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Değerli Meslektaşlarım,

Erciyes Üniversitesi  Çocuk  Endokrinoloji Bilim Dalımız  ve  Çocuk Endokrinoloji  ve Diyabet 
Derneği  ile  ortaklaşa  düzenleyeceğimiz  XXII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet  Kongresi  
için  ön  çalışma  ve  hazırlıklarımızı  başlatmış  bulunuyoruz.  Kongre içeriği için bilimsel kurul ilk 
toplantısını gerçekleştirdi ve konuları belirledi.

Kongre öncesi başlayan Diyabet Ekibi Kursu ve Pediatrik Endokrinolojiye Giriş Kursu geleneksel 
olarak ortak oturumla sonlanacak.  Sözel bildiriler ve poster sunumları, ÇEDD-Net çalışmalarının 
yer alacağı kongremizde, konferans, interaktif oturumlar,  karşıt görüşlerin yer alacağı oturumlar 
düzenlenecektir.

Kongrenin yararlı ve verimli geçmesi için en önemli kaynak sizlerin destek ve katılımı olacaktır.

Görüşmek dileğiyle,

Kongre Düzenleme Kurulu Adına
Prof.  Dr.  Selim  Kurtoğlu
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18 NİSAN 2018 - ÇARŞAMBA

08:30-09:00

Açılış Konuşmaları
Kongre Başkanı
Çocuk Diyabet Grubu Başkanı
Çocuk ve Adolesan Diyabet Derneği Başkanı
Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Başkanı

09:00-10:30 

A (Temel Düzey)                                                                  
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Selim Kurtoğlu
Prof. Dr. Dyt. Muazzez Garipağaoğlu

B (İleri Düzey) 
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Zehra Aycan
Hem. Nurten Variyenli

İnsülinler ve Doz Ayarlamaları
Yük. Hem. Nurdan Yıldırım

Yeni İnsülin Anologları
Prof. Dr. Filiz Çizmecioğlu

Tip 1 DM Tıbbi Beslenme Tedavisi
 Uz. Dyt. Volkan Özkaya

Süt Çocuğu ve Tip 1 DM Nasıl 
Tedavi Edelim?
Doç. Dr. Şenay Savaş Erdeve

Yaş Dönemlerine Göre Diyabetli Çocuk ve Adölesanda 
Metabolik Kontrol ve Uzun Süreli İzlem
Prof. Dr. Nihal Hatipoğlu

Closing the Loop
Prof. Dr. İlknur Arslanoğlu

10:30-10:45 Kahve Arası

10.45-12.15
Ortak Oturum 1 
Sağlık Çalışanları ve Hastalar için Yeni Diyabet Eğitim Araçları:  
E-Öğrenme 

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Serap Semiz
Uz. Dyt. Yasemin Atik Altınok

Diyabet Ekibinin Eğitiminde Yeni Yöntemler Prof. Dr. H. İbrahim Durak

Aileler ve Olgular İçin Yaşa Uygun Eğitim Modelleri, Öğrenme 
Araçları ve E Eğitim Hem. Gülcan Delidağ

Diyabet Eğitiminde App Uygulamalarının Kullanımı: Değişen 
Dünyaya Ayak Uydurmak Doç. Dr. Tolga Ünüvar

12:15 - 12:45 Akıllı Işıklar – Contour plus ONE

12:45-13:45 Öğle Yemeği (Poster sunumu)

13:45-15:15
Ortak Oturum 2 
2018 Yılında Dünyada Popülerleşen Beslenme Modelleri ve 
Tip 1 DM

Oturum Başkanları:
Doç. Dr. Korcan Demir 
Prof. Dr. Hülya Gökmen

Öğün Sıklığının Metabolik Kontrol Üzerine Etkileri Doç. Dr. Alev Keser
Düşük Karbonhidrat İçeren Diyetler ve Tip 1 Diyabet Uz. Dyt. Rukiye Bozbulut 
Mikrobiyata ve Tip 1 DM Prof. Dr. Ener Çağrı Dinleyici

15:15-15:30 Kahve Arası

XII. DİYABET EKİBİ KURSU – 1. GÜN
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15.30-16.00 Diyabet Ekibi Sözel Bildiriler
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ruveyde Bundak
                                                    Hem. Ebru Ercanlı Ağdaş 
[DS01]
Tip 1 Diabetes Mellitus’lu Ergenlerde Sanatla Terapi Tekniklerinin Depresyon, Anksiyete Belirtileri ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi:Bir Ön Çalışma
Elife Başlı1, Sevgi Özmen2, Esra Demirci2, Mustafa Kendirci3

1Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi BD 
3Erciyes Üniversitesi Çocuk Endokrinoloji BD
[DS02]
Kapsamlı Çocuk Diyabet Programı’nın Metabolik Kontrol Üzerine Etkileri
Gizem Bayrakçı1, Tuğba Gökçe1, Serra Küpçüoğlu1, Ekin Deniz Aksu2, Gül Yeşiltepe Mutlu1, Şükrü Hatun1

1Koç Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Bölümü 
2Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi
[DS03]
Dezavantajlı Diyabetliler Sanıldığından Fazla Mı? Tedaviyi Olumsuz Etkileyebilecek Öznel Durumların Bir Çocuk Diyabet Merkezinde İzlenen Hastalar 
Arasındaki Sıklığı
Gülşen Aytar1, İlknur Arslanoğlu2, Figen Akçalı1

1Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Düzce 
2Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Endokrinoloji Ve Diyabet BD, Düzce
[DS04]
Süt Çocuğu Diyabet Deneyimlerimiz
Elvan Bayramoğlu, Servet Yel, Şenay Savaş Erdeve, Semra Çetinkaya, Melikşah Keskin, 
Erdal Kurnaz, Nurdan Yıldırım, Zehra Aycan
T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Pediatrik Endokrinoloji, Ankara
[DS05]
Diyabetli Öğrencilerin Akranlarının Diyabet Hakkındaki Bilgilerinin, Tutumlarının ve Diyabet Eğitiminin Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Hülya Koçyiğit Emek1, Songül Arslan2

1Afyonkarahisar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
2Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Hastanesi

16.00-17.30 Ortak Oturum 3  
Tip 1 DM ve Yaşam

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Olcay Evliyaoğlu
Psk. Derya Toparlak

Diyabetli Bireylerin Engellilik Haklarının İşlevselliği/Merkezi Sistem 
Sınavları-Engellilik Yüzdelerinin İleriki Yaşamlarına Etkileri Sos. Hizm. Uzm. Gülşen Aytar

Tip 1 Diyabetli Olgularda Davranış Değişikliği Nasıl Yaratılabilir 
(Yani Herşeyi Bilen Ama Uygulamayan Çocuğa Nasıl Uygulatılabilinir) Doç. Dr. Şebnem Soysal

Unutulan Tedavi Hedefi: Yaşam Kalitesi Doç. Dr. Çağrı Çövener

17.30-18.00 Ortak Oturum 5 Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Hülya Günöz

Enjeksiyon Teknikleri ve Tedavi Klavuzu Prof. Dr. Şükrü Hatun

20:30-22:30 Kurs Kokteyli

XII. DİYABET EKİBİ KURSU – 1. GÜN (Devamı)
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18 NİSAN 2018 - ÇARŞAMBA
08:45-09:00 Kurs Açılışı ve Pediatrik Endokrinolojiye Giriş Prof. Dr. Selim Kurtoğlu

Prof. Dr. Feyza Darendeliler

ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİNDE GENETİK

09:00-09:30 Endokrinolojide Temel Genetik Kavramlar Doç. Dr. Samim Özen

09:30-10:00 Endokrinolojide Ne Zaman Genetik Test İstenmeli, Hangi 
Sırayla İstenmeli ve Nasıl Yorumlanmalı? Doç. Dr. Samim Özen

BÜYÜME

10:00-10:30 Kısa Boy: Normal mi, Patolojik mi? Prof. Dr. Feyza Darendeliler

10:30-11:00 Büyüme Hormonu Tedavisi: Kime, Ne Zaman, Nasıl? Prof. Dr. Feyza Darendeliler

11:00-11:15 Kahve Arası

PUBERTE

11:15-11:45 Normal Puberte: Fizyoloji ve Klinik Prof. Dr. Ayfer Alikaşifoğlu

11:45-12:15 Erken Puberte: Hangisini Durduralım? Prof. Dr. Ayfer Alikaşifoğlu

12:15-12:45 Geç Puberte: Yapısal Gecikme mi, Hipogonadizm mi? Prof. Dr. Gülay Karagüzel

12:45-14:00 Öğle Yemeği

ADRENAL VE CİNSİYET GELİŞİM BOZUKLUKLARI

14:00-14:45 46,XX Cinsiyet Gelişim Bozukluklarına Yaklaşım Doç. Dr. Tülay Güran

14:45-15:30 46,XY Cinsiyet Gelişim Bozukluklarına Yaklaşım Prof. Dr. Zehra Aycan

15:30-15:45 Kahve Arası

TİROİD

15:45-16:15 Yüksek Neonatal TSH: Nasıl Yönetelim? Prof. Dr. Cengiz Kara

16:15-16.45 Hipotiroidi Prof. Dr. Selim Kurtoğlu

16:45-17:15 Hipertiroidi Prof. Dr. Murat Aydın

20:30-22:30 Kurs Kokteyli

IV. PEDİATRİK ENDOKRİNOLOJİYE GİRİŞ KURSU – 1. GÜN
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18 NİSAN 2018 - ÇARŞAMBA
08:15-08:30 Açılış

08:30-09:15 Boy Kısalığına Genel Yaklaşım  Prof. Dr. Serap Turan

09:15-10:00 Orantısız Boy Kısalığına Genel Yaklaşım Doç. Dr. Pelin Özlem Şimşek Kiper

10:00-10:15 Kahve Arası

10:15-11:00 Radyolojik Değerlendirmede Genel Prensipler  Yrd. Doç. Dr. Onur Buğdaycı

11:00-11:45 Vakalarla Sık Görülen İskeletin Genetik Hastalıkları-I Doç. Dr. Pelin Özlem Şimşek Kiper

11:45-12:30 Kemik Mineral Dansite Düşüklüğü ile Karakterize 
İskeletin Genetik Hastalıkları Prof. Dr. Serap Turan

12:30-13:30 Öğle Yemeği

13:30-14:15  Vakalarla Sık Görülen İskeletin Genetik Hastalıkları-II Doç. Dr. Pelin Özlem Şimşek Kiper

14:15-15:00 Kemik Mineral Dansite Yüksekliği ile Karakterize 
İskeletin Genetik Hastalıkları Prof. Dr. Serap Turan

15:00-15:30 Kahve Arası

15:30-16:15 Multipl Dislokasyon İle Karakterize İskeletin Genetik 
Hastalıkları Doç. Dr. Pelin Özlem Şimşek Kiper

16:15-17:15 Bilinmeyen Vakalar
Prof. Dr. Serap Turan
Doç. Dr. Pelin Özlem Şimşek Kiper
Yrd. Doç. Dr. Onur Buğdaycı

17:15-17:30 Kahve Arası

17:30-18:30 Genel Değerlendirme ve Kapanış

19:00 Akşam Yemeği

İSKELETİN GENETİK HASTALIKLARI KURSU
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19 NİSAN 2018 - PERŞEMBE

08:30-12:00

KURS 1
Diyetisyen Kursu 
Olgularla Karbonhidrat Sayımı Uygulamaları

Doç. Dr. Dyt. Alev Keser
Uz. Dyt. Beyza Eliuz 
Uz. Dyt. Nüket Ünsal

KURS 2
Tip 1 Diyabetli Çocuk ve Adölesanlarda Yaş Gruplarına 
Göre Diyabet Eğitimi Nasıl Olmalı
Diyabet hemşire yaşı 2 yıl ve daha az olanların katılımı zorunludur

Doç. Dr. Gül Yeşiltepe Mutlu
Dyt . Tuğba Gökçe
Hem. Gizem Bayrakçı

KURS 3
İnsülin İnfüzyon Pompa Kursu Uygulaması - 15 kişi

Prof. Dr. Firdevs Baş
Prof. Dr. Damla Gökşen
Hem. Saliha Yılmaz
Hem. Günay Demir

KURS 4
Olgu Örnekleri ile Yeni Diyabet Teknolojilerinin Kullanımı Doç. Dr. Samim Özen

12:00-12:30 Biyobenzer İnsülinler Doç. Dr. Erdal Eren

12:30-13:30 Öğle Yemeği

XII. DİYABET EKİBİ KURSU – 2. GÜN

19 NİSAN 2018 - PERŞEMBE
KEMİK METABOLİZMASI VE RAŞİTİZM

09:00-09:30 Hipokalsemi Prof. Dr. Yaşar Cesur

09:30-10:00 Hiperkalsemi Prof. Dr. Zeynep Şıklar

10:00-10:30 Raşitizm: Nutrisyonel mi, Genetik mi? Prof. Dr. Zeynep Şıklar

10.30-10.45 Kahve Arası

ENDOKRİN ACİLLER VE YÖNETİMİ

10:45-11:15 Diyabet Ketoasidozu Prof. Dr. Şükrü Hatun

11:15-11:45 Adrenal Kriz Doç. Dr. Korcan Demir 

11:45-12:15 Hipoglisemi Doç. Dr. Bülent Hacıhamdioğlu

12:15:12:30 Kapanış ve Değerlendirme Prof. Dr. Cengiz Kara

IV. PEDİATRİK ENDOKRİNOLOJİYE GİRİŞ KURSU – 2. GÜN
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19 NİSAN 2018 - PERŞEMBE
13:15-13:30 Açılış Konuşmaları

DİYABET KURSU-KONGRE ORTAK OTURUMU
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Şükrü Hatun
Prof. Dr. İlknur Aslanoğlu

13:30-14:00 İkincil Diyabetler  Prof. Dr. Mehmet Keskin

14:00-14:30 Tip 2 DM’da Alternatif Tedaviler Prof. Dr. Neslihan Güngör

14:30-15:00 Türkiye’de Çocukluk Çağı Obezitesinde Son Durum Dr. Sabahattin Kocadağ 

15.00-15:20 Kahve Arası

ENDOKRİNDE TARTIŞMALI KONULAR
OBEZİTE ve İNSULİN DİRENCİNDE METFORMİN TEDAVİSİ

15:20-15:40 Önermeyen Prof. Dr. Ayşehan Akıncı

15:40-16:00 Öneren Prof. Dr. Mehmet Emre Atabek

16:00-16:10 Yorumlayıcı Prof. Dr. Abdullah Bereket

16:10-17:00 Diyabet ve Obezite Sözel Bildiriler
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Yaşar Cesur
                                                Prof. Dr. Ayça Törel Ergür
[S-001] 
Tip 1 Diyabetli Çocuk ve Adolesanlarda Thiol/ Disülfid Homeostazının Değerlendirilmesi 
Sevgi Yaşar Durmuş1, Nursel Muratoğlu Şahin2, Özcan Erel3, Salim Neşelioğlu3, Zehra Aycan4 
1Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Ankara 
2Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrin Kliniği, Ankara 
3Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Biyokimya BD, Ankara 
4Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Çocuk Endokrin BD, Ankara 
[S-002]
Yağ ve Proteinlerin Tip 1 Diabetes Mellitus’ta Glisemik Değişkenliğe Etkisi, Güncel Algoritma Doğru mu? 
Yasemin Atik Altınok, Hafize Çetin, Günay Demir, Samim Özen, Şükran Darcan, Damla Gökşen 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet BD, İzmir
[S-003]
Monojenik Diyabet Olgularının Klinik Özellikleri: Tek Merkez Deneyimi
Ilknur Arslanoglu1, Semih Bolu2, Mustafa Doğan3, Recep Eröz3 
1Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Endokrinoloji Ve Diyabet BD, Düzce 
2Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatrik Endokrinoloji Kliniği, Adıyaman 
3Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genetik AD, Düzce
[S-004]
Tip 1 Diyabetli Çocuklarda Klinik ve Epidemiyolojik Özellikler
Şule Demir, Peyami Cinaz, Esra Döğer, Aylin Kılınç Uğurlu, Emine Demet Akbaş, 
Aysun Bideci, Orhun Çamurdan
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji BD
[S-005]
Obez Çocuklarda İntraoküler Basınç ve Optik Koherens Tomografi İle Retinal Sinir Lifi Kalınlığı,Retinal Gangliyon Hücre Sayısı, Santral Maküler Kalınlık, Santral Koroidal 
Kalınlığın Değerlendirilmesi
Rıza Taner Baran1, Serpil Baran2, Naciye Füsun Toraman3, Meral Bilgilisoy Filiz3, Serkan Filiz4, Hüseyin Demirbilek5

1Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji, Antalya 
2Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları, Antalya 
3Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Antalya 
4Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Allerji, Antalya 
5Hacettepe Ün. Tıp Fak., Çocuk Endokrinoloji, Ankara
 [S-006]
Morbid Obez Çocuklarda Next-Gen Dizi Analiz Yöntemi Kullanılarak 41 Farklı Obezite İlişkili Genin Değerlendirilmesi; Çok Merkezli Bir Çalışma
Ayşehan Akıncı1, Doğa Türkkahraman2, İbrahim Tekedereli3, Tarkan Kalkan4, Yusuf Çürek2, Emine Çamtosun1, Aysun Bideci5, Esra Doğer5, Ayla Güven6, Erdal Eren7, Pelin Bilir8, 
Atilla Çamtosun9, Ayça Törel Ergür10, Özlem Sangün11, Oya Ercan12

1İnonü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Endokrinoloji, Malatya 
2SBÜ. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatrik Endokrinoloji, Antalya 
3İnonü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik, Malatya 
4SBÜ. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Genetik, Antalya 
5Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Endokrinoloji, Ankara 
6SBÜ. Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul 
7Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Endokrinoloji, Bursa 
8Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Endokrinoloji, Ankara 
9SBÜ. Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum 
10Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Endokrinoloji, Ankara 
11Başkent Üniversitesi, Pediatrik Endokrinoloji, Adana 
12İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Pediatrik Endokrinoloji, İstanbul
[S-007]
Tip 2 Diyabetli Çocuk ve Adolesanların Başvuru Sırasındaki Klinik Ve Laboratuvar Bulguları; Çok Merkezli Çalışma
Şükrü Hatun1, Gül Yeşiltepe Mutlu1, Peyami Cinaz2, Serap Turan3, Azad Ekberzade3, Abdullah Bereket3, Melek Yıldız Erbaş4, Teoman Akçay4, Hasn Önal4, Semih Bolu5, İlknur Arslanoğlu5, 
Esra Döğer2, Aslıhan Araslı Yılmaz6, Ahmet Uçaktürk6, Gülcan Seymen Karabulut7, Hale Tuhan8, Korcan Demir8, Şenay Savaş Erdeve9, Zehra Aycan9, Özlem Nalbantoğlu10, Cengiz Kara11, 
Neslihan Güngör12

1Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet BD 
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet BD 
3Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet BD 
4Sağlık Bakanlığı Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Bölümü 
5Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet BD 
6Ankara Çocuk Sağlığı Hastalıkları Hemotoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinolojisi Bölümü 
7Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet BD 
8Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet BD 
9Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinolojisi Bölümü 
10S.B.Ü. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinolojisi Bölümü 
1119 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet BD
12Lousiana State University, Shreveport, LA, United States, Department of Pediatric Endocrinology

18:00-18:30 Açılış Töreni 
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20 NİSAN 2018 - CUMA
08:00-09:00 Sınav

YENİDOĞANIN ENDOKRİN SORUNLARI
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Hülya Günöz
Prof. Dr. Oya Ercan

09:00-09:20 Yenidoğan Hipoglisemisinde Yeni Tedavi Yaklaşımları Doç. Dr. M. Nuri Özbek

09:20-09:40 Yenidoğan Hiperglisemisinde Tedavi Yaklaşımları Prof. Dr. Damla Gökşen

09:40-10:20 Tiroid Sorunu Olan Anne Bebekleri Prof. Dr. Selim Kurtoğlu

10:20-10:40 Kahve Arası

HİPOGONADİZM TEDAVİSİNDE YAKLAŞIM
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Sema Akçurin
Prof. Dr. Mustafa Kendirci

10:40-11:00 Çocuklarda Yaklaşım  Prof. Dr. Firdevs Baş

11:00-11:20 Erişkinlerde Yaklaşım Doç. Dr. Züleyha Karaca

11:20-11:35 Hipogonadizm Tedavisinde Merkez Deneyimleri Prof. Dr. Semra Çetinkaya

ENDOKRİNDE TARTIŞMALI KONULAR
SEKONDER OSTEOPOROZDA BİFOSFONAT TEDAVİSİ

11:40-12:00 Önermeyen Prof. Dr. Hakan Döneray

12:00-12:20 Öneren Prof. Dr. Ayla Güven

12:20-12:30 Yorumlayıcı Prof. Dr. Behzat Özkan

12:30-13:15 Öğle Yemeği

13:00-14:00 Poster Bildirileri  P - 001 - P – 060 / P - 098 / P - 140

13:00-14:00 Kısa Sözlü Bildiriler                                                                                                                                           (SALON C)
Oturum Başkanları:  Prof.Dr. Ayfer Alikaşifoğlu
                                                 Prof.Dr. Bumin Dündar
                                                 Prof.Dr. Hakan Döneray
[KS-001]
Konjenital Adrenal Hiperplazi Olgularımızın Genetik Dağılımı: 145 Hasta ile Tek Merkez Deneyimi
Melek Yıldız1, Hasan Önal1, Banu Aydın1, Alper Gezdirici2, Abdurrahman Akgün1, Elif Yılmaz Güleç2, Beyza Belde Doğan1, Teoman Akçay1, Erdal Adal1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kanuni Sultan Süleyman Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi, Çocuk Endokrinoloji ve Metabolizma Bölümü, İstanbul 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kanuni Sultan Süleyman Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi, Tıbbi Genetik Bölümü, İstanbul

[KS-002]
Yenidoğan Kız ve Erkek Bebeklerde Ultrasonografi ile Bilateral Adrenal Bez Boyutları
Gülay Karagüzel1, Şebnem Kader2, İlker Eyüboğlu3, Serpil Kaya1

1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Endokrinoloji BD Trabzon 
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Yenidoğan BD Trabzon 
3Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD Trabzon
[KS-003]
Tip 1 Diyabet Tanılı Ergenlerin Uyku Kalitesinin Değerlendirilmesi
Fatma Özgüç Çömlek1, Burcu Keskin1, Halime Çelik2, Emine Dilek1, Necdet Süt3, Filiz Tütüncüler1

1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinolojisi BD, Edirne 
2Trakya Üniversitesi Hastanesi, Edirne 
3Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik AD, Edirne

[KS-004]
Ülkemizde 2011-2016 Yılları Arasında D Vitamini Durumu
Deniz İlhan Topçu1, Ekin Deniz Aksu2, Gül Yeşiltepe Mutlu3, Murat Öktem1, Mehmet Gönen4, Abdullah Bereket5, 
Şükrü Hatun3

1Düzen Laboratuvarı, Ankara 
2Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi 
3Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet BD 
4Koç Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi 
5Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet BD

[KS-005]
Ülkemizde Geç Neonatal Hipokalsemi, Perinatal D Vitamini Eksikliği İlişkisinin Değerlendirilmesi: Çok Merkezli Çalışma
Gülcan Seymen Karabulut1, Ayla Günlemez2, Ayşe Sevim Gökalp2, Şükrü Hatun3

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pediatrik Endokrinoloji 
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri AD Neonatoloji BD 
3Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri BD Pediatrik Endokrinoloji BD

14:00-14:45
Uydu Sempozyumu - PFIZER Oturum Başkanı:

Prof. Dr. Murat Aydın

IGRO ile Büyüme Hormonu Eksikliğinde Bireyselleştirilmiş 
Tedavi

Prof. Dr. Şükran Poyrazoğlu
Prof. Dr. Şükran Darcan

BİLİMSEL PROGRAM
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ENDOKRİNDE YENİLİKLER
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Bilgin Yüksel
Prof. Dr. Peyami Cinaz

14:45-15:15 Endokrinde Yeni Tedavi Yaklaşımları Prof. Dr. Ayhan Abacı

15:15-15:40 Hipofosfatazya Vakalarında Son Durum Prof. Dr. Halil Sağlam

15:40-16:05 Kahve Arası

16:05-16:50

Uydu Sempozyumu - SANDOZ
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Ece Böber

Kronik Böbrek Yetmezliğinde Büyüme 
Endokrin Bakış Açısından
Nefroloji Bakış Açısından

Prof. Dr. Şükran Darcan
Doç. Dr. Kibriya Fidan 

16:50-17:50 Sözel Bildiriler
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Zeynep Şıklar
                                                Prof. Dr. Zehra Aycan
[S-008]
Aldosteron Sentez Defekti Veya Direncine Bağlı Hipoaldosteronizm Olgu Serisinin Moleküler Genetik Araştırması
İhsan Turan, Damla Kotan, Mehmet Taştan, Fatih Gürbüz, Ali Kemal Topaloğlu, Bilgin Yüksel
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinolojisi BD
[S-009]
Türkiye`de Konjenital Adrenal Hiperplazi Yenidoğan Taraması: 38.936 Bebeği Kapsayan Pilot Çalışma Verilerinin Değerlendirilmesi
Tulay Guran1, Başak Tezel2, Fatih Gürbüz5, Beray Selver Eklioğlu6, Nihal Hatipoğlu7, Cengiz Kara8, Enver Şimşek9, 
Nuran Şahin2, Filiz Mine Çizmecioğlu10, Afra Alkan4, Alev Özon11, Firdevs Baş3, Gülsüm Özdemir2, Murat Aydın12, 
Feyza Darendeliler3

1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji Ve Diyabet BD, İstanbul 
2Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Çocuk Ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı, Ankara 
3Istanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul 
4Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Ve Tıbbi Bilişim AD, Ankara 
5Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji Ve Diyabet BD, Adana 
6Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji Ve Diyabet BD, Konya 
7Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji Ve Diyabet BD, Kayseri 
8Medical Park Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji Ve Diyabet Kliniği, İstanbul 
9Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji Ve Diyabet BD, Eskişehir 
10Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji Ve Diyabet BD, Kocaeli 
11Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji Ve Diyabet BD, Ankara 
12On Dokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji Ve Diyabet BD, Samsun

[S-010]
Pituiter Sap Kesi Sendromu Çocuklardaki Çoklu Hipofiz Hormon Eksikliğinin Sık Görülen Bir Nedenidir
Erdal Eren1, Zeynep Yazıcı2, Özgecan Demirbaş1, Nadide Başak Gülleroğlu2, Ömer Tarım1

1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji BD 
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji AD

[S-011]
İdiyopatik Santral Puberte Prekokslu Kızlarda Löprolid Asetat Tedavi Dozunu Belirleyen Faktörlerin İncelenmesi
Doğuş Vurallı1, Ayfer Alikaşifoğlu1, İrem İyigün2, Dicle Canoruç2, Alev Özön1, Nazlı Gönç1, Nurgün Kandemir1

1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji BD, Ankara 
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Ankara

[S-012]
Erken Puberte Tanısında Uyarılmış lh Düzeyleri İçin Hangi Zamanlama Noktasına Kadar Ölçümleme Yeterlidir?
Özge Yüce
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji

[S-013]
Biyotin Tedavisiyle İlişkili sT3 ve sT4 Yüksekliğine Neden Olan Faktörler ve Bu İnterferansı Aşma Yöntemleri
Ahu Paketçi1, Engin Köse2, Özlem Gürsoy Çalan3, Sezer Acar1, Pelin Teke2, Ferhat Demirci4, Ayhan Abacı1, 
Korcan Demir1, Nur Arslan2, Ece Böber1

1Dokuz Eylül Üniversitesi, Çocuk Endokrinolojisi AD, İzmir 
2Dokuz Eylül Üniversitesi, Çocuk Metabolizma Ve Beslenme AD, İzmir 
3Dokuz Eylül Üniversitesi, Biyokimya AD, İzmir 
4Dokuz Eylül Üniversitesi, Sinir Bilimler AD, İzmir

[S-014]
Türkiye’de Yüksek Neonatal TSH Saptanan Bebeklerde İzlem ve Tedavi Ölçütü Ne Olmalı? 731 Olgunun Retrospektif Analizinden Elde Edilen Yanıtlar
Cengiz Kara1, Eda Çelebi Bilgin2, Jamalya Mammadova2, Murat Aydın2

1İstinye Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, İstanbul 
2Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinolojisi BD, Samsun

[S-015]
Türkiye’de Çocukluk Çağı Adrenokortikal Karsinomalarda TP53 Mutasyonu Taraması: Çok Merkezli Çalışma
Enver Simsek1, Oğuz Çilingir2, Çiğdem Binay1, Meliha Demiral1, Konul Haziyeva2, Sevilhan Artan2, Metin Yıldız3, 
Semra Çetinkaya4, Oya Ercan11, Atilla Çayır5, Elif Söbü6, Onur Akın7, Melek Yıldız8, Sezer Acar9, Ülkü Gül10, Ayla Güven3

1Eskişehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji BD, Eskişehir 
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genetik AD, Eskişehir 
3Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Kliniği, İstanbul 
4Sağlık Bakanlığı Dr. Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji Kliniği, Ankara 
5Erzurum Bölge Eğitim ve ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji Kliniği, Erzurum 
6Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji BD, Bursa 
7Sağlık Bakanlığı Gilhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji Kliniği, Ankara 
8Sağlık Bakanlığı Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Kliniği, İstanbul 
9Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji BD, İzmir 
10Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji BD, Kayseri 
11İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültessi, Çocuk Endokrinoloji BD, İstanbul

18:00-19:00 Çalışma Grupları

21.00 Kapanış Gecesi

BİLİMSEL PROGRAM
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21 NİSAN 2018 - CUMARTESİ
08:00-08:30 Akılcı İlaç Kullanımı

ENDOKRİNDE YENİ UZLAŞILAR
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Attila Büyükgebiz
Prof. Dr. Olcay Evliyaoğlu

08:30-08:50 Turner Sendromunda Yeni Uzlaşılar Prof. Dr. Filiz Tütüncüler
08:50-09:10 Silver Russel Sendromunda Yeni Uzlaşılar Prof. Dr. Sibel Tulgar Kınık
09:10-09:20 Tartışma

BÜYÜME HORMONU EKSİKLİĞİNDE ÇOCUKLUKTAN ERİŞKİNE GEÇİŞ
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Feyza Darendeliler
Prof. Dr. Zerrin Orbak

09:20-09:40 Kafa Travmalarında Büyüme Hormonu Eksikliği Prof. Dr. Fahrettin Keleştimur
09:40-10:00 Çocukluktan Erişkine Geçiş Prof. Dr. Merih Berberoğlu

10:00-10:15
Geçiş Protokolünde Merkez Deneyimleri
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi - Uludağ Üniversitesi Tıp 
Fakültesi

Prof. Dr. Feyza Darendeliler
Doç. Dr. Ayşe Kubat Üzüm 
Prof. Dr. Erdinç Ertürk
Doç. Dr. Erdal Eren

10:15-10:40 Kahve Arası
ENDOKRİNDE TARTIŞMALI KONULAR
BOY KISALIĞINDA AROMATAZ İNHİBİTÖRLERİ TEDAVİSİ
10:40-11:00 Önermeyen  Prof. Dr. Nazlı Gönç
11:00-11:20 Öneren Prof. Dr. Aysun Bideci
11:20-11:30 Yorumlayıcı Prof. Dr. Ömer Tarım
11:30-12:30 Sözel Bildiriler

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Enver Şimşek
                                                Prof. Dr. Pınar İşgüven
[S-016]
Çok Merkezli Olarak Hipofosfatemik Riketsli Olguların Değerlendirilmesi
Zeynep Şıklar1, Serap Turan2, Abdullah Bereket2, Ayhan Abacı3, Tülay Güran2, Korcan Demir3, Azad Akberzade2, Firdevs Baş4, Ece Böber3, Mehmet Nuri Özbek5, Cengiz Kara6, Şükran 
Poyrazoğlu4, Murat Aydın6, Aslı Kardelen4, Ömer Tarım7, Erdal Eren7, Nihal Hatipoğlu8, Muammer Büyükinan9, Nesibe Akyürek9, Semra Çetinkaya10, Elvan Bayramoğlu10, 
Beray Selver Eklioğlu11, Ahnet Uçaktürk12, Saygın Abalı13, Damla Gökşen14, Yılmaz Kor15, Edip Ünal16, İhsan Esen17, Ruken Yıldırım18 Onur Akın19, Atilla Çay20, Emine Dilek21, Birgül 
Kırel22, Ahmet Anık23, Gönül Çatlı24, Merih Berberoğlu1

1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji BD 
2Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Çocuk Endokrinoloji BD 
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji BD 
4İstanbul Üniversitesi Tip Fakültesi Çocuk Endokrinoloji BD 
5SBÜ Gazi Yaşargil Egitim ve Araştırma Hastanesi 
6Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji BD 
7Uludag Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji BD 
8Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji BD 
9Konya Eğitim ve Araştrma Hastanesi 
10Dr Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
11Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji BD 
12Ankara Cocuk Sağliği ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
13Kartal Dr Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
14Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji BD 
15SBÜ Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
16Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji BD 
17Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji BD
18Diyarbakır Çocuk Hastanesi 
19Gülhane Egitim Araştırma Hastanesi
20Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
21Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji BD 
22Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji BD 
23Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp FakültesiÇocuk Endokrinoloji BD 
24Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji BD

[S-017]
11β-hidroksilaz Eksikliğine Bağlı Konjenital Adrenal Hiperplazinin Klinik Özellikleri, Uzun Dönem İzlem Sonuçları Ve CYP11B1 Geninde Yeni Mutasyonlar
Firdevs Baş1, Güven Toksoy2, Berrin Ergün Longmire3, Zehra Oya Uyguner2, Zehra Yavaş Abalı1, Şükran Poyrazoğlu1, Volkan Karaman2, Şahin Avcı2, Umut Altunoğlu2, Birsen Karaman2, 
Seher Başaran2, Feyza Darendeliler1

1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Büyüme-Gelişme ve Pediatrik Endokrinoloji BD, İstanbul 
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik AD, İstanbul 
3The University of Toledo College of Medicine and Life Sciences, Toledo

[S-018]
Santral ve Periferal Puberte Prekokslu Çocuklarda Metabolomiks Çalışmaları
Aylin Balcı1, Tuğba Reçber2, Emirhan Nemutlu2, Ayşe Derya Buluş3, Sedef Kır2, Belma Koçer Gümüşel1, Pınar Erkekoğlu1

1Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi F. Toksikoloji AD 
2Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya AD 
3T.C. Sağlık Bakanlığı Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Bölümü

[S-019]
Üriner Vitamin D Bağlayan Protein Düzeylerinin Vitamin D Yetersizliğine Etkisi Var mıdır?
Arife Canpolat1, Durmuş Doğan2, Çiğdem Karakükçü3, Yasemin Altuner Torun1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk sağlığı ve Hastalıkları 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Endokrinolojisi 
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbı Biyokimya
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11:30-12:30 [S-020]
Tirotoksikozlu Çocuk ve Adolesanların Klinik Özellikleri - Çok Merkezli Bir Çalışma
İhsan Esen1, Elvan Bayramoğlu2, Melek Yıldız3, Murat Aydın4, Esin Karakılıç Özturhan5, 
Zehra Aycan2, Semih Bolu6, Hasan Önal3, Yılmaz Kör7, Deniz Ökdemir1, Edip Ünal8, Aşan Önder9, Atilla Çayır10, 
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Oturum: Endokrinde Yenilikler 

Endokrinde Yeni Tedavi Yaklaşımları 

Prof.Dr.Ayhan Abacı 

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, İzmir 

 

Endokrin alanında, tanı yöntemlerindeki gelişmeler endokrin hastalıklarda patofizyolojik mekanizmanın açıklığa kavuşmasını sağlayarak,  yeni 

tedavi seçeneklerinin geliştirilmesine olanak sağlamıştır. Son yıllarda, kemik, diyabet, obezite, puberte, büyüme ve adrenal hastalıklarda hasta 

uyumunu ve yaşam kalitesinin artırmaya yönelik alternatif tedavi seçeneklerinin Faz 1, 2 ve 3 çalışmaları yürütülmektedir. Bu çalışmaların çoğu 

halen deneysel, olgu bazında veya küçük gönüllü hasta grupları üzerinde yapılmıştır. Bunun yansıra, çalışmaların çoğu erişkin olgular üzerinde 

yürütülmekte olup,  çocuk olgular üzerinde yapılan çalışma sayıları sınırlıdır. Alternatif tedavi seçeneği olarak öne sürülen yeni tedavi 

seçeneklerinin birkaçı Food and Drug Administration (FDA) tarafından insanlarda ve belirli hastalıklarda kullanımı için onay almıştır.  

 

A-Kemik metabolizması üzerine etkili yeni tedavi seçenekleri 

1-Hipofosfatemik Rikets 

Burosumab (Anti-FGF3 antogonisti, KRN23) 

Üretici Firma: Ultragenyx Pharmaceutical Inc. and Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd. 

Tedavi alanı: X-bağlı hipofosfatemik rikets ve tümörün indüklediği hipofosfatemik rikets 

Biyolojik Lisans başvuru tarihi: Nisan 2018, FDA onayı yok 

Fibroblast Growth Factor-3 (FGF23), osteoblastik hücreler tarafından eksprese edilen ve iyi bilinen fosfaturik bir proteindir. Hipofosfatemk 

rikets ve tümörün indüklediği hipofosfatemi olgularında ekspresyonu artan FGF23 patogenezinde önemli rol oynamaktadır. Burosumab, FGF23 

etkisini antagonize eden IgG1 karakterinde monoklonal bir antikordur. FGF23 yüksekliği ile giden X-bağlı hipofosfatemik rikets (XLHR) ve 

tümörün neden olduğu (tumours induced) riketsin tedavisinde kullanılmaktadır. Çocuk hastalarda kullanımı ile ilgili FDA onayı henüz yoktur. 

Faz 1, 2 (5-12 yaş arasında 52 olgu, 48 hafta; 1-4 yaş arası, 13 çocuk), Faz 3 ( 18-65 yaş, 134 olgu-kontrol) çalışmaları yapılmıştır. Yaşları 1-4 

yıl arasında olan, XLHR tanısı almış 13 çocuk üzerinde yapılan açık etiketli 40 hafta süren çalışmada, Burosumab tedavisi (0,8 mg/kg, haftada 2 

doz, cilt altı) sonrası fosfor emiliminin ve aktif D vitamin sentezinin artığı, ALP düzeyinin normal sınırlara geldiği ve kemik mineralizasyonun 

düzeldiği gösterilmiştir. Bu çalışmanın sonunda (40.hafta), çocuk olguların %77’inde serum fosfor düzeyi >2,5 mg/dl çıkmış ve rikets ağırlık 

skoru (RSS) %59’unda azalmıştır. The American Society for Bone and Mineral Research (ASBMR) grubunun desteklediği ve Yale Üniversitesi 

Tıp Fakültesi (Denver, Karl Insogna, 2017) tarafından yapılan Faz 3 çalışmasında (18-64 yaş, 134 olgu-kontrol), tedavinin 24. haftasında 

burosumab tedavisinin (1mg/kg) X-bağlı hipofosfatemik rikets tanılı erişkin olguların %94,1’inde serum fosfor düzeyini >2,5 mg/dl çıkardığı 

saptanırken, bu oran kontrol grubunda %7,4 olarak bulunmuştur. Bunun yanısıra, kırık iyileşme oranı hasta grubunda %44, kontrol grubunda 

%18 olarak bulunmuştur (Şekil 1) (http://www.raredr.com/news/fda-reviewing-burosumab). Tedavi sonrası, olguların büyük çoğunda 

enjeksiyon bölgesinde lokal reaksiyon gözlenmiştir (%65). Hiçbir olguda şuana kadar ölüm gözlenmemiş ve serum fosfor düzeyinin normal 

sınırların üzerine çıkmadığı rapor edilmiştir. 

 
Şekil 1. Yale Üniversitesinin (Denver, Karl Insogna) Hipofosfatemk rikets tanılı olgular üzerinde Burosumab tedavisinin etkinliğini 

değerlendirdiği çalışma sonucu (Faz 3 çalışması) 

 

1. Kinoshita Y, Fukumoto S.X-linked hypophosphatemia and FGF23-related hypophosphatemic diseases -Prospect for new treatment. 

Endocr Rev. 2018 Jan 26 

2. Fukumoto S.Anti-fibroblast growth factor 23 antibody therapy. Curr Opin Nephrol Hypertens. 2014 Jul;23(4):346-51 

3. Fukumoto S. Bone and Calcium Research Update 2015. Novel treatment for FGF23-related hypophosphatemic diseases. Clin Calcium. 

2015 Jan;25(1):37-44 

 

2-Osteoporoz 

Anti-Sclerostin (WNT-antogonisti) tedavisi (Romosozumab) 

Üretici Firma: Amgen Inc. 

Tedavi alanı: Osteoporoz 

Biyolojik Lisans başvuru tarihi: ?, FDA tarafından ciddi yan etki nedeni ile onay alamamış 

Sclerostin, Sost genin bir ürünüdür ve osteositler tarafından ekspresse edilmektedir. Sclerostin, Wnt co-reseptör LRP5/6 reseptörüne bağlanarak 

hücre içi Wnt sinyal iletimini inhibe etmektedir (Şekil 2). LRP5/6’nın fonksiyon kazanan mutasyonunda osteoporoz, fonksiyon kaybeden 

https://www.drugs.com/manufacturer/amgen-inc-18.html
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mutasyonunda kemik mineralizasyonu (hiperosteoz) artmaktadır. Sclerostin sentezinin artması osteoblastogenezi ve kemik oluşumunu inhibe 

ederken, osteklastogenezisi artırarak kemik kaybının artmasına neden olmaktadır. Tersi olarak, Sost genin fonksiyon kaybı (sclerostin ↓) 

osteoblast sayısını arttırarak trabeküler ve kortikal kemik oluşumunu artırmaktadır. Parathormon, sclerostin sentezini downregüle ederek, 

parathormonun (PTH) iskelet sistemi üzerine anobolik etkisinin ortaya çıkmasına katkı sağlar. Ancak, serum sclerostin düzeyinin osteoporoz 

hastalarında kemik mineral yoğunluğu ile ilişkili olmadığı gösterilmiştir.  

Romosozumab, monoklonal sclerostin antikorudur ve sclerostinin etkisini antagonize etmektedir. Osteoporoz tedavisinde alternatif bir tedavi 

seçeneği olarak öne sürülmesine karşın, 2017 yılında FDA ciddi serebrovasküler ve kardiyovasküler yan etkiler nedeniyle osteoporoz 

tedavisinde kullanımını onaylamamıştır. Postmenopozal osteoporoz tanısı alan kadınlarda, 210 mg/ay Romosozumab tedavisinin haftalık 

alendronate (70mg/hafta) ve Teriparatid (20 ug/gün) tedavisine göre 1.yılın sonunda alansal ve hacimsel kemik mineral yoğunluğu üzerine daha 

etkin olduğunu göstermiştir. Romosozumab ile ilgili yapılan Faz 3 çalışmalarında, 210 mg/ay cilt altı uygulanımı sonrası postmenopozal 

vertebral çökme kırığı olan kadınlarda, yeni kırık oluşumunu %73 oranında azalttığı saptanmıştır. Ancak vertebra dışı kırık riski açısından çok 

etkin olmadığı saptanmıştır. Tedavi süresince en önemli yan etki etki hipersensitivite (alerjik reaksiyon) olarak bildirilmiştir. Bunun yanısıra, 

serebrovasküler riski 2,65 kat artırdığı saptanmıştır. Sklerostinin düz kas yapısında da eksprese edildiği ve vasküler kalsifikasyonu engelleyici 

özelliği olduğu bildirilmektedir. Romosozumab’ın 2018 yılında vasküler kalsifikasyon riskinin artırarak serebrovasküler ve kardiyovasküler 

olaylara neden olabileceği rapor edilmiştir. Romosozumab ile ilgili çalışmalar Faz 2 ve Faz 3 aşamasında olup, çocukluk yaş grubunda 

uygulanımı ile ilgili deneyimler sınırlıdır. Ciddi yan etki nedeniyle FDA onayı alamayan firma çalışmalarını yürütmektedir. 

 

 
Şekil 2. Sclerostinin osteoblast hücresindeki etki mekanizması 

 

1. Recker RR, Benson CT, Matsumoto T, Bolognese MA, Robins DA, Alam J, Chiang AY, Hu L, Krege JH, Sowa H, Mitlak BH, Myers 

SL.A randomized, double-blind phase 2 clinical trial of blosozumab, a sclerostin antibody, in postmenopausal women with low bone mineral 

density. J Bone Miner Res. 2015 Feb;30(2):216-2 

2. Shah AD, Shoback D, Lewiecki EM. Sclerostin inhibition: a novel therapeutic approach in the treatment of osteoporosis. Int J Womens 

Health. 2015 Jun 2;7:565-80 

3. Bandeira L, Lewiecki EM, Bilezikian JP. Romosozumab for the treatment of osteoporosis. Expert Opin Biol Ther. 2017;17(2):255-263.  

4. Lim SY, Bolster MB. Profile of romosozumab and its potential in the management of osteoporosis. Drug Des Devel Ther. 2017 Apr 

13;11:1221-1231.  

5. Tsourdi E, Rachner TD, Hofbauer LC. Romosozumab versus Alendronate and Fracture Risk in Women with Osteoporosis. N Engl J Med. 

2018 Jan 11;378(2):195 

 

3-Akandroplasia 

C-type natriüretik peptide (CNP) anolog tedavisi-Vosoritide (BMN 111)  

Üretici Firma: BioMarin Pharmaceutical 

Tedavi alanı: Akondroplazi 

Biyolojik Lisans başvuru tarihi: FDA onayı yok 

Fibroblast growth factor reseptör 3 (FGFR3) kemik oluşumunda önemlidir. FGFR3 geninin fonksiyon kazanan mutasyonunda kondrodisplazi 

(akondroplazi) gelişir. Büyüme plağındaki kondrositlerin proliferasyonu ve farklılaşma bozukluğu akondroplazinin iskelet fenotipini 

oluşturmaktadır. Akondroplazide büyüme plağının hipertrofik ve proliferatif zon belirgin derecede azalmıştır.  FGFR3 mutasyonu, tirozin kinaz 

reseptör FGFR3’ün fosforilasyonunu indükleyerek hücre içi sinyal yolaklarını aktive eder. FGFR3’ün aşikar aktivasyonu büyüme kıkırdağının 

erken kapanması ile sonuçlanmaktadır. Bu mekanizmadan yola çıkarak, FGFR3’ün aktivasyonun inhibisyonuna yönelik tedavi arayışları cerrahi 

dışı tedavi seçenekleri olarak araştırma konusudur. CNP (veya BMN111) ile FGFR3’ün antagonize edilmesi hücre içi sinyal yolaklarının bloke 

edilmesini sağlar. CNP etkisini natriüretik peptid reseptör B (NPR-B) reseptörüne bağlanarak göstermektedir. NPR-B fonksiyon kaybedici 

mutasyonunda akromezomelik displazi, Maroteaux tip boy kısalığına neden olmaktadır.   CNP (BMN111) mitojen aktive edici protein kinaz 

yolağını downregüle ederek longitudinal kemik büyümesi için anahtar rol oynamaktadır. Preklinik çalışmalar, BMN111 tedavisinin akondroplazi 

modeli oluşturulmuş sıçanlarda iskelet parametrelerindeki bozukluğu düzelttiği gösterilmiştir. Bu bulgu, akondroplazi tedavisinde CNP’nin 

tedavi amaçlı kullanılabileceğini desteklemiştir.  2014 yılında akondroplazili çocuk olgularda faz 2 çalışması başlatılmıştır. Ancak, CNP 

tedavisinin tedavi olarak uygulanımı pratik bulunmamıştır. CNP yarılanma ömrü ortalama 2 dakika olup sürekli infüzyon olarak verilmesini 

gerektirmektedir. Biomarin şirketi, etki süresi CNP’den daha uzun olan 39 aminoasitlik CNP variantı olan BMN111 molekülünü geliştirmiştir. 

BMN111, FGF-aracılıklı ERK1/2 aktivasyonunu inhibe etmektedir. İnvitro ortamda BMN111 femur boyutunu ve büyüme plağı boyutunu 

artırdığı gösterilmiştir. Fgfr3Y 367C/+ sıçan modeline 20 gün süre ile cilt altı günlük BMN111 uygulanımının, femur ve tibia boyutunu artırdığı, 

başın ön arka çapını artırdığı gösterilmiştir. Biomarin şirketi tarafından sağlıklı gönüllüler üzerinde preklinik çalışmaları takiben faz 1 çalışması 

yapılmıştır. Tedavinin güvenilir ve iyi tolere edildiği saptanmıştır. Sağlıklı gönüllüler üzerinde (74 olgu) faz 1 çalışması tamamlanmıştır 

(Haziran 2012). Bunun üzerine, Faz 2 ve Faz 3 çalışmaları yürütülmeye başlanmıştır. Haziran 2017 yılında 5-17 yaş arasında akondroplazi tanısı 

alan olgularda, Faz 3 randomize olgu-kontrol çalışması başlanmıştır. Bu çalışmada Vasoritide 15 ug/kg/gün cilt altı uygulanacaktır. Çalışmanın 

tahmini bitiş süresi Ekim 2019’dur (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT03197766). 
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1. Legeai-Mallet L. C-Type Natriuretic Peptide Analog as Therapy for Achondroplasia.  Endocr Dev. 2016;30:98-105.  

 

4-Hipofosfatazya  

Asfotase alfa (ENB-0040) - STRENSIQ 
Üretici Firma: Alexion Pharmaceuticals, Inc 

Tedavi alanı: perinatal/infantil- ve juvenil-başlangıçlı hipofosfatazya 

Biyolojik Lisans başvuru tarihi: 23.12.2014, Amerika, Kanada, Japonya Avrupa Birliği tarafından kullanımı onay almıştır (23.10.2015), FDA 

onayı vardır 

Hipofosfatazya, dokuya özgün olmayan alkalen fosfataz enziminin (TNSALP) fonksiyon kaybedici mutasyonu sonucu gözlenir. Hafif formlar 

otozomal resesif, ağır formlar otozomal dominant kalıtımlıdır. Hipofosfatazyanın tahmin edilen prevalansı 1/100 000 olup, altı tipi mevcuttur 

[perinatal letal, prenatal benign, infantil (<6 ay), çocukluk (6 ay-18 yaş), erişkin (>18 yaş), odonto-hipofosfatazya (hafif formu)] TNSALP kemik 

mineralizasyonu için gerekli bir enzimdir. Perinatal letal formun mortalitesi %100, infantil tipin mortalitesi %50’dir. Hipofosfatazyanın klinik 

bulguları oldukça heterojendir (rikets bulgusu, kırık, erken diş kaybı, solunum yetmezliği, yürüme gülüğü, v.b). Erken başlangıçlı infantil tip en 

ağır klinik bulgu (geriye dönüşümsüz kemik deformiteleri, kraniyosinozstozis, solunum yetersizliği, Vitamin B6 yanıtlı epilepsi, v.b) ile 

seyreder. Hipofosfatazya için kesin çözüm sağlayan bir tedavi seçeneği halen yoktur, sıklıkla destek (kalsiyumdan fakir diyet, ortopedik 

müdahaleler) tedavisi uygulanmaktadır. Ancak, 2008 yılında geliştirilen kemik dokusuna spesifik enzim tedavisi (asfotase alfa, Strensiq) 

hipofosfatazya için umut olmuştur. Avrupa komisyonu tarafından 2015 yılında çocukluk yaş grubu asfotase alfa hipofosfatazya tedavisinde 

kullanımı için onay almıştır. İnfant ve küçük çocuklarda asfotase alfa uygulanımının kemik mineral yoğunluğunu, kas gücünü (solunum 

güçlüğünü iyileştirdiği), yaşam süresini ve kalitesini artırdığı gösterilmiştir. Asfotase alfa, 726 aminoasitten oluşan recombinant DNA teknolojisi 

ile oluşturulmuş TNSALP füzyon proteinidir (homodimer). Perinatal/Natal veya juvenil hipofosfatazyada cilt altına haftada üç doz 2mg/kg/doz 

veya haftada 6 kez 1mg/kg/doz şeklinde uygulanmaktadır. Enjeksiyon 1 ml geçmemelidir. Doz etkinlik durumuna göre 3mg/kg/doza kadar 

artırılabilir. En önemli yan etki, enjeksiyon bölgesinde gözlenen bölgesel reaksiyonlardır.  Bölgesel reaksiyonlar daha çok haftada altı doz alan, 

jüvenil hipofosfatazya olgularında sık görülmüştür. 

1. Scott LJ. Asfotase Alfa: A Review in Paediatric-Onset Hypophosphatasia. Drugs. 2016;76(2):255-62.  

2. Kishnani PS, Rush ET, Arundel P, Bishop N, Dahir K, Fraser W, Harmatz P, Linglart A, Munns CF, Nunes ME, Saal HM, Seefried L, 

Ozono K. Monitoring guidance for patients with hypophosphatasia treated with asfotase alfa. Mol Genet Metab. 2017 Sep;122(1-2):4-17 

 

B-Adrenal hastalıklarda yeni tedavi seçenekleri 

Adrenal yetmezlik tedavisinde uygulanan konvansiyonel hidrokortizon tedavisi fizyolojik olmayıp uygulanan dozlar suprafizyolojiktir. Bunun 

yanısıra, adrenal yetmezlik tedavisinde kullanılan formulasyonların yarılanma ömrünün kısa olması ve fizyolojik kortizol salınımını taklit 

edememeleri nedeniyle metabolik kontrolde güçlükler yaşanmaktadır. Bu nedenle, primer adrenal yetmezlikte metabolik kontrolün 

iyileştirilmesi amacıyla yeni ilaçlar üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  

Adrenal Yetmezlik 

1-Plenadran 

Üretici Firma: Shire Pharmaceuticals Limited BVBA 

Tedavi alanı: Adrenal yetmezlik (Erişkin) 

Biyolojik Lisans başvuru tarihi: 3 Kasım 2011 yılında kullanımı Avrupa komisyonu tarafından onaylanmıştır. FDA onayı vardır 

Plenadran, hidrokortizonun yavaş salınımlı formulasyonudur.  Hızlı salınmasını sağlayan bir dış kaplama katmanı ve uzun süreli salınmasını 

sağlayan bir çekirdek yapısı mevcuttur. Hızlı etkili hidrokortizon ile karşılaştırıldığında, Plenadran’nın hızlı salınan hidrokortizona kıyasla daha 

uzun süreli serum kortizol düzeyi sağladığı gösterilmiştir (Şekil 3).  Erişkinlerde yapılan çalışmalarda tek doz sabah Plenadran kullanımının üç 

dozluk hidrokortizon rejimi ile benzerlik gösterdiği görülmüştür. Plenadran konvansiyonel hidrokortizon tedavi rejime göre sabah geç saatlerde 

yüksek serum kortizol düzeyine, akşam geç saatlerde ise düşük kortizol seviyesine ulaştığı gözlenmiştir. Bu nedenle, biyo-yararlılığının 

konvansiyonel tedaviye göre %20 daha düşük olduğu bildirilmektedir. Çift körlü randomize çalışmalarda, tek doz Plenadran uyumunun daha iyi 

olduğu ve yaşam kalitesini artırdığı saptanmıştır. Adrenal yetmezlik tanısı alan erişkinlerde yapılan açık etiketli çalışmalarda Plenadran’nın 

yaşam kalitesini artırdığı, santral yağlanmayı azalttığı, dislipidemiyi düzelttiği ve bu etkinin 12 ay boyunca sürdüğü gösterilmiştir. Plenadran 

kullanımı çocuklarda lisans almamıştır. Mevcut salınım paterni nedeni ile konjenital adrenal hiperplazide (KAH) hiperandrojenizmi kontrol etme 

olasılığının düşüklüğü nedeniyle KAH tedavisi için uygun olmadığı bildirilmiştir. Plenadranın gece verilmesi durumunda ise fizyolojik olmayan 

gece kortizol düzeyinde artışa neden olacağı, sabah verilmesi durumunda ise gece kortizol düzeyinin yetersizliği nedeniyle hiperandrojenizmi 

kontrol edemeyeceği varsayılmaktadır. Ancak, çocuk yaş grubunda kullanılabileceği, ancak 2-3 dozda kullanılması önerilmektedir.  
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Şekil 3. Plenadranın farmokokinetik özelliği 

1. Turcu AF, Auchus RJ. Novel treatment strategies in congenital adrenal hyperplasia. Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes. 2016 

Jun;23(3):225-32.  

2. Mallappa A, Debono M. Recent Advances in Hydrocortisone Replacement Treatment.Endocr Dev. 2016;30:42-53 

3. Bergthorsdottir R, Nilsson AG, Gillberg P, Ekman B, Wahlberg J. Health-Related Quality of Life In Patients With Adrenal Insufficiency 

Receiving Plenadren Compared With Immediate-Release Hydrocortisone. Value Health. 2015 Nov;18(7):A616. 

4. Porter J, Blair J, Ross RJ. Is physiological glucocorticoid replacement important in children? Arch Dis Child. 2017 Feb;102(2):199-205 

 

2-Chronocort 

Üretici Firma: Diurnal Ltd 

Tedavi alanı: Konjenital adrenal hiperplazi ve adrenal yetmezlik 

Biyolojik Lisans başvuru tarihi: 25 Mart 2015 yılında FDA onayı vardır 

Chronocort, fizyolojik hidrokortizon salınımını taklit eden etkisi uzatılmış modifiye hidrokortizondur. Plenadran’dan farklı olarak sürekli ve 

yavaş emilim özelliği mevcuttur. Sabah ve akşam kullanılması fizyolojik kortizol tedavisi için uygun bir seçenek sağlar. Mallappa A ve ark. 

(2015) tarafından, klasik 21-OH’laz tanısı almış 16 kadın hasta üzerinde yapılan Faz 2 çalışmasında iki doz [sabah 10 mg (0700 h) ve gece 

(23:00) 20 mg] Chronocort uygulanmasının günde 3 doz hidrokortizon tedavisine göre daha etkin olduğu ve fizyolojik kortizol salınımını taklit 

ettiği gösterilmiştir.  Chronocort tedavisinin 6 aylık kullanımı sonucunda 24 saatlik idrarda, sabah ve öğleden sonraki 17-OH progesteron ve 

androstenodion düzeyleri konvansiyonel tedaviye göre daha düşük olduğu saptanmıştır (Şekil 4). Tedavi sırasında ciddi yan etki gözlenmediği 

ve iyi tolere edildiği gözlenmiştir. Sonuç olarak, Plenadran göre KAH tedavisinde Chronocort daha etkin olarak kullanılabilir. Mart 2015 yılında 

erişkin KAH tanılı olgularda çok merkezli Faz 3 çalışması başlatılmıştır, Nisan 2018 yılında bitmesi planlanmıştır. (ClinicalTrials.gov Identifier: 

NCT02716818) 

 

 
Şekil 4. KAH tedavisinde Chronocort tedavisinin konvansiyonel tedaviye göre etkinliği 

 

1. Mallappa A, Sinaii N, Kumar P, Whitaker MJ, Daley LA, Digweed D, Eckland DJ, Van Ryzin C, Nieman LK, Arlt W, Ross RJ, Merke 

DP. A phase 2 study of Chronocort, a modified-release formulation of hydrocortisone, in the treatment of adults with classic congenital adrenal 

hyperplasia. J Clin Endocrinol Metab. 2015 Mar;100(3):1137-45.  

2. Mallappa A, Debono M. Recent Advances in Hydrocortisone Replacement Treatment. Endocr Dev. 2016;30:42-53. 

3. Mallappa A, Sinaii N, Kumar P, Whitaker MJ, Daley LA, Digweed D, Eckland DJ, Van Ryzin C, Nieman LK, Arlt W, Ross RJ, Merke 

DP. A phase 2 study of Chronocort, a modified-release formulation of hydrocortisone, in the treatment of adults with classic congenital adrenal 

hyperplasia. J Clin Endocrinol Metab. 2015 Mar;100(3):1137-45 

 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Turcu%20AF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27032061
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Auchus%20RJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27032061
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27032061
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25494662
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25494662
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Sürekli cilt altı hidrokortizon infüzyonu 

 Modifiye uzun etkili hidrokortizon ürünlerine rağmen fizyolojik kortizol salınımı birebir taklit edilememektedir. Nella ve ark. tarafından 2016 

yılında Paradigm REAL-Time (MMT-722) insulin infüzyon pompasi ile cilt altı sürekli hidrokortizon (Solucortef) infüzyonu uygulanarak 

fizyolojik kortizol tedavisi, 19-41 yaş arasında (5 kadın, 19–42 yıl;  3 erkek, 25–43 yıl)  klasik KAH tanısı almış konvansiyonel tedavi ile 

metabolik kontrol sağlanmayan 8 hasta üzerinde denenmiştir. Bu çalışmada, hidrokortizon  tedavisinin etkin bir şekilde fizyolojik olarak 

uygulandığı iyi tolere edildiği ve hiperandrojenizmi kontrol ettiği gösterilmiştir (Şekil 5). Aynı zamanda, yaşam kalitesinin olumlu yönde 

etkilediği saptanmıştır. Bu çalışmada, pompa ile günlük verilecek total hidrokortizon dozu kortizol klirensine göre hesaplanmıştır ( [infusion hızı 

(mg/gün) = klirens (mL/d) × hedeflenen kortizol düzeyi (mg/mL)]. Hedeflenen kortizol düzeyi için: 00:00–02:59 saatler: 4 mcg/dL; 03:00–04:59 

saatler: 5 mcg/dL; 05:00–08:59 saatler: 14 mcg/dL; 09:00–11:59 saatler: 10 mcg/dL; 12:00–17:59 saatler: 7 mcg/dL; 18:00–23:59 saatler: 4 

mcg/dL belirlenmiştir. 

 

 
Şekil 5. Fizyolojik insülin pompası ile hidrokortizon uygulanması 

1. Nella AA, Mallappa A, Perritt AF, Gounden V, Kumar P, Sinaii N, Daley LA, Ling A, Liu CY, Soldin SJ, Merke DP. A Phase 2 Study of 

Continuous Subcutaneous Hydrocortisone Infusion in Adults With Congenital Adrenal Hyperplasia. J Clin Endocrinol Metab. 2016 

Dec;101(12):4690-4698. 

 

Abirateron asetat (ZYTIGA) 

Üretici Firma: Janssen Biotech Inc. 

Tedavi alanı: metastatik yüksek riskli kastrsyon dirençli ve hormona duyarlı prostat kanseri 

Konjenital adrenal hiperplazi? 

Biyolojik Lisans başvuru tarihi: 7 Şubat 2018 yılında FDA onayı almıştır 

Androjen sentezindeki en önemli stratejilerden birisi enzim inhibisyonudur. 17α-hidroksilaz/17,20-liyaz adrenal bezde kortizol sentezinde rol 

alan enzimlerden bir tanesidir. Abirateron asetat, 17α-hidroksilaz/17,20-liyaz (CYP17A1, P450c17) enziminin potent inhibitörüdür. Temel 

kullanım alanı kastrasyona dirençli ve hormona duyarlı metastatik prostat kanseridir. Kullanım dozu 100-250 mg/gün’dür. Ancak, yüksek dozda 

glukokortikoid kullanan hiperandrojenizmi kontrol altına alınamamış tüm konjenital adrenal hiperplazi (KAH) hastalarında kullanılabileceği 

bildirilmektedir. Abirateron ile ilgili faz 1 çalışmasında, yüksek doz hidrokortizon (20mg/gün) kullanımına rağmen hipernadrojenimisi 

(Androstenodion > 345 ng/dL) devam eden 6 erişkin kadın hastada, abirateron asetatın 250 mg/gün kullanımının yüksek olan androstenodion, 

testosteron ve idrar metabolitlerini (androsteron, etiocholanolone glukuronid) düzeyini normal sınırlara getirdiği gösterilmiştir. Arbireteron, 

deoksikortikosteron artışına neden olarak hipertansiyon ve hipokalemiye neden olabilmektedir. Abiretaron gonadal steroidogenezide baskıladığı 

için kullanım alanın prepubertal dönemde veya fertilite arzusu olmayan gonadal sex steroid tedavisi alan pubertal veya erişkin hastalarda sınırlı 

kalması önerilmektedir. Kısa süreli Faz 1 çalışmasında yan etki gözlenmemiştir. En önemli yan etkiler, hipertansiyon, öksürük, hipokalemi, 

sıcak basması, karaciğer fonksiyon testlerinde bozukluk, dislipidemi, anemi, idrar yolu ve üst solunum yolu enfeksiyonudur. Prepubertal KAH 

tanılı olgularda (>10 mg/m2/gün hidrokortizon) Abirateron asetatın (1mg/kg/gün, 7 gün) etkinliği ile ilgili Faz 1 çalışması 39 katılımcı (2-9 yaş) 

ile 1 Ağustos 2017 yılında başlamıştır, tahmini bitiş süresi ağustos 2018’dir (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT02574910). 

 

1. Turcu AF, Auchus RJ. Novel treatment strategies in congenital adrenal hyperplasia. Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes. 2016 

Jun;23(3):225-32.  

2. Auchus RJ, Buschur EO, Chang AY, Hammer GD, Ramm C, Madrigal D, Wang G, Gonzalez M, Xu XS, Smit JW, Jiao J, Yu MK. 

Abiraterone acetate to lower androgens in women with classic 21-hydroxylase deficiency. J Clin Endocrinol Metab. 2014 Aug;99(8):2763-70 

 

Corticotropin-Releasing Factor Receptor-1 Antagonist (NBI-77860) 

Üretici Firma: Spruce Biosciences 

Tedavi alanı: Konjenital adrenal hiperplazi? 

Biyolojik Lisans başvuru tarihi: FDA onayı almamıştır 

Artmış adrenal androjen sentezini baskılamada diğer bir strateji hipofiz kaynaklı ACTH salınımının baskılamaktır. Bu amaçla, medikal tedavi 

seçeneği olarak seçici kortikotropin salgılatıcı hormon (CRH) reseptör tip 1 antogonisti (NBI-77860) geliştirilmiştir. Klasik (21OHD) KAH 

tanısı almış sekiz kadın (18-58 yaş) üzerinde yapılan tek-kör plasebo kontrollü çalışmada (Faz 1b), saat 22:00 de NBI-77860 300 mg ve 600 mg 

dozlar 3 haftalık washout periyodunu takiben uygulandığında 6/8 hastada ACTH ve/veya 17-OH progesteron düzeyinin doz bağımlı olarak 

azaldığı gözlenmiştir. Plasebo grubu ile karşılaştırıldığında, 300 mg alan grupta ACTH %43, 600 mg alan grupta %41 azalma saptanırken, 17-

OH progesteron düzeyi 300 mg alan grupta %0,7, 600 mg alan grupta %27 oranında azaldığı gösterilmiştir (Tablo 1). CRH reseptör antogonisti 

ile ilgili yeterli veri yoktur. Kısa süreli Faz 1b çalışmasında ilacın iyi tolere edildiği ve baş ağrısı dışında ciddi yan etki gözlenmediği 

raporlanmıştır. 

 

 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27680873
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27680873
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Turcu%20AF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27032061
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Auchus%20RJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27032061
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27032061
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Tablo 1.  NBI-77860 dozunun plasebo grubu ile karşılaştırıldığında plazma ACTH ve 17-OH proesteron düzeyine olan etkisi (sabah 6-10) 

 
 

1.. Turcu AF, Spencer-Segal JL, Farber RH, Luo R, Grigoriadis DE, Ramm CA, Madrigal D, Muth T, O'Brien CF, Auchus RJ. Single-Dose 

Study of a Corticotropin-Releasing Factor Receptor-1 Antagonist in Women With 21-Hydroxylase Deficiency. J Clin Endocrinol Metab. 2016 

Mar;101(3):1174-80.  

 

Adrenal hormon üretim fazlalığı 

Cushing sendromu/hastalığı 

Pasireotide 

Cushing hastalığı, hipofizer adenom sonucu gelişen hiperkortizolemi ile karakterize endokrin bir bozukluktur. Temel tedavisi hipofizer 

adenomun cerrahi olarak çıkarılmasıdır. Pasireotide bir somotostatin analoğu olup, hipofiz adenomunun cerrahi olarak çıkarılmasının mümkün 

olmadığı veya rekürrens durumlarda FDA tarafından onay alan bir farmakolojik bir tedavi seçeneğidir.  İdrar kortizol düzeyinin ve 

hiperkortizoleminin metabolik etkilerini ve yaşam kalitesini düzelttiği gösterilmiştir. Çok merkezli prospektif, longitudinal 12 ay süren bir 

erişkin çalışmasında (ortalama yaş 48,312,1) pasireotid tedavisinin (1200-1800 µg/gün) ağırlık, VKI, bel çevresi, total kolesterol, LDL-

kolesterol, trigliserid, 24 saatlik idrar kortizol ve ACTH düzeyinin anlamlı olarak azalttığını ve yaşam kalitesinin artığını göstermişlerdir. Faz 3 

çalışmasında pasireotid tedavisinin etkinliği Şekil 6’da gösterilmiştir. Çocukluk yaş kullanımında kullanımı ile ilgili çalışma yoktur. Signifor 

0,3mg/ml, 0,6 mg/ml, 0,9 mg/ml (Novartis) cilt altı uygulanan enjeksiyonluk ampulleri mevcuttur. 

 
Şekil 6. Cuhing hastalarında pasireotid tedavisinin etkinliği 

 

1. Albani A, Ferraù F, Ciresi A, Pivonello R, Scaroni C, Iacuaniello D, Zilio M, Guarnotta V, Alibrandi A, Messina E, Boscaro M, Giordano 

C, Colao A, Cannavo S. Pasireotide treatment reduces cardiometabolic risk in Cushing's disease patients: an Italian, multicenter study. 

Endocrine. 2018 Jan 30. doi: 10.1007/s12020-018-1524-5 

2. Petersenn S, Salgado LR, Schopohl J, Portocarrero-Ortiz L, Arnaldi G, Lacroix A, Scaroni C, Ravichandran S, Kandra A, Biller BMK. 

Long-term treatment of Cushing's disease with pasireotide: 5-year  results from an open-label extension study of a Phase III trial. Endocrine. 

2017 Jul;57(1):156-165. 

3. Pivonello R, Petersenn S, Newell-Price J, Findling JW, Gu F, Maldonado M, Trovato A, Hughes G, Salgado LR, Lacroix A, Schopohl J, 

Biller BM; Pasireotide B2305 Study Group. Pasireotide treatment significantly improves clinical signs and symptoms in patients with Cushing's 

disease: results from a Phase III study.Clin Endocrinol (Oxf). 2014 Sep;81(3):408-17 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26751191
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26751191
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Su Metabolizması 

1-Tolvaptan, Conivaptan (ADH antogonisti) 

Üretici Firma: Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. 

Tedavi alanı: Uygunsuz ADH sendromu 

Biyolojik Lisans başvuru tarihi: FDA (Mayıs 2009) tarafından erişkinlerde kullanımı onay almıştır. 

Vaptanlar, ADH reseptör antogonistisdir, övolemik ve hipervolemik hiponatremi tedavisinde kullanılması önerilmektedir. Bunun yanısıra, 

konjestif kalp yetmezliğinde, polikistik böbrek hastalarında da kullanılmaktadır. Vaptanlar (tolvaptan, conivaptan, lixivaptan, mozavaptan, 

satavapta), ADH’nın kollektör tübüldeki V2 reseptörüne bağlanmasını engellemektedir. Bu blokaj ile suyun geri emiliminin engelleyerek 

dilusyonel hiponatreminin düzelmesini sağlamaktadır. Birkaç erişkin çalışmasında serum sodyum düzeyinin artırmada etkin olduğu 

bulunmuştur. Erişkinlerde tolvaptan (Samsca 15 mg oral tb) 15-60 mg/gün oral kullanılmaktadır. Tulli ve ark. tarafından SIADH tanısı alan üç 

olguya uygulanan tolvaptanın (0.06-0,32mg/kg/gün dozunda) kronik hiponatremi tedavisinde etkin olduğu saptanmıştır. Bunun yanısıra, SIADH 

tanısı alan 19 aylık bir olguda da conivaptan (0.15 mg/kg/doz, intravenöz) başarılı bir şekilde uygulanmıştır (Şekil 8) En önemli yan etki 

susuzluk ve ağız kuruluğudur. Vaptanların özellikleri Tablo 2’de özetlenmiştir.  

 

Tablo 2. Vaptanların farmokolojik özellikleri 

 

 
Şekil 7. Tolvaptan tedavi alan iki olgunun yanıtları 

 
Şekil 8. Uygunsız ADH sendromu tanısı alan 19 aylık bir olguda Conivaptan deneyimi 

 

1. Tuli G, Tessaris D, De Sanctis L, Matarazzo P. Tolvaptan utilization in children with chronic hyponatremia due to inappropriate 

antidiuretic hormone secretion (SIADH). Three case reports and review of the literature. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2017 Sep 1;9(3):288-

292. 

2. Peri A. Clinical review: the use of vaptans in clinical endocrinology. J Clin Endocrinol Metab. 2013 Apr;98(4):1321-32 

3. Peters S, Kuhn R, Gardner B, Bernard P. Use of conivaptan for refractory syndrome of inappropriate secretion of antidiuretic hormone in a 

pediatric patient. Pediatr Emerg Care. 2013 Feb;29(2):230-2 
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C-Obezite ve yeni tedavi seçenekleri  

1-Methionine aminopeptidase 2 (MetAP2) inhibitorü (Beloranib, ZAFGEN) 

Üretici Firma: Nasdaq: (ZFGN), Biopharmaceutical company 

Tedavi alanı: Obezite, Prader Willi sendromu 

Biyolojik Lisans başvuru tarihi: FDA onayı almamıştır 

Hiperfaji, monogenik ve sendromik obezitenin en önemli nedenidir. MetAP2 inhibisyonu obezite için yeni bir tedavi seçeneğidir. Beloranib, 

methionine aminopeptidase 2 (MetAP2) inhibitörüdür. Beloranib ve diğer MetAP2 inhibitörlerinin deneysel hayvan çalışmasında besin alımını 

azaltarak vücut ağırlığını (yağ kitlesini ve yağ hücresini) azalttıkları gösterilmiştir. Obezite, tip 2 diyabet ve hipotalemik hasarlanma ile giden 

obezite tedavisinde etkinliği çalışılmıştır. Beloranib etkisinin direkt olarak yağ dokusu üzerine olduğu öne sürülmektedir. Yağ dokusunda, yağ 

sentezini azaltmakta ve yağ oksidasyonunu artırmaktadır. Bunun yanısıra, metabolik ve hormonal değişime neden olarak iştahı ve besin alımını 

azaltmaktadır. Kullanım dozu haftada iki doz 0,6-2,4 mg (cilt altı) arasında değişmektedir. Erişkin obezlerde Faz 2 çalışması olarak 

uygulanmıştır. Obez bireylerde, beloranip haftalık iki dozda 1.8 mg cilt altına uygulanımının  0,5-1 kg kayba neden olduğu gösterilmiştir.  

Prader willi sendrom tanısı alan 12-65 yaş arası olgular üzerinde yapılan çalışmada (24 hafta), 107 olgu üç grupta değerlendirilmiştir; Plasebo, 

Beloranib (1,8 mg), Beloranib (2,4 mg, haftada iki kez, cilt altı). Beloranib 1,8 mg (haftada 2 kez, cilt altı) kullanan grupta hiperfaji skorunun 2,4 

mg (haftada 2 kez) ve plasebo grubuna göre anlamlı azaldığı saptanmıştır. Plasebo grubu ile karşılaştırıldığında ortalama kilo değişim oranı 1,8 

mg alan grupta %8,2 iken, 2,4 mg alan grupta %9,5 olarak saptanmıştır. Anksiyete ve irritiabilte en önemli yan etki olarak bildirilmiştir. Venöz 

emboli riski ve iki vakanın ex olması nedeniyle FDA tarafından Eylül 2014 yılında başlatılan Faz 3 çalışması Ocak 2017 durdurulmuştur. 

1. Hughes TE, Kim DD, Marjason J, Proietto J, Whitehead JP, Vath JE. Ascending dose-controlled trial of beloranib, a novel obesity 

treatment for safety, tolerability, and weight loss in obese women. Obesity (Silver Spring) 2013;21:1782–1788 

2. Kim DD, Krishnarajah J, Lillioja S, et al. Efficacy and safety of beloranib for weight loss in obese adults: a randomized controlled trial. 

Diabetes Obes Metab. 2015;17:566–572  

3. McCandless SE, Yanovski JA, Miller J, Fu C, Bird LM, Salehi P, Chan CL, Stafford D, Abuzzahab MJ, Viskochil D, Barlow SE, Angulo 

M, Myers SE, Whitman BY, Styne D, Roof E, Dykens EM, Scheimann AO, Malloy J, Zhuang D, Taylor K, Hughes TE, Kim DD, Butler 

MG.Effects of MetAP2 inhibition on hyperphagia and body weight in Prader-Willi syndrome: A randomized, double-blind, placebo-controlled 

trial. Diabetes Obes Metab. 2017 Dec;19(12):1751-1761.  

4. Shoemaker A, Proietto J, Abuzzahab MJ, Markovic T, Malloy J, Kim DD. A randomized, placebo-controlled trial of beloranib for the 

treatment of hypothalamic injury-associated obesity. Diabetes Obes Metab. 2017 Aug;19(8):1165-1170. 

5. Kim DD, Krishnarajah J, Lillioja S, de Looze F, Marjason J, Proietto J, Shakib S, Stuckey BG, Vath JE, Hughes TE. Efficacy and safety of 

beloranib for weight loss in obese adults: a randomized controlled trial. Diabetes Obes Metab. 2015 Jun;17(6):566-72 

2-Nazal oksitosin ve Naltrexon 

Oksitosin anoresojenik bir peptiddir. Son yıllarda, insanlarda sendromik ve hipotalemik obezite tedavisinde intranazal olarak kullanılmaktadır. 

İştahı azaltması ve kilo verdirici etkisi yanısıra sosyal kognitif fonksiyonlar üzerine de olumlu etkileri gösterilmiştir. Özellikle Prader Willi 

sendromlu ve Kraniyofarinjioma ile ilişkili obez olgularda düşük doz intranazal oksitosinin etkin olduğu saptanmıştır. Naltrexon bir opiad 

antogonistidir, oksitosin düzeyini artırarak anoreksojenik etki göstermektedir. Son yıllarda yine deneysel hayvan çalışmalarında Naltrexon 

tedavisinini tıkanırcasına yeme bozukluğunu ve tatlı yiyecek tercihlerinin azalttığı gösterilmiştir. Oksitosin ve Naltrexan kraniofarinjioma 

sonrası hipotalemik obezite gelişen bir olguda başarılı bir şekilde uygulanmış ve etkin olduğu gösterilmiştir (Şekil 9). Bunun yanısıra, obez ve 

normal ağırlıkta olan erişkin olgular üzerinde intranazal oksitosin uygulamasının obez erkeklerde daha etkin olduğu gösterilmiştir. Miller ve ark. 

tarafından 24 Prader-Willi sendromu tanısı alan obez çocuklarda 5 gün süre ile intranazal oksitosin tedavinin iştahı azaltmada etkin olduğu 

saptanmıştır. 

 
Şekil 9. Opere kraniyofarinjioma olgusunda oksitosin (6 IU intranazal, 3 gün aralarla) ve Naltrexan (100 mg/gün) tedavinin VKİ üzerine etkisi 

1. Hsu EA, Miller JL, Perez FA, Roth CL. Oxytocin and Naltrexone Successfully Treat Hypothalamic Obesity in a Boy Post-

Craniopharyngioma Resection. J Clin Endocrinol Metab. 2018 Feb 1;103(2):370-375. 

2. Daubenbüchel AM, Hoffmann A, Eveslage M, Özyurt J, Lohle K, Reichel J, Thiel CM, Martens H, Geenen V, Müller HL. Oxytocin 

in survivors of childhood-onset craniopharyngioma. Endocrine. 2016 Nov;54(2):524-531 

3. Thienel M, Fritsche A, Heinrichs M, Peter A, Ewers M, Lehnert H, Born J, Hallschmid M. Oxytocin's inhibitory effect on food intake is 

stronger in obese than normal-weight men.Int J Obes (Lond). 2016 Nov;40(11):1707-1714. 

4. Miller JL, Tamura R, Butler MG, Kimonis V, Sulsona C, Gold JA, Driscoll DJ. Oxytocin treatment in children with Prader-Willi 

syndrome: A double-blind, placebo-controlled, crossover study. Am J Med Genet A. 2017 May;173(5):1243-1250 
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3-Metilfenidat 

Üretici Firma: Mallinckrodt, Inc. 

Tedavi alanı: Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite bozuluğu, Obezite? 

Biyolojik Lisans başvuru tarihi: FDA onayı almıştır (obezite için onayı yoktur) 

Hiperfajinin dopaminerjiik sistem ile yakın ilişkisi bilinmektedir. Metilfenidat beyin sapında dopamin düzeyini artırarak anoreksojenik etkiyi 

indüklemektedir. Metilfenidat çocukluk yaş grubunda sıklıkla dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ile seyreden psikiyatrik bozukluklarda 

kullanılmaktadır. Metilfenidat tedavisinin en önemli yan etkisi iştahı azaltarak büyüme ve gelişme geriliğine neden olmaktadır. Hipotalemik 

obezite modeli oluşturulmuş deneysel bir hayvan çalışmasında metilfenidatın iştahı azalttığı ve obezite tedavisinde etkinliği gösterilmiştir. 

Metilfenidatın obezitede etkinliği, 5,7 yaşında kraniyofarinjioma tanısı almış ve 15 yaşında hipotalemik obezite gelişmesi (VKİ 45 kg/m2) 

nedeni ile metilfenidat başlanan [2x10 mg (maks 60mg/gün), öğünden 30-45 dakika önce] erkek olguda gösterilmiştir   (tedavinin 87. Haftasında 

VKI 41.1 kg/m2/gün) (Şekil 10). 

1. Elfers CT, Roth CL. Effects of methylphenidate on weight gain and food intake in hypothalamic obesity. Front Endocrinol (Lausanne). 

2011 Dec 14;2:78 

 
Şekil 10. Kraniofarinjioma tanılı bir olguda metilfenidat sonrası kilo kaybı 

4-Melanocortin-4 reseptör (MC4R) agonist (Setmelanotide) 

Üretici Firma: Rhythm biopharmaceutical company 

Tedavi alanı: Monojenik Obezite (POMC,  Prader Willi sendromu) 

Biyolojik Lisans başvuru tarihi: FDA onayı almamıştır 

      Melanocortin 4 reseptörünün (MC4R) uyarılması anoreksojenik etki göstermektedir. Propriomelanokortin (POMC) eksikliği ile giden 

olgularda tedavi seçeneği olarak kullanılabileceği düşünülerek, iki erişkin morbid kadın olguda denenmiş ve etkin olduğu gösterilmiştir. Bunun 

yanısıra, Bardet Biedel sendromu tanısı alan beş olguda denenmiştir (Faz 2 çalışması), çalışma devam etmektedir (52 hafta). Ön çalışma 

raporuna göre dört olguda tedaviye başlandıktan 6-19 hafta sonrasında kümülatif kilo kaybı %9,7-12,1 olarak saptanmıştır. Prader-Willi 

sendromunda (n=36 olgu) ve POMC eksikliğinde (4-6 olgu) Setmelanotide ile ilgili Faz 2 çalışması yürütülürken, monojenik obezite 

nedenlerinden olan Leptin reseptör gen defektinde de kullanılabileceği düşünülmektedir. Son yıllarda, MCR4 mutasyonu ile giden deneysel 

hayvan çalışmasında da etkin olduğu saptanmıştır. 

1. Kühnen P, Clément K, Wiegand S, Blankenstein O, Gottesdiener K, Martini LL, Mai K, Blume-Peytavi U, Grüters A, Krude H. 

Proopiomelanocortin Deficiency Treated with a Melanocortin-4 Receptor Agonist. N Engl J Med. 2016 Jul 21;375(3):240-6 

2. Collet TH, Dubern B, Mokrosinski J, Connors H, Keogh JM, Mendes de Oliveira E, Henning E, Poitou-Bernert C, Oppert JM, Tounian P, 

Marchelli F, Alili R, Le Beyec J, Pépin D, Lacorte JM, Gottesdiener A, Bounds R, Sharma S, Folster C, Henderson B, O'Rahilly S, Stoner E, 

Gottesdiener K, Panaro BL, Cone RD, Clément K, Farooqi IS, Van der Ploeg LHT. Evaluation of a melanocortin-4 receptor (MC4R) agonist 

(Setmelanotide) in MC4R deficiency. Mol Metab. 2017 Oct;6(10):1321-1329. 

 

5-Serotonin 2C reseptör agonist (Lorcaserin=BELVIQ XR) 

Üretici Firma: Arena Pharmaceuticals 

Tedavi alanı: Obezite  

Biyolojik Lisans başvuru tarihi: 2012 yılında FDA onayı almıştır, 15.07. 2015 yılında ise uzun etkili form FDA tarafından onay almıştır. 

Serotonin, serotonin 2C reseptörünü (5-HT 2C) bağlanarak iştahı baskılamaktadır. Lorcaserin serotinerjik bir ilaçtır. Erişkinlerde obezite 

tedavisinde iştahı azaltıp kilo verdirici etkisi olduğu gösterilmiştir. 5-HT 2A ve 2B reseptörü valvulopati ve hallusinasyonla ilişkilidir. 

Lorcaserin, 5-HT 2C reseptörüne 2A ve 2B reseptörüne göre sırasıyla 14 ve 61 kat daha yüksek afinite ile bağlanmaktadır. Bu nedele yüksek 

dozlarda valvulopati ve halüsinasyonlara neden olabilir. Lorcaserin, 5-HT 2C reseptörünün aktive ederek hipotalamusta POMC nöronlarından 

alfa melonokortin uyarıcı hormon salınımına neden olarak iştahı baskılamaktadır.  Lorcaserin enerji harcanımını artırmamaktadır. Bloom ve ark. 

tarafından yapılan plasebo-olgu kontrol faz 3 çalışmasında etkin olduğu saptanmıştır. Çocuklarda kullanımı ile ilgili çalışma yoktur. 2012 yılında 

erişkin obezlerde kullanımı için FDA onay almıştır. 12 haftalık izlemde %5’den fazla kilo kaybı yok ise kesilmesi önerilmektedir. Kısa etkili 

form 2x10 mg, uzun etkili form günde tek doz 20 mg önerilmektedir. Besinlerden bağımsız alınabilmektedir. 

D-Diyabet ve yeni tedavi seçenekleri 

Diyabet alanında sürekli yeni gelişmeler olmaktadır. Bunlardan en önemlileri yeni hızlı etkili insülinler ve daha uzun etkili bazal insülinlerdir. 

Bazıları özellikle erişkinlerde kullanımı ile ilgili FDA tarafından onay almakla birlikte bazılarının faz 3 çalışmaları devam etmektedir. 

 

1-Çok hızlı etkili insülin aspart  [Fiasp® (insulin aspart injection) 100 Units/ml] 

Üretici Firma: Novo Nordisk  



 

24 

 

Tedavi alanı: Tip 1 ve Tip 2 diyabet 

Biyolojik Lisans başvuru tarihi: FDA tarafından onayı 29.09.2017 aslmıştır. 

Hızlı etkili insülinlerden sonra (insülin aspart, insülin glulisin, insülin lispro) cilt altı dokuya enjekte edildikten sonra endojen insülin salınımını 

fizyolojik olarak taklit eden ve daha hızlı emilen yeni kuşak insülinler geliştirilmiştir. Bunlardan bir tanesi çok hızlı etkili insülin aspart’tır. 

Glukoz düşürücü etkisi 2 kat daha fazla ve etki süresi yaklaşık 10-15 dakika daha önce başlamaktadır. Çok hızlı etkili insülin aspartın yapısına 

nikotinamide ve L-arjinin eklenmesi ile geliştirilmiş insülin formulasyonudur. Hızlı emilmekte ve etki süresi daha hızlı başlaması nedeniyle 

postprandial kan glukoz değerleri hedef aralıkta tutulmasını sağlamaktadır. Russel-Jones ve ark. tarafından yürütülen çok merkezli (onset-1) Faz 

3 çalışması sonucunda (26 hafta) çok hızlı etkili insülin aspat tedavisinin tip 1 diyabetli erişkinlerde metabolik kontrolü sağlamada 

konvansiyonel insülin asparta göre daha etkin olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmanın 52 haftalık sonucu 2018 başında yayınlanmış ve glisemik 

kontrolü sağlamada konvansiyonel insülin asparta göre etkin olduğu saptanmıştır. Çok hızlı insülin aspartın cilt altı uygulanımı yanısıra insülin 

infüzyon pompasında uygulanımı ile ilgili pozitif veriler elde edilmeye başlanmıştır. Bilindiği gibi insülin aspart kullanımı sonrası kateter 

tıkanıklığı infüzyon pompa tedavisinde yaşanabilecek önemli sorunlardan birisidir. Zijlstra ve ark. randomize, çift kör yaptıkları çalışmada 

(2018), tip 1 diyabetli hastaların çok hızlı etkili insülin aspat kullanımı esnasında (çalışma süresi 6 hafta) insülin infüzyon setinde mikroskobik 

olarak tıkanıklık ve kristalizasyon gelişmediği gösterilmiştir. 

1. Heise T, Zijlstra E, Nosek L, Rikte T, Haahr H. Pharmacological properties of faster-acting insulin aspart vs insulin aspart in patients with 

type 1 diabetes receiving continuous subcutaneous insulin infusion: A randomized, double-blind, crossover trial. Diabetes Obes Metab. 2017 

Feb;19(2):208-215 

2. Russell-Jones D, Bode BW, De Block C, Franek E, Heller SR, Mathieu C, Philis-Tsimikas A, Rose L, Woo VC, Østerskov AB, 

Graungaard T, Bergenstal RM.Fast- Acting Insulin Aspart Improves Glycemic Control in Basal-Bolus Treatment for Type 1 Diabetes: Results of 

a 26-Week Multicenter, Active-Controlled, Treat-to-Target, Randomized, Parallel-Group Trial (onset 1). Diabetes Care. 2017 Jul;40(7):943-950. 

3. Zijlstra E, Demissie M, Graungaard T, Heise T, Nosek L, Bode B. Investigation of Pump Compatibility of Fast-Acting Insulin Aspart in 

Subjects With Type 1 Diabetes. J Diabetes Sci Technol. 2018 Jan;12(1):145-151. 

4. Mathieu C, Bode BW, Franek E, Philis-Tsimikas A, Rose L, Graungaard T, Birk Østerskov A, Russell-Jones D. Efficacy and safety of 

fast-acting insulin aspart in comparison with insulin aspart in type 1 diabetes (onset 1): A 52-week, randomized, treat-to-target, phase III trial. 

Diabetes Obes Metab. 2018 Jan 8 

 

2-İnsülin Degludec (Tresiba, Ryzodec) 

Üretici Firma: Novo Nordisk 

Tedavi alanı: Tip 1 ve Tip 2 diyabet 

Biyolojik Lisans başvuru tarihi: FDA tarafından erişkinlerde kullanım onayı almıştır (2015). 

Yeni jenerasyon bazal insülindir. Etkinliği inslülin glarjin ve detemire daha uzundur ve hipoglisemi riski daha düşüktür. İnsülin Degludec NPH 

insülin gibi kristalleşmez, insülin glarjin gibi çökelti oluşturmaz. Hexamer ve multihexamer yapıda olup tamamen cilt altında çözülebilir. 

Multihexamer yapısının monomer forma dönüşümü yavaş ve sürekli dolaşıma geçişi söz konusudur. Tip 1 ve Tip 2 DM hastalarda etkinlik ve 

güvenilirlik çalışmaları Faz ve Faz 3 olarak yapılmıştır. Tip 1 DM 629 olgu üzerinde insülin degludec ve insülin glarjinin değerlendirildiği bazal 

bolus çalışmasında, sırayla HbA1c değerinde %0,40 ve %0,39 düşüş gözlenmiştir. Hipoglisemi açısından fark gözlenmemiştir. Ancak nokturnal 

hipoglisemi oranı degludec grubunda anlamlı düşük saptanmıştır (4,41&5,86, p=0.021). Benzer sonuçlar Tip 2 DM çalışmalarında da 

saptanmıştır. Sağlıklı gönüllüler, tip 1 Dm ve tip 2 DM olgularda farmokokinetik ve glukodinamik etkinliği değerlendirildiğinde,  günlük doz 

vayasyonlarının düşük olduğu saptanmıştır. Yarılanma ömrü glarjine göre 2 kat yüksek saptanmıştır. Degludec enjecte edildikten sonra 120 saat 

dolaşımda kalabilmektedir. Glargin ise dolaşımdaki süresi 36-48 saattir. Decludec’in zirve etkisi yapmadığı ve etkisinin >42 h sürdüğü 

gösterilmiştir (Şekil 11). Sonuç olarak Degludec tip 1DM olgularda diğer uzun etkili bazal insülinlere göre daha öngörülebilir kan glukoz 

değerleri sağlamaktadır. Glarjine göre günlük varyasyonları ve hipoglisemi etkisi 4 kat daha düşüktür (Şekil 12). İnsülin degludec pediatrik yaş 

grubunda (<18 yaş) kullanım onayı almamıştır. Erişkinlerdegünde tek doz, toplam dozun 1/3-1/2 olarak uygulanması önerilmektedir. Piyasada 

Tresiba olarak bulunmaktadır. Bunun yanısıra insülin aspat ile kombine edilmiş insülin Gludec Ryzodec olaral piyasada erişkin hastalarda 

kullanılmaktadır. 

 

 
Şekil 11. İnsülin Degludec etki süresi 
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Şekil 12. İnsülin degludec ve glarjinin gün içersindeki varyasyonu. 

 

1. Josse RG, Woo V. Flexibly timed once-daily dosing with degludec: a new ultra-long-acting basal insulin. Diabetes Obes Metab. 2013 

Dec;15(12):1077-84. 

2. Berard L, MacNeill G. Insulin degludec, a long-acting once-daily basal analogue for type 1 and type 2 diabetes mellitus.Can J Diabetes. 

2015 Feb;39(1):4-9 

3. Heller S, Buse J, Fisher M, Garg S, Marre M, Merker L, Renard E, Russell-Jones D, Philotheou A, Francisco AM, Pei H, Bode B; BEGIN 

Basal-Bolus Type 1 Trial Investigators.Insulin degludec, an ultra-longacting basal insulin, versus insulin glargine in basal-bolus treatment with 

mealtime insulin aspart in type 1 diabetes (BEGIN Basal-Bolus Type 1): a phase 3, randomised, open-label, treat-to-target non-inferiority trial. 

Lancet. 2012 Apr 21;379(9825):1489-97 

 

3-Glarjin 300 (Toujeo 300 U/ml) 

Üretici Firma: Sanofi-Aventis US 

Tedavi alanı: Tip 1 ve Tip 2 diyabet 

Biyolojik Lisans başvuru tarihi: Avrupa, İngiltere, Japonya ve Avustralya erişkinlerde kullanım onayı almıştır (2016). 

Glarjin 300, glarjin 100 göre etkisi uzatılmış yeni uzun etkili insülin anoloğudur (Şekil 13). 2016 başlarında, Gl-300 Tip 1 DM ve Tip 2DM 

tedavisinde Avrupa, İngiltere, Japonya ve Avustralya gibi birçok bölgede kullanım onayı almıştır. Glarjin 300 yarılanma ömrü yaklaşık 19 saat 

iken, Glarjin 100’ün yarılanma ömrü 12 saatir. Glarjin 300’ün etki profili Gla-100 göre daha stabildir. Gla-100’den Gla-300 geçite insülin 

dozunun Tip 1 DM için %17 artırılması önerilirken, iki doz bazal insülin kullanan olgularda Gla-300 geçerken Totalgünlük bazak dozun 

%80’nin verilmesi önerilmektedir. Gla-300’ün glisemik kontrolünün Gla-100 ile benzer olfuğu, nokturnal hipoglisemi sıklığı açısından 

karşılaştırıldığında ise, Gla-300’de nokturnal hipogliseminin daha düşük olduğu saptanmıştır. Home ve ark. tarafından tip 1 .DM erişkinlerde 

yapılan çalışmada (444 olgu) Gla-300 ve Gla-100 metabolik etkinlik açısından karşılaştırıldığında HbA1c değerinde anlamlı fark saptanmıştır. 

Gla-300 grubunda insülin ihtiyacı Gla-100’e göre %20 fazla saptanmıştır. Çocuklarda kullanım ile ilgili çalışma yoktur. 

1. Lau IT, Lee KF, So WY, Tan K, Yeung VTF. Insulin glargine 300 U/mL for basal insulin therapy in type 1 and type 2 diabetes mellitus. 

Diabetes Metab Syndr Obes. 2017 Jun 30;10:273-284.  

2. Dailey G, Lavernia F. A review of the safety and efficacy data for insulin glargine 300 units/ml, a new formulation of insulin glargine. 

Diabetes Obes Metab. 2015 Dec;17(12):1107-14 

3. Jinnouchi H, Koyama M, Amano A, Takahashi Y, Yoshida A, Hieshima K, Sugiyama S, Kurinami N, Jinnouchi T, Becker R. Continuous 

Glucose Monitoring During Basal-Bolus Therapy Using Insulin Glargine 300 U mL(-1) and Glargine 100 U mL (-1) in Japanese People with 

Type 1 Diabetes Mellitus: A Crossover Pilot Study. Diabetes Ther. 2015 Jun;6(2):143-52 

4. Home PD, Bergenstal RM, Bolli GB, Ziemen M, Rojeski M, Espinasse M, Riddle MC. Glycaemic control and hypoglycaemia during 

12 months of randomized treatment with insulin glargine 300 U/mL versus glargine 100 U/mL in people with type 1 diabetes (EDITION 4). 

Diabetes Obes Metab. 2018 Jan;20(1):121-128 

 

 

 
Şekil 13. Glarjin 300’ün etki süresi 
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4- İntranazal Glukagon 

Glukagon tip 1 diyabetli olguların ağır hipoglisemi durumunda kan glukozunu yükseltmeleri için kullandıkları acil bir enjeksiyon setidir. 

Uygulama kas içi, cilt altı ve intravenöz yol iledir. Ancak, ebeveynlerin birçoğu bu uygulamadan korkmaktadır. Glukagon intranazal kullanımı 

ilk kez 1983 yılında denenmiştir. Sağlıklı gönüllü, tip1 diyabetli adolesan ve erişkinlerde başarılı sonuç alınmasına karşın ürün 

ticarileştirilememiştir. Yakın zamanda,  inhalasyon ile kullanılan glukagonun yeni kuru toz fomulasyonu geliştirilmiştir. Eişkinlerde tip 1 

diyabetli olgularda yapılan çalışmada, 3 mg intrnazal glukagonun intramusküler glukagon kadar etkin olduğu gösterilmiştir. 48 tip 1 diyabetli 

çocuğun dahil olduğu (4-17 yaş) çalışmada da inhale 3mg glukagonun etkin olduğu gösterilmişir. İntramusküler glukagon uygulanan tüm 

olgularda (24 olgu), intrnazal glukagon uygulanan 58/59 olguda kan glukozu uygulandıktan 20 dakika sonra >25 mg/dl artış göstermiştir. 

İntramüsküler ve intranazal uygulanım arasında fark gözlenmemiştir. İntramüsküler glukagon uygulanan grupta 567, intranazal uygulanan 

grupta %42 geçici bulantı gözleniştir. İntranazal 2 ve 3 mg intrnazal glukagonun etkin ve güvenilir olduğu belirtilmiştir. 

1. Freychet L, Rizkalla SW, Desplanque N, Basdevant A, Zirinis P, Tchobroutsky G, Slama G. Effect of intranasal glucagon on blood 

glucose levels in healthy subjects and hypoglycaemic patients with insulin-dependent diabetes. Lancet. 1988 Jun 18;1(8599):1364-6. 

2. Sherr JL, Ruedy KJ, Foster NC, Piché CA, Dulude H, Rickels MR, Tamborlane WV, Bethin KE, DiMeglio LA, Fox LA, Wadwa RP, 

Schatz DA, Nathan BM, Marcovina SM, Rampakakis E, Meng L, Beck RW; Glucagon Nasal Powder: A Promising Alternative to Intramuscular 

Glucagon in Youth With Type 1 Diabetes. T1D Exchange Intranasal Glucagon Investigators. Diabetes Care. 2016 Apr;39(4):555-6 

 

5-Sotagliflozin (LX4211) 

Üretici Firma: Lexicon Pharmaceuticals ve Sanofi işbirliği 

Tedavi alanı: Tip 1 ve Tip 2 diyabet 

Biyolojik Lisans başvuru tarihi: FDA tarafından onay almamıştır. (2019 başlarında alınacağı tahmin    

edilmektedir) 

Tip 1 diyabetin temel tedavisi insülindir. İnsülin bağımlı Tip 1 DM hastalarda tedaviye ilave olarak ilk kez 2017 yılının sonlarına doğru oral 

antidiyabetik tedavinin destekleyici tedavi olarak eklenmesi gündeme gelmiştir. Bu tedavilerden en önemlileri oral kullanılan sodyum-glukoz 

ko-transporter 1 ve 2 (SGLT1 ve SGLT2) inhibitörleridir. SGLT1’in inhibisyonu prokismal intestinal sistemden glukoz inhibisyonuna neden 

olarak karbonhidratların emilimini geciktirmekte ve SGLT2 inhibisyonuda renal glukoz emilimini azaltmaktadır (dual etki). Tip 1 ve 2 diyabetli 

hastalarda Faz 2 ve Faz 3 çalışmaları yapılmış ve postprandiyal glukoz değerlerinin daha iyi olduğu gözlenmiştir. Faz 2 çalışmalarında 

sotaglifozinin glisemik kontrolü sağladığı, kilo kaybına neden olduğu 1 DM hastalarda bolus doz ihtiyacını azalttığı saptanmıştır. Garg ve ark. 

tarafından yürütülen 24 haftalık çok merkezli olgu-kontrollü faz 3 çalışmasında, 1402 tip 1 diyabetli erişkin olgu çalışmaya dahil edilmiştir. 

Çalışma sonucunda, insülin tedavisine sotoglifozin (2x200mg oral)  eklenmesinin HbA1c değerinde %0,46 düşüş sağladığı, hipoglisemi riskini 

artırmadığı, insülin doz ihtiyacını azalttığı ve kilo kaybı sağladığı gösterilmiştir. Buna karşın DKA riski sotagliflozin grubunda %3 saptanırken, 

kontrol grubunda %0,6 olarak saptanmıştır. Bu risk pompa kullanıcılarında daha yüksek olarak bulunmuştur. Çocukluk döneminde kullanımı ile 

ilgili çalışma yoktur. En önemli yan etkileri, ishal, idrar yolu enfeksiyonu ve vulvo-vajinittir. 

1. Garg SK, Henry RR, Banks P, Buse JB, Davies MJ, Fulcher GR, Pozzilli P, Gesty-Palmer D, Lapuerta P, Simó R, Danne T, McGuire DK, 

Kushner JA, Peters A, Strumph P. Effects of Sotagliflozin Added to Insulin in Patients with Type 1 Diabetes. N Engl J Med. 2017 Dec 

14;377(24):2337-2348 

2. Cariou B, Charbonnel B. Sotagliflozin as a potential treatment for type 2 diabetes mellitus. Expert Opin Investig Drugs. 

2015;24(12):1647-56. 

3. Sands AT, Zambrowicz BP, Rosenstock J, Lapuerta P, Bode BW, Garg SK, Buse JB, Banks P, Heptulla R, Rendell M, Cefalu WT, 

Strumph P. Sotagliflozin, a Dual SGLT1 and SGLT2 Inhibitor, as Adjunct Therapy to Insulin in Type 1 Diabetes. Diabetes Care. 2015 

Jul;38(7):1181-8. 

4. Zambrowicz B, Freiman J, Brown PM, Frazier KS, Turnage A, Bronner J, Ruff D, Shadoan M, Banks P, Mseeh F, Rawlins DB, Goodwin 

NC, Mabon R, Harrison BA, Wilson A, Sands A, Powell DR. LX4211, a dual SGLT1/SGLT2 inhibitor, improved glycemic control in patients 

with type 2 diabetes in a randomized, placebo-controlled trial. Clin Pharmacol Ther. 2012 Aug;92(2):158-69 

 

 

E- Puberte ve yeni tedavi seçenekleri 

1-Gonadotropin-Releasing Hormone Reseptor Antagonist  

Santral puberte prekoksun temel tedavisi günümüzde GnRH anolog tedavisidir. GNRH  normalde hipotalamustan pulsatil (1-4 saate bir salınır) 

salınmaktadır. GnRH’nın sürekli salınması hipofizer duyarsızlığa neden olarak LH ve FSH salınımının baskılanması ile sonuçlanmaktadır. 

GnRH anolglarının en önemli dezavantajları uygulandıktan sonra geçici menstrual kanama (çekilme kanaması) ve etkisinin başlamasının 8 

haftayı bulabilmesidir. Bu nedenle GnRH antogonist tedavisi üzerinde yıllardır çalışılmaktadır. GnRH antogonistlerinin etkisi hızla 

başlamaktadır. Etkisi yarışmalı ingibisyondur ve geriye dönüşümlüdür. GnRH antogonist tedavisi santral puberte prekoks tedavisi yanısıra, 

prostat kanseri, meme kanser, leiyomyom, ve endometriozis gibi patolojilerde de kullanılmaktadır. Doğal ve 3.Kuşak GnRH antogonstleri Tablo 

3’de gösterilmiştir. GnRH antogonistleri ole olan çalışmalar halen araştırma aşamasındadır. GnRH antogonistler ile ilgili yürütülen çalışmalar 

Tablo 4’de özetlenmiştir. GnRH antogonistlerin yarılanama ömrü altı saatlir (4-24 saat). Uygulandıktan sonra plazma LH düzeyini %70 (%52-

91) , plazma FSH düzeyini %30 (%23-61) baskılamaktadır. Etki süresi doz bağımlıdır.Uyhulandıktan 24-72 saat sonra etkisi ortadan 

kalkmaktadır. Cilt altı ve kas içi uygulanmasına göre intranazal uygulama yüksek doz gereksinimi göstermektedir. Tablo 5’de farmokokinetik 

özellikleri özetlenmiştir. Literatürde, GnRH antogonistleri ile 2000 yakın olgunun tedavi edildiği ve anafilaksi  gelişmediği rapor edilmiştir. 

Enjeksiyon bölgelerindeki bölgesel reaksiyonlar en önemli yan etkilerdir. GnRH antogonist tedavisinin santral puberte prekoks tedavisinde 

insanlarda kullanımı ile ilgili çalışma yoktur. Deneysel çalışmada Certrolixin (GnRH antogonist) etkin olduğu saptanmıştır. 
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Tablo 3. Doğal GnRH ve üçüncü kuşak GnRH antogonistleri ve yapısal özellikleri 

 
Tablo 4.. GnRH antogonistler ile ilgili yürütülen çalışmalar 

 
Tablo 5. GnRH antogonistlerinin farmokokinetik özellikleri 

 
1. Huirne JA, Lambalk CB. Gonadotropin-releasing-hormone-receptor antagonists. Lancet. 2001 Nov 24;358(9295):1793-803. 

2. Roth C.Therapeutic potential of GnRH antagonists in the treatment of precocious puberty. Expert Opin Investig Drugs. 2002 

Sep;11(9):1253-9. 

3. Roth C, Leonhardt S, Seidel C, Lakomek M, Wuttke W, Jarry H. GnRH antagonist cetrorelix prevents sexual maturation of peripubertal 

male rats. Exp Clin Endocrinol Diabetes. 2000;108(5):358-63. 

4. Roth C, Leonhardt S, Seidel C, Luft H, Wuttke W, Jarry H. Comparative analysis of different puberty inhibiting mechanisms of two GnRH 

agonists and the GnRH antagonist cetrorelix using a female rat model. Pediatr Res. 2000 Oct;48(4):468-74. 

 

2-Uzun etkili Histrelin tedavisi 

Histrelin uzun etkili GnRH analoğudur. Çocuk endokrin kliniklerinin pek deneyimi yoktur. Santral puberte prekoks olgularında 6 yıl süren ve 

çok merkezli yürütülen cilt altı (50 mg) Histrelin implant tedavisi ile ilgili Faz 3 çalışması 2015 yılında tamamlanmıştır. Santral puberte prekoks 

tanılı 36 olgu üzerinde yapılan çalışma sonucunda histrelin tedavisinin etkin ve güvenilir olduğu saptanmıştır. Tedavi süresince, hormonal 

baskılanmanın stabil olduğu, KY/TY oranın düştüğü ve final boy kazancının (bazal 151,9 cm, final boy 166.5 cm) artırdığı gözlenmiştir. 

Çalışma süresince ciddi yan etki gözlenmemiştir. 

1. Silverman LA, Neely EK, Kletter GB, Lewis K, Chitra S, Terleckyj O, Eugster EA. Long-Term Continuous Suppression With Once-

Yearly Histrelin Subcutaneous Implants for the Treatment of Central Precocious Puberty: A Final Report of a Phase 3 Multicenter Trial. J Clin 

Endocrinol Metab. 2015 Jun;100(6):2354-63 

2. Eugster EA, Clarke W, Kletter GB, Lee PA, Neely EK, Reiter EO, Saenger P, Shulman D, Silverman L, Flood L, Gray W, Tierney D. 

Efficacy and safety of histrelin subdermal implant in children with central precocious puberty: a multicenter trial. J Clin Endocrinol Metab. 2007 

May;92(5):1697-704 

3. Hirsch HJ, Gillis D, Strich D, Chertin B, Farkas A, Lindenberg T, Gelber H, Spitz IM. The histrelin implant: a novel treatment for central 

precocious puberty. Pediatrics. 2005 Dec;116(6):e798-802. 

 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11734258
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F- Büyüme ve yeni tedavi seçenekleri 

Uzun etkili büyüme hormon tedavileri 

Son yıllarda, büyüme hormon tedavilerinin enjeksiyon sıklığının azaltılması ve hasta uyumunun artırılmasına yönelik uzun etkili büyüme 

hormon tedavisini geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Nutropin depot ilk geliştirilen uzun etkili büyüme hormonudur. Ancak ,2004 

yılında üretim sorunu nedeniyle piyasalardan çekilmiştir. Takiben, yeni uzun etkili büyüme hormon preparatların üretimim konusunda birkaç 

çalışma  (NNC126-0083, LB03002, PHA-794428 ve VRS-317) yapılmış ve uygulanmıştır. PHA-794428 enjeksiyon bölgesinde yüksek oranda 

lipoatrofi yapıcı etkisi nedeniyle üretimi durdurulan diğer uzun etkili bir büyüme hormonudur. Uzun etkili büyüme hormon [CP-001, NNbib195-

0092, GX-H9, HM10560A, MOD-4023 ve VRS-317 (Somavaratan), PEG-rhGH] ürünlerinin erişkin ve çocuklarda kullanımı ile ilgili faz 2 ve 3 

çalışmaları yürütülmeye devam etmektedir. Büyüme hormon eksikliğinin tedavisinde optimal etkinlikte uzun etkili insan büyüme hormon 

tedavilerinin geliştirilmesi çalışmaları halen devam etmektedir. 

 

1-PEGylated rekombinant büyüme hormon tedavisi (Jintrolong) 

 

PEGylated-rhGH (PEG-rhGH) (Jintrolong) uzun etkili bir büyüme hormonudur. Dallanmış polietilenglikol molekülünün rekombinant insan 

büyüme hormonun amino grupları ile konjuge edilmesi ile oluşturulmuştur.  Bu özellik, büyüme hormonun etkisinin uzamasına, spesifik 

olmayan emilimin azalmasına, renal atılım klirensinin uzamasına ve proteinin stabilitesinin artmasını sağlamaktadır. Faz 1 (farmokokinetik) 

çalışmasında, büyüme hormon eksikliği tanısı alan 12 olguya haftalık 0,2 mg/kg Jintrolong cilt altı altı hafta süreyle uygulanmasını takiben, bir 

haftalık wash-out periyodu sonrası dört hafta boyunca günlük 0,0028 mg/kg/gün BH tedavisi uygulanmıştır. PEG-rhBH tedavisinin etkisinin 

anlamlı olarak uzun olduğu, plazmadan temizlenme klirensinin yavaş olduğu, serum IGF-1 düzeylerinin daha stabil seyrettiği gözlenmiştir. Faz 

1 çalışmasını takiben çok merkezli randomize Faz 2 ve Faz 3 çalışmaları başlanmıştır. Çin’de altı merkez tarafından yürütülen bu Faz 2 ve 3 

çalışmalarının sonucunda haftalık (0,2 mg/kg/hafta) Jintrolog tedavisinin günlük (0,25 mg/kg/gün) uygulanan büyüme hormon tedavisine göre 

25. hafta sonunda boy SDS kazanımına ve IGF-1SDS üzerine etkisi Şekil 14 ve 15’de gösterilmiştir.   

 
Şekil 14. PEG-rHBH tedavisinin günlük BH tedavisi ile karşılaştırılması (Boy SDS kazanımı) 

 
Şekil 15.  PEG-rHBH tedavisinin günlük BH tedavisi sinin ortalama IGF-1 SDS değerleri üzerine etkisi 

1. Hou L, Chen ZH, Liu D, Cheng YG, Luo XP. Comparative pharmacokinetics and pharmacodynamics of a PEGylated recombinant human 

growth hormone and daily recombinant human growth hormone in growth hormone-deficient children. Drug Des Devel Ther. 2015 Dec 

18;10:13-21 

2. Luo X, Hou L, Liang L, Dong G, Shen S, Zhao Z, Gong CX, Li Y, Du ML, Su Z, Du H, Yan C. Long-acting PEGylated recombinant 

human growth hormone (Jintrolong) for children with growth hormone deficiency: phase II and phase III multicenter, randomized studies. Eur J 

Endocrinol. 2017 Aug;177(2):195-205 
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2-TransCon (Uzun etkili) Büyüme Hormonu (Ascendis Pharma, Hellerup, Denmark)  

Yeni kuşak uzun etkili bir büyüme hormonudur. Büyüme hormonun aktif olmayan taşıcı bir protein olan metoksipolietilenglikole geçici olarak 

bağlanması sağlanarak etkisi uzatılmıştır. (Şekil 16). Büyüme hormonu, fizyolojik PH ve vücut ısısında yavaş yavaş otohidrolize olmaktadır. 

Farmokokinetik etkisinin değerlendirildiği Faz 1 çalışmasında (26 hafta) uzun etkili büyüme hormonun farklı üç dozunun (TransCon 0.14, 0.21, 

or 0.30 mg GH/kg/hafta)  günlük uygulanan Genotropin (0,003 mg(kg/gün) ile karşılaştırıldığında, tek doz BH tedavisi kadar etkin olduğu 

gösterilmiştir. Erişkin BH eksikliği olgularında yürütülen Faz 3 çalışmasında da TransCon günlük uygulanan (Omnitrop) BH tedavisi kadar 

etkin olduğu saptanmıştır. 

 
Şekil 16. TransCon büyüme hormonun yapısı 

 

1. Gilfoyle D, Mortensen E, Christoffersen ED, Leff JA, Beckert M. A first-in-man phase 1 trial for long-acting TransCon Growth Hormone. 

Growth Horm IGF Res. 2017 Dec 5. pii: S1096-6374(17)30111-9.  

2. Höybye C, Pfeiffer AF, Ferone D, Christiansen JS, Gilfoyle D, Christoffersen ED, Mortensen E, Leff JA, Beckert M. A phase 2 trial of 

long-acting TransCon growth hormone in adult GH deficiency. Endocr Connect. 2017 Apr;6(3):129-138 

3. Chatelain P, Malievskiy O, Radziuk K, Senatorova G, Abdou MO, Vlachopapadopoulou E, Skorodok Y, Peterkova V, Leff JA, Beckert 

M; TransCon GH Working Group. A Randomized Phase 2 Study of Long-Acting TransCon GH vs Daily GH in Childhood GH Deficiency. J 

Clin Endocrinol Metab. 2017  

 

3-Somavaratan (VRS-317) 

Sponsor:  Versartis, Inc. (NASDAQ:VSAR) 

Onay: FDA onayı henüz yok 

Somavaratan, molekül ağırlığı 119 kDa olan Escherichia coli tarafından üretilen bir füzyon proteinidir. Somavartanın yarılanma ömrü insan 

büyüme hormonuna göre 30-60 kat daha yüksektir (131 saat).  Aylık tek doz cilt altına uygulanmaktadır.  Prepubertal büyüme hormon eksikliği 

tanısı alan çocuk olgularda yapılan çok merkezli 6 ay süren randomize çalışmada, farklı dozlarda Somavaratan uygulandığında (0,8, 1,2, 1,8, 2,7, 

4,0, veya 6,0 mg/kg), aylık tek doz (5mg/kg), aylık 2 doz (2,5mg/kg/doz) ve haftalık (1,15 mg/kg/doz) dozlarda büyüme hızı açısından anlamlı 

farklılık gözlenmediği saptanmıştır. (sırasıyla, 7,86 ± 2,5 yıl, 8,61 ± 2,7 yıl,  7,58 ± 2,5 cm/yıl) .Bun karşın, IGF-1 SDS değerlerinin doz bağımlı 

artığı gözlenmiştir (Şekil 17). FDA, onay için Faz 3 çalışmasının sonuçlarını beklemektedir. 

 
Şekil 17.Somovartan tedavisinin farklı dozlarda IGF-1 SDS üzerine doz bağımlı etkisi 

Moore WV, Nguyen HJ, Kletter GB, Miller BS, Rogers D, Ng D, Moore JA, Humphriss E, Cleland JL, Bright G M. A Randomized Safety and 

Efficacy Study of Somavaratan (VRS-317), a Long-Acting rhGH, in Pediatric Growth Hormone Deficiency. J Clin Endocrinol Metab. 2016 

Mar;101(3):1091-7 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28201598
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Neonatal Hipoglisemide Yeni Tedavi Yaklaşımları 

Dr. Mehmet Nuri Özbek 

 

Yenidoğanlarda ana enerji kaynağı glukozdur. İntrauterin dönemde anneden kolaylaştırılmış difüzyonla sağlanan bu kaynak doğumla birlikte 

kesilir. Sağlıklı term bebeklerin %10’unda ilk 24-48 saat içinde hipoglisemi gelişir. İlk 1-2 saat içinde 30 mg/dl düzeyine kadar düşebilir ve 

adaptif mekanizmalar ile 48-72 saate kadar normal düzeylere gelir. Yaşamın ilk 48 saatinde görülen bu durum transisyonel (geçiş) 

hipoglisemiler olarak tanımlanır ve herhangi bir girişimin gerekli olup olmadığı konusunda net kanıtlar yoktur. Hipoglisemi tanısı için Whipple 

triadı (kan şekeri düşüklüğü, hipoglisemi semptom varlığı ve kan şekerinin normale gelmesi ile semptomların düzelmesi) ile konulsa da 

yenidoğan ve erken çocukluk dönemlerinde semptomların özgün olmaması nedeniyle tanısal değeri tartışmalıdır. Hipoglisemi yönünden risk 

altındaki bebekler için takip önerilmektedir. SGA, İUGR, Beckwith Wideamann, Turner Sendromu gibi çeşitli sendromlar, büyüme hormonu, 

kortizol gibi hormonal yetersizlikler ve kalıtsal metabolik hastalıklar gibi durumlar risk gruplarını oluşturur. İlk 24-48 saat için Amerika Pediatri 

Akademisi (AAP) asemptomatik bebeklerin ilk 4 saat içinde açlık kan şekerinin ölçülmesini ve kan glukoz düzeyini 40 mg/dl üzerinde tutmayı 

önermektedir.  Riskli ve asemptomatik bebekler 4-24 saat için kan şekeri <35 mg/dl ise 2-3 saatte bir beslenmelidir ancak i.v. dextroz verilmesi 

daha iyi olur. İlk 48 saatten sonra normoglisemiyi sağlamak için hala i.v. dekstroz gerektiren yenidoğanda kalıcı bir hipoglisemi olgusu 

olabileceği öngörülmelidir. 

Yenidoğanlarda kalıcı hipogliseminin en sık nedeni hiperinsülinemik hipoglisemidir (HH). HH insülin sekresyon bozukluğu ile ilişkili genetik 

ve morfolojik olarak heterojen bir grup hastalığı içerir. Kalıcı beyin hasarı yapma riski taşıdığından hipogliseminin hızlı bir şekilde tanısının 

konması ve normoglisemiyi sağlayacak girişimlerin başlatılması ve yönetimi hayatidir. Kalıcı HH tanısı hipoglisemi anında ölçülebilir insülin ve 

c-peptid düzeyleri olması ve birlikte hipoketonemi, düşük serbest yağ asitlerinin olması ile konur. 

HH geçici nedenlere (IUGR, asfiksi, diyabetik anne bebeği, polisitemi, Beckwith-Wiedemann, Turner, Kaabuki gibi sendromlar, kongenital 

glikozilidasyon defektleri ) veya kalıcı nedenlere bağlı olabilir. Kalıcı HH insülin sekresyonunda rol alan genlerden kaynaklanmaktadır. Bugüne 

kadar 12 gendeki mutasyonların HH kliniğine yol açtığı gösterilmiştir. Bunlar ABCC8, KCNJ11, GLUD1, GCK, HADH, SLC16A1, UCP2, 

HNF1A, HK1, PGM1 ve PMM2 genleridir. HH histolojik olarak difüz veya fokal olabilir. Fokal lezyonlar genellikle 2-10 mm boyutlarında olup 

çoğunlukla paternal geçiş yapan K-ATP kanal gen mutasyonlarına bağlı gelişir. Difüz lezyonlar ise homozigot veya birleşik heterozigot K-ATP 

kanal gen mutasyonları sonucu görülür. Her iki patoloji genellikle diazoksite dirençlidirler. Diffüz olanlarda pankreasın %95-98 in çıkarılmasını 

gerekirken fokal olanlarda lezyonun çıkarılması ile kür sağlanır. 18F-DOPA-PET sintigrafisi fokal diffüz ayırımı yapan en etkili görüntüleme 

tekniğidir. 

HH acil tedavisinde normoglisemiyi sağlamak ve sürdürmek ana amaçtır. Bunun için oral alamayan bir hastaya hemen 2 ml/kg %10 dextroz 

bolus verildikten sonra 6-8mg/kg/dk hızında glukoz infüzyonu başlanmalıdır. Bazı hastaların >25 mg/kg/dk intravenöz glukoz infüzyonuna 

ihtiyacı olabileceği unutulmamalıdır. Glukagon glukoneogenez, glikojenoliz ve lipolizi attırarak dakikalar içinde kan glukoz düzeyinde artış 

sağlayabilir. Bu nedenle oral alım veya intravenöz glukoz infüzyonu ile normoglisemiye ulaşamayan olgularda acil ilk seçenek olarak kullanılır. 

Glukagon 0.5-1 mg i.m. veya subkutanöz verilebilir. Uzun süreli subkutanöz 5-10 mcg/kg/saat hızında, octreotid ile kombinasyon şeklinde 

uygulandığı raporlanmıştır. Yüksek kalorili ve karbonhidrat içeren solusyonlar ile sık beslenme hipoglisemi sıklığını ve şiddetini azaltabilir. Oral 

alımı tolere edemeyen infantlarda gastrostomi ile sık beslenme, hatta sürekli enteral infüzyon olanağı sağlanabilir. Çiğ mısır nişastası kullanımı 

gece hipoglisemi atak sıklığını azaltabilir ve gece açlık toleransını iyileştirebilir. 

HH kronik tedavisinde K-ATP kanalı açık tutan diazoksit ilk seçenektir. K-ATP kanalı sağlam olan hastaların çoğunda etkindir. 5 mg/kg/gün 

dozun günde 3 kez oral olarak başlanır. 15-20 mg/kg/gün dozuna kadar çıkılabilir. Yüksek dozda 5 gün hala hipoglisemi düzelmiyorsa diazoksit 

yanıtsız HH kabul edilir. Octreotide uzun etkili 8 aminoasitten oluşan somatostatin analoğudur. İnsülin sekresyonunu somatostatin reseptörlerine 

(SSTR2 ve SSTR5) bağlanarak azaltır. 5 mcg/kg/gün dozunda 6-8 saat ara ile subkutan yapılır. Yanıta alınamazsa 30-35 mcg/kg/gün dozuna 

kadar çıkılır. Diazoksit yanıtsız HH çoğunda etkindir. Son yıllarda uzun etkili somatostatin analogları (LAR octreotide ve lanreotide) günde 3-4 

kez subkutan octreotide kullanmaya uyumlu olmayan hastalarda 4 haftada bir injeksiyon şeklinde uygulanmaktadır. Bu uygulama ile etkili bir 

şekilde normoglisemiyi sağlanmış ve hastaların tedaviye uyumlarını arttırarak hayat kalitesinde olumlu etkileri görülmüştür. Kalsiyum kanal 

blokerleri (nifedipin) voltaj bağımlı kalsiyum kanallarını inhibe ederek insülin sekresyonunu azaltabilmektedir. Ancak K-ATP kanal gen 

mutasyonlarına bağlı HH de etkinliği net değildir. Nifedipin 0.25-2.5 mg/kg/dün dozunda 2-3 doza bölünerek oral kullanılır. 

Son yıllarda bir immunsupressör olan mTOR inhibitörü Sirolimus yan etki olarak tedaviye yanıtsız HH hastalarında uygulanmış ve başarılı 

sonuçlar alındığı raporlanmıştır. Sirolimus β hücre proliferasyonunu ve kalsiyumun hücre içine girişini baskılayarak insülin sekresyonunu 

azaltır. 1 mg/m2 dozunda başlanır, kan sirolimus düzeyi 5-15 ng/dl aralığında tutulmaya çalışılır. Sirolimusun HH de etkin olduğuna dair birçok 

vaka bildirimi vardır. Ancak 10 olguyu içeren bir seride sadece 3 olguda yanıt alındığı bildirilmiştir. 

Glukagon like peptid 1 (GLP-1) reseptör antagonisi olan Exendin (9-39)’ in K-ATP gen mutasyonuna sahip bireylerde hipoglisemiyi önlediği ve 

uzamış açlıkta normoglisemiyi sağladığı gösterilmiştir. Bu molekülün farmakokinetik çalışmalarda 27 mg/kg/gün intravenöz verilmesi 

önerilmiştir. 

 

Ketojenik diyet tedavisi son zamanlarda özellikle ilaçlara dirençli ve durdurulamayan konvülsiyonları olan hastalarda etkinliği gösterilmiş ve 

özellikle yoğun bakım ünitelerinde sık kullanılmaya başlanmıştır. HH tanısıyla izlenen ve antiepileptik tedaviye rağmen konvülsiyonları devam 

eden 9 yaşındaki bir olguda ketojenik diyet uygulanmış ve 6 ay sonraki kontrolde konvülsiyon olmadığı, EEG bulgularının normale geldiğinin 

gözlendiği raporlanmıştır. 

 

Bu iki yeni tedavi olanağı tedaviye dirençli HH’de yapılacak klinik çalışmalar için bir fırsat yaratmaktadır. 

Tüm bu olanaklara rağmen medikal tedavi ile normoglisemi sağlanamayan ve/veya sürdürülemeyen HH olgularında pankreatektomi bir seçenek 

olarak bulunmaktadır. 18F-DOPA-PET/CT sintigrafi ile lezyonun lokalizasyonun gösterilebilme olanağı olduktan sonra özellikle fokal lezyonlu 

HH olgularında lezyonun çıkarılması ile kür sağlanabilmektedir. Özellikle paternal geçişli K-ATP kanal gen mutasyonuna sahip olgulara 18F-

DOPA-PET/CT sintigrafi yapılmalı ve fokal lezyon kanıtlandığında cerrahi girişime yönlendirilmelidir. Difüz veya atipik olgularda ise totale 

yakın (%95-98) pankreatektomi yapılması gerekebilmektedir. Totale yakın pankreotektomi yapılmış olgularda HH devam edebileceği, ekzokrin 

pankreas fonksiyonlarda bozulma ve/veya diyabet gelişebileceği unutulmamalıdır. 
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Tablo: Hiperinsülinemik Hipoglisemi için algoritm (Demirbilek H, JCRPE, 2017) 
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Hiperinsülinemik Hipogliseminin Medikal Tedavisinde Kullanılan İlaçlar (Demirbilek H, JCRPE, 2017) 

 Veriliş 

yolu 

Doz Etki Mekanizması Yan Etkiler 

Konvansiyel Tedavi     

Diazoxide Oral 5-20 mg/kg/gün, 3 

dozda 

KATP  kanalın SUR1 subünitine 

bağlanır,kanalı açar ve insülin sekresyonunu 

inhibe eder 

Etkin olailmesi için intact KATP kanal 

aktivitesine ihtiyaç duyar 

Sık: Su-tuz retansiyonu, hipertrikoz, 

iştah kaybı 

Nadir: kalp yetmezliği, pulmoner 

hipertensiyon, hiperurisemi, kan 

anormallikleri (kemik iliği baskılanması, 

anemi, eosinophilia vb.), paradoxal 

hipoglisemi 

Chlorothiazide  Oral 7-10 mg/kg/gün, 2 

dozda 

Su-tuz retansiyonunu önler, Diazoxide’in 

KATP kanal üzerindeki etkisine şinerjistik 

katkı sunar 

Hiponatremi, hipokalemi 

Nifedipine Oral  0.25-2.5 mg/kg/gün, 

2-3 dozda 

β-hücre membrane üzerindeki Ca-kanallarını 

inhibe eder 

Hipotansiyon 

Octreotide s.c 5-35 µg/kg/day, 3-4 

dozda veya 

continuous 

subcutaneous 

infusion 

SSTR-2 ve  SSTR-5 aktivasyonunu inhibe 

eder, kalsiyum mobilizasyonunu ve 

acetylcholine aktivitesini inhibe eder, insulin 

gen prometer aktivitesini azaltır ve sonuçta 

insulin biyosentezini ve sekresyonunu azaltır. 

Akut: Anorexia, bulantı, abdominal 

rahatsızlık, diarrhea, ilaca bağlı hepatitis, 

artmış kc enzimleri, uzun QT sendromu, 

taşiflaksi, nekrotizan enterokolitis  

Uzun dönem: barsak motilitesinde 

azalma, safra çamuru ve taşı, hipofiz 

hormonlarının baskılanması (Growth 

hormon, TSH)  

Glucagon s.c/i.

m 

bolus 

veya 

s.c/i.v 

infusi

on 

0.02 mg/kg/doz 

veya 5-10 

µg/kg/saat infusion 

Adenilat siklazın G-protein coupled 

aktivasonu, cAMP artışı ve sonuçta 

glikojenoliz ve glukoneogenezin uyarılması  

Bulantı, kusma, deri döküntüleri ve 

yüksek dozda (>20µg/kg/saat) insulin 

sekresyonunun paradoksal aktivasyonuna 

bağlı rebound hipoglisemi  

Yeni tedaviler     

Rapamycin    

(sirolimus, 

everolimus)  

Oral  Başlangıç dozu 1 

mg/m2 gün, sonra 

sirolimus serum 

konsantrasyonunu 5-

15 ng/ml düzeyde 

tutacak şekilde 

devam edilir  

mTOR inhibitörü. Henüz tam bilinmeyen 

farklı mekanizmalarla insulin salınımı ve β-

hücre proliferationun inhibisyonu  

Immun supresiyon, mukozitis, 

hiperlipidemi, kc enzim artışı, 

thrombositoz, BCG aşısına bozulmuş 

yanıt 

Octreotide LAR/ 

Lanreotide  

derin 

s.c 

Total 4 hafatlık 

dozun 4 haftada bir 

verilmesi veya 15-

60 mg/ 4 haftada bir 

Octreotide benzer. Octreotide benzer, uzun dönem yan 

etkileri henüz bilinmiyor 

 

Kaynaklar: 

1. Thompson-Branch A, Havranek T. Neonatal Hypoglycemia. Pediatr Rev. 2017 Apr;38(4):147-157 

2. Demirbilek H, Hussain K. Congenital Hyperinsulinism: Diagnosis and Treatment Update. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2017 Dec 

30;9(Suppl 2):69-87. 

3. van der Steen I, van Albada ME, Mohnike K et all. A Multicenter Experience with Long-Acting Somatostatin Analogues in Patients with 

Congenital Hyperinsulinism. Horm Res Paediatr. 2017 Dec 14 

4. Haliloğlu B, Tüzün H, Flanagan SE et all. Sirolimus-Induced Hepatitis in Two Cases with Hyperinsulinemic Hypoglycemia. J Clin Res 

Pediatr Endocrinol. 2017 Dec 8.  

5. Maiorana A, Manganozzi L, Barbetti F et all. Ketogenic diet in a patient with congenital hyperinsulinism: a novel approach to prevent 

brain damage. Orphanet J Rare Dis. 2015 Sep 24;10:120 

Ng CM, Tang F, Seeholzer SH et all. Population pharmacokinetics of exendin-(9-39) and clinical dose selection in patients with congenital 

hyperinsulinism. Br J Clin Pharmacol. 2018 Mar;84(3):520-532. 
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İkincil Diyabetler 

Özet 

Prof. Dr. Mehmet Keskin 

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı 

 

Amerikan Diyabet Birliği’nin; diyabeti etiyolojik nedenlerine göre son sınıflaması aşağıdaki gibidir. Diğer özel tipler başlığı altında sıralanan 

“İkincil Diyabetler”; tüm diyabetlerin %10 unundan az bir grubu oluşturmaktadır. Bu olgularda; son metabolik durum, altta yatan nedenin 

insülin salınımı ve insülin duyarlılığına direkt veya indirekt etkilerinin şiddetine göre değişkenlik göstermektedir. Bu olgular; insüline bağımlı 

diyabet, insüline bağımlı olmayan diyabet veya bozulmuş glikoz toleransının hafif formu şeklinde olabilirler. Bu sunumda; farklı vaka 

örnekleriyle, bu değişkenlik vurgulanarak ikincil diyabetlere geniş bir pencereden bakılmak istenmiştir.  

 

Diyabetin Etiyolojik Sınıflandırması 

I. Tip 1 

Genellikle insülin yetmezliği ile sonuçlanan β hücre yıkımı 

A. İmmün kökenli 

B. İdiopatik 

II. Tip 2 

İnsülin direnci, kısmi insülin yetmezliği ve salınım kusuru ile beraber olabilir 

 

III. Gestasyonel diyabet  

IV. Diğer özel tipler 

A. β hücre fonksiyonda genetik kusurlar           E. İlaç veya kimyasal kaynaklı 

1. Kromozom 12, HNF1A (MODY3)                    1. Vacor 

2. Kromozom 7, GCK (MODY2)                          2. Pentamidin 

3. Kromozom 20, HNF4B (MODY1)                    3. Nikotinik asid 

4. MODY nadir formları:                                       4. Glukokortikoidler 

Kromozom 13, IPF-1 (MODY4);                          5. Tiroid hormon 

Kromozom 17, HNF1B (MODY5);                       6. Diazoksid 

Kromozom 2, NEUROD1 (MODY6);                   7. β-Adrenerjik agonistler 

Kromozom 2, KLF11 (MODY7);                          8. Tiazidler 

Kromozom 9, CEL (MODY8);                              9. Dilantin 

Kromozom 7, PAX4 (MODY9)                             10. α-İnterferon 

5. Geçici yenidoğan diyabeti                                 11. Takrolimus 

(en sıklıkla PLAGL1/HYMAI  6q24 de imprinting kusur)                                                               

6. Kalıcı yenidoğan diyabeti (en sıklıkla KCNJ11 gen, 

beta-hücresi KATP kanalı Kir 6.2 subüniti kodlayan) 

7. Mitokondrial DNA mutasyonu 

8. Wolfram sendromu-DIDMOAD 

9. Tiamin yanıtlı megaloblastik anemi ve diyabet 

 

B. İnsülin aktivasyonunda genetik kusurlar          F. İnfeksiyonlar 

1. Tip A insülin resistansı                                           1. Konjenital rubella 

2. Leprechaunism                                                        2. Sitomegalovirus 

3. Rabson–Mendenhall sendromu                              3. Enterovirus 

4. Lipoatrophic diyabet                                               4. Diğerleri 

5. Diğerleri 

 

C. Pankreas yetmezliği ile giden hastalıklar          G. Nadir immün bozukluklar  

1. Pankreatit                                                               1. ‘Stiff-man’ sendromu 

2. Travma/pankreatektomi                                         2. Anti-insulin reseptör antikorları 

3. Neoplazi                                                                 3. Otoimmün poliendokrin sendromlar                

4. Kistik fibrozis                                                        4. IPEX 

5. Hemokromatozis                                                    5. Diğerleri 

6. Pankreas patolojisi 

7.Diğerleri 

 

D. Endokrinopatiler                                                  H. Genetik sendromlar 

1. Akromegali                                                            1. Down sendromu 

2. Cushing’s sendromu                                              2. Klinefelter sendromu  

3. Glukagonoma                                                        3. Turner sendromu 

4. Feokromositoma                                                    4. Wolfram sendromu 

5. Hipertiroidi                                                            5. Friedreich’s ataxia  

6. Somatostatinoma                                                   6. Huntington’s kore 

7. Aldosteronoma                                                      7. Laurence–Moon–Biedl sendromu 

8. Diğerleri                                                                8. Miyotonik distrofi  

                                                                                  9. Porfiri 

                                                                                  10. Prader–Willi sendromu 

                                                                                  11. Alström sendromu 
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Boy Kısalığı Tedavisinde Aromataz İnhibitörlerinin Yeri 

Önermeyen 

Dr. E. Nazlı Gönç, Prof 

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalı 

 

 

Büyüme hormonu (BH) tedavisi, büyüme hormonu eksikliği (BHE) dışında boy kısalığının eşlik ettiği pek çok hastalık ve durumda (Turner 

sendromu, Noonan sendromu Prader-Willi sendromu, kronik böbrek yetmezliği, SGA, idiyopatik boy kısalığı) farmakolojik etkisinden 

yararlanmak üzere kullanılmaktadır. Ancak BH tedavisi ile BHE dışında kalan diğer hastalıklarda ancak kısmi yarar sağlanmaktadır. Özellikle 

idiyopatik boy kısalığı olan çocuklarda şimdiye kadar denenen hiç bir tedavide yüz güldürücü sonuçlar alınamamıştır. Bu nedenle çocukluk yaş 

grubunda boy kısalığı tedavisinde yeni arayışlar sürmektedir. Yeni bulunan tedavilerden BHE olgularının da yararlanabileceği umulmakta, BH 

tedavisi yanında boyu daha fazla uzatabilmek için yeni tedaviler denenmektedir.  

 

İdiyopatik boy kısalığı başlığı altında yer alan boy kısalıkları heterojen bir gruptan oluşmaktadır. Bu grupta boyu ortalamadan 2 standart sapma 

geri, ortalama ebeveyn boyuna göre daha kısa olan, büyüme hormonuna 10 ng/ml’den fazla pik yanıt veren ve boy kısalığına neden olabilecek 

hastalıkları dışlanmış çocuklar yer almaktadır. Yapısal büyüme ve puberte gecikmesi, ailevi boy kısalığı ve tanı konamamış, hafif kemik 

displazili olgular idiyopatik boy kısalığı olarak adlandırılabilmektedir. Bu nedenle bu gruba verilen tedaviler ve yapılan çalışmalarda standart bir 

yanıt almak da her zaman olası olmamaktadır.  

 

İdiyopatik boy kısalığında büyüme hormonu tedavisine yanıtta bireysel farklılıklar olmasına rağmen erişkin boyda 3-4 cm boy farkı 

sağlanabildiği ile ilgili bilgiler elde edilmiştir.  Bu yanıt kısmi olarak kabul edilmiş ve daha etkin bir tedavi veya büyüme hormonuna eklenecek 

yeni bir tedavi ile yanıtın artırılabilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla büyümeyi hızlandırmak için seks steroidleri ve analogları, veya kemik yaşı 

ilerlemesini yavaşlatmak için  seks steroid üretimini azaltan tedaviler denenmektedir.  

 

Yapısal boy ve  puberte gecikmesi olan erkek çocuklarda kısa süreli-düşük doz testosteron tedavisi sık kullanılmaktadır. İdiyopatik boy 

kısalığında anabolik etkisinden yararlanmak üzere virilizan etkisi az olan ve aromatize olmayan oksandralon da denenmiş, kullanıldığı dönemde 

büyüme hızını artırmış olmakla birlikte erişkin boy üzerindeki yararı gösterilememiştir.  

 

Boy kısalığı tedavisinde kullanılan seks steroid salgılamasını azaltan ilaçlar da denenmiştir. Bu tedavinin ana amacı epifizlerin açık kalması 

sağlanarak büyüme için daha uzun zaman sağlanabilmesidir. Bu amaçla ilk kullanılan tedavilerden biri gonadotropin salgılatıcı hormon 

analoglarıdır (GnRHa). GnRHa’nın özellikle puberte prekoks olgularında erişkin boya katkısı olduğu gösterilmiş olmakla birlikte, pubertesi 

zamanında başlayan olgularda puberteyi durdurmanın erişkin boyda yararı gösterilememiştir. Ancak geç tanı alan, pubertesi ilerlemiş, izole 

büyüme hormonu eksikliklerinde GnRHa tedavisinin büyüme hormonu tedavisine eklenmesi erişkin boyda belirgin farklılık yaratabilmektedir. 

İdiyopatik boy kısalığında da büyüme hormonuna ek olarak GnRHa tedavisi denenmiş ve seks steroid artışına bağlı kemik yaşı ilerlemesinin 

durdurulması amaçlanmıştır. Bu tedaviye uzun süreli (>3 yıl)  devam edildiği takdirde 5 cm’e yakın boy kazancı olabileceği bildirilmiştir. Ancak 

pubertenin gecikmesi, ilaçların yan etkileri ve tedavi masrafı düşünüldüğünde umut veren bir tedavi şekli olarak görülmemektedir.  

 

Aromataz, androjenleri östrojene çeviren enzimdir. Östrojen he iki cinsiyette epifizlerin kapanmasından sorumlu ana hormondur. Östrojen 

reseptör eksikliğine bağlı östrojen direnci olan ve aromataz eksikliği olan olguların çok uzun boylu bireyler olduğu dikkati çekmiş ve östrojen 

etkisine maruz kalmamanın bu duruma neden olduğu sunucuna varılmıştır. Bu gerçekten yola çıkarak aromataz enzimini baskılayan ajanların 

kullanımı ile epifiz kapanmasının geciktirilmesi, buna bağlı boyun daha uzun süre uzaması ve sonuçta öngörülenden daha uzun bir boya sahip 

olunması amaçlanmaktadır. 2000’li yılların başından itibaren özellikle üçüncü nesil aromataz inhibitörlerinin (anastrazol ve letrozol) boy kısalığı 

tedavisinde kullanımı gündeme gelmiştir. GnRHa tedavisine üstünlüğü tedavinin daha ucuz, kolay ve özellikle puberteyi baskılamadan östrojene 

maruziyeti azaltmasıdır.  

 

Aromataz inhibitörlerinin değişik etyolojideki boy kısalığı olgularında kullanımı ile ilgili çalışmalar bulunmaktadır. Literatürde anastrozol veya 

letrozolün tek başına, büyüme hormonu veya testosteron gibi diğer ilaçlar ile birlikte kullanıldığı 5 randomize kontrollü çalışma yer almaktadır. 

Bu çalışmalarda ilaçların kullanım süresi ve kullanıldıkları yaş grupları da çeşitlilik göstermektedir. Yapılan çalışmalarda aromataz 

inhibitörlerinin kullanıldıkları sürece kemik yaşı ilerlemesini yavaşlattığı ve bu nedenle öngörülen erişkin boyu artırdığı belirlenmiştir. Ancak bu 

çalışmalarda veya bu çalışmaların devamı niteliğinde olabilecek diğer çalışmalarda erişkin boy ile ilgili yeterli veri bulunmamaktadır. 2015 

yılında yayınlanan Cochrane sistematik derlemesinde de aromataz inhibitörlerinin erişkin boyda uzamayı sağladığı ile ilgili yeterli veri olmaması 

nedeni ile henüz boy kısalığı tedavisinde önerilen bir tedavi olamayacağı sonucuna varılmıştır. Aromataz inhibitörlerinin kullanımı sırasında 

serumda testosteron düzeyi çok artarken östrojen düzeyi ise baskılanmaktadır. Bu durum kısa vadede özellikle kemik yoğunluğunda ve 

döngüsünde değişikliklere neden olmaktadır. Ayrıca aromataz inhibitörlerinin kullanımı ile IGF-1 azalmakta, HDL kolesterol ise artmaktadır. 

Aromataz inhibitörlerinin uzun vadeli yan etkileri ile ilgili bilgiler de henüz bilinmemektedir.  
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1. Gebelik döneminde tiroid fonksiyonları: Gebelik döneminde hem annenin hem de fetusun gereksinimlerini karşılamak için günlük iyot 

alımının 250 mikrograma çıkarılması gerekir. İyot gereksinimi artışında gebelikte hiperfiltrasyonla idrar iyot kaybının % 30 civarında artması da 

ayrı bir etkendir. Plasental insan koryonik gonadotropin (hCG) artışı tirotropin (tiroid stimülan hormon-TSH) gibi tiroid bezini uyarır, ayrıca 

plasental estrojen tiroksin bağlayıcı globulinin (TBG) yarı ömrünü uzatarak triiyodotirozin (T3) ve tiroksin (T4) düzeyinin artmasını sağlar. 

Çölemik sıvıda T4 saptanması fetusa anne desteğinin erken gebelik haftalarında başladığını gösterir. Fetal tiroid bezi 10. haftada iyot 

yakalamaya ve T4 sentezine başlar. Anneden tiroid hormon desteği 20. gebelik haftasına dek sürer, bundan sonra T3, T4 sentezi ve TSH artışı 

artarak devam eder. Fetusta dishormonogenez veya agenezi varsa anne desteği doğuma kadar uzamaktadır. Fetal tirotropin uyarıcı hormon 

(‘tirotropin releasing hormon’-TRH) havuzu başlangıçta plasenta ve fetal pankreatik kaynaklıdır, 34. gebelik haftasında fetal hipotalamus 

kaynaklı TRH sentezi olgunlaşmaktadır. İyot yüklenmesinden oluşan Wolff-Chaikoff fenomeninden sıyrılma yeteneği ise 34. haftadan sonra 

matüre olmaktadır. Doğumla birlikte anne desteği kesilir ve neonatal tiroid fonksiyonları başlar. Doğumla birlikte TRH-TSH salınımı 30 dakika 

içinde oluşur, matür bebeklerde TSH 70-90, prematür bebeklerde ise 30-40 mU/L düzeyine çıkar ve T3-T4 düzeyleri yükselir. Postnatal 3-4 gün 

içinde fizyolojik hipertiroksinemi dönemi yaşanarak metabolik adaptasyona katkıda bulunur (1-2). 

Gebelikte tiroid foksiyonları trimesterlere göre değerlendirilmektedir (Tablo 1) (1). 

Gebelikte idrar iyot düzeyinin 150 µg/dl altında olması iyot eksikliği kriteri olarak alınmaktadır. Tiroglobulin düzeyinin 30 ng/ml üzerinde 

olması iyot eksikliğini destekler. Ancak tiroglobulin düzeyinin iyot eksikliğini değerlendirme kriteri olarak güvenilir bir parametre olmadığını 

gösteren çalışmalar vardır. Gebelerde tiroid hacmi 18 ml üzerinde ise guatr kriteri olarak alınır, 22 ml üzerinde ise kesin olarak guatr olduğuna 

karar verilmektedir (3). 

2. Maternal hastalıkların fetal neonatal yansımaları 

A. İyot eksikliği: Gebelik öncesinde de bulunan veya gebelikte ortaya çıkan iyot eksikliğinin maternal, fetal, neonatal veya ileri yaşamda bir 

dizi olumsuz etkisi gözlenmektedir (Tablo 3) (3). Gebelikte kan basıncı yüksekliği veya preeklampsi, eklampsi nedeniyle tuz kısıtlanması iyot 

eksikliğine yol açmaktadır. Annenin sigara içmesi tiosiyanat düzeyini attırır, hem idrarda hem de anne sütünde iyot düzeyini düşürmektedir. 

Fetal açıdan beyin T3 reseptörlerinin yoğunlaştığı 13-19 gebelik haftaları arası kritik periyod olarak bilinmektedir (3). 

Tanımlama: Gebelik döneminde idrar iyot düzeyinin 150 µg/L altında olması iyot eksikliğini gösterir. Yenidoğan bebeklerde ise idrar iyot 

düzeyinin <100 µg/L altında olması tanı koydurur. Düzey 50-100 ise hafif, 20-50 arasında ise orta, < 20 altında ise ağır iyot eksikliğini gösterir. 

Tiroglobulin düzeyinde artış görülebilir, ancak gebelikte iyot eksikliğini göstermesi açısından her zaman güvenilir olmayabilir (8). Gebeliğin 12. 

haftasından başlayarak tiroid fonksiyonları kontrol edilmelidir (3). 

Tedavi: Gebelikte en az 250 µg/gün iyot alınmalıdır. İyotlu tuz alımı kısıtlanan gebelerde oral iyot tabletleri (100, 200 µg tabletler) verilebilir 

veya ayda bir 1 damla lugol solusyonu verilebilir. Ancak metaanaliz sonuçlarına göre gebelikte iyot desteğinin yararlı olup olmadığı konusunda 

yapılan çalışmaların yetersiz olduğu görüşüne varılmıştır (4). Neonatal iyot eksikliğinde ise 2500 gr altında 150, üzerinde ise 100 µg/gün iyot 

verilebilir. Kurtoğlu ve ark. tarafından bir gruba tiroksin bir gruba tiroksin+100 µg iyot tedavisi uygulamış ve sonuçlarda fark olmadığı 

saptanmıştır. Preterm bebeklerde ise iyot desteğinin yararı konusunda çelişkili çalışmalar bulunmaktadır (3). 

B. İyot yüklenmesi: Gebelikte aşırı iyotlu tuz kullanımı, iyotlu antiseptikler, iyottan zengin deniz yosunu çorbaları, kontrastlı radyolojik 

incelemeler ve diğer iyotlu öksürük şurupları, ilaçlar iyot yüklenmesi yapabilmektedir. Gebenin günlük 500 µg dan fazla iyot alması iyot 

yüklenmesine yol açmaktadır. 

İyot yüklenmesi anne ve fetusta Wolff-Chaikoff fenomeni oluşturarak maternal-fetal hipotiroidi ve guatra yol açar. Annede multinodüler, 

uninodüler guatr varsa maternal hipertiroidi tablosuna yol açabilir. Perinatal-postnatal iyot yüklenmesi çoğunlukta sezaryen doğumlarda, perine 

kesilerinde veya göbek bakımında iyotlu antiseptik kullanılmasına bağlıdır. Ayrıca bazı merkezlerde “ophthalmia neonatorum” proflaksisi için 

de kullanılmaktadır, ancak gonokok enfeksiyonlarını önlemede etkinliği yüksek olmadığından kullanılması önerilmemektedir. İyot yükü anne 

sütü yoluyla da oluşabilir (2). 

Tanı: Gebe ve bebek idrarında, anne sütünde iyot düzeyinin 200 µg/L üzerinde bulunması diagnostiktir. Yenidoğan bebeklerde sT4 düşük, TSH 

ve tiroglobulin düzeyi yüksek bulunur. 

Yenidoğan bebeklerde ortaya çıkan hipotiroidi için geçici bir süre ile L-tiroksin tedavisi verilir. Nadir de olsa neonatal hipertiroidi oluşmuşsa 

klinik tabloya göre tedavi planlanır. 

D. Tiroid otoantikorları: Annede bulunan TSH reseptörü (TSHR) uyarıcı veya bloke edici antikorlar fetal hipotiroidi veya hipertiroidi tablosu 

yapar. Antitiroid peroksidaz (anti-TPO) antikorları ise tiroid hormon sentezini bozarak hipotiroidi oluşturur, annede ise düşüklere olabilmektedir 

(5). Hashimoto tiroiditi olan anne bebeğinin değerlemdirme protokolünün ayrı olması gerekmez.  

C. İlaçlar: Annenin kullandığı antitiroid ilaçlar, propronalol, D-penisilamin fetal hipotiroidi oluşturabilir (2). 

D. Maternal Hipertiroidi: Gebeliklerin %0,4-4'ünde görülmektedir. Olguların %85-92'ini Graves hastalığı oluşturur. Daha nadir olarak toksik 

adenom, subakut tiroidit veya tiroksin alımı olabilir. Gestasyonel tirotoksikoz multipl gebelik, hiperemesis gravidarum, bulantı, kusma ve mol 

hidatiform olarak ortaya çıkar. 

Graves hastalığı gebelik öncesinde, gebelikte veya postpartum ortaya çıkabilir. Daha önceden tiroidektomi veya radyoaktif iyot ablasyon 

tedavisi almış hastalarda gebelikte TSHR antikorlarında artış görülmektedir. Graves hastalığı annede ve fetusta bir dizi sorun oluşturmaktadır 

(Tablo 4) (6). 

Graves hastalığında anne ve fetusu etkileyen TSHR antikorları immunglobulin G yapısında olup 17-20. haftada plasentayı geçmeye başlarlar. Bu 

dönemde anne antikor düzeyinin %10 kadarı geçerken, 26-28 haftalıkta %50, 32 haftadan sonra ise %100'ü geçmektedir. Fetal TSH 

reseptörlerinin uyarılara cevabı 20. haftadan sonra olgunlaştığı için klinik tablo bu dönemde başlar, ancak belirgin fetal hipertiroidi 26-28. 

haftalarda saptanır. Annede TSHR antikorları uyarıcı veya bloke edici olabilir. Uyarıcı antikorların baskın olduğu durumlarda fetal hipertiroidi 

gözlenir. Ancak antikorların zaman içinde karakter değiştirip karşı gruba dönüşebileceği akılda tutulmalıdır. 

Graves hastalığının tedavisinde metimazol veya propiltiurasil kullanılır. Teratojenik etkileri nedeniyle ilk 3 ayda metimazol yerine propiltiurasil 

kullanılır, hepatotoksik olduğu için propiltiurasile devam edilmez metimazole geçilir (7). Radyoaktif iyot tedavisi kontrendike olup ağır 

tirotoksikoz olgularında tiroidektomi düşünülebilir. Annede taşikardi terleme ve çarpıntı olması durumunda beta-bloker tedavisi düşünülür. 

Propranolol verilen annelerde düşük riski artar. Fetusta ise bradikardi, intrauterin büyüme geriliği, düşük APGAR skoru, neonatal solunum 

depresyonu, hipokalsemi, hiperbilirubinemi ve hipoglisemi riski ortaya çıkabilmektedir. 
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Antitiroid ilaç dozları hastalığın kontrol derecesine göre ayarlanır, ancak propiltirasil 600, metimazol 40 mg/günden fazla verilmez. Gebeliğin 

sonlarına doğru ilaç dozu azaltılır, hatta kesilebilir. İlk trimestrde metimazol kullanılmasına bağlı aplazia kutis, koanal atrezi, özafagus atrezisi, 

Potter sendromu ve dismorfik yüz yapısı gibi konjenital malformasyonlar meydana gelebilir. Ancak hipertirodiye bağlı veya propiltiurasile bağlı 

malformasyonlar da bildirilmiştir. Tionamidlerin dozuna bağlı olarak fetal guatr ve hipotiroidi tablosu görülebilir. Annede ise karaciğer 

fonksiyon testlerinde bozulma, artralji, lökopeni ve döküntüler oluşabilir. Gebeliğin 26-28. haftalarında maternal T4, TSH ve TSHR antikorları 

ölçülür ve fetal ultrasonografi (US) ile guatr araştırılır. Fetal guatr varlığında fetus hipotiroidik veya hipertiroidik olabilmektedir. Doppler US ile 

kanlanma periferde ise hipotiroidi, merkez ve periferde yoğun kanlanma varsa hipertiroidi düşünülmelidir. Ayrıca kordosentez yapılarak fetal 

tiroid fonksiyonları değerlendirilir. Tanıya destek olan diğer bulgu ise fetal kemik yaşı tayinidir. Normalde fetal femur distal epifizi 31 hafta 

civarında belirmektedir. Gebelik haftası 28 civarında olan bir fetusta distal femur epifizinin gözlenmesi hipertiroidiyi, 33 haftaya gelmesine 

karşın distal femur epifizinin henüz çıkmaması ise hipotiroidiyi destekler. TSH reseptör antikorları 26-28. gebelik haftasında ölçülmelidir. 

Özellikle tirotoksikoz tablosu bulunmayan, levotiroksin tedavisi alan eski Graves hastalarında antikor ölçümünün daha önemli olduğu 

bilinmektedir. TSHR antikor düzeyi normalin 3 katını geçmesi önemlidir (Normalde < 1,75, sınır 5 IU/L) (6). 

E. Fetal hipertiroidi ve hipotiroidi: Graves'li annelerde sıktır, ancak Hashimoto tiroiditi olgularında da olabileceği görülmüştür. TSHR 

stimulan antikorlara bağlı olarak 20. gebelik haftasından başlayarak ortaya çıkar, ancak belirgin fetal tirotoksikoz 26-28 gebelik haftasından 

itibaren gözlenmektedir. Fetusta taşikardi (>160/dk), kalp yetmezliği, artmış fetal hareketler, fetal hidrops, guatr, ileri kemik yaşı, IUGR, 

prematür doğum ve fetal ölüm gibi bulgu ve belirtiler gözlenir. Kordosentez ile sT4, TSH ve TSHR antikoru ölçülür, ancak kordosentezin %1 

fetal kayıp, fetal bradikardi, enfeksiyon, fetal ve kord hemorajileri ve % 5 preterm eylem riski bulunduğu akılda tutulmalıdır. Fetal hipertiroidi 

varsa anneye antitiroid ilaçla birlikte beta bloker başlanır, fetal büyüme ve taşikardiye göre doz ayarı yapılır, metimazol dozu 10-20 mg/gün 

olarak verilir, fetal kalp hızının 140 civarında tutulması hedeflenir, fakat sadece kalp hızı kriter alınırsa aşırı doz olasılığı vardır. Ağır olgularda 

blok+replasman tedavisine başvurulur. Bu protokolde anneye yüksek doz metimazol verilirken tiroksin replasmanı da yapılmaktadır. 

Gravesli annelerde blokan TSHR antikoru varlığında veya yüksek doz tedaviye bağlı olarak fetal guatröz hipotiroidi tablosu oluşabilir. Guatra 

bağlı trakea ve özefagusa kompresyon ve polihidroamnios görülür. Tanı ultrasonografi ve kordosentezle konulur. Bu hastalarda intraamniotik 

levotiroksin tedavisine geçilir. Genellikle fetal ağırlığa göre 10 µg/kg/hafta levotiroksin birkaç hafta verilmektedir (6). 

F. Neonatal hipertiroidi: Genellikle Graves'li anne bebeklerinde gözlenir. Daha nadir olarak Hashimoto’lu anne bebeklerinde, McCune-

Albright sendromu, tiroid reseptör beta gen mutasyonlarında, TSH reseptör aktive edici mutasyonlarında, iyot yüklenmesinde (oldukça nadir), 

aşırı doz tiroksin verilmesinde (iyatrojenik) ortaya çıkabilir. Diğer önemli bir nokta ise biotin kullanılan bebeklerde interferans ile biokimyasal 

yalancı hipertiroidi rakamları görülebileceğidir. 

Graves'li anne bebeklerinde klinik tabloyu oluşturan uyarıcı TSHR antikorların varlığıdır. Doğumda olabilir veya postnatal 5-10. günlerde ortaya 

çıkar, bu sürede anneden geçen tionamidlerin serum düzeyi azalır. Serumda her iki tür antikor bulunan bebeklerde yarı ömrü daha kısa olan 

(yaklaşık 7.5 gün) blokan antikorların azalmasıyla birlikte tabloya uyarıcı antikorlar hakim olur ve geç başlayan hipertiroidi görülebilir. 

Genellikle 3 haftada belirse de 45 gün hatta aylar içinde hipertiroidi tablosu ortaya çıkabilir. 

Neonatal hipertiroidili bebeklerde taşikardi, aritmi, hipertansiyon, kalp yetmezliği, guatr (% 50 olguda), jitteriness, hipereksitabilite, eksajere 

Moro refleksi, apne, akrosiyanozun uzaması, aşrı iştaha karşın kilo alamama, karaciğer dalak büyüklüğü, lenfadenopati, dik sabit bakış, göz 

kapağı retraksiyonu, ekzoftalmus (TSHR aktive edici mutasyonlarda gözlenmez), periorbital ödem, meme büyüklüğü, ateş, terleme, kusma, 

palmar-plantar eritem, sistemik-pulmoner hipertansiyon, şilotoraks, indirekt veya konjuge hiperbilirubinemi, polisitemi, trombositopeni gözlenir. 

Kemik yaşı ileridir, kraniyosiostoz saptanabilir. Bebeklerde infantil kolik, konjenital enfeksiyon, neonatal sepsis, ürtikaria pigmentoza tanıları 

konabilir. Tanıda tiroid hormon testleri, tiroid ultrasonu yardımcıdır. Son trimesterde annede TSHR uyarıcı antikorların normalin 3 katından 

yüksek olması neonatal hipertiroidi için prediktiftir (Normalde <1.75, hastalarda >5.0 IU/L). Tedavide  metimazol, beta blokerler, lugol 

solüsyonu kullanılır.(6). 

G. Maternal hipotiroidi: Tüm gebelerin %2-5'inde TSH yüksekliği saptanır. İyot desteği uygulanmış bölgelerde Hashimoto tiroidit, 

tiroidektomi, radyoaktif iyot tedavisi almış Graves hastaları en sık nedenlerdir. İyot eksikliği sorunu çözülmemiş bölgelerde yaşayan veya 

değişik nedenlerde tuz alımı kısıtlanmış gebelerde guatr ve hipotiroidi gözlenir. Ayrıca annelerde anti-TPO pozitif ise subklinik hipotiroidi ve 

hipotiroksinemi görülme oranı yükselir. Ayrıca anti-TPO pozitif gebelerde düşük riskinin de arttığı ortaya konulmuştur. Gebelerde tip 1 diyabet 

varsa hipotiroidi riski 3 kat yükselir. Gebelerde subklinik hipotiroidi, hipotiroksinemi veya belirgin hipotiroidi şeklinde gözlenebilir. Klinik 

yakınmalar gebelik bulguları ile örtüşebilir. Gestasyonel hipertansiyon toplumda % 8 iken subklinik olgularda % 25'e, ağır hipotiroidide % 36'a   

kadar  yükselmektedir. Sezaryan doğum olasılığı artar. Plasental abrupsiyon, anaemi, postpartum kanama, preterm doğum riski (gebeliğin 16. 

haftasında TSH> 3 mU/L ise 3,13 kat artış), düşük doğum ağrırlğı, fetal beyin gelişiminin olumsuz etkilenmesi gibi maternal-fetal yan etkiler 

saptanır. Normal TSH değerlerinin üst sınırı konusunda son yıllarda 4 mU/L'nin dikkate alınması önerilmektedir. Belirgin hipotiroidi olgularında 

tedavi verilir. Gebelikten önce hipotiroidi varsa L-tiroksin dozu 8. haftalıktan başlayarak % 25-40 oranında artırılmalıdır (8). Hipotiroidi nedeni 

sadece anneye aitse bebekte kontrol gerekmez. Ancak etiyoloji hem anneyi hem bebeği etkiliyorsa postnatal 10-14. günlerde kontrol 

yapılmalıdır. 

H. Maternal hipotiroksinemi: Gebelerde normal TSH düzeyine karşın FT4 düzeyinin 2.5 veya 5 persentil altında olmasına hipotiroksinemi adı 

verilmektedir. Gebelerin % 1-2 'inde saptanmaktadır. Nedenler arasında iyot eksikliği, iyot yüklenmesi, pro-antianjiojenik faktör dengesizliği, 

çevresel toksinler (çevresel kaynaklardan veya annenin sigara içmesine bağlı tiosiyanat yüklenmesi, pestisitler, PCB, perklorat, fitalat, bisfenol-

A) yer almaktadır. İlk taramada TSH< 2.5 mU/L altında ise önce 3-4 haftada bir, ikinci yarıdan sonra ise 6 haftada bir TSH tekrar ölçülmelidir. 

Gebelerde iyot, demir eksikliği, çevresel toksinler (PCB, pestisitler, tiosiyanat) klinik tabloyu derinleştirmektedir, iyot ve demir desteği de 

gerekebilir. Hipotiroksinemi varlığında glukoz taşıyıcı-1 (GLUT-1) ekspresyonunda azalma ile beyin -plasenta gelişimi olumsuz etkilenir. 

Maternal hipotiroksinemi tedavisi eksik veya hiç yapılmayan bebeklerde IQ puanı düşmektedir. Hipotiroksinemi tedavisi için değişik öneriler 

bulunmaktadır (8). 

Amerikan Tiroid Birliği subklinik hipotiroidi ve hipotiroksinemi olgularında dikkate alınacak kılavuz hazırlamıştır (Tablo 5) (1). 

I. Fetal hipotiroidi: Maternal iyot eksikliği, iyot yüklenmesi, tionamidler, lityum, amiodaron, kobalt, D-penisilamin kullanımı, maternal-fetal  

POU1F1, PROP1 mutasyonları, blokan tip TSHR antikorları (Graves veya Hashimoto'lu annelerde), kontrolsüz maternal tirotoksikoza bağlı 

geçici santral hipotiroidi oluşabilmektedir. Fetal kalp hızı normal veya < 100/dk altında olması, fetal hareketlerde azalma, tiroid US ile periferik 

kanlanma azalması ve Ranzini kriterlerine göre guatr varlığı saptanmaktadır (3). Tedavide annenin yeterli iyot, demir ve L-tiroksin alması, ağır 

olgularda kord yoluyla veya intraamniotik L-tiroksin enjeksiyonları planlanır. L-tiroksin dozu fetal ağırlığa göre 10 mikrogram/kg  hesaplanır, 

haftada bir 4-8 hafta uygulanır. Bir çalışmada triiyodotiroasetik asit (TRİAC) verilmesinin  plasentayı rahatlıkla geçerek T3’e bağlandığı 

gösterilmiştir (2). 
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İ. Down Sendromu: Genellikle ileri yaş gebeliklerinde risk artar. Down sendromlu çocuklarda konjenital  hipotiroidi  riski  30-40 kat 

artmaktadır. Sarıcı  ve ark.,  80  olguda  %53,8  oranında  tiroid  problemi  saptamıştır. Hipotiroidi 2,  iyot  eksikliği  12,  iyot yüklenmesi  4 , 

hipertirotropinemi 32 olguda  gözlenmiştir (9). Down  sendromu  saptanan bebeklerde  İskoçya  kılavuzu  kullanılmaktadır (Tablo  6) (10). 

J. Maternal sistemik lupus eritematozus (SLE) ve tiroid: Maternal SLE olgularında anti-TPO, antitiroglobulin (anti-TG) yüksek olup %21 

oranında tiroid problemleri  gözlenir. Hipotiroidi  % 5,7 oranındadır, kontrol grubunda ise % 1 civarındadır. Hipotiroidik anne fetuslarında  kalp 

bloğu daha sıktır neonatal  hipotiroidi  gözlenebilir. Bir çalışmada  1/49  olguda  hipotiroidi   ile  birlikte  nefrotik sendrom  saptanmıştır. 

Bebeklerde otizm riski  2,19 kat  yükselmektedir (11). 

K. Neonatal hipertirotropinemi: Yenidoğan bebeklerde normal sT4 düzeyine karşın TSH düzeyinin yüksek olmasıdır. Birinci aydan sonra 

TSH düzeyinin  6-20  mU/L  olması  kalıcı  hipertirotiropinemi olarak tanımlanır. Yaklaşık 1/1000 - 1/10.000 bebekte rastlanır. İdiyopatik 

olabilir veya iyot eksikliği, iyot yüklenmesi, Down sendromu, gestasyonel diyabet, blokan antikorlar, psödohipoparatiroidi, antitiroid ilaçlar, 

düşük doz radyasyon (<10 mCi) söz konusu olabilir. Radyoimmunassay (RIA) ölçümlerinde sarkoidoz antikorları, anneden geçen antitiroid 

antikorlar, bazı hormonlar TSH  yüksekliğine yol açabilir.  TSH düzeyi ilk 1 ayda normalleşirse geçici olduğunu  gösterir.  Diğer olgularda TSH 

yüksekliği 6  ay sürer  ancak  TRH'a  karşı TSH cevabı 3-7  yıl yüksek ölçülebilir.  

L. Anne sütü ve tiroid: Anne sütü yoluyla iyot eksikliği, iyot yüklenmesi, radyoaktif maddeler, antitiroid  ilaçlar, sigara içimi ile tiosiyanat, 

perklorat, nitrat, kurşun, lityum, amiodaron, kadmiyum, anti-TPO, TSHR  antikorları  yenidoğan bebekte tiroid disfonksiyonlarına  yol açabilir. 

Tionamidler emzirmeden 3-4 saat önce içilmelidir. Radyoaktif iyot için 2-14 gün, teknesyum-99 için 15 saat-3 gün süreyle anne sütünün 

kesilmesi önerilmektedir (6). 

M. Gebelikte tiroid taraması yapılmalı mı? Endokrin derneklerinin  genel görüşü  standart  tiroid  taramasının yararlı olmadığı yönündedir. 

Tiroid taramasının yararlı olacağı olgularda yapılması önerilmektedir (Tablo 7) (1). Amerikan Tiroid Birliği (ATA) tarafından önerilen 

gebelerde tiroid disfonksiyonu yönetimi Tablo 7'de özetlenmiştir (1). 
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Hipogonadotropik Hipogonadizm Merkez Deneyimlerimiz 

(TC Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr Sami Ulus Kadın-Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi 

deneyimleri) 

Prof. Dr. Semra Çetinkaya 

 

 

Hipogonadotropik hipogonadizmli erkeklerde tedavi protokolleri farklılıklar göstermektedir ve uzun dönem sonuçlar yetersizdir. Merkezimizde; 

kanıta dayalı bilgi olmamakla birlikte; uzman görüşü ile; aşağıdaki tedavi protokolünü almış olan, ‘prepubertal (Tanner Evre 1, bilateral testis 

volümleri <4ml) veya erken duraklamış (Tanner Evre II-III, bilateral testis volümleri 4-8 ml) olgu örnekleri sunulacaktır.  

Tedavi Protokolü: 

Başlangıçta iki ay FSH (Follitropin alfa, Gonal F® 75 IU, 5,5 µg ampul), haftada 2-3 gün subkutan, 75 IU/doz, 

İki ay sonra FHS+LH (Menogon®/Humegon® 75 IU liyofilize toz ampul, insan menopozal gonadotropin), haftada 2-3 gün subkutan, 75 IU/doz, 

Başlangıçtan itibaren testosteron 50/100/150/250 mg dozlarda 6 ayda bir arttırılarak tedaviye eklenir.  

İzlemde antropometri, kemik yaşı, testis volümleri, testosteron düzeyleri, mümkünse inhibin B ve AMH düzeyleri, mümkünse spermiyogram 

değerlendirilir.  

Tedavide amaç; lineer büyümeyi arttırmak, sekonder cinsiyet karakterlerini geliştirmek, kas kitlesini arttırmak, kemik mineralizasyonunu 

sağlamak ve ilerde fertiliteyi sağlamaktır.  

 

Bu tedavinin daha önce mini puberteden geçmemiş olgularda; minipuberte sürecinin hatırlatma dönemini oluşturduğu ve pubertal hormonal 

süreci taklit etiği ve fertilite başarısını olumlu yönde arttıracağı öngörülmektedir. Ancak uzun dönem verilere ihtiyaç vardır. 

  



 

39 

 

Silver Russell Sendromunda Yeni Uzlaşılar 

Prof. Dr. Sibel Tulgar Kınık 

 

Silver Russell Sendromu (SRS) ilk olarak 1950’ lerde Silver ve Russell tarafından birbirlerinden bağımsız olarak düşük doğum ağırlığı, postnatal 

boy kısalığı, tipik yüz bulguları ve vücut asimetrisi olan olgularda tanımlanmıştır.   Silver Russell Sendromu, nadir görülen ancak iyi 

tanımlanmış prenatal ve postnatal büyüme geriliği ile giden bir imprinting bozukluktur. Daha sık olduğu düşünülmekle birlikte, sıklığı  1:30,000 

- 1:100,000 arasındadır.  

Klinik tanı karakteristik bulguların varlığına göre konur. Moleküler testler tanıyı %60 oranında destekler. Moleküler tanı olguların alt gruplara 

göre sınıflandırılmasını sağlar.  

Netchine-Harbison klinik puanlama sistemi, Azzi ve ark. tarafından 2015 yılında yapılmıştır. Buradaki altı kriterden dört tanesinin olması tanıda 

önemlidir ve  %98 oranında duyarlı olduğu düşünülmektedir. 

Kriterler: 

1. Doğum haftasına göre ağırlık ve/veya boyun ≤−2 SDS olması  

2. Postnatal büyüme geriliği 

3. Doğumda boy ve ağırlığa göre göreceli olarak makrosefali (baş çevresi≥1.5 SDS) 

4. Alın yapısının belirgin olması 

5. Vücut asimetrisi 

6. Beslenme güçlüğü (24 aylıkken VKI ≤−2 SDS ) 

Hastalığın genetik etiyolojisinde, %35-65 oranında 11p15 kromozomuna lokalize ‘imprinting control region ‘ 1 (ICR1) bölgesinin 

hipometilasyonu saptanırken, %7-10 oranında 7p11.2-p13 kromozomal bölgesinin maternal uniparental dizomisi (UPD) görülmektedir. 

Olguların %1’inden daha azında, submikroskobik kromozomal aberasyonlar gösterilmiştir. 11p15 ICR1 hipometilasyonu olması durumunda, 

tipik SRS fenotipi ortaya çıkmakla birlikte, 7(p11.2-p13) kromozom maternal UPD’sinde, fenotip sıklıkla daha hafif olmaktadır.  Tanı olasılığı 

yüksek olan en az üç kritere sahip olan vakalarda moleküler çalışma yapılması önerilir.  

SRS’lu olgulardaki bulgular diğer düşük doğum ağırlıklı SGA’lı bebeklerde de bulunabilir ancak düşük kas kitlesi, düzensiz dişler, mikrognati, 

aşağı dönük ağız, klinodaktili ve artmış terleme SRS’nu düşündürmelidir. Diğer bulgular ise üçgen yüz, skolyoz veya kifoz, hipoglisemi, 

ayaklarda sindaktili, motor gecikme, konuşmada gecikme, genital sistem anomalileri (kızlarda uterusta ve vajenin üst bölümünde konjenital 

hipoplazi veya aplazi, erkeklerde inmemiş testis, hipospadias), fontanel kapanmasında gecikme, belirgin topuklar, omuzda dimple, 

mikrognatidir. 

 

Özellikle büyüme geriliği, ağır beslenme güçlükleri, gastrointestinal sorunlar, hipoglisemi, vücut asimetrisi, skolyoz, motor gelişim ve 

konuşmada gerilik, psikososyal sorunlar açısından  bu olguların  deneyimli ekiple multidisipliner izlemi önemlidir. 

Erken dönemde yeterli beslenmenin sağlanması önemli olmakla birlikte, 

postnatal hızlı kilo alımı da ilerideki metabolik riskleri artırmaktadır.  Reflü, kabızlık,  işlevsel ve yapısal gastrointestinal sorunlar sıktır, 

malrotasyon gibi anatomik bozukluklar atlanmamalıdır. 

 

Hipoglisemi sıklığı %27 dir, beslenme güçlükleri,  düşük kas kütlesi, beynin vücuda oranının fazla olması hipoglisemiyi kolaylaştırır. İdrar 

ketonu takipte yararlıdır. Sık besleme, gece mamasına yüksek moleküler ağırlıkta glukoz polimeri eklemek, çiğ nişasta  işe yarayabilir. 

Gastrostomi veya jejunostomi gerekebilir. Glukoneogenez ve glikojen depolanması kısıtlı olduğu için hipoglisemiyi düzeltmek için glukagon 

önerilmez.  

Silver Russell Sendromu büyüme hormonu  tedavisi için SGA grubuna dahil edilen tek sendromdur. Büyüme hormonu uyarı testlerinin 

yapılması açlık gerektirdiği için riskli olabilir. Büyüme hormonu tedavisi ile boy kazancı 7-11 cm kadar artmaktadır. 

2007’de SGA konsensus çalışmasında diğer SGA olguları gibi SRS da da 2-4 y arasında 35–70 μg/kg / gün büyüme hormonu tedavisi önerildi. 

Büyüme hormonu tedavisinin boya etkisi yanında, iştahı, kas kütlesini, hareket kabiliyetini, motor gelişimi artırması, hipoglisemi riskini 

azaltması gibi olumlu etkileri olmaktadır.  

Olgularda kemik yaşı geri iken 8-9 yaşta hızlanır. Ergenlik normal aralıkta başlar ancak hızlı sonlanabilir. Adrenarj erken ve hızlı olabilir. 

Klinisyenlerin prematür  adrenarj, erken ve hızlı puberte ve insülin direnci için dikkatli olması gerekir. Olguların uzun süreli izlemlerinde hızlı 

kilo alımı önlenmelidir. İnsülin direnci, tip 2 diyabet riski yüksektir. 
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Pediatrik Endokrinolojide 2017 Yayınları; Obezite ve Puberte 

Doç.Dr. Veysel Nijat Baş 

Eskişehir Devlet Hastanesi 

 

Son bir yılda pediatrik yaş grubunda obezite alanında yayınlanmış 1956, puberte alanında yayınlamış 320 makale incelendi. Bu klinik 

çalışmalardan tıp literatürüne önemli katkılar sağlayan ve klinik uygulamamızı değiştirebilecek altı tanesi aşağıda sunulmaya değer bulunmuştur. 

OBEZİTE  

Prepubertal ve Pubertal Çocuklarda Obezite Tedavisi İçin Metformin; Randomize Kontrollü Çalışma 

Metformin for Obesity in Prepubertal and Pubertal Children: A Randomized Controlled Trial. Pastor-Villaescusa B, Cañete MD, Caballero-

Villarraso J, Hoyos R, Latorre M, Vázquez Cobela R, Plaza-Díaz J, Maldonado J, Bueno G, Leis R, Gil Á, Cañete R, Aguilera CM. Metformin 

for Obesity in Prepubertal and Pubertal Children: A Randomized Controlled Trial. Pediatrics. 2017 Jul;140(1). 

Erişkin dönemde obezite tedavisinde metforminin etkili olduğu gösterilmiştir. Bununla birlikte pubertal durumun etkisini inceleyen çocukluk 

çağında az sayıda çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada pubertal evre ve cinsiyete bağlı olarak çocuk obez hastalarda metformin tedavisinin vücut 

kitle indeksi Z skoru, kardiyovasküler risk ve inflamasyon biyobelirteçlerini azalttığını belirleme amaçlanmıştır. Hastalar puberte evre ve 

cinsiyete göre sınıflara ayrılmış. Vücut kitle indeksi 95 persentilin üzerinde olan yaşları 7 ile 14 yaş arasında olan 80 prepubertal ve 80 pubertal 

diyabeti olmayan obez çocuk çalışmaya alınmış, 6 ay süresince plaseboya karşı 1 gr/gün metformin tedavisi verilmiş. İlk olarak vücut kitle 

indeksi Z skorunu azaltmak, ikincil insülin direnci, kardiyovasküler risk ve inflamasyon biyobelirteçlerini karşılaştırmak amaçlanmış. Çalışmayı 

140 çocuk tamamlamış (72 erkek). Prepubertal metformin tedavisi alanlarda plaseboya göre vücut kitle indeksi Z skoru daha fazla azalmış. 

Kantitatif insülin duyarlılık belirteçlerinde ve adiponektin leptin oranında metformin alan prepubertal çocuklarda plaseboya göre belirgin 

iyileşme ve interferon gama ile total plazminojen aktivatör inhibitör 1 de azalma gözlenmiş, ciddi yan etki gözlenmemiş. Sonuç olarak 

prepubertal çocuklarda metformin tedavisi ile vücut kitle indeksi Z skorunda azalma ve obezite ile ilişkili inflamatuar ve kardiyovasküler 

belirteçlerde iyileşme olurken pubertal çocuklarda bu değişiklikler görülmemiş. Pubertede farklı cevaplar alınması metformin dozunun kiloya 

göre ayarlanmaması ile ilişkili olabileceği düşünülmüş. 

Ciddi Obez Adolesanlarda Bariatrik Cerrahinin Uzun Dönem Sonuçları (FABS-5+): Prospektif İzlem Analizi 

Long-term outcomes of bariatric surgery in adolescents with severe obesity (FABS-5+): a prospective follow-up analysis. Inge TH, Jenkins TM, 

Xanthakos SA, Dixon JB, Daniels SR, Zeller MH, Helmrath MA. Lancet Diabetes Endocrinol. 2017 Mar;5(3):165-173. 

Ciddi obez adolesanlarda bariatrik cerrahinin uzun dönem sonuçları hakkında çok az şey bilinmekte ve cerrahinin erken cevaplarının 

sürdürülebilirliği hakkında sorular gittikçe artmaktadır. Burada adolesan dönemde Roux-en-Y gastrik bypass yapılan genç erişkin hasta 

topluluğunda izlemi 5 yıl daha uzatarak değerlendirmeyi amaçlamışlarıdır. Yaşları 13-21 arasında değişen klinik olarak ciddi obezitesi olan 

Roux-en-Y gastrik bypass uygulanan hasta grubu prospektif olarak cerrahi sonrası 5-12 yıllık izlem sonuçları ile VKI, komorbiditeler, 

mikrobesin durumu, güvenirlilik ve diğer riskleri içeren sonuçlar değerlendirilmiş. Mayıs 2001-Şubat 2017 arasında Roux-en-Y gastrik bypass 

uygulanan 74 genç birey çalışmaya alınmış, 5 yıl uzatılmış çalışma için 58 bireye ulaşılabilmiş.  Başlangıçta hastaların yaş ortalaması 17,1 yıl ve 

ortalama VKI 58,5 kg/m2, ortalama izlem süresi 8 yıl, ortalama yaşı 25,1 yıl ve ortalama VKI 41,7 kg/m2 (ortalama değişim %29,2). 

Başlangıçtan uzun dönem izlemin sonuna kadar kan basıncında, dislipidemide ve tip 2 diyabet sıklığında belirgin azalma görülmüş. İzlemde 

hastaların %46’sında hafif anemi, %45’inde hiperparatirodizm ve %16’sında B12 vitamini eksikliği görülmüş. Sonuç olarak bu çalışmada genç 

erişkinlerde yapılan Roux-en-Y gastrik bypass cerrahisinin belirgin ve sürdürülebilir vücut ağırlığı azalması ve kardiyometabolik faydası olduğu, 

dahası uzun dönem sağlığın sürdürülmesi için diyetin desteklenmesi ile mikrobesin eksikliğinin taranması ve yönetimi üzerine odaklanılması 

vurgulanmış. 

Obez Adolesanlarda Liraglutide; 12-17 Yaş Adolesanlarda Liraglutide’nin Farmokinetiği, Tolerabilitesi ve Güvenirliliğinin 

Değerlendirilmesi Randomize, Çift Kör, Plasebo Kontrollü 5 Haftalık Çalışma 
Liraglutide in an Adolescent Population with Obesity: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled 5-Week Trial to Assess Safety, 

Tolerability, and Pharmacokinetics of Liraglutide in Adolescents Aged 12-17 Years. Danne T, Biester T, Kapitzke K, Jacobsen SH, Jacobsen 

LV, Petri KCC, Hale PM, Kordonouri O. J Pediatr. 2017 Feb;181:146-153. 

Bu çalışmada obez adolesanlarda liraglutid’in güvenirliliği, tolere edilebilirliği ve farmokinetiğinin araştırılması amaçlanmış. Randomize, çift 

kör ve plasebo kontrollü bu çalışmada yaşları 12-17 arasında değişen Tanner evre 2-5, 21 obez (VKI yaş ve cinsiyete göre ≥95, ayrıca VKI ≥30 

kg/m2 (≤45 kg/m2)) bireye randomize bir şekilde (2:1) liraglutide tek doz 0,6 mg başlanmış. Haftalık 0,6 mg artırılarak maksimum 3mg/gün 

çıkılmış (tedavi verilen:14, plasebo:7). Birincil tedaviye bağlı gelişen yan etkilerin sayısını, ikincil güvenirlilik ölçümleri, farmokokinetik ve 

farmakodinamik sonuçları değerlendirmek amaçlanmış. Liraglutide alan tüm hastalarda ve plasebo alan 4 hastada en az 1 defa tedaviye bağlı 

gelişen yan etki görülmüş. En yaygın olanı gastrointestinal bozukluklarmış. Ölüm, tedaviden çekilme veya ciddi bir yan etki görülmezken, 

liraglutide alan 8 kişide 12, plasebo alan bir kişide 2 hipoglisemik atak görülmüş. Ciddi hipoglisemik atak görülmemiş. Sonuç olarak 

liraglutide’nin obez adolesanlarda kullanımının güvenirliliği ve tolere edilebilirliği erişkine benzer şekilde bulunmuş. Elde edilen sonuçlara göre 

erişkinlerde ağırlık kontrolü için uygulanan doz rejimi adolesanlarda kullanmak için uygun olabileceği yönünde bulunmuş. 

PUBERTE 

Normal ve Puberte Prekoks’lu Çocuk ve Adolesanlarda FSH ve LH’nın Nokturnal Üriner Ekskresyonu 

Nocturnal Urinary Excretion of FSH and LH in Children and Adolescents with Normal and Early Puberty Kolby N, Busch AS, Aksglaede L, 

Sørensen K, Petersen JH, Andersson AM, Juul A. J Clin Endocrinol Metab. 2017 Oct 1;102(10):3830-3838. 

Çocuklarda tek seferde serum gonadotropin ölçümü, FSH ve LH’nın pulsatil salınımı nedeni ile klinik kullanımı sınırlıdır. Bununla birlikte 

sabah ilk idrar değerlendirmesi gonadotropinlerin serum düzeylerindeki dalgalanmanın değişimini bütünleyebilir. Bu çalışmada sağlıklı 

çocuklarda yaşa, cinsiyete ve pubertal evreye göre üriner ve serum gonadotropin düzeylerini ve puberte bozukluğu olan çocuklarda sabah ilk 

idrardaki üriner gonadotropin ölçümünün klinik kullanımı değerlendirmek amaçlanmış. Üriner gonadotropin yaşın ilerlemesi ve pubertal 

gelişimi ile artmakta ve sabah ilk idrarda gonadotropin ölçümü puberte bulguları ortaya çıkmadan önce tespit edilmektedir. Üriner LH ölçümü 

bazal ve GnRH ile uyarılmış LH ölçümü ile güçlü korele, pubertal evrelerin ayrıştırılmasında üriner LH ölçümü üriner FSH ölçümüne göre daha 

üstün bulunmuş. Üriner LH konsantrasyonu GnRH tedavisinin başlanmasında 3 ay sonra azalmış. Sonuç olarak üriner gonadotropin seviyeleri 

puberte başlamadan önce ve puberte prekokslu kız çocuklarda arttığı gösterilmiş dahası puberte bozukluğu olan çocuklarda tanı ve tedavinin 

yönetimini iyileştirebilmek için alternatif non invaziv bir yöntem olarak üriner LH ölçümü önerilmiş. 

Testiküler Büyüme ve Spermatogenez; Hipogonadotropik Hipogonadizmli Erkek Çocuklarda Pubertal Hormon Replasmanı için Yeni 

Hedefler? Adolesan Dönemde HCG/rFSH Tedavisi Çok Merkezli Prospektif Çalışma 
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Testicular growth and spermatogenesis: new goals for pubertal hormone replacement in boys with hypogonadotropic hypogonadism? -a 

multicentre prospective study of hCG/rFSH treatment outcomes during adolescence. Rohayem J, Hauffa BP, Zacharin M, Kliesch S, Zitzmann 

M “German Adolescent Hypogonadotropic Hypogonadism Study Group”. Clin Endocrinol (Oxf). 2017 Jan;86(1):75-87.  

Hipogonadotropik hipogonadizmli erkek çocuklarda puberteyi başlatmak için testosteron tedavisi virilizasyonu sağlar fakat fertilite veya testiste 

büyümeyi sağlamaz. Adolesan dönemde gonadotropin replasmanın sonuçlarını inceleyen çalışma yoktur dahası daha önceden testosteron 

tedavisi almanın testis büyümesine etkiside bilinmemektedir. Çok merkezli bu çalışmada hipogonadotropik hipogonadizmli çocuk ve 

adolesanlarda HCG ve rFSH tedavisinin testis büyümesine, spermatogeneze ve yaşam kalitesine etkilerini değerlendirmek amaçlanmış. HCG ve 

rFSH tedavisi testis büyümesi durana ve spermatogenez plato çizene kadar uygulanmış. Grup A; puberte süreci hiç başlamamış veya durmuş 

olan prepubertal hipogonadotropik hipogonadizmli erkek çocuklar. Grup B; daha önceden tam doz testosteron replasman tedavisi alan 

hipogonadotropik hipogonadizmli adolesan erkeklerden oluşturulmuş. Yaşları 14-22 yaş arasında değişen 60 hipogonadotropik hipogonadizmli 

(Grup A:34/Grup B:26) hasta çalışmaya alınmış. Bitestiküler hacim Grup A’da 5±5’den 34±3 ml, grup B’de. 5±3’den 32±3 ml ulaşmış. Sperm 

konsantrasyonu Grup A’nın  %61’inde grup B’nin %32’sinde normal olarak bulunmuş. Her iki grupta daha önceden bilateral inmemiş testis 

olmaması, konjental olmayan HH, başlangıçta artmış testis hacmi, inhibin b ve AMH seviyesi durumlarında daha iyi sonuçlar alınmış. Sonuç 

olarak bu çalışmada adolesan dönemde uygulanan HCG ve rFSH replasman tedavisi sonuçlarına göre önceden testosteron replasmanı alımından 

bağımsız olarak testis büyümesi ve spermatogenez başarı ile artmış ve daha iyi yaşam kalitesi sağlanmış. 

10 Ay -6 Yaş Arasındaki Sağlıklı Prepubertal Kız Çocuklarında GnRH’ya FSH ve LH Cevabı  
The follicle-stimulating hormone (FSH) and luteinizing hormone (LH) response to a gonadotropin-releasing hormone analogue test in healthy 

prepubertal girls aged 10 months to 6 years. Vestergaard ET, Schjørring ME, Kamperis K, Petersen KK, Rittig S, Juul A, Kristensen K, 

Birkebæk NH. Eur J Endocrinol. 2017 Jun;176(6):747-753.  

6 yaşın altındaki kız çocuklarında prematür telarş ve puberte prekoks tanılarını sıklıkla almakta ve erken evrelerinde birbirinden ayırt emek zor 

olabilir. 6 yaşından küçük sağlıklı kız çocuklarda GnRH testine gonadotropinlerin yanıtı ve bu testin bu yaş için geçerli referans aralıkları 

yoktur. Bu çalışmada 10 ay-6 yaş arasındaki prepubertal kız çocuklarında GnRH testine FSH ve LH cevaplarını değerlendirmek amaçlanmış. 

Tüm çalışma grubundan standart GnRH testi yapılmış. Testin başlangıcında klinik değerlendirme ve hormonlarda elde edilmiş.  Yaş ortalaması 

3,5+/-0,2 yıl, 48 normal kilolu kız çocuğu çalışmaya alınmış. Gonadorelin enjeksiyonundan önce ve 30 dk sonra serum FSH ve LH ölçümü 

yapılmış. GnRH uyarısından 30 dk sonra; 0,8-3 yaş arasındaki grubun LH yanıtı 5,2±4.0, FSH yanıtı 23.3±16.2, 3-6 yaş arasındaki grubun LH 

yanıtı 2.9±2.5 IU/L, FSH yanıtı 14.5±10.3 IU/L (ort±2SD). GnRH testine en üst LH yanıtı 10 ay-3 yaş için 9,2 IU/L, 3-6 yaş için 5,3 IU/L. 

LH/FSH oranı 0.23±0.19 (0.06-0.43) ve yaşa bağlı değişmediği gözlenmiş. Sonuç olarak bu çalışmada sağlıklı normal ağırlıklı 3 yaşın altındaki 

kız çocuklarında GnRH testine LH yanıtı 9,2 IU/L’ye kadar arttığı ve uyarılmış LH/FSH oranı 0,43 geçmediği, 6 yaşın altındaki sağlıklı 

çocuklarda GnRH testine FSH ve LH yanıtları ile ilgili önemli veriler elde edilmiş. 
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Erişkinde Hipogonadizm Tedavisi 

Doç Dr Züleyha Karaca 

 

(Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları-Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları) 

Hipogonadizm, altta yatan sebebe ve hastanın tanı aldığı yaşa göre farklı klinik bulgularla ortaya çıkabilir. Tedavi altta yatan sebep, 

hipogonadizmin tipi ve beklentilere göre farklılık göstermektedir. Primer hipogonadizm tedavisinde cinsel gelişim, fonksiyonlar ve genel iyilik 

hali hedeflenirken sekonder hipogonadizmde puberte indüksiyonu ve fertilitenin sağlanması da beklentiler arasında yer almaktadır (Tablo 1).  

Tablo 1: Erişkinde hipogonadotropik hipogonadizm tedavisi 

 

ERKEK HİPOGONADİZMİ  

Erkek hipogonadizmi hipotalamo-pitüiter-testis aksında bir veya daha fazla seviyede bozukluğa bağlı testisten fizyolojik düzeyde testosteron 

üretilememesi sonucu oluşan klinik sendromdur. Erişkin erkek hipogonadizminde tedavinin hedefleri seksüel fonksiyon, libido ve sağlık 

durumunun iyileştirilmesi, virilizasyonun sağlanması ve sürdürülmesi, kemik dansitesinin artırılması, gelecekteki kardiyovasküeri risklerin 

azaltılması ve fertilitenin sağlanması olmalıdır.  

Primer hipogonadizmi olan hastalarda tedaviye androjen preperatları ile başlanmalıdır. Testosteronun oral, intramusküler, subkütan, bukkal ve 

transdermal uygulanabilen farklı formları bulunmaktadır (Tablo 2-4). Testosteron replasmanının potansiyel klinik yararları libidoda ve erektil 

disfonksiyonda düzelme, kas gücü ve vücut kompozisyonunda iyileşme, duygu durum ve bilişsel fonksiyonlarda iyileşmedir. Potansiyel advers 

etkileri ise kardiyovasküler risk, eritrositoz, prostat bozukluklarında kötüleşme ve PSA artışı, akne, deri irritasyonu gibi dermatolojik etkiler, 

obstrüktif uyku apnesi belirtilerinde kötüleşme ve spermatogenezin baskılanmasıdır.  

Sekonder hipogonadizmi ve fertilite istemi olan hastalarda testis boyutları önemlidir. Kısmi gonadotropin eksikliği olan veya peripubertal hCG 

ile stimülasyon yapılmış hastalarda hCG tedavisi tek başına spermatogenezi başlatabilir (Şekil 1, Tablo 1)).  

 

Tablo 1: İntramusküler testosteron preperatları 

Preparat  Etki süresi, uygulama Doz  Avantaj  Dezavantaj  

T cypionate  

100-200 mg/ml 

Orta etkili 

Uyluk, kalça 

100-200 mg /2h 

50-100 mg/hf 

Evde, 

ucuz, etkin 

Değişken T düzeyleri 

Enjeksiyon yerinde ağrı 

, irritasyon 

T enanthate 

200 mg/ml 

100-200 mg /2h 

50-100 mg/hf 

T propionate/fenilpropionat/ 

izokaproat/dekanoat 250 mg 
250 mg /3h 

T undeconate  

NEBİDO 250 mg/ml 

Uzun etkili 

kalça 

Bşl →750 mg, 

4. hf →750 mg→ 750 

mg/10 hf 

 

Uzun etkili 

Pahalı 

Klinikte uygulama, 

Pulmoner yağ embolisi 

Anafilaksi riski 

 

Tablo 2: Transdermal testosteron preperatları 

Preparat  Doz  Avantaj  Dezavantaj  

AndroGel %1, 25-50 mg  50-100 mg/gün  

Kuru hasarsız deriye sırt, 

abdomen, uyluk üst kısmı, kol 

Stabil T kons. 

Günlük uygulama 

Transfer riski 

Normal T düzeyi 

sağlanamayabilir 

Nadiren deri irritasyonu 

Testim %1, 50 mg 

TestoGel %1, 50 mg 

AndroGel % 1.62  

                20.25-40.5 mg  

                20.25 mg pompalı 

20.25-81 mg 

ön ve iç uyluk 
Uygulama kolaylığı 

Fortesta %2    10 mg pompalı 10-70 mg  aksilla Uygulama kolaylığı 

Axiron %2 sol. 30 mg pompalı 30-120 mg 
Uygulama kolaylığı 

Tranfer riski↓ 

Androderm patch 2-4 mg/24 st 2-6 mg/gün kol, gövde Tranfer riski↓ 
Deri irritasyonu, döküntü (1/3 

hasta) 

 

  

 Hedef  Tedavi  
Klinik İzlem  
 

Lab izlem 
 

Erkek  

 Seksüel fonks 

Fertilite 

Komorbiditeleri sınırla 

Psikolojik iyilik hali 

Püberte indüksiyonu 

Testosteron(enjek,transdermal) 

hCG± FSH 

FSH, FSH + hCG 

GnRH pompa 

Pubertal gelişim 

Cinsel fonksiyonlar ve libido 

Kemik sağlığı 

İyilik hali 

Uyum 

Fertilite reversibilite 

T, LH, FSH 

İnhibin B 

Htc 

PSA 

Kadın  

Estradiol (oral, transdermal) 

Progesteron, progestin 

FSH + hCG/GnRH pompa 

E2, FSH,LH,  

inhibin B 

AMH 
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Tablo 3 Diğer testosteron preperatları 

Preparat  Doz  Avantaj  Dezavantaj  

Testopel  

İmplante SC pellet 75 mg 

150-450 mg/3-6 ay 

Kalça, alt abdomen, uyluk 

Transfer riski yok 

Günlük tx yok 

Çıkabilir 

Enfeksiyon, fibrosis riski 

Klinikte steril uygulama 

Natesto  

nazal 5.5 mg pompalı 

11 mg 

3x2 puff intranazal 
Tranfer riski↓ 

Sık uygulama, rinore, epistaksis, 

sinüzit, nasal kaşıntı 

Striant SR  

Buccal 30 mg 

2x30 mg üst kesici dişlerin 

üzerindeki dişetindeki çukura 
Enjeksiyon yok 

Sık uygulama 

Dişetinde irritasyon 

Andriol  

oral testosteron undeconate  

40 mg 

3x40-80 mg PO yağlı yemekle 

beraber 
Enjeksiyon yok 

Sık uygulama,  

rölatif olarak düşük testosteron 

sağlar 

Yeni formülasyonlar: 

Testocur %2.5 jel 

Androforte jel % 5 jel 

   

 

 

 
Şekil 1: Hipogonadotropik hipogonadizmli erkek hastada fertilitenin sağlanması 

 

  

Hipo- hipogonadizm Fert ilit enin Sağlanması

Test is boyut u < 4# $ Test is boyut u > 4# $

Pulsat il GnRH
25 ng/ kg/2st

hCG (1000- 1500 u) 

+
FSH (75- 150 Ux2-3/ hf )

FSH★ hCG

FSHhCGPulsat il GnRH

3-6 ay sonra sperm yoksa

Boehm et a l Na t Rev Endoc rinol 2015

Dwyer et a l JCEM 2013

Ra ivio et a l Lanc et 1997, EJE 2007
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KADINDA HİPOGONADİZM 

Primer ovaryan yetmezlik veya hipogonadotropik hipogonadizm şeklinde ortaya çıkabilir. Tedavide pubertal gelişimin sağlanması, östrojen 

eksikliği semptomlarının düzeltilmesi ve bunların uzun dönemde oluşturabileceği kardiyovasküler, kemik, bilişsel fonksiyonlar üzerine olumsuz 

etkilerin en aza indirilmesi hedeflenmektedir. 

Sekonder seks karakterlerin gelişme düzeyine göre tedaviye yön verilir. Meme gelişimi estradiol oral 1-2 mg/gün dozunda veya transdermal (50 

g/gün patch veya %0.06  jel 1-2 pompa/gün) ile sağlandıktan sonra tedaviye endometrial hiperplaziyi engellemek için siklik progesterone 

eklenir. Meme, genital ve feminen özelliklerin gelişimi açısından östrojen ve progesterone tedavisi (Tablo 4) yeterli iken fertilite için 

gonadotropin veya GnRH tedavisine ihtiyaç vardır. Primer ovaryan yetmezlik erken menopoz değildir. Gebelik söz konusu olabilir. Tedavinin 

gebeliği engellemeyeceği hastalara anlatılmalıdır. Gebe kalmak istemeyenlere kombine östrojen progesteron preperatları verilmelidir.  

 

Tablo 4: Östrojen/progesteron preperatları 

Ürün  Kullanım yolu Etken madde Kullanım  

Estrafem oral Estradiol asetat 2mg 1/gün 

Estraderm  patch 0.05-0.1 g/gün 2/hafta 

Climara  patch 3.9-7.8 mg/12.5-25 cm2 2/hafta 

Estriol  krem 1 mg/gün 1/gün 

Vagifem vajinal tablet 25 g/gün  

Estreva jel %0.1 1/gün 

Kliogest oral 17b-E2 2mg + NETA 1mg 1/gün 

Angeliq oral 17b-E2 1mg + drospirenone 0.5 g 1/gün 

Trisequens oral E2 2 mg + NETA 1mg 1/gün 

Climen oral 17b-E2 2mg + cyproteron 1 mg 1/gün 

Divina  oral E2 2 mg + MPA 10 mg 1/gün 

Cycloprogynova oral E2 2 mg + norgesterol 0.5 mg 1/gün 
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[DS01] 
Tip 1 Diabetes Mellitus’lu Ergenlerde Sanatla Terapi Tekniklerinin Depresyon, Anksiyete Belirtileri ve Yaşam Kalitesi 

Üzerine Etkisi: Bir Ön Çalışma 
  

Elife Başlı1, Sevgi Özmen2, Esra Demirci2, Mustafa Kendirci3 
1Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Bilim Dalı 
3Erciyes Üniversitesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı 

  

Amaç: Diabetes Mellitus (DM) invaziv bir tedavi içeren ve sık komplikasyonlarla seyreden kronik bir hastalık olup; psikososyal problemlere 

zemin hazırlamakta, sık insulin enjeksiyonu, kan şekeri takibi, diyet ve egzersiz yapma zorunlulukları hastaların yaşam kalitesini olumsuz 

etkilemektedir. Bu çalışma ile, DM tanısı ile takip edilen ergenlerde, medikal ve psikososyal tedavilerine ek olarak aktif dışavurumcu sanatla 

terapi tekniklerinin depresyon, kaygı belirtileri ve yaşam kalitesi üzerindeki muhtemel etkisini gözlemlemek amaçlanmıştır.  

 

Gereç-Yöntem: Çalışmaya Tip 1 DM tanısı ile izlenen, 13-18 yaş aralığında 14 (ondört) ergen dahil edildi. Çalışmaya alınan tüm ergenlere; 

Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ), Beck Depresyon Ölçeği(BDÖ) ve Çocuklar için Yaşam Kalitesi Ölçeği (ÇİYKÖ) uygulandı. Çalışma grubuna 

12 oturumdan oluşan 90 dakika süren dışavurumcu sanatla terapi teknikleri programı (resim, müzik (ritim, söz), kil-çamur, kolaj, müzik 

eşliğinde resim çalışması ) uygulandı. Grup paylaşımı ve geribildirimlerine yer verildi. Sanatla terapi teknikleri uygulama sonrasında ölçekler 

tekrarlandı ve uygun istatistiksel yöntemlerle değerlendirildi. Sanatla terapi teknikleri uygulama öncesi ve sonrası metabolik parametreleri 

değerlendirildi. 

 

Bulgular: Çalışmaya 8 kız (%57,1), 6 erkek (%42,9) ergen dahil edilmiş olup, grubun yaş ortalaması 15,5(�±�1,95) idi. DM’ li ergenlerde 

sanatla terapi teknikleri öncesi ve sonrasında BAÖ, BDÖ ve ÇİYKÖ puanları kıyaslandığında, sanatla terapi teknikleri uygulama sonrasında 

bütün ölçeklerde istatistiksel olarak anlamlı düşüklük tespit edildi.  

 

Tartışma ve Sonuç: Bu çalışma ile, Tip 1 DM’li ergenlerde 12 oturum sanatla terapi teknikleri uygulaması sonrasında anksiyete ve depresyon 

düzeylerinde anlamlı düşüklük tespit edildi. Bununla birlikte DM’li ergenlerin yaşam kalitesinde uygulama sonrasında iyileşme saptandı. 

Uygulanan sanatsal aktivitelerin diyabetik ergenlerin, kendini ifade etmesi, duygularını dışavurarak rahatlama sağlaması, iletişim becerisi ve 

özgüveni artırması açısından bu çalışma ile sanatla terapi tekniklerinin DM’ li ergenlerdeki psikososyal olumlu etkileri gösterilmiştir. 

  

Anahtar Kelimeler: diyabet, sanat, rehabilitasyon 

 

[DS02] 
Kapsamlı Çocuk Diyabet Programı’nın Metabolik Kontrol Üzerine Etkileri 
  

Gizem Bayrakçı1, Tuğba Gökçe1, Serra Küpçüoğlu1, Ekin Deniz Aksu2, Gül Yeşiltepe Mutlu1, Şükrü Hatun1 
1Koç Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Bölümü 
2Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi 

  

Giriş: Tip1 diyabetli çocukların izleminde HbA1c’nin %7,5 altında tutulması, hipoglisemi epizodlarının, glikoz dalgalanmalarının önlenmesi en 

önemli hedeflerdir. Bu hedeflere ulaşmak için uyguladığımız ‘Kapsamlı Çocuk Diyabet Programı’nın ilk sonuçlarını değerlendirmek amacıyla 

bu araştırma planlanmıştır.  

Materyal-Metod: Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Bölümü’nde temel diyabet eğitimi, KH, protein 

ve yağ sayımına dayalı beslenme planı, insülin enjeksiyon yanlışlarının düzeltilmesi, psikososyal destek, CGM ve insülin pompa kullanımının 

özendirilmesi gibi bileşenleri içeren “Kapsamlı Çocuk Diyabet Programı” uygulanmaktadır. 1.5.2016-1.1.2018 tarihleri arasında başvuran 316 

tip1 diyabetli çocuk ve adolesandan tanı süresi 18 aydan uzun 180 vaka retrospektif olarak değerlendirildi. İzlem süreleri yeterli 107 vakanın % 

50.5’i(n: 54) kız, yaş ortalaması 11.07±4.1(3.2-18.8) yıl, tanı süresi 4.6±3.1(1.6-15.1) yıl idi. Vakalar Hba1c düşüş trendleri ve HbA1c <% 7,5 

olma oranları bakımından değerlendirildi. 

Bulgular: İlk başvuru anında vakaların %27’si(n:29) CGM kullanmaktayken, vakaların %82.5’i(n:88) çoklu doz subkutan insulin enjeksiyon 

tedavisi %17.5’i(n:19) insulin pompa tedavisi almaktaydı. Başvuru sırasında vakaların ortalama HbA1C düzeyi % 8.15 ±1.75(5.6-14.4) idi. İlk 

başvurudan ortalama 4.3(2-13) ay sonraki HbA1C ortalaması %7.9±1.4(5.9-15.1) idi. Başvuru sırasındaki(n:107) HbA1C ortalaması ile 

2.Kontroldeki(n:107) HbA1C ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmazken(p>0.05) ilk başvurudan ortalama 8±2.8(4-20) 

ay sonra bakılan üçüncü (n:49) HbA1C ortalaması ise 7.5 ±1.3(5.8-12.3) olup ilk başvuru sırasındaki HbA1C ortalamasına göre ve 2. 

Kontroldeki HbA1C ortalamasına göre anlamlı olarak düşüktü(p1: 0.01, p2:0.01). 

HbA1C düzeyi %7.5’un altında olanların oranı ilk başvuruda %46.7(n:50), ikinci kontrolde %42.1(n: 45), üçüncü kontrolde ise 

%61.2’ydi(n:30)(p>0.05). Hba1c düzeyi >=%9 olanların oranı ilk başvuruda %21.5(n:23),ikinci kontrolde %15(n:16), üçüncü kontrolde ise 

%12.2 (n:6) idi(p>0.05). 

Sonuç: İlk başvurudan ortalama sekiz ay sonra hastalarımızın metabolik kontrolünde anlamlı iyileşme görülmüştür. Tip 1 diyabetli 

çocuk/adolesanların metabolik kontrolünü iyileştirmek için teknoloji kullanımı yanında yapılandırılmış eğitim ve “Kapsamlı Çocuk Diyabet 

Programı” imkanlarının yaygınlaştırılması, bunun için de bütün çocuk endokrin merkezlerinde çocuk diyabet ekiplerinin hemşireler yanında 

diyetisyen ve psikologları da içermesi için çaba gösterilmesi gereklidir. 

  

Anahtar Kelimeler: Tip1, diyabet, Hba1C, Kapsamlı Diyabet Eğitim Programı 
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[DS03] 
Dezavantajlı Diyabetliler Sanıldığından Fazla mı? Tedaviyi Olumsuz Etkileyebilecek Öznel Durumların Bir Çocuk 

Diyabet Merkezinde İzlenen Hastalar Arasındaki Sıklığı 
  

Gülşen Aytar1, İlknur Arslanoğlu2, Figen Akçalı1 
1Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Düzce 
2Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Endokrinoloji Ve Diyabet Bilim Dalı, Düzce 

  

Amaç: Diyabet tedavisinde hedeflere ulaşmada sağlık hizmetinin sunuluşu önemli bir etmendir. Ancak hizmeti alan hasta ve ailesini tedaviye 

uyum sağlamaktan alıkoyan bir çok potansiyel etmen olabilir. Bu çalışmada kendi ekibimizin deneyimleri temel alınarak belirlenen 

dezavantajların, izlemimizdeki hastalarda sıklığı irdelenmiştir. Yöntemler: Çalışma prospektif ve retrospektif bileşenleri içermektedir. 2017 yılı 

boyunca belirlenen parametreleri içeren bir anket aynı sosyal hizmet uzmanı tarafından yüz yüze görüşme yöntemiyle uygulanmıştır. Görüşmesi 

tamamlanmayan hastalar çocuk endokrin uzmanı, diyabet hemşiresi ve sosyal hizmet uzmanından oluşan bir kurul tarafından tek tek retrospektif 

olarak ele alınmış, haklarında varlığı bilinen dezavantajlar listelenmiştir.Anne babanın mental, bilişsel, ilişki, öğrenim, iş durumu; ailede kanser, 

ağır bedensel engel, ağır kronik hastalık, komplikasyonlu diyabet, insüline bağımlı diyabet varlığı; oturulan yerin sağlık merkezine bir saatten 

fazla uzak olması, ebeveyn eksikliği, vatansızlık, afetzedelik, diyabeti kabullenmeme ve tedaviyi reddetme dezavantajlar listesinin bileşenleriydi. 

Genel diyabet yorgunluğu veya toplumda yaygın görülen aile sorunları dezavantaj olarak kabul edilmediğinden değerlendirme dışı 

tutuldu. Bulgular: Prospektif anketle 291 olguya ulaşılmıştır. Retrospektif irdeleme de eklendiğinde toplam 479 hasta gözden geçirilmiştir. 

Olguların tümü 18 yaş altı başlangıçlı diyabet ve % 92 si tip 1 diyabettir. Görüşülen 291 hastanın % 91.4 ünde anne ev hanımı, % 63.6 sında 

baba işçi veya işsiz idi. Gözden geçirilen toplam 479 hastanın 57 si bilgi yetersizliği nedeniyle elendikten sonra kalan 422 hastanın % 13.7 si 

ölüm, ayrılma, hapis veya gurbette çalışma nedeniyle tek veya hiç ebeveynli, %3.5 u sığınmacı idi. Dezavantajı olmayanların oranı yalnızca % 

23 bulundu.Sonuç: Çalışmamızda dezavantajlılık oranı beklediğimizden yüksek bulunmuştur. Bu durumun diyabete veya bölgeye ilişkin bir 

nedensellik içerip içermediği ve metabolik kontrole etkisi ilerleyen çalışmalarla saptanabilecektir. Ulusal diyabet programının planlanmasında 

dezavantajların çözümüne yönelik stratejiler geliştirmek gerekmektedir. 

  

Anahtar Kelimeler: diyabet, çocuk, sosyal, dezavantaj 

 
 

[DS04] 
Süt Çocuğu Diyabet Deneyimlerimiz 
  

Elvan Bayramoğlu, Servet Yel, Şenay Savaş Erdeve, Semra Çetinkaya, Melikşah Keskin, Erdal Kurnaz, Nurdan Yıldırım, Zehra Aycan 

T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi, 

Pediatrik Endokrinoloji, Ankara 

  

Giriş: Diyabet süt çocukluğu döneminde nadir görülür. Bu yaş grubunda diyabetin düşük prevalansına bağlı doktor deneyimi azdır. Standart 

beslenme ve aktivitenin olmayışı nedeniyle diyabetin yönetimi zordur. Bu çalışmada süt çocukluğu diyabet deneyimimizi paylaşmak istedik. 

Materyal-Metod:.2003-2017 yılları arasında iki yaş altında tanı alan diyabetli olgularımızı değerlendirdik. 

Sonuçlar: Kırkdört süt çocuğu diyabetinin 14’ü ilk 6 ayda (Neonatal Diyabet, NDM), 30’u 6-24 ay arasında tanı almıştı. Erkek/kız oranı 

NMD’de 10/4, 6-24 ay DM’lerde 12/18’di. NDM’de SGA doğum %50 iken diğerlerinde %10 bulundu. NDM’de anne-baba arasında akrabalık 

%64.9, ailede diyabet %57.1 olup, 6-24 ay arası DM’lerden fazlaydı. NDM’li 10 olgu hiperglisemi, 2 olgu ketoz, 2 olgu DKA’la; 6-12 ay 

DM’lerin ise %80’i(n:24) DKA ile başvurmuştu. NDM grubunda 2 olguda(%14.2) diyabet otoantikoru(anti-GAD) pozitifti. 6-24 ay DM’lerin 

22’sinde(%73.3) otoantikor pozitifliği saptandı. DKA düzeldikten sonra NDM’li 9 olgu 2xNPH, 5 olgu 2x70/30 mix insülinle tedavi edildi. 6-24 

ay DM’lerin 3’ü 2xNPH, 20’si 2x70/30 mix ve 5’i Hızlı etkili+uzun etkili insülin insülinle tedavi edildi. NDM’li 14 olgunun 2’si geçici 

NDM’di(birinde ZFP57 mutasyonu pozitif). NDM’li 2 olguda PC agenezisine bağlı egzokrin pankreas yetmezliği vardı. Bu olgular pankreas 

enzim replasman tedaviside aldılar ve izlemlerinde kan şekeri regülasyonunda yaşanan güçlük nedeniyle biri 1, diğeri 9 aylıkken insülin pompa 

tedavisine geçildi. NDM’li bir diğer olgumuzda GCK mutasyonu pozitifti, ilginç olarak bu olgudada pankreas gövde ve kuyruk kesimi 

görüntülenemedi ve pankreas enzim replasman tedavisi başlandı. 6-24 ay DM’lerden bir olgu Tiamine yanıtlı diyabet tanısı alarak insülin 

tedavisi kesildi. NDM’li olgularımızda ektopik böbrek, hipotiroidi, Down sendromu eşlik eden diğer bulgulardı. 6-24 ay DM’lerde bir olguda 

yaygın gelişimsel gerilik ve epilepsi, iki olguda epilepsi, bir olguda mikrosefali, bir olguda duchenne muskuler distrofi ve bir olguda işitme 

kaybı vardı(Tablo 1). 

Tartışma: Süt çocuğu diyabetlerinde özellikle NDM’de çok farklı klinik bulgular görülebilir. Bu yaş grubunda tanıda ve özellikle uygun diyabet 

hedeflerine ulaşmada tedavide yaşanan zorlukları tartışmak istiyoruz. 

  

Anahtar Kelimeler: Neonatal diyabet, süt çocuğu diyabeti, DKA 
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[DS05] 
Diyabetli Öğrencilerin Akranlarının Diyabet Hakkındaki Bilgilerinin, Tutumlarının ve Diyabet Eğitiminin Sonuçlarının 

Değerlendirilmesi 
  

Hülya Koçyiğit Emek1, Songül Arslan2 
1Afyonkarahisar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
2Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Hastanesi 

  

Giriş: Bu araştırma Tip 1 diyabetli öğrencilerin sınıf arkadaşlarının bilgi seviyelerini diğerleriyle karşılaştırmak, diyabetli arkadaşları hakkındaki 

algılarını, kabullenme ve yardımcı olma potansiyelini araştırmak, 'Okulda Diyabet Programı' videosunun ve bilgilendirmenin etkisini ölçmek 

amacıyla yapılmıştır.  

Yöntem: Araştırmamızın örneklemini (n=418) Afyonkarahisar ortaokullarındaki diyabetli öğrencilerin sınıf arkadaşları(n=209) ve kontrol 

grubunu sınıfında diyabetli olmayan öğrenciler(n=209) oluşturmaktadır. Anketler SPSS kullanılarak değerlendirilmiştir. Ölçeğin güvenilirliği 

Cronbach Alpha korelasyon katsayısı 0,83'tür. Araştırmamızın verileri değerlendirilirken, yüzdelik hesaplama, aritmetik ortalama, standart 

sapma ve Ki-Kare testi istatistik işlemleri kullanılmıştır.  

Bulgular: Öğrencilerin ailelerinde diyabetli bulunma durumu bilgi seviyelerinde önemli artışa neden olurken (p=0,00), sınıfında diyabetli olan 

öğrencilerde fark görülmemiştir. "Okullarda Diyabet Eğitim Programı" kapsamında yer alan bilgilendirme videosunun izletilmesi ile 

bilgilendirme öncesi ve sonrası cevaplar karşılaştırıldığında bilgi seviyesinde %27.21'lik artış gözlemlenmiştir. Sınıfında diyabetli olan 

öğrencilerin %80,9'u "Bir arkadaşım diyabet olursa onunla arkadaşlık etmek isterim." demişlerdir. "Diyabetli arkadaşımın hastalığının kendi 

suçu olduğunu düşünüyorum." ifadesine hayır diyenlerin oranı bilgilendirme öncesi %66,0 iken bilgilendirme sonrası %83,3'e ulaşmıştır. 

Diyabetli öğrencinin sınıf arkadaşlarının %63,6'sı öğretmenlerinin diyabetli arkadaşlarına ayrıcalıklı davrandığını belirtirken, bilgilendirme 

sonrası %75,1 oranında böyle düşünmedikleri sonucuna ulaşılmıştır. "Diyabetli arkadaşlarım fazla enerji gerektirecek oyun ve sportif faaliyetlere 

katılmalıdır." diyen öğrenci oranı bilgilendirme öncesinde %23,0 iken, bilgilendirme sonrası %49,8'e yükselmiştir. Bilgilendirme öncesi 

"Sınıfımda diyabetli arkadaşımın olması beni rahatsız etmez." diyenlerin oranı %61,7 iken, bilgilendirme sonrası %83,7 olarak saptanmıştır.  

Sonuç: Diyabetlinin akranlarının diyabetli arkadaşları hakkındaki kabullenme potansiyellerinin sınıfında diyabetli olmayanlara oranla yüksek 

olduğu, eğitimle birlikte algı, kabullenme ve yardımcı olma potansiyellerinin anlamlı olarak yükseldiği saptanmıştır. Bu projenin genişletilerek 

ülke çapında yaygınlaştırılması diyabetli öğrencilerin okuldaki aidiyet duygularının artmasına, arkadaşları ile işbirliğinin gelişmesine, hem 

diyabetlinin hem diğer çocukların birlikte yaşamlarına katkı sağlayacaktır. 

  

Anahtar Kelimeler: Tip 1 diyabet, akran desteği, okulda diyabet, eğitim 
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[DP01] 
Tip 1 Diyabetli Olguların Diyete Uyum Skorlarının Metabolik Kontrole Etkisi 
  

Zeynep Caferoğlu1, Didem Güneş2, Nihal Hatipoğlu3, Ahmet Anık4 
1Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Kayseri 
2Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Beslenme ve Diyet Birimi, Aydın 
3Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalı, Kayseri 
4Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalı, Aydın 

  

Bu araştırma, tip 1 diyabetli olguların diyete uyum skorlarının metabolik kontrole etkisini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Araştırmaya, 

Erciyes Üniversitesi Çocuk Hastanesi ve Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Pediatrik Endokrinoloji 

polikliniklerinde tip 1 diyabet tanısıyla takip edilen 6-18 yaş arası 102 çocuk ve adölesan (49 erkek, 53 kız) dahil edilmiştir. Katılımcıların 

demografik özellikleri, beslenme alışkanlıkları ve fiziksel aktivite durumları anketle saptanmış ve antropometrik ölçümleri alınmıştır. Diyete 

uyum skorları, katılımcılardan alınan 24-saatlik geriye dönük besin tüketim kaydının, en son düzenlenmiş olan diyet programına uyumu şeklinde 

değerlendirilmiş ve yüzdesel olarak ifade edilmiştir. Metabolik kontrolün göstergesi olarak ise en son ölçülen HbA1c değerleri ile son bir aydaki 

hipoglisemi ve hiperglisemi sıklıkları kaydedilmiştir. Katılımcıların sırasıyla yaş, vücut ağırlığı ve boy uzunluğu ortanca (25.p-75.p) değerleri 13 

(11-15) yıl, 45.9 (36.7-56.8) kg ve 153.0 (139.9-162.0) cm’dir. Diyete uyum skorları %46.7±13.1, HbA1c değerleri %8.1±1.6, hipoglisemi ve 

hiperglisemi sıklıkları sırasıyla 4 (1-8) kez ve 36 (24-55) kez olarak belirlenmiştir. Diyete uyum skorları ile metabolik kontrol parametreleri 

arasındaki ilişki incelenirken, sonucu etkileyebilecek değişkenler kontrol altına alınmıştır. Bu değişkenler; yaş, beden kütle indeksi, tanı alınan 

yaş, diyabet yaşı, diyabet nedeniyle toplam hastanede kalma süresi, ebeveynlerin eğitim düzeyleri, ailedeki birey ve çocuk sayısı, gelir düzeyi, 

düzenli öğün tüketimi, günlük tüketilen su miktarı ve fiziksel aktivite düzeyi olarak belirlenmiştir. Analiz sonucunda, katılımcıların diyete uyum 

skorlarındaki artış, hipoglisemi sıklığındaki artma (r=0.244, p=0.023) ile ilişkili iken, hiperglisemi sıklığındaki azalma (r=-0.242, p=0.024) ile 

ilişkili bulunmuş ve HbA1c değeriyle ise herhangi bir ilişki saptanmamıştır. Bununla birlikte, düzenli öğün tüketiminin HbA1c üzerine etkisi 

olduğu gösterilmiştir (düzenli tüketenler ve tüketmeyenler için HbA1c değeri sırasıyla %7.8±1.3 ve %8.4±1.7, p=0.040). Bu araştırma ile tip 1 

diyabetli olgularda, iyi metabolik kontrolün sağlanması için diyete uyumun önemi bir kez daha vurgulanırken, diyete uyum oranının hedeflenen 

değerin (>%80) neredeyse yarısında kaldığı gösterilmiştir. Bu nedenle, diyete uyumu artırmaya yönelik geliştirilecek stratejiler büyük önem 

taşımaktadır. 

  

Anahtar Kelimeler: adölesan, çocuk, diyabet, diyet, metabolik kontrol 

 
 

[DP03] 
Ergen Diyabetlinin Erişkin Döneme Geçişinde Yaşadığı Psikososyal Sorunlar ve Kaygı Durumları 
  

Nurdan Yıldırım1, Nermin Olgun2 
1Dr Sami Ulus Kadın Doğum Ve Çocuk Sağlığı Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrin Bölümü, Altındağ Ankara 
2Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Gaziantep 

  

Amaç: Adölesan diyabetlinin erişkin döneme geçişinde yaşadığı psikososyal sorunlar ve kaygı durumlarını geniş bir yelpazede ayrıntılı olarak 

belirlemek amacı ile planlanmıştır. Elde edilecek bulguların çocuk polikliniğinden erişkin polikliniğine geçiş sürecindeki hizmetlerin 

planlanmasında ve hizmetlerin yürütülmesinde diyabet hemşireleri ve diğer ekip üyeleri için yol gösterici olacağı düşünülmektedir. 

Olgu: Yöntem: Düzenli kontrollere gelen, daha önce bireysel ve grup eğitimi-ileri düzey karbonhidat sayımı eğitimi almış, insülin pompası 

(9/16) (%56,2) çoklu insulin rejimi kullanan (7/16(%43,7), 18-24 yaş arası araştırmaya katılmayı kabul eden 16 diyabetli ergen çalışmaya dahil 

edilmiştir. Çalışma grubuna sorular yöneltilerek, alınan yanıtlar ses kayıt cihazı ile kayıt altına alınmış, elde edilen kayıtların yazılı dökümü 

çıkarılmıştır. Verilerin analizinde içerik analiz yönteminin yanı sıra frekans ve yüzde dağılımı gibi tanımlayıcı istatistiklerden faydalanılmıştır. 

Bulgular: Görüşme içerik analiz gruplamasına göre 5 tema, 13 ana kategori, 52 tematik ünite oluşturulmuştur. Beck depresyon ölçeğine göre 

çalışmaya katılanların %25,0’i depresif olarak ve STAI FORM TX-I’ ye göre %67’si ve STAI FORM TX-II’ye göre %68,7’si kaygılı olarak 

tespit edilmiştir. İçerik analizi sonuçları norm bağımlı değerlendirmelerden elde edilen bulguları destek nitelikte olup, adölesanlar erişkin 

kliniğine geçişe ilişkin çok çeşitli alan ve konularda kaygılarını belirtmişlerdir. 

 

Sonuç: Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, iyi yapılandırılmış bir geçiş eğitim programına ihtiyaç olduğu ve ön hazırlıkla bu kaygıların 

azalacak hatta ortadan kalkacağı düşünülmektedir. Geçiş protokolleri ve rehberlerinin, çocuk ve erişkin kliniklerinde uygulanarak bakımda ortak 

dilin oluşturulması sağlanmalıdır. Çocukla erişkin arasında geçiş polikliniği oluşturulmasına ve adölesanların bu poliklinikte takip edilmesine 

ihtiyaç duyulmaktadır. 

  

Anahtar Kelimeler: Tip 1 diyabet, kronik hastalık, ergenlik dönemi, erişkine geçiş dönemi 
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[DP04] 
Kötü Kontrollü Diyabetin Ciddi Komplikasyonu; Mauriac Sendromu 
  

Özlem Kara1, Hanife Ayşegül Otuzbir2, Kader Altunal1 
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji Kliniği, Bursa 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Gastroenteroloji Kliniği, Bursa 

  

Amaç: Mauriac sendromu kötü kontrollü tip 1 diyabetli çocuklarda görülen nadir bir durumdur. Büyüme geriliği, gecikmiş puberte, anormal 

glikojen depolanması ile hepatosteatoza bağlı hepatomegali, cushingoid görünüm ve yüksek transaminaz, yüksek serum lipit düzeyi ile 

karakterize bir durumdur. Diyabeti kontrol tekrar sağlandığında büyüme yakalanabilir. Uzun süredir kontrollere gelmeyip diyabetik ketoasidoz 

nedeni ile yatırılan ve Mauriac sendromu tanısı konulan bir olgu sunulmuştur. 

Olgu: Ondört yaş 3 aylık erkek hasta 5 yaşında tip 1 diyabet tanısı almış. Kan şekeri ölçümü yapmadan insülinlerini yaptığı, arada insülin 

dozunu atladığı, diyet uyumu olmadığı öğrenildi. Son 2 yıldır hiç kontrollere gitmeyen hasta karın ağrısı, halsizlik, solunum sıkıntısı ile acil 

servise başvurdu. Yapılan değerlendirmede genel durum orta, halsiz, soluk görünümde, karın belirgin bombe, kusmual solunumu mevcuttu. 

Vücut ağırlığı 30 kg (-3,79 sds), boyu 133,5 cm (-4,67 sds), BMI 14,8 kg/m2 (-3 sds) idi. Prepubertal olan hastanın karaciğeri kot altı 8 cm ele 

geliyordu. Diğer sistem muayenesi normal olan hastanın tetkiklerinde hemogram, tiroid fonksiyon testleri normaldi. Serum glukoz 572 mg/dl, 

HBA1c %10,5, AST 314 U/L, ALT 436 U/L, Trigliserit 440 mg/dl idi. Çölyak otoantikorları negatifti. Abdomen USG incelemesinde karaciğer 

parankim ekojenitesinde artış, evre 3 hepatosteatozis mevcuttu. Klinik ve labaratuar tetkikler sonucunda hastaya Mauriac sendromu tanısı kondu. 

Serviste uygun insülin dozları ayarlandı, kan şekerleri regüle edildi. Gastroenteroloji bölümünce değerlendirilen hastaya ursodeoksikolik asit 

başlandı. Depresif, içene kapanık olan hastaya çocuk psikiyatrisi tarafından antidepresan tedavi önerildi. Yakın aralıklarla takibe alınan hastanın 

üç ay sonraki değerlendirilmesinde hepatomegalisi kot altı 3 cm’e ve AST 116 U/L, ALT 140 U/L’ye geriledi.  

Sonuç: Tip 1 diyabetli hastaların kan şekeri regülasyonu çok önemlidir. Nadir ama ciddi bir sorun olan Mauriac sendromu kötü kontrollü, 

tedaviye uyumsuz tip 1 diyabetli hastalarda gözlenebilir. Bu nedenle tip 1 diyabetli hastalar sık aralıklarla takip edilmeli, tedaviye uyumu kötü 

olan ve sık ketoasidozla başvuran hastalarda Mauriac sendromu gelişebileceği akılda tutulmalıdır. 

  

Anahtar Kelimeler: mauric sendromu, tip1 diyabet, transaminaz yüksekliği 

 

[DP05] 
Mülteci mi? Göçmen mi? Sığınmacı mı? Çocuk ve Birde Diyabetli İse? 
  

Nurdan Yıldırım 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları EAH 

  

Amaç: Mülteci, göçmen ve sığınmacı diyabetli çocuk, ailesi ve sağlık personelinin yaşadığı sorunları belirleyerek, uygun yöntemlerle çözüm 

önerileri sunmaktır.  

Olgu: Mülteci; Avrupa ülkelerinde meydana gelen olaylar nedeniyle; ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi 

düşüncelerinden dolayı zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin 

korumasından yararlanamayan ya da söz konusu korku nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancıya veya bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı 

ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen vatansız kişiye statü belirleme 

işlemleri sonrasında mülteci statüsü verilir.(Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu: 6458-Tarih: 11/4/2013-Sayı: 28615: Madde 61) 

Göçmen; kendi ülkesinden ayrılarak yerleşmek için başka ülkeye giden kimse, aile veya topluluktur.  

Sığınmacı; İltica başvurunda bulunduğu halde yetkili makamlar tarafından hakkında henüz karar verilmeyerek mülteci statüsü kazanmamış 

kişileri tanımlamak için kullanılır.  

Mülteci, göçmen ve sığınmacı diyabetli çocuklar öncelikle aidiyet ve kimlik kargaşası yaşamakta barınma, beslenme, hijyen ve sağlık 

sorunlarıyla yoğun olarak mücadele etmektedirler. Birçoğunda okuma, yazma, dil problemi mevcuttur. Eğitim sadece bilgi değil uygulama 

becerilerini de içermektedir. Bu nedenle eğitimler uzun sürmekte ve tercüman bulma konusunda sorun yaşanmaktadır. Hastanede kalma süreleri 

artmaktadır.  

Öneriler; 

Kurumlarda tüm mülteciler için yeterli sayıda kadrolu ve iyi eğitimli tercüman bulundurulmalıdır. Diyabet eğitimi için ailelere verilmek üzere 

eğitim materyali çevrilmesi ve özellikle barınma, beslenme ve insüline ulaşımın desteklenmesi sağlanmalıdır. Bakanlık, konsolosluk veya sosyal 

hizmet desteği almasının sağlanması. Çocuk ve aileye okuma yazma eğitim verilmesi ve olabildiğince yerleşim bölgesinin sık değişmesinin 

engellenmesi. Gerçek ve net göçmen sayısının belirlenmesi yine sağlık hizmeti sunma açısından önem arz etmektedir. Örneğin evde bakım ve 

aşılama hizmetlerinin verilmesi açısından önemlidir.  

Sonuç; diyabet eğitimi tüm diyabetli insanlar için bir haktır. Mülteci, sığınmacı ve göçmen diyabetli ve ailelerine ülke politikaları geliştirilmeli 

ve kurumlarda bununla ilgili tedbirler alınmalıdır. 

  

Anahtar Kelimeler: mülteci, göçmen, sığınmacı, diyabet, çocuk 
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[DP06] 
Tip 1 Diyabet Tanısı Alan Olgularımızda Diyabetik Ketoasidoz Sıklığı ve Klinik Özelliklerinin Değerlendirilmesi: Tek 

Merkez Deneyimi 
  

Aslıhan Araslı Yılmaz1, Gökçe Kaş2, Nurdan Yıldırım1, Sevim Koçak1, Şenay Savaş Erdeve1, Semra Çetinkaya1, Zehra Aycan1 
1T.C Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr.Sami Ulus Kadın Doğum,Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Çocuk 

Endokrinoloji Kliniği, Ankara 
2T.C Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Pediatri 

Kliniği, Ankara 

  

Giriş Tip 1 diyabet tanısı alan çocuklarda diyabetik ketoasidoz (DKA) ile başvuru sıklığı ülkeler arasında farklılıklar göstermektedir. Ülkemizde 

yapılan çalışmalarda ise DKA ile başvuru sıklığı %41-65 arasında bildirilmektedir. Çalışmamızda tip 1 diyabetli çocukların erken tanı almalarını 

sağlamak için yürütülen okulda diyabet programı ve toplum bazlı farkındalık çalışmalarının DKA ile başvuru sıklığını değiştirip 

değiştirmediğini araştırmayı amaçladık. 

Materyal-Metod: Ocak 2016 -Ocak 2018 tarihleri arasında kliniğimizde tip1 diyabet tanısı alan 149 olgu, yaş grubuna, tanıdaki diyabetik 

ketoasidoz varlığı - derecesine, okul öncesi ve okul çağında olup olmamasına göre gruplandırıldı. Gruplar arasında yaş cinsiyet, ailede diyabet 

öyküsü varlığı, başvurudaki semptomlar ve laboratuvar bulguları değerlendirildi. 

Bulgular: Olguların yaş ortalaması 8,48±4,24 yıl ve %52,3 ‘ü erkekti. Poliüri, polidipsi ve kilo kaybı en sık saptanan başvuru semptomlarıydı. 

Olguların başvurudaki glukoz ortalaması 459,4±154,9, HbA1c ortalaması 11,5±2,3, C-peptid ortalaması ise 0,43±0,31idi. Tip 1 diyabet tanısı 

alanların 78’sinde (%52,3) DKA saptanırken bunların %42,3 ü ağır DKA idi. Beş yaş ve altındakilerde semptom süresi anlamlı olarak daha 

düşük, DKA sıklığı yüksek olup;. başvurudaki serum glukoz düzeyi daha yüksek, bikarbonat, parsiyel karbondioksit basıncı, HbA1C ve c-peptid 

düzeyleri anlamlı olarak düşüktü(p<0,05)(Tablo-1).Olgularımızı okul öncesi dönem ve okul çağı olarak değerlendirdiğimizde; ise okul öncesi 

dönemde DKA başvuru sıklığı %62,2 okul çağı döneminde ise %46,8 ile belirgin yüksekti(p>0,05).Okul öncesi dönemde semptom süresi daha 

düşük, ketoasidozdan çıkma süresi daha uzundu(p<0,05)(Tablo-1). 

Tartışma ve Sonuç: Ülkemizde yeni tanı alan tip 1 diyabetli çocukların DKA ile başvurma oranları hem okul öncesi hem de okul çağında halen 

yüksektir. Bu nedenle diyabetin semptomlarına yönelik farkındalık oluşturmak üzere hem toplum bazlı hem de okulda diyabet programı 

faaliyetlerinin daha etkin bir biçimde süreklilik göstererek devam ettirilmesi: özellikle beş yaş altı çocuklarda semptom süresinin daha kısa, 

klinik tablonun daha hızlı seyretmesi nedeniyle hastayı ilk gören sağlık personelinin de hizmet içi eğitimlerle farkındalığının arttırılması son 

derece önemlidir. 

  

Anahtar Kelimeler: DKA, çocukluk çağı, sıklık 

 

[DP07] 
Tip 1 Diyabetli Çocuk Ebeveynlerinde Hipoglisemi Korkusunun Değerlendirilmesi 
  

Serra Muradoğlu, Gül Mutlu, Tuğba Gökçe, Gizem Bayrakçı, Şükrü Hatun 

Koç Üniversitesi Hastanesi Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Bölümü, İstanbul 

  

Giriş: Hipoglisemi sonucu ortaya çıkabilecek sorunlar, diyabetli çocukları/ailelerini kaygılandırmaktadır. Çalışmada Tip1 diyabetli çocukların 

ebeveynlerinin hipoglisemi korkusunun yaygın anksiyete düzeyiyle ve HbA1c değerleriyle ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Koç 

Üniversitesi Hastanesi Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Bölümü’ne başvuran, en az 6 ay önce tanı almış, 2-18 yaş arası hastaların 

ebeveynlerinden 66’sı çalışmaya katılmıştır. Ebeveynlere çocuğun cinsiyeti, yaşı, diyabet tanı tarihi, hipoglisemi sıklığı gibi bilgiler içeren 

demografik formla geçerlilik testleri yapılmış Hipoglisemi Korkusu Anketi–Ebeveyn Formu (HKA-E) ve Yaygın Anksiyete Bozukluğu Ölçeği 

(YABÖ) verilmiştir. Bulgular: Vakaların %51’i (n:34) kız olup yaş ortalaması 9.2 (2.7-17.2) yıldı. Ortalama tanı süresi 2.9 yıl (6 ay–9.5 yıl) 

olup, %56’sı (n:37) sürekli glikoz izlem sistemi (CGMS), %21’i(n:14) insülin pompası kullanmaktaydı. HbA1c ortalaması %7,6 (4,9-14) olup, 

son 3 ayda kan glikozunun <50 mg/dl olma sıklığı ortalaması 5.2 (0-20), son 3 ayda gece hipoglisemisi sıklığı ortalama 4.8 (0-40), şuana kadar 

bilinç kaybı ve/veya nöbet eşlik eden hipoglisemi sıklığı ortalama 0.29(0-4) idi. Ebeveynlerin %45’inin anksiyetesi yoktu; %29’u hafif; %15’i 

orta; %11’i ciddi anksiyete düzeyine sahipti. Ebeveynlerin HKA puanlarıyla YABÖ puanları arasında pozitif ilişki bulunmuştur 

(r=0.378,p<0.05). Bu ilişki ebeveynlerin eğitim düzeyi, tanı süresi ve çocuğun yaşı kontrol edildiğinde de anlamlı bulunmuştur 

(r=0.392,p<0.05). Bir hafta içerisinde gece uykusundaki kan şekeri ölçümü sayısıyla YABÖ puanları arasında pozitif ilişki bulunmuştur 

(r=0.251,p<0.05). Çocukların yaşı, son HbA1c değerleri, tanı süresi, son 12 ayda glukagon kullanmak /acile götürecek kadar ciddi hipoglisemi 

yaşama sayısı, şuana kadarki bilinç bozukluğu/kaybı yaşama sayısı, son 3ay içerisinde kan şekerinin<50 mg/dl altında olma sayısı, gün 

içerisinde yapılan kan ölçümüyle HKA ve YABÖ puanları arasında anlamlı ilişki bulunmamıştır. Çocuğu CGMS kullanan ebeveynlerle 

kullanmayanların HKA ve YABÖ puanları arasında anlamlı fark bulunmamıştır. Sonuç: Tip1 diyabetli çocukların ebeveynlerinde hipoglisemi 

korkularıyla yaygın anksiyete düzeyleri arasında pozitif yönde ilişki bulunmuştur. Gece uykusunda yapılan ölçümlerin miktarıyla ebeveynlerin 

yaygın anksiyete düzeyleri arasında pozitif ilişki vardır. Hipoglisemi korkusu ve eşlik eden tutumlar erken “tükenmişlik sendromu”na neden 

olabileceğinden, yaygın anksiyete sorunu olan ebeveynlere dönük eğitimlerin buna göre yapılandırılması ve diyabet ekibindeki psikologların 

hasta izlemindeki katkısının arttırılmasına ihtiyaç vardır.   
  

Anahtar Kelimeler: anksiyete, ebeveynlerde hipoglisemi korkusu, hipoglisemi korkusu, tip 1 diyabet 
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[DP08] 
Yeniden Yüzleştiğimiz Nadir Bir Tip 1 Diyabet Komplikasyonu: Mauriac Sendromu ve Göçmen Diyabetler 
  

Aslıhan Araslı Yılmaz, Nurdan Yıldırım, Semra Çetinkaya, Şenay Savaş Erdeve, Zehra Aycan 

T.C Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Çocuk 

Endokrinoloji Kliniği, Ankara 

  

Giriş-Amaç: Son yıllarda Ortadoğu’da devam eden savaşlar ve göç sonrası ülkemizdeki göçmen diyabetli çocukların sayısı her geçen gün 

artmaktadır. Göçmen diyabetlerin sağlıksız yaşam koşulları, sağlık hizmetlerine ulaşma, ilaç temini konusunda yaşadıkları zorluklar diyabetin 

akut ve kronik komplikasyonlarına davetiye çıkarmaktadır. Bunlardan biri de kötü kontrollü Tip 1 diyabetlilerde görülen nadir ancak önlenebilir 

bir komplikasyon olan Mauriac Sendromudur (MS). Büyüme geriliği, gecikmiş puberte, cushingoid bulgular, hepatomegali ve karaciğer 

fonksiyonlarında artış ile karakterizedir.  

Materyal-Metod: Bu çalışmada Ekim 2016- Ekim 2017 tarihleri arasında kliniğimizde, MS tanısı alan dört olgunun özellikleri retrospektif olarak 

değerlendirildi. 

Bulgular: Olgularımızın % 75’i erkek, yaş ortalamaları 11,4+4,27 yıldı. Olgularımızın ortalama diyabet süreleri 4±1,63 yıl, tanı anında kullanmış 

oldukları ortalama insülin dozu 0,95±0,24 ü/kg/gündü. Birisi hariç hiçbiri uzun etkili insülin analoğu kullanmamaktaydı. İkisi diabetik ketoz 

/ketoasidoz, diğer ikisi ise hiperglisemi ile başvurmuştu. Beslenme ve insülin tedavisine uyumları oldukça kötü olan olgularımızın başvurudaki 

ortalama boy SDS -5,11±1,19, kilo SDS’ leri ise -3,75±0,71 BKİ SDS’ leri ise -1,05±0,99 olarak belirgin olarak düşüktü. Hepsinde 

hepatomegali, bir olgumuzda sağ kolda lipodistrofi, bir olgumuzda cushingoid görünüm, ikisinde de belirgin batın distansiyonu mevcuttu. 

Olgularımızın ikisi prepubertal iken, ikisinde puberte yaşları ile uyumluydu. Başvurudaki serum glukoz konsantrasyonları ortalama 482,2±26,77 

mg/dl, HbA1C değerleri ortalama % 17,7±0,69 belirgin olarak yüksek, karaciğer fonksiyon testleri ve lipit profili bozulmuştu. Bir olguda eşlik 

eden otoimmün tiroidit, Çölyak hastalığı ve mikroalbüminüri varken hiçbir olguda retinopati saptanmadı. İzlemde düzenli takibe gelen iki 

olgumuzun biri yıllık 7 cm büyüme hızı gösterirken; diğer olgunun kemik yaşı 15,5 yaş ile uyumluydu ve altı ayda 2,3 cm büyüme hızı 

kaydedildi. Her iki olgunun da HbA1C ‘lerinde belirgin düzelme görüldü.  

Sonuç: Mauriac Sendromu ülkemizde göçmen diyabetlerin sayısı arttıkça önümüzdeki yıllarda daha sık karşılaşacağımız bir klinik antite olmaya 

adaydır. 

  

Anahtar Kelimeler: Mauriac sendromu, göçmen diyabetler, komplikasyon 

 
 

[DP09] 
Tip 1 diyabetli hastaların izlemde diyabetik ketoasidozla başvuru nedenleri 
  

Şebnem Ercan, Rukiye Bozbulut, Esra Döğer, Şebnem Soysal Acar, Aylin Kılınç Uğurlu, Emine Demet Akbaş, Aysun Bideci, Orhun Çamurdan, 

Peyami Cinaz 

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalı 

  

Giriş: Diyabetik ketoasidoz (DKA) özellikle tip 1 diyabetli çocuklarda sıkça karşılaşılan bir durumdur. Tedavi yaklaşımlarının iyileşmiş 

olmasına karşın, DKA tip 1 diyabetlilerde en önemli morbidite ve mortalite nedeni olmaya devam etmektedir.  

Amaç: İzlemde ketoasidoz ile başvuran Tip 1 diyabetli olguların demografik özelliklerinin ve ketoasidoz başvuru nedenlerinin belirlenmesidir. 

Kullanılan Yöntemler: Çalışmaya Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Pediatrik Endokrinoloji Kliniği’ne son 5 yılda DKA tanısıyla 

başvuran çocuklar alındı. Hasta bilgileri retrospektif olarak incelendi.  

Bulgular: Çalışmaya alınan olguların yaş ortalaması 13.23±4.38 (2-18 yıl), 30’ u kız (%66.7), 15’i erkek (%33.3) idi. Olguların aile özellikleri 

incelendiğinde 29’unun (%64.4) çekirdek aile, 10’unun (%22.2) geniş aile, 6’sının (%13.3) anne-babasının ayrı olduğu görülmüştür. Ortalama 

diyabet süresi 5.72±2.84 yıl olduğu, %22.2’sinin (n=10) pompa, %77.8’inin (n=35) kalem kullandığı; 11’nin diyabetle ilgili tedavilerinin 

ebeveynleri tarafından (%24.4), 34’ünün (%75.6) kendileri tarafından uygulandığı belirlenmiştir. Olguların HbA1c değerleri ketoasidoz 

sırasında % 6.7-15.9 arasında değişmekteydi ve 3’ü (%6.7’si) kötü, 42’si (%93.3) iyi glisemik kontrole sahipti. Olguların 31’inin (%68.9) 5 

yıllık süre içerisinde 1 kez, 12’sinin (%26.7) 2 kez, 2’sinin (%4.4) 3 kez ketoasidoza girdiği saptanmıştır. Olguların %73.3’ü (n=33) 

karbonhidrat sayımı yapmaktaydı, %35.6’ sının (n=16) ek hastalıkları (çölyak, depresyon, yaygın gelişimsel bozukluk, tiroid bozukluğu, 

metabolik hastalık) mevcuttu. Diyabetlilerin 34’ünün (%75.6) beslenme programına uymadığı saptanmıştır. Ketoasidoz nedenleri 

incelendiğinde, 26’sının (%57.8) doz atladığı, 13’ünün (28.9) enfeksiyonu, 5’inin (11.1) set sorunları ve 1 olgunun metabolik hastalığı (MSUD) 

olduğu belirlenmiştir.  

Sonuç: Tanıdan sonra görülen ketoasidoz üzerinde kötü beslenme, hastanın tedaviye uyumsuzluğu, enfeksiyon sürecinin iyi yönetilememesi ve 

psikososyal desteklerin yetersizliği etkilidir 

Anahtar kelimeler: Tip 1 diyabet, diyabetik ketoasidoz, çocuk 

  

Anahtar Kelimeler: Tip 1 diyabet, diyabetik ketoasidoz, çocuk 
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[DP10] 
Diyabetli Kardeş Vakaların Tanı, Laboratuvar, Sosyodemografik ve İzlem Verilerinin Retrospektif Olarak 

Değerlendirilmesi 
  

İrem Turgay Yamur, Şervan Özalkak, Nurdan Yıldırım, Zehra Aycan, Şenay Savaş Erdeve, Semra Çetinkaya 

Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

  

Amaç: Kardeş diyabetler klinikte karşımıza çıkmaktadır ve bu konudaki çalışmalar azdır. İzlemimizdeki kardeş diyabetli olguların başvuru, tanı 

ve izlem özelliklerini ailesel özellikleri ile birlikte değerlendirmeyi, olası ortak ve farklı durumları tespit etmeyi amaçladık. 

Gereç&Yöntem: 01.01.2005-30.04.2017arasında diyabet tanısı ile izlediğimiz-izlem verileri olan kardeş olgularımızı geriye dönük dosya 

bilgilerinden; başvuru-öz/soygeçmiş-izlem-klinik-laboratuvar-sosyoekonomik özellikleri açısından taradık.Tip1DM(T1DM)-MODY-neonatal 

diyabet(ND)-DIDMOAD sendromlu kardeşleri kendi aralarında değerlendirdik. 

Bulgular: Kardeş diyabet(54olgu-27kardeş) sıklığımız; T1DMiçin %5,9, MODYiçin %11,4, NDiçin % 28,5, DIDMOAD Sendromu için 

%57,1idi(Kardeşlerin %63’ü T1DM, %14,8’ü MODY, %14,8’ü DIDMOAD, %7,4’ü ND)T1DM’li bir kardeş ikizdi.İlk ve ikinci tanı alan 

kardeşlerin tüm tanı grupları için; anne&baba eğitim düzeyleri, aylık gelir düzeyleri, tanı yaşları, doğum mevsimleri, tanı mevsimleri, başvuru 

yakınmaları, tanı öncesi yakınma süreleri, tanıdaki glukoz/C-peptid değerleri, takipteki birinci/ikinci/üçüncü/dördüncü/beşinci yıl ortalama 

hemoglobin A1c(HBA1c) değerleri, tanı sonrası ilk beş yıllık izlemde hastaneye yatış sayıları benzer idi.Evde T1DM tanılı çocuk olmasına 

rağmen, %23,6 ikinci çocuğun da DKA ile tanı aldığı, T1DM’li kardeşler arasında antikor pozitiflikleri açısından farklılıklar olduğu, 

tanı&takipte Çölyak hastalığı&Hashimoto tiroiditi açısından benzerlik olmadığı, ikinci tanı alan kardeşlerin D vitamin düzeylerinin ilk tanı alan 

kardeşlerden anlamlı düzeyde düşük olduğu, diyabet izleminde annenin rolünün daha fazla olduğu saptandı.MODY tanılı kardeşlerin tanıda C-

peptid rezervlerinin yeterli düzeyde olduğu,kardeşler arası klinik seyrin farklı olabildiği, DIDMOAD Sendromlu olguların; hepsinin ailesinde 

diyabet öyküsü olduğu, tanıda hiperglisemi&yüksek HBA1c& yeterli C-peptid rezervleri olduğu ND kardeş olguların; <1,6yaşta ketoasidozsuz 

yüksek hiperglisemi&düşük C-peptid rezervi ile tanı aldığı-başka sendromların parçası olabileceği(DEND Sendromu gibi) saptandı. 

Sonuç: Literatürde kardeş diyabetler ile ilgili detaylı değerlendirme bulunmamaktadır. Çalışmamız geniş serili araştırmalara ışık tutacak bir pilot 

çalışmadır.Çalışmamızda aile eğitiminin&diyabet farkındalığının, evde diyabetli kardeş olmasına rağmen değişken olabildiğini, T1DM’li 

kardeşlerin D vitamin düzeylerinin yeterli seviyede tutulmasının önemli olabileceğini, özellikle monozigotik ikiz T1DM’li olgularda kardeşte 

diyabet gelişimi için yakın izlem gerektiğini saptadık.Konu ile ilgili daha fazla sayıda kardeş diyabetli olgu ile yapılacak çalışmalara gereksinim 

olduğu kanaatine ulaştık. 

  

Anahtar Kelimeler: Tip 1 diyabetes mellitus, MODY, DIDMOAD, diyabetli kardeş, D vitamini 

 

[DP11] 
T1DM’li Çocuklarda Kullanılan Tamamlayıcı ve Alternatif Tedaviler 
  

Filiz Arıcan1, Nurten Variyenli1, Selim Kurtoğlu2 
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Polikliniği, Kayseri 
2Memorial Kayseri Hastanesi, Kayseri 

  

AMAÇ  

Bu çalışma Tip 1 Diabetes Mellitus’lu (T1DM) çocuklarda tamamlayıcı ve alternatif tedavilerin (TAT) kullanımı ve metabolik kontrolleri 

üzerine etkisini belirlemek amacıyla kesitsel olarak yapılmıştır. 

YÖNTEM-GEREÇLER 

Araştırmanın örneklemini, Aralık 2014- Mayıs 2015 tarihleri arasında bir üniversite hastanesinin Çocuk Endokrinoloji Polikliniği’ne başvuran, 

çalışmaya katılmayı kabul eden 200 T1DM’li çocuğun ebeveynleri oluşturmuştur. Etik kurul, kurum ve katılımcı onayı alınan çalışmada veriler; 

tanıtıcı özellikler ve TAT kullanımına ilişkin Anket Formu ile toplanmış, tanımlayıcı istatistikler, Shapiro-Wilk, Student-t, Man-Whitney U 

testleri ile değerlendirilmiştir.  

BULGULAR  

T1DM’li çocukların yaşlarının 11.6±3.7 yıl, diyabet tanı sürelerinin 4.3±3.1 yıl, insülin dozu 0.98±0.71 IU/kg/gün, HbA1c düzeylerinin 

%9.8±5.7 olduğu ve çoğunlukla dörtlü insülin tedavisi kullandıkları belirlenmiştir. Ebeveynlerin %40.5’i çocuklarında TAT kullandıklarını 

belirtmişler ve en çok çocuklarının kan şekerini kontrol altında tutmak, tedavilerine destek sağlamak ve doğal olduğu için TAT kullandıklarını 

ifade etmişlerdir. TAT kullananların en çok bitkisel yöntemleri, karışımları ve dua etmeyi kullandıkları saptanmıştır. Ebeveynlerin bitkisel 

yöntemlerden en çok tarçın, çörek otu ve nar çiçeğini, karışımlardan yoğurt-limon karışımını ve mengisuyu kullandıkları belirlenmiştir. Cinsiyet, 

ekonomik durum, ailedeki çocuk sayısı, diyabete eşlik eden başka bir hastalığın varlığı, anne-baba yaşı ve anne-baba eğitim düzeyinin TAT 

kullanımını etkilemediği saptanmıştır (p>0.05). Çalışmanın yapıldığı sırada TAT kullanan ve kullanmayan çocukların HbA1c değerleri arasında 

fark olmadığı bulunmuştur (p>0.05). 

SONUÇ 

T1DM’li çocuklara bakım veren diyabet hemşireleri, çocukların kullandıkları TAT yöntemlerini belirlemeli ve çalıştığı ekibi bilgilendirmeli, 

TAT’ın yarar ve zararlarına ilişkin çocuk ve aileye kanıta dayalı bilgi sağlayarak eğitim ve danışmanlık yapmalıdır. 

  

Anahtar Kelimeler: ebeveynler, diyabet hemşiresi, T1DM’li çocuklar, tamamlayıcı ve alternatif tedaviler 
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[DP12] 
Diyetisyen Merkezli Çocuk Obezite Programının Etkileri 
  

Tuğba Gökçe, Rahime Gül Yeşiltepe Mutlu, Ekin Deniz Aksu, Serra Muradoğlu, Gizem Bayrakçı, Şükrü Hatun 

Koç Üniversitesi Hastanesi, İstanbul 

  

Giriş: Koç Üniversitesi Hastanesi Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Bölümü’ne obezite nedeniyle başvuran çocuklarda, hekim 

değerlendirmesinden sonra rutin olarak diyetisyen ve psikolog değerlendirmesi yapılmaktadır. Çalışmamızda en az 2 diyetisyen görüşmesi 

yapılan, sendromik/hipotalamik olmayan obez vakalar retrospektif olarak değerlendirilerek ‘’Kapsamlı Çocuk Obezite Programı’’nın etkileri 

incelenmiştir. 

Yöntem: Vakaların bilgileri bölümümüzde kullanılan “Klinik Portal”a kaydedilen verilerden elde edilmiştir. Antropometrik ölçümler ÇEDD 

Oksoloji programı kullanılarak CDC verilerine göre analiz edilmiştir. 8 yaş üzerindeki bireylere Tanita-BC418 cihazı kullanılarak vücut analizi 

yapılmıştır. Haziran2016-Ocak2018 tarihleri arasında 0-21 yaş arasındaki ‘’Obezite’’ tanısıyla izlenen 295 çocuğun 158’i (87’si yalnız 1 kez, 

71’i 2 ve üzerinde) diyetisyen görüşmesine katılmıştır. Vakaların %62,0’si(n=44) kız, %38’i(n=27) erkektir. Yaş ortalaması 12.93±2.7(6-18) yıl 

olan vakaların; %7’si(n=5) 6-8 yaş, %46’sı(n=33) 9-13 yaş, %46’sı(n=33) 14-18 yaş aralığındadır. İlk başvurudan ortalama 138(11-474)gün 

sonraki değişimleri değerlendirilmiştir. 

 

Bulgular: Vakaların %41’inde(n=29) Akantosis Nigrikans (AN) bulunmakta, %14’ü(n:10) metformin kullanmaktadır. Kızların %43’ünde(n=19) 

hipotiroidi, puberte bozuklukları gibi obeziteye eşlik eden hastalıkları bulunmakta iken erkeklerin %44’ünde(n=12) bulunmaktadır. Vakaların 

başlangıçtaki ortalama Beden Kitle İndeksi (BKİ) 30.2±4.9(21.8-48.0), BKİ persentili 98.1±1.3(93.57-99.97), BKİ-SDS’si 2.2±0.4(1.52-3.48), 

bel çevresi persentili 91.75±13.65(63-124), bel çevresi-SDS’si 3.03±0.81(0.69-4.71) idi. Görüşme sayısı ortalaması 3.42±2.3(2-18) olup 

görüşme sıklığı ortalama 20.93±10.51(11-60) gün’dür. Hastaların son başvurudaki ortalama BKİ-SDS değerinde, ilk başvuruya göre anlamlı 

düşüş saptanmıştır (BKİ1SDS=2.1±0.35(1.52-3.48) vs BKİ2=1.95±0.95(0.44-3.21,p=0.01)). Hastaların başlangıçta ve son ölçülen vücut yağı 

ortalama değerlerinde de anlamlı azalma görülmüştür (başlangıç vücut yağı ortalaması=26.24kg±15.01 vs son vücut yağı 

ortalaması=22.86kg±14.12,p=0<001)). Metformin kullanan hastaların BKİ-SDS’lerindeki değişimle 0.34±0.4(-0.12-1.20) kullanmayanların 

BKİ-SDS’lerindeki değişim 0.21±0.2(-0.06-0.74) arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Görüşme sayısıyla BKİ’deki azalma arasında anlamlı 

korelasyon bulunurken(r=0.321,p=0.006), görüşme sıklığıyla ilişkili olmadığı görülmüştür. Metformin kullanan ve kullanmayan, AN olan ve 

olmayan hastaların BKİ’lerindeki azalmalar arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır.  

 

Sonuç: Yaklaşık 4,5 aylık süreçte, kapsamlı eğitim ve yeterli diyetisyen görüşmesi ile obez çocukların BKİ’lerinde ve vücut yağ oranlarında 

anlamlı iyileşme görülmüştür. Obez çocuk/adolesanların sağlığını iyileştirmek ve hayatlarında kalıcı olumlu değişiklikler oluşturabilmek için 

uzun süreli multidisipliner yaklaşımlara ihtiyaç vardır. 

  

Anahtar Kelimeler: obezite, çocuk obezite programı, multidisipliner tedavi 

 

[DP13] 
İnsülin pompası çocuk ve ergenlerde vücut tartısını arttırıyor mu? Tek merkez deneyimi 
  

Figen Akçalı1, İlknur Arslanoğlu2, Şengül Cangür3, Sevda Çam2 
1Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi 
2Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Endokrinoloji Ve Diyabet Bilim Dalı, Düzce 
3Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Düzce 

  

Amaç: Tip 1 diyabetli çocuklarda insülin pompası kullanımı bir çok avantajlarının yanında bazı istenmeyen sonuçlar da doğurabilmektedir. 

Bunlardan biri tartı artışıdır. Bu çalışmada insülin pompası kullanımının tartı alımıyla ilişkisi araştırılmıştır. Yöntemler: İnsülin pompası 

kullanan 114 hastamızdan özel veri tabanında kayıtları yeterli olanların pompa takılmadan önceki ve ilk bir yıldaki VKI değişimleri analiz 

edilmiştir. Sürekli nicel değişkenlerin normal dağılım varsayım kontrolü Kolmogorov Smirnov ve Shapiro Wilk testleriyle, normallik varsayımı 

sağlamayan nicel değişkenlerin farklı periyotlardaki ölçüm değerlerinin karşılaştırmaları Generalized Estimating Equations yaklaşımıyla 

(Gamma with log link, post hoc: LSD test), oran karşılaştırmaları Binomial test ile yapıldı (SPSS v22). Bulgular: Hastaların 43 E/45 K hastanın 

pompa takıldığında desimal yaşları 10.4±4 dür. VKI değişim sonuçları tabloda gösterilmiştir. Farklı periyotlardaki (bazal, 3.ay, 6.ay, 9.ay, 12.ay) 

değerler arasında anlamlı düzeyde fark vardır (p=0,012 Tablo 1). Post hoc test sonucuna göre başlangıçta ölçülen VKI değeri, 3.ay (p=0,005), 

9.ay (p=0,018) ve 12.ay (p=0,048) ölçülenden anlamlı düzeyde daha düşüktür. Sonuç: Hasta grubumuzda da insülin pompası takıldıktan sonra 

özellikle üçüncü ayda belirgin olan VKI artışı saptanmıştır. Hastalar bunun besin alımında özgürleşmeye bağlı olduğunu ifade etmektedirler.Bu 

artışın obezite riskiyle ilişkili olup olmadığının belirlenmesi için uzun izlem çalışmalarına, profilaksi için de davranış eğitimine gereksinim 

vardır. 

  

Anahtar Kelimeler: Diyabet, insülin pompası, çocuk ve ergen, vücut kitle indeksi, tartı artışı 
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[S-001] 
Tip 1 Diyabetli Çocuk ve Adolesanlarda Thiol/ Disülfid Homeostazının Değerlendirilmesi 
 

 Sevgi Yaşar Durmuş1, Nursel Muratoğlu Şahin2, Özcan Erel3, Salim Neşelioğlu3, Zehra Aycan4 
1Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Ankara 
2Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrin Kliniği, Ankara 
3Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Biyokimya Bilim Dalı, Ankara 
4Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Çocuk Endokrin Bilim Dalı, Ankara 

  

Giriş: Tip 1 diabetes mellitus (T1DM) patogenezinde β-hücrelerinde artmış sitokin salınımı, bozulmuş antioksidasyon ile reaktif oksijen türevleri 

(ROS) salgılanır. Artan ROS plasmadaki thiollerin sistein yan zincirindeki sülfür atomunun oksidasyonuna ve sülfür atomları arasında kovalent 

bağlar oluşturarak disülfide dönüşmelerine yol açar. Bu thiol/disülfid dengesinin disülfid forma kayması oksidatif hasarlanmayı başlatır. 

Çocuklarda ilk kez yapılacak olan bu çalışmada T1DM’li çocuk ve adolesanlarda yeni geliştirilen bir metod olan thiol/disülfid dengesinin 

değerlendirilmesi amaçlandı.  

Yöntem: 18 yaş altındaki 30 T1DM’li ve 30 sağlıklı kontrolde thiol/disülfid dengesi değerlendirildi. Serum örneklerinden total thiol, native thiol, 

disülfüd düzeyleri Erel ve arkadaşları tarafından geliştirilen yeni metod ile çalışıldı.  

Bulgular: T1DM grubu (17 kız/13 erkek, yaş ort:11.75±2.71 yıl) ile kontrol grubunun (12 kız/18 erkek; yaş ort:11.54±2.55) yaş ve cinsiyet 

dağılımı benzerdi. T1DM grubunda native thiol düzeyi 388,3±76,7µmol/L, total thiol düzeyi 426,2±87µmol/L, disülfid düzeyi 18,9±7µmol/L 

saptandı. Kontrol grubunda native thiol düzeyi 423,1±45,2µmol/L, total thiol düzeyi 455,7±49,9µmol/L, disülfid düzeyi 16,2±5,6µmol/L idi. 

T1DM grubunda serum native thiol düzeyi ve native thiol/ total thiol oranı kontrol grubundan anlamlı düzeyde düşükken (p:0,036, p:0,015); 

disülfid/native thiol ve disülfid/total thiol oranı kontrol grubundan anlamlı düzeyde yüksekti (p:0,005, p:0,004) (Tablo). Tanı yaşı, tanı süresi, 

açlık kan şekeri, HbA1c, diyabet otoantikorları ile thiol/disülfid alt grupları arasında anlamlı ilişki saptanmadı. 

Sonuç: Bu çalışma oksidatif stresin önemli bir parametresi olan thiol/disülfid dengesinin T1DM’lu çocuklarda disülfid yönüne kaydığını 

gösteren ilk çalışmadır. Bu durumun β-hücrelerinin oksidatif hasarından kaynaklandığı düşünülmüştür. T1DM’li çocuklarda thiol/disülfid 

dengesiyle ilgili yeni çalışmalar β hücrelerinin oksidatif hasarının erken saptanmasına ışık tutabilir. 

  

Anahtar Kelimeler: tip 1 diyabet, çocuk ve adolesan, thiol disülfit homeostazı 

 

 

[S-002] 
Yağ ve Proteinlerin Tip 1 Diabetes Mellitus’ta Glisemik Değişkenliğe Etkisi, Güncel Algoritma Doğru mu? 
 

Yasemin Atik Altınok, Hafize Çetin, Günay Demir, Samim Özen, Şükran Darcan, Damla Gökşen 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet BD, İzmir 

  

Giriş: Karbonhidrat sayımında yüksek yağlı öğün tüketimi, gecikmiş hiperglisemiye neden olmakta ve ek doz insüline gereksinim doğmaktadır.  

Amaç: Pankowska ve arkadaşları tarafından geliştirilen yağ sayımı algoritmasının Tip 1 Diyabetes Mellitus tanılı insülin infüzyon pompa 

tedavisi (İPT) kullanan olgularda yüksek yağ içerikli öğün sonrası glisemik yanıta etkisinin gösterilmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem: Çalışmaya onam alınan 17 olgu (9 kız, 8 erkek) dahil edildi. Çalışma başlangıcında ortalama 7 gün içerisinde iPro®2 sürekli glikoz 

ölçüm sistemi (SGÖS) ile bazal, bolus (insülin/karbonhidrat oranı (İ/K), duyarlılık faktörü) değişikliği yapılarak normoglisemi sağlandı. 

Nornoglisemi sonrası ilk gün, test yemeği bileşimindeki karbonhidrat için olguya özgü İ/K kullanılarak hesaplanan insülin normal bolus 

(Uygulama 1) olarak uygulandı. İkinci gün buna ek olarak test yemeğindeki yağ ve protein miktarına göre Pankowska ve arkadaşlarının 

algoritmasına göre hesaplanan insülin dozu yayma bolus olarak verildi (Uygulama 2a). Uygulama 1'de 14 olguda yemeğin 2. saati sonrasında 

ortalama 6. saate kadar hiperglisemi gelişirken; 3 olguda hiperglisemi gelişmediğinden yağ ve protein için ek yayma bolus uygulanmadı. 

Uygulama 2a ile çalışma sırasında 8 olgudan 4'ünde hipoglisemi gelişmesi nedeni ile formül modifiye edilerek 6 olguya modifiye formül 

uygulandı (Uygulama 2b). SCGÖS verilerine göre normoglisemi (70-180 mg/dl), düzey 1 hipo (55-70 mg/dl), düzey 2 hipo (< 55 mg/dl) ve 

düzey 1 hiper (180-250 mg/dl), düzey 2 hiper (> 250 mg/dl) olarak gruplandırılarak hipo ve hiperglisemide geçirdikleri zaman yüzdelerinin 

median değerleri karşılaştırıldı. T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan 16.1.2017/93189304-514.04.01-E.12972 nolu 

kararı ile onay alındı 

Bulgular: Olguların median yaşı 14.42 yıl (8.62-23.46), diyabet yaşı 84 ay (25-214), BKI-SDS'leri 0.13 (-1.17-2.20), HbA1c %7.3 (5.7-10.4), 

total günlük insülin kullanımı 0.8 IU/kg (0.55-0.97), bazal yüzdesi %42 (33-64) olarak bulunmuştur.  

Uygulama 1'de ilk 6 saatlik sürede; düzey 1 hiperglisemi süresi %26,38; düzey 2 hiperglisemi %30,55; normoglisemi %30,5 olarak bulunmuştur. 

Uygulama 2a'da, 8 olgudan 2 sinde 30.dakikada, 4'ünde 6. saatte hipoglisemi gelişirken 2 olgu normoglisemik olarak devam etmiştir. Uygulama 

2b'te ise hiçbir olguda hipoglisemi gözlenmemiştir. 

Uygulama 2a ve 2b de'de ilk 6 saatlik sürede düzey 2 hiperglisemi gözlenmezken her 2 grupta da düzey 1 hiperglisemi süresi toplam sürenin % 

15'i kadar saptanmıştır. Normoglisemi de geçen süre uygulama 2a grubunda % 85'i; uygulama 2b grubunda % 67 olarak bulunmuştur. 

Normoglisemide geçen süre uygulama 2 grubunda, yayma yapılmayan uygulama 1 grubuna göre anlamlı olarak artmış bulunduğu gösterilmiştir 

(p:0,03). Uygulama 2a grubunda hipoglisemi gelişen ve gelişmeyenler arasında HbA1c, BKI SDS, insülin dozları ve diyabet süresi arasında fark 

saptanmadı.  

Sonuç: Çalışmamız ile besin içeriğine göre karbonhidrat sayımı dışında çok kısa etkili insülin doz ayarlaması ile ilgili algoritmaların 

oluşturulması gerektiğini; Pankowska algoritmasının normoglisemide geçen zamanı arttırmasına rağmen 6. saattte hipoglisemi geliştirdiğini 

gösterdik. Çalışmamızdaki farklı yanıtlar yayma bolus ile verilecek insülin dozunun kişisel farklılıklardan etkilendiğini düşündürtmektedir. 

   

Anahtar Kelimeler: karbonhidrat sayımı, yağ, protein, insülin pompa tedavisi, tip 1 diyabet 
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[S-003] 
Monojenik Diyabet Olgularının Klinik Özellikleri: Tek Merkez Deneyimi 
 

Ilknur Arslanoglu1, Semih Bolu2, Mustafa Doğan3, Recep Eröz3 
1Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Endokrinoloji Ve Diyabet Bilim Dalı, Düzce 
2Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatrik Endokrinoloji Kliniği, Adıyaman 
3Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genetik Anabilim Dalı, Düzce 

  

Amaç: Diyabetin alt tiplerinin ayırıcı tanısı klinik tabloların örtüşmesi nedeniyle zorluklar içermektedir. Genetik yöntemlerin tanıda en çok 

yardımcı olduğu grup monojenik diyabet grubudur. Bu çalışmada diyabet olgularımız arasında monojenik diyabet tanısı alanların mutasyon 

dağılımının ve klinik özelliklerinin irdelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Çocuk Endokrinolojisi polikliniğimizde izlenen tüm diyabet olguları 

arasında monojenik diyabet açısından genetik testi yapılmış olup mutasyon saptananların klinik verileri irdelendi. Genetik araştırma endikasyonu 

prospektif çalışma bağlamında, poliklinik izleminde MODY düşünülmesi sonucu veya hastada sendromik bulguların izi sürülerek olmak üzere 

toplam üç mekanizmayla konulmuştur. Bulgular tanımlayıcı istatistikler olarak aktarıldı. Bulgular: Toplam 27 olgunun 11 i kız, 16 sı erkekti. 

Sekiz olguda GCK, 4 olguda ND1, ikişer olguda HNF1A, CEL, BLK ve BBS genlerinde, birer olguda KLF1, ABCC8, ABCD1, EIF2AK3, 

KCNJ11, FXN ve bir olguda da aynı anda WFS1, HNF1A ve HNF4A genlerinde mutasyon saptandı. Tüm mutasyonların ikisi daha önce 

literatürde bildirilmemişti. Başvuru şekillerine baktığımızda 4 olgu ketoasidozla, 5 olgu ketozla, 11 olgu hiperglisemi semptomlarıyla 

başvurmuş, 7 olgu ise taramada saptanmıştı. Hastaların 18 i insüline bağımlı olup 9 u diyet tedavisiyle izlenmekteydi. Bir olguda başarısız 

sülfonilüre denemesi olmuştu. GCK olgularının biri homozigot, insülin bağımlı, diğer 7 si ise heterozigot olup diyet ile izlenmekteydi. Adacık 

otoimmünitesi yönünden tetkik edilen 24 hastanın hepsinde adacık ve GAD antikorları negatifti. Hastaların başvurudaki önemli sayısal 

özellikleri Tabloda özetlenmiştir. Sonuç: Monojenik diyabetin bir çok alt tipi mevcut olup bunların bazıları klasik MODY kliniği, bazıları ise tip 

1 veya tip 2 diyabet kliniği göstermektedir. Ancak tüm olguların ortak özelliği adacık otoimmünitesinin olmayışıdır. Genetik tetkiklerin maliyet 

ve erişiminin elverişli hale gelmesiyle tüm diyabet olgularını test etmek uygun olacaktır. Bu durum gerçekleşinceye kadar elde ettiğimiz klinik 

veriler ışığında genetik teste aday olgular belirlenebilir. 

  

Anahtar Kelimeler: monojenik diyabet, çocuk, diyabet, diyabet ayırıcı tanısı 

 
 

[S-004] 
Tip 1 Diyabetli Çocuklarda Klinik ve Epidemiyolojik Özellikler 
 

Şule Demir, Peyami Cinaz, Esra Döğer, Aylin Kılınç Uğurlu, Emine Demet Akbaş, Aysun Bideci, Orhun Çamurdan 

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı 

  

Giriş: Dünya Sağlık Örgütü diyabeti, sıklığının giderek artması ve neden olduğu komplikasyonlardan dolayı en önemli sağlık sorunu olarak 

benimsemiştir. Çocukluk çağında en sık görülen diyabet tipinin tip 1 diyabet (T1DM) olmasına bağlı olarak hasta profilinin yıllar içerisindeki 

değişiminin belirlenmesi diyabetin izlemi ve tedavisinde önemli bir husustur.  

Amaç: T1DM tanısı ile izlenen çocuk ve ergenlerin epidemiyolojik, klinik özelliklerinin belirlenmesi ve zaman içerisindeki değişiminin 

değerlendirilmesidir.  

Metod: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı’nda 1990-2017 yılları arasında 

T1DM tanısı ile izlenen 631 olgunun dosyaları retrospektif olarak incelenmiştir. Olguların cinsiyeti, tanı yaşı, tanı aldığı mevsim, başvuru 

yakınması, belirtilerin süresi, başvuru anındaki laboratuvar ve fizik muayene bulguları, ailede diyabet öyküsü, eşlik eden diğer otoimmün 

hastalıkları ve kronik komplikasyonları kaydedilmiştir. Olgular tanı yıllarına göre üç gruba (1990-2000, 2001-2010 ve 2011-2017 yılları) 

ayrılmıştır. 

Bulgular: Olguların 309’u (%49) kız, 312’si (%51) erkek, ortalama yaşı 8,7±4,2 yıl idi. Tanı en sık sonbahar ve kış mevsimindedir. En sık 

başvuru yakınmaları poliüri (%93,1), polidipsi (%94,1) ve kilo kaybı (%58,8)dır. Yıllara göre noktüri şikayetinde artış izlenmiştir (p=0,035). 

Ailede diyabet öyküsü T1DM %15,7, T2DM %53,6 saptanmıştır. Olguların %41,7’si DKA, %29,7’si hiperglisemi, % 22’si ketoz ile tanı 

almıştır. Ailede T1DM öyküsü olan hastalarda başvuruda DKA oranı azdır (p=0,001). DKA tekrarlama oranı, kız olgularda erkeklere göre fazla 

saptanmıştır (p=0,001). DKA tekrarlama oranı %12,9 olup, yıllara göre değerlendirildiğinde azalma izlenmiştir (p<0,001). Hashimoto Hastalığı 

%20,4, Çölyak Hastalığı %5,6 görülürken, nefropati %9,6, retinopati ve nöropati ise %0,9’ saptanmıştır. 

Sonuç: T1DM’li olguların en çok kış ve sonbahar aylarında tanı aldığı, tanı yaşının 6-10 yaş ve pubertal yaş grubunda zirve yaptığı ve 

%41,7’sinin tanıda DKA ile başvurduğu saptandı. Bu çalışma, hastanemize başvuran olguları içermektedir bu bağlamda T1DM epidemiyolojisi 

hakkında yeterli bilgiye sahip olmak adına ülke çapında yapılacak geniş kapsamlı çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 

  

Anahtar Kelimeler: Tip 1 diyabet, diyabetik ketoasidoz, diyabet semptomları, diyabet komplikasyonları 
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[S-005] 
Obez Çocuklarda İntraoküler Basınç ve Optik Koherens Tomografi İle Retinal Sinir Lifi Kalınlığı,Retinal Gangliyon 

Hücre Sayısı, Santral Maküler Kalınlık, Santral Koroidal Kalınlığın Değerlendirilmesi 
  

Rıza Taner Baran1, Serpil Baran2, Naciye Füsun Toraman3, Meral Bilgilisoy Filiz3, Serkan Filiz4, Hüseyin Demirbilek5 
1Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji, Antalya 
2Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları, Antalya 
3Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Antalya 
4Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Allerji, Antalya 
5Hacettepe un. Tıp fak., Çocuk Endokrinoloji, Ankara 

  

Giriş: Obez çocuklarda intraoküler basınç (İOP), retinal sinir lifi kalınlığı (RNFL), retinal ganglion hücre sayısı (RGC), santral maküler kalınlık 

(CMT), santral koroidal kalınlığın (CT) değerlendirilmesi ve kontrol grubuyla karşılaştırılması amaçlanmıştır. 

Materyal-Metod: Çalışmaya 58 obez ve 35 obez olmayan sağlıklı çocuk alındı. BMI SDS>2 obezite, +1- (-1) arası normal çocuk kabul edildi. 

Bütün hastalar çocuk endokrinoloji ve göz uzmanı tarafından ile kapsamlı değerlendirildi. Direk oftalmoskopi ile göz muayeneleri yapıldı ve 

intraoküler basınçları ölçüldü. Spectral domain optik coherens tomografi (OCT) ile ortalama RNFL, RGC,CMT, cup- disk oranı ve CT ölçüldü. 

Antropometrik ve biyokimyasal değişkenler, OCT parametreleri ve İOP ile karşılaştırıldı. 

Sonuçlar: İOP obez grupta kontrol grubuna göre anlamlı yüksekti (p<0,05). Ortalama RNFL obez grupta daha ince bulundu (p<0,05). Ortalama 

RNFL ile BMI sds ve bel kalça oranı arasında negatif korelasyon vardı (p<0,05). RGC, C/D, CMT, CT değerleri arasında iki grup arasında fark 

bulunamadı (p>0,05). İOP ile HOMA-IR, vücut yağ ağırlık, yağ yüzdesi, diastolik basınç arasında pozitif korelasyon vardı (p<0,05). C/D ile 

trigliserid arasında negatif ve yağ yüzdesi ile CT arasında pozitif korelasyon olduğu saptandı (p<0,05). 

Tartışma: Obezite çocuklarda average RNFL incelmesine neden olabilir. 

  

Anahtar Kelimeler: Obezite, intraoküler basınç, retinal sinir lifi kalınlığı, retinal ganglion hücre sayısı, koroidal kalınlık 

 

[S-006] 
Morbid Obez Çocuklarda Next-Gen Dizi Analiz Yöntemi Kullanılarak 41 Farklı Obezite İlişkili Genin Değerlendirilmesi;  

Çok Merkezli Bir Çalışma 
  

Ayşehan Akıncı1, Doğa Türkkahraman2, İbrahim Tekedereli3, Tarkan Kalkan4, Yusuf Çürek2, Emine Çamtosun1, Aysun Bideci5, Esra Doğer5, 

Ayla Güven6, Erdal Eren7, Pelin Bilir8, Atilla Çamtosun9, Ayça Törel Ergür10, Özlem Sangün11, Oya Ercan12 
1İnonü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Endokrinoloji, Malatya 
2SBÜ. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatrik Endokrinoloji, Antalya 
3İnonü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik, Malatya 
4SBÜ. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Genetik, Antalya 
5Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Endokrinoloji, Ankara 
6SBÜ. Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul 
7Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Endokrinoloji, Bursa 
8Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Endokrinoloji, Ankara 
9SBÜ. Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum 
10Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Endokrinoloji, Ankara 
11Başkent Üniversitesi, Pediatrik Endokrinoloji, Adana 
12İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Pediatrik Endokrinoloji, İstanbul 

  

Amaç: Obezite tüm dünyada hızlı bir şekilde artmaktadır. Beslenme ve hayat tarzı bu artışta önemli bir rol oynamakla birlikte son yıllarda 

genetik varyasyonların da önemli bir rolü olduğu gösterilmiştir. Çalışmamızda çocuklarda erken başlangıçlı non-sendromik obeziteye neden 

olabilecek gen varyasyonlarının belirlenmesi ve genotip/fenotip ilişkisinin saptanması amaçlanmıştır. 

Yöntem-Gereçler: Çalışmaya 8 farklı merkezden erken başlangıçlı (<7 yaş) non-sendromik morbid obezitesi (BMI-SDS >= 3) ve hiperfajisi 

olan, ailesinde erken başlangıçlı obez bireyler mevcut toplam 105 çocuk çalışmaya alındı. Next-Gen dizi analiz platformu kullanılarak 

obezitenin monogenik veya poligenik formuna neden olabilecek 41 farklı genin kodlanan tüm ekzonları taranarak sonuçlar Variant Studio ve 

Nextgene programları kullanılarak analiz edildi. Saptanan değişimler OMİM, Ensembl ve HGMD veri tabanları ile MutationTaster, PolyPhen-2, 

SIFT gibi in silico analiz programları kullanılarak değerlendirildi ve obezite ile ilişkili olabilecek patojenik varyasyonlar belirlendi. 

Bulgular: Saptanan novel patojenik varyasyonlar; SIM1 geninde homozigot W306C ve heterozigot Q36X, POMC geninde heterozigot Y160H 

ve PCSK1 geninde heterozigot c.388delT varyasyonlarıdır. Bu değişimlerle ilgili aile çalışmaları (linkage analysis) devam etmektedir. Hastalık 

yaptığı bilinen varyasyonlar; MC4R geninde 3 farklı varyasyon R165W, V166I ve iki kardeşte D126E, NROB2 geninde Q89X varyasyonu ve 

ADRB3 geninde iki hastada 705-709delGCGCT varyasyonladır. Single nucleotide polymorphism (SNP) olarak en sık ADRB3 geni 190T>C 

değişimi 19 hastada (%18), PCSK1 geni 661A>G değişimi 16 hastada (%15), IRS1 geni 2911G>A değişimi 12 hastada (%11) ve GHRL geni 

214 C>A değişimi 12 hastada (%11) saptanmıştır.  

Sonuçlar: Altı farklı gende dördü novel olmak üzere toplam 11 patojenik varyasyon tespit edilmiş olup kohortumuzda monogenik obezite sıklığı 

%10 olarak bulunmuştur. En sık rastlanan patojenik varyasyonlar; MC4R (%3.8), SIM1 (%1.9) ve ADRB3 (%1.9) genlerindedir. Obezite ile 

ilişkili en polimorfik genler ise ADRB3, PCSK1, IRS1 ve GHRL genleridir. Genotip/fenotip korelasyon çalışmaları devam etmektedir. 

  

Anahtar Kelimeler: obezite, genetik, non-sendromik 
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[S-007] 

Tip 2 Diyabetli Çocuk ve Adolesanların Başvuru Sırasındaki Klinik ve Laboratuvar Bulguları; Çok Merkezli Çalışma 
  

Şükrü Hatun1, Gül Yeşiltepe Mutlu1, Peyami Cinaz2, Serap Turan3, Azad Ekberzade3, Abdullah Bereket3, Melek Yıldız Erbaş4, Teoman Akçay4, 

Hasn Önal4, Semih Bolu5, İlknur Arslanoğlu5, Esra Döğer2, Aslıhan Araslı Yılmaz6, Ahmet Uçaktürk6, Gülcan Seymen Karabulut7, Hale Tuhan8, 

Korcan Demir8, Şenay Savaş Erdeve9, Zehra Aycan9, Özlem Nalbantoğlu10, Cengiz Kara11, Neslihan Güngör12 
1Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Bilim Dalı 
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Bilim Dalı 
3Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Bilim Dalı 
4Sağlık Bakanlığı Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Bölümü 
5Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Bilim Dalı 
6Ankara Çocuk Sağlığı Hastalıkları Hemotoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinolojisi Bölümü 
7Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Bilim Dalı 
8Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Bilim Dalı 
9Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk 

Endokrinolojisi Bölümü 
10S.B.Ü. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinolojisi Bölümü 
1119 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Bilim Dalı 
12Lousiana State University, Shreveport, LA, United States, Department of Pediatric Endocrinology 

  

Giriş: Son yıllarda bir çok ülkede çocuk ve adolesanlarda obezite ve insulin direnci sıklığının artmasıyla Tip 2 diyabet yaşındaki erkene kayma 

bildirilmektedir. Bu çalışmada 2010-2016 yılları arasında Türkiye’de farklı kliniklerde tanı almış 243 tip 2 diyabetli çocuk ve adolesanın tanı 

anındaki bulguları retrospektif olarak incelenmiştir.  

Materyal-Metod: Diyabet tanısı açlık glikozu ve/veya Hba1C ile doğrulanmış, BMI-Z skoru en az +1 olan, yaşı 6-18 arasında değişen, beta 

hücre otoimmünitesine ait antikorlar negatif olan, antikor bakılmamış vakalardan ise açlık insulin ve/veya C-peptid düzeyi yüksek olanlar 

çalışmaya dahil edilmiştir.  

Bulgular: Araştıma grubunun yaş ortalaması 13.8±2.1 (6.5-17.8) yıl, %69’u kızlardan oluşuyordu. %84’ünde tip 2 diyabet aile öyküsü pozitifti. 

BMI Z skoru ortalaması 2.4±0.8’di. kızların BMI Z skoru ortalaması erkeklere göre anlamlı olarak yüksekti (2.51 vs 2.18, p:0.003). HbA1C 

ortalaması 9.6±2.7’ti. Vakaların yalnız 109(%44)’unun diyabet oto antikorlarına bakılmış olup bunların hepsinde otoantikorlar negatif 

bulunmuştu. Tanı anında ketonemi ve/veya ketonürisi olanların oranı %10.6(n:26)’ydı. Vakalar yaşlarına göre iki gruba ayrıldı, birinci grup yaşı 

<13 olanlar (n:71), ikinci grup yaşı >=13 olan vakalardan oluşmaktaydı. Birinci grupta tanı anında tipik semptomların bulunma sıklığı daha 

yüksekti (%52 vs %39.5, p: 0.049). Her iki grubun açlık glukoz ortalaması (242 vs 233 mg/dl, p>0.05), açlık insulin düzeyi ortalaması (34.7 vs 

39.8 p>0.05), HbA1C ortalaması (%9.7 vs %9.6, p>0.05) benzerdi. Tanı anında tedavi şekilleri karşılaştırıldığında birinci grupta yalnız yaşam 

biçimi değişikliği tedavisi başlananların sıklığı %18.2, ikinci grupta ise %11.6’ydı. Yalnız metformin başlananların oranı birinci grupta %38, 

ikinci grupta %42.4 iken yalnız insulin tedavisi başlananların oranı birinci grupta %16.9,ikinci grupta %11.6, metformin ve insulin birlikte 

başlananların oranı 1.Grupta %25.4 iken 2.Grupta %34.3’tü (p:0.322).  

Sonuç: Obezite, antikor negatifliği, akantosiz nigrikans, c-peptid ve/veya insulin yüksekliği, kız cinsiyet tani için öne çıkan bulgulardır. Bununla 

birlikte beta hücre otoimmünitesin ait antikorların bakılma oranı düşüktür. Çocuklarda doğru Tip 2 diyabet tanısı için vaka serileri ile 

desteklenmiş ulusal uzlaşılara ihtiyaç vardır. 

  

Anahtar Kelimeler: tip 2 diyabet, obezite, insülin 

 

[S-008] 
Aldosteron Sentez Defekti veya Direncine Bağlı Hipoaldosteronizm Olgu Serisinin Moleküler Genetik Araştırması 
  

İhsan Turan, Damla Kotan, Mehmet Taştan, Fatih Gürbüz, Ali Kemal Topaloğlu, Bilgin Yüksel 

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı 

  

Giriş-Amaç: Hipoaldosteronizm aldosteron sentez eksikliği ya da aldosteron direncine bağlı olarak gelişen ve nadir görülen bir hastalık 

gurubudur. Aldosteron defektli hastalar genellikle büyüme geriliği, kusma, hiponatremi, hiperkalemi ve metabolikasidozu içeren benzer bulgu ve 

semptomlarla başvururlar. Benzer klinik özelliklerin ve doğru tanı belirlenemeden başlanan tedavilerin etkisi ile bu hastalık gurubunda doğru 

tanıya ulaşmak zorlaşabilir. Moleküler genetik çalışmalar bu tanısal karmaşayı başarılı şekilde çözebilmektedir. Bu çalışmadaki amacımız izole 

aldosterone defekti bulunan hastalarımızın klinik ve genetik özeliklerini belirlemektir. 

Materyal-Metod: Kliniğimize Mayıs 2015 ile Ekim 2017 yılları arasında ardaşık olarak başvurmuş 11 hipoaldosteronizm olgusu çalışmaya 

dahil edildi ve hastalarda izole aldosteron eksikliği için CYP11B2 aldosteron direnci için ise NR3C2 ve/veya ENaC alt grup 

(SCNN1A, SCNN1B ve SCNN1G) genleri araştırıldı. 

Sonuç: Birbirinden bağımsız 7 aileden 10 etkilenmiş bireyde CYP11B2,NR3C2, SCNN1A ve SCNN1G genlerinde 4 novel ve daha önce 

tanımlanmış 2 mutasyon tespit edildi. 

Tartışma: Moleküler genetik çalışmalar hipoaldosteronizm olgularının tanısal yaklaşımına başarılı bir şekilde yardımcı olduğu gibi hastalıkların 

patogenezini açıklanmasında da önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmanın aldosteron direnç ve sentez bozukluğu olgularının klinik genetik 

korelasyonu hakkında yol gösterici olacağını düşünüyoruz. 

  

Anahtar Kelimeler: Hipoaldosteronizm, Enac, NR3C2, SCNN1A, SCNN1B 
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[S-009] 
Türkiye`de Konjenital Adrenal Hiperplazi Yenidoğan Taraması: 38.936 Bebeği Kapsayan Pilot Çalışma Verilerinin 

Değerlendirilmesi 
 

Tulay Guran, Başak Tezel, Fatih Gürbüz, Beray Selver Eklioğlu, Nihal Hatipoğlu, Cengiz Kara, Enver Şimşek, Nuran Şahin, Filiz 

Mine Çizmecioğlu, Afra Alkan, Alev Özon, Firdevs Baş, Gülsüm Özdemir, Murat Aydın, Feyza Darendeliler 
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Bilim Dalı, İstanbul 
2Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı, Ankara 
3Istanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul 
4Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı, Ankara 
5Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Bilim Dalı, Adana 
6Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Bilim Dalı, Konya 
7Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Bilim Dalı, Kayseri 
8Medical Park Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Kliniği, İstanbul 
9Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Bilim Dalı, Eskişehir 
10Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Bilim Dalı, Kocaeli 
11Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Bilim Dalı, Ankara 
12On dokuz mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Bilim Dalı, Samsun 

  

Giriş: Konjenital adrenal hiperplazi (KAH) çocuklarda primer adrenal yetmezliğin en sık sebebidir. Yirmi bir hidroksilaz enzim eksikliği (21-

OHE) tüm KAH`lı olguların %90-95`ini oluşturmaktadır. Tedavi edilebilir bir hastalık olmasına rağmen, erken tanı ve tedavi edilmediğinde, 

KAH hayatı tehdit edebilen kardiyovasküler kollapsa yol açabilir. KAH`li hastalarda hayatın ilk yıllarındaki mortalitenin genel popülasyona 

göre yüksek olduğu gösterilmiştir. Yenidoğan KAH taraması tuz kaybettiren KAH`nin erken tanınması ve dolayısıyla mortalitenin 

azaltılmasında etkili bir yöntemdir.  

Amaç: 21-OHE sıklığının ülkemizde saptanması amacıyla Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire 

Başkanlığının Derneğimizle Türkiye`nin 4 ilinde pilot uygulama olarak başlattığı yenidoğan KAH taramasının verileri sunulmuştur.  

Yöntem: Çalışmaya >32 gestasyon haftası ve >1500 gr doğum tartılı yenidoğanlar dahil edildi. Tarama protokünün ilk basamağında hayatın 3-5. 

günü arası topuk kanında fluoroimmunoassay (FIA) yöntemi ile 17α-hidroksiprogesteron (17-OHP) ölçüldü. Tarama sonucu pozitif olan 

örneklerden ikinci basamak tarama yöntemi olarak likid kromotografi kütle spektrometri (LC-MS/MS) yöntemi ile 17-OHP, 21-deoksikortizol, 

kortizol, 11-deoksikortizol, ve androstenedion ölçümlerinden oluşan steroid profili değerlendirildi. 

Bulgular: 3 Mart-15 Temmuz 2017 tarihleri arasında toplam 38.936 yenidoğan KAH tarama programına dahil edildi. 2189 (%5,62) bebeğe 

ikinci basamak tarama testi uygulandı ve bunların 215`i (%0,55) ileri klinik değerlendirme için çocuk endokrinoloji uzmanlarına yönlendirildi. 

Toplamda 6 bebek KAH tanısı aldı (4 erkek, 2 kız). Dört bebek klasik tuz kaybettiren 21-OHE (2 kız, 2 erkek), 1 erkek bebek basit virilizan 21-

OHE ve 1 erkek bebek 11-OHE tanısı aldı. Taranan popülasyonda klasik KAH sıklığı 1:7.787 olarak belirlendi. 

Sonuç: Türkiye`de klasik 21-OHE insidansı daha önceki yayınlara göre daha yüksektir. Bu sebeple KAH ülkemizde rutin yenidoğan tarama 

testleri kapsamına alınmalıdır. İkinci basamak tarama testi olarak steroid profilinin kullanılmasının erken tanı ve ayırıcı tanıyı kolaylaştırmasının 

yanısıra yalancı pozitif olguların klinik takiplerinin yaratacağı ekonomik ve sosyal yükü azaltacağı düşünülmektedir. 

  

Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, tarama, konjenital adrenal hiperpalzi, ikinci basamak, steroid profili 
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[S-010] 
Pituiter Sap Kesi Sendromu Çocuklardaki Çoklu Hipofiz Hormon Eksikliğinin Sık Görülen Bir Nedenidir 
  

Erdal Eren1, Zeynep Yazıcı2, Özgecan Demirbaş1, Nadide Başak Gülleroğlu2, Ömer Tarım1 
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı 
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı 

  

Giriş: Pituiter sap interruption/kesi sendromu (PSIS) pituiter stalk incelmesi veya yokluğu, ön hipofizin hipoplazik olması, ektopik posterior lob 

tiradı ile karakterize daha çok radyolojik bir tanıdır. PSIS orta hat anomalileri ve ektrapituiter anomalilerle birlikte olabilir. Konjenital 

hipopituitarizmli olguların hipofizer MR görüntülemesinde hipofiz hipoplazisi, boş sella sendromu, ektopik nörohipofiz sık rastlanan 

nedenlerdir. Bu çalışmada çoklu hipofiz hormon yetersizliği ile izlenen olguların klinik ve radyolojik değerlendirmesi yapılmıştır.  

Metot ve Hastalar: Kliniğimizde birden fazla hipofiz yetmezliği ile izlenen olguların başvuru ve tanı yaşı, başvuru şekli, laboratuvar 

değerlendirmeleri, etkilenen hormon eksiklikleri, eşlik eden diğer hastalıklar ve MR görüntüleri değerlendirildi.  

Sonuç: Çalışmaya alınan 50 olgunun %54’ü (n=27) kadın cinsiyette olup başvuru yaşı 6,435,15 yıl, tanı yaşı 7,095,21 yıl idi. Başvuru nedenleri 

sırayla boy kısalığı (n=36), sarılık ve/veya kolestaz (n=5) hipoglisemi (n=4), tiroid fonksiyon bozukluğu nedeniyle sevk (n=4), adet 

görememe/ergenliğe girememe (n=3), poliüri/enürezis (n=2), morarma (n=2), mikropenis (n=1), konstipasyon (n=1) ve kilo alma (n=1) idi. Boy, 

ağırlık ve VKİ SDS sırasıyla, -3,18, -1,93 ve -0,03 idi. Hormonal değerlendirmede 48 olguda büyüme hormon eksikliği (zirve büyüme hormon 

uyarı yanıtı 0,84 ng/ml), 40 olguda hipotirodi (sT4 0,59 ng/dl, TSH 2,78 mIU/ml), 26 olguda adrenal yetmezlik (kortizol 2,8 mcg/dl, 14,2 

pg/ml), 25 olguda ise cinsiyet hormon eksikliği (LH 0,98 mIU/ml, E2 16,5 pg/ml, T. testosteron 0,86 ng/ml) saptandı. Olguların yarısında 

fazlasında IGF düzeyi çok düşüktü (<25 ng/ml). Olguların 17’sinde (%34) 3. veya 4. hormon eksikliğinin sonradan ortaya çıktığı saptandı. MR 

görüntülemede 27 olguda PSIS (%54), 9 olguda ön hipofiz hipoplazisi (%18), 3 olguda parsiyel boş sella (%6), 11 olguda ise normal hipofiz 

(%22) saptandı. Olgular PSIS olan ve olmayan olarak iki gruba ayrıldığında PSIS grubunda prolaktin değeri belirgin yüksekken (44,77’e karşın 

11,9 ng/ml, p<0,005), st4 düzeyi belirgin düşüktü (0,58’e karşın 0,60 ng/dl, p=0,019).  

Tartışma: Çalışmanın dikkat çekici özelliği, beklenenden fazla PSIS tanısı alması ve bu olgularda prolaktin düzeyinin belirgin yüksek olmasıydı. 

Pediatrik hipopituitarizmin radyolojik tanısında genetiği halen aydınlatılamamış PSIS tanısı akla gelmeli görüntüde ektopik nörohipofiz varsa 

stalk özellikle değerlendirilmelidir. 

  

Anahtar Kelimeler: Hipofiz, pituiter sap kesi sendromu, prolaktin 

 

 

[S-011] 

İdiyopatik Santral Puberte Prekokslu Kızlarda Löprolid Asetat Tedavi Dozunu Belirleyen Faktörlerin İncelenmesi 
  

Doğuş Vurallı1, Ayfer Alikaşifoğlu1, İrem İyigün2, Dicle Canoruç2, Alev Özön1, Nazlı Gönç1, Nurgün Kandemir1 
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Ankara 
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara 

  

Giriş-Amaç: Santral puberte prekoks (SPP) tedavisinde verilen löprolid asetat (LA) dozu değişken olup etkin minimum doz bilinmemektedir. Bu 

çalışmada SPP olgularında gonadotropin baskılanmasını sağlayan etkin minimum LA dozu ve bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlandı. 

Yöntem-Gereçler: Ocak 2014- Ocak 2018 tarihleri arasında idiopatik SPP tanısı ile izlenen ve 28 günde bir 3.75 mg LA tedavisi başlanan 200 

kız olgu değerlendirildi. Bu olgulara tedavinin 3. ayında LHRH testi uygulanarak doruk LH düzeyi > 2 mIU/ml olanlarda 7.5 mg LA tedavisine 

geçildi. Doz artırımı yapılan hastalarda 7.5 mg LA tedavisinin 3.ayında LHRH testi tekrarlandı. Başlangıç LA dozunu belirleyecek klinik ve 

laboratuar bulguları incelendi. 

Bulgular: Hastaların %87.5'inde (175/200) 3.75 mg LA tedavisi ile LHRH testinde doruk LH düzeyi < 2 mIU/ml olarak bulundu. Etkin doz 7.5 

mg olan olguların tanı sırasındaki puberte evresi anlamlı derecede ileriydi (p<0.001). Puberte baskılanmasını sağlayan doza etki eden faktörlerin 

eşik değerleri ROC eğrileri kullanılarak belirlendi. 3.75 mg ve 7.5 mg LA gereksinimi olan olguları ayırd etmede en iyi eşik değerler vücut 

ağırlığı için 40.2 kg (AUC:0.914, p:0.0001), VKİ için 22.42 kg/m2 (AUC: 0.964, p:0.0001), VKİ-SDS için 1.71 (AUC: 0.802, p:0.001) olarak 

saptandı. Lojistik regresyon analizinde vücut ağırlığı, VKİ ve VKİ SDS’deki artış ve püberte evresindeki ilerilik, 7.5 mg LA gereksinimi ile 

ilişkili bulundu. (sırasıyla p <0.001, p<0.001, p<0.001, p:0.02). Bazal estradiol ve LHRH testinde doruk LH düzeyi tedavi dozu ile ilişkili 

bulunmadı. Çoklu lojistik regresyon analizinde ise yukarıdaki faktörlerden en anlamlıları vücut ağırlığı ve VKİ’nin artışı idi (p<0.001). 

Sonuç: İdiopatik SPP kız olguların önemli bir bölümünde etkin LA dozu 28 günde bir 3.75 mg depot uygulanmasıdır. Ancak vücut ağırlığı 

>=40.2 kg, VKİ >= 22.4 olan olgularda tedaviye 28 günde bir 7.5 mg LA ile başlanması tercih edilmelidir. 

  

Anahtar Kelimeler: Löprolid asetat, santral puberte prekoks, GnRH analog 
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[S-012] 
Erken Puberte Tanısında Uyarılmış LH Düzeyleri İçin Hangi Zamanlama Noktasına Kadar Ölçümleme Yeterlidir? 
  

Özge Yüce 

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji 

  

Amaç: Erken puberte tanısında uyarılmış gonadotropin düzeylerinin ölçümü altın standarttır. GnRH analogları kullanılarak yapılan 

değerlendirmede uyarıya luteinize edici hormon(LH) predominant yanıtı tanısaldır. Ancak, test her 30 dakikada bir kliniklerin tercihine bağlı 

olarak 90 ya da 120 dakika boyunca tekrarlayan kan örneklemesi gerektirmektedir. Sunulan bu çalışmanın amacı GnRH uyarısı boyunca, testin 

geçerliliğini, tanısal değerlendirme gücünü değiştirmeyen en geçerli zamanın belirlenmesi için her bir zaman noktasındaki LH değerinin, ayrıca 

bazal LH ve zirve LH/FSH oranlamasının tanıdaki yerini belirlemektir. 

Metod: Erken puberte tanı kriterlerinden en az iki tanesini karşılayan hastaların geriye dönük bazal ve uyarılmış gonadotropin düzeyleri, zirve 

LH/FSH oranları değerlendirildi. Laboratuvar değişkenlerin tanısal doğruluğunu saptamak için işlem karakteristik eğrisi analizi yapıldı.  

Sonuçlar: 79 kız, 10 erkek hasta çalışmaya dahil edildi. 111 test sonucu değerlendirildi. 27 kız hasta için izlemde testin tekrarı gerekti. Her iki 

cinste de asıl kliniğe eşlik eden ikincil puberte muayene bulgusu pubik kıllanma iken, kızlarda 1 hasta hariç hastaların tümünde kemik yaşı 

ileriliği mevcuttu. Kesme değeri 5 mIU/ml olarak kabul edildiğinde, pik LH yanıtına en sık 60. dakikada ulaşılmıştır (p<0.001). 60. dakika için 

testin sensitivitesi ve spesifitesi sırayla %92.4, %100, 90. dakika için ise %82.3, %100 idi (Şekil-1). Bazal LH için 0,1 mIU/ml sınırının 

sensitivitesi %55.7, spesifitesi ise %72.7 idi. Test süresi 60 dakika ile sınırlandırıldığında zirve LH/ FSH oranlaması için 0,33 sınır değeri %96,2 

sensitivite, %77.3 spesifite değerine sahipti. 

Erkek hastalar için kesme değeri 8 mIU/ml olarak kabul edildiğinde tüm hastaların test yanıtı pubertaldi. Pik LH yanıtına en sık 90. dakikada 

ulaşıldı (p<0.05).  

TARTIŞMA: Erken puberte tanısında altın standart olarak kabul edilen GnRH uyarı testinde 60.dakika LH örneklemesi yüksek sensitivite ve 

spesifite değerlerine sahip olduğundan daha ileri dakikalardaki uyarılmış gonadotropin düzeylerinin ölçümü kız hastalar için testin tanısal 

güvenirliliğini azaltmamaktadır. ancak erkeklerde tanısal değerlere 60. dakikayı takip eden ölçümlerde ulaşıldığı gözlemlenmiştir. 

  

Anahtar Kelimeler: puberte, LHRH testi, sensitivite, spesifite 

 
 

[S-013] 
Biyotin Tedavisiyle İlişkili sT3 ve sT4 Yüksekliğine Neden Olan Faktörler ve Bu İnterferansı Aşma yöntemleri 
  

Ahu Paketçi1, Engin Köse2, Özlem Gürsoy Çalan3, Sezer Acar1, Pelin Teke2, Ferhat Demirci4, Ayhan Abacı1, Korcan Demir1, Nur Arslan2, Ece 

Böber1 
1dokuz eylül üniversitesi, çocuk endokrinolojisi ana bilim dalı, izmir 
2dokuz eylül üniversitesi, çocuk metabolizma ve beslenme ana bilim dalı, izmir 
3dokuz eylül üniversitesi, biyokimya ana bilim dalı, izmir 
4dokuz eylül üniversitesi, sinir bilimler ana bilim dalı, izmir 

  

Giriş: Biyotin tedavisi alan hastalarda yanlış laboratuvar sonuçları saptandığı bildirilmekle beraber çocukluk yaş grubunda bununla ilgili bir 

çalışma bulunmamaktadır. 

Amaç: Biyotinidaz eksikliği olgularında tiroid hormon profilinin farklı analiz yöntemleriyle değerlendirilmesi, interferansa neden olan 

faktörlerin saptanması ve serum biyotinini uzaklaştırma yönteminin etkinliğinin araştırılması amaçlandı. 

Yöntem: Biyotinidaz eksikliğine yönelik 5-20 mg/gün biyotin verilen [Grup 1, n=44, kız/erkek: 26/18, ortanca (25-75p) yaş 1,83 (1,04-2,90) yıl] 

ve biyotin tedavisi almayan sağlıklı olgular [Grup 2, n=30, kız/erkek: 16/14, ortanca yaş 1,05 (0,37-3,37) yıl] çalışmaya dahil edildi. Serum sT3, 

sT4 ve TSH düzeyleri, biyotin içerikli reaktif kullanılan Beckman Coulter ve biyotin içerikli reaktif kullanılmayan Siemens Advia Centaur XP 

cihazları, serum biyotin düzeyleri ise ELISA yöntemiyle ölçüldü. İnterferans saptanan olgularda, serumlardan biyotinin uzaklaştırılması 

streptavidin kaplı manyetik partiküller kullanılarak yapıldı. 

Bulgular: Grup 1 ile Grup 2 yaş, cinsiyet, ağırlık ve boy SDS değerleri açısından benzerdi. Beckman Coulter kullanılarak yapılan ölçümlerde 

Grup 1’deki olguların tamamında TSH düzeyleri normal iken 26’sında (%59,1) yüksek sT3 [11,08 pg/mL (10,33-13,05), normal 3,13-5,00] ve 

25’inde (%56,8) yüksek sT4 [2,69 ng/dL (2,37-3,70), normal 0,5-1,5] düzeyleri bulundu. Grup 2’deki olguların tümünde sT3, sT4 ve TSH 

düzeyleri normaldi. Grup 1’de serum biyotin düzeyleri sT3 (r=0,867, p<0,001) ve sT4 düzeyleri (r=0,905, p<0,001) ile güçlü pozitif korelasyon 

gösterdi. Biyotin kullanırken interferans saptanan (Grup 1A, n=26) ve saptanmayan (Grup 1B, n=18) hastalar arasında klinik özellikler 

benzerken Grup 1A’da serum biyotin düzeyleri belirgin olarak yüksekti [221 μg/L (145-349), 49 μg/L (38-71), p <0,001]. Grup 1A’daki 

olguların serumları Siemens Advia Centaur XP ile analiz edildiğinde sadece bir olguda (%2,27) yüksek sT3 saptanırken, streptavidin manyetik 

partiküllerle serum biyotini uzaklaştırıldıktan sonra Beckman Coulter ile çalışıldığında hiçbir hastada tiroid fonksiyon testi anormalliği 

saptanmadı. 

Sonuç: Biyotin kullanan hastalarda tiroid fonksiyon testlerinde interferans önemli bir problemdir. Beckman Coulter sistemindeki interferansın 

kullanılan biyotin dozundan ziyade serum biyotin düzeyleri ile ilişkili olduğu ve uygun yöntemlerle bu interferansın önlenebildiği görüldü. 

  

Anahtar Kelimeler: biyotin, immunoassay, interferans, tiroid fonksiyon testleri 
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[S-014] 
Türkiye’de Yüksek Neonatal TSH Saptanan Bebeklerde İzlem ve Tedavi Ölçütü Ne Olmalı? 731 Olgunun Retrospektif 

Analizinden Elde Edilen Yanıtlar 
  

Cengiz Kara1, Eda Çelebi Bilgin2, Jamalya Mammadova2, Murat Aydın2 
1İstinye Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, İstanbul 
2Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinolojisi BD, Samsun 

  

Giriş: Taramada yüksek TSH saptanan bebeklerin izlemi tartışmalıdır. ESPE uzlaşı kılavuzu venöz kan TSH düzeyi >=20 µU/ml olan bebeklere 

tedavi başlanmasını, >=6-20 arasında olanlarda ise izlem ve tedavi açısından bireysel karar alınmasını önerir. Türkiye’de ulusal taramada yüksek 

TSH sıklığının ortalama %7 (%4-15) kadar yüksek olması ülke koşullarına uygun farklı yaklaşımların geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. 

 

Amaç: ESPE kılavuzuna göre daha yüksek TSH düzeyleri ölçüt alınarak izlenmiş büyük bir kohortun verilerini gözden geçirmek ve bu ölçütlerin 

geçerliliğini değerlendirmek 

 

Yöntem: 2006-2017 yılları arasında, tek merkezde, yüksek venöz TSH (>5 µU/ml) saptanan 731 olgu retrospektif olarak değerlendirildi. Olgular 

başvuru TSH düzeylerine göre 4 gruba ayrıldı: Grup 1: 5-9,99 (n: 226), Grup 2: 10-19,99 (n: 165), Grup 3: 20-39.99 (n: 109) ve Grup 4 >=40 (n: 

231). Tedavi başlama ölçütleri düşük ST4 ve ST4 normal ise ilk 21 gün TSH>=40, 21 gün sonrası >=20 ve 8 hafta sonrası >=10 µU/ml 

olmasıydı. Biyokimya laboratuvarı veri tabanı ve hasta dosya bilgileri kullanılarak tedavi verilmeyenler dahil dört gruptaki tüm olguların akıbeti 

belirlenmeye çalışıldı.  

 

Bulgular: Başvuru medyan yaşı 20 gün olan toplam 731 (%50,8 kız) olgu değerlendirildi. Dört grupta tedavisiz izlem oranları sırasıyla %97, 

%82, %52 ve %3,5 idi. Grup 1’de tedavisiz izlenen 219 olgudan sadece 4’ü persistan hipertirotropinemi (>8 hafta, TSH 6-10 arasında) olarak 

değerlendirildi, 215 olgu normal (ilk 8 hafta TSH<10 ve sonrasında TSH<6) bulundu. Biyokimya kayıtlarında Grup 1’deki 98 olgunun takip 

verisi mevcut olup 86’sında TSH<6, 12’sinde TSH 6-10 arasında idi, hiçbir olguda TSH>=10 saptanmadı. Grup 2, 3 ve 4’te geçici 

hipertirotropinemi (ilk TSH>=10 ve izlemde normal TSH) oranları sırasıyla %72, %47 ve %3; geçici hipotiroidizm oranları %12, %36 ve %36; 

kalıcı hipotiroidizm oranları ise %5, %5 ve %43 idi. Başvuru TSH düzeylerine göre 4 grupta yer alan olguların tanı dağılımları Tabloda 

sunulmuştur. 

 

Sonuç: Neonatal TSH 5-10 µU/ml arasında olup takip verisine ulaşılabilen hiçbir bebekte sonradan hipotiroidizm gelişmemiştir. TSH 10-20 

arasında olanların büyük çoğunluğunda ve TSH>20 olan bebeklerin yarısında tedavisiz izlem TSH’nin normale dönmesi ile sonuçlanmıştır. 

  

Anahtar Kelimeler: Konjenital hipotiroidizm, geçici hipertirotropinemi, neonatal TSH 
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[S-015] 
Türkiyede Çocukluk Çağı Adrenokortikal Karsinomalarda TP53 Mutasyonu Taraması: Çok merkezli çalışma 
  

Enver Simsek1, Oğuz Çilingir2, Çiğdem Binay1, Meliha Demiral1, Konul Haziyeva2, Sevilhan Artan2, Metin Yıldız3, Semra Çetinkaya4, Oya 

Ercan11, Atilla Çayır5, Elif Söbü6, Onur Akın7, Melek Yıldız8, Sezer Acar9, Ülkü Gül10, Ayla Güven3 
1Eskişehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Eskişehir 
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genetik Ana Bilim Dalı, Eskişehir 
3Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Kliniği, İstanbul 
4Sağlık Bakanlığı Dr.Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji Kliniği, Ankara 
5Erzurum Bölge Eğitim ve ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji Kliniği, Erzurum 
6Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Bursa 
7Sağlık Bakanlığı Gilhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji Kliniği, Ankara 
8Sağlık Bakanlığı Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Kliniği, İstanbul 
9Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, İzmir 
10Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Kayseri 
11İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültessi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, İstanbul 

  

Giriş: Kromozom 17p13.1 üzerinde bulunan TP53 geni protein p53 sentezini kodlar. TP53 geni mutasyonunda Li-Fraumeni sendromu 

spektrumunda bir veya birden fazla ailevi kanserler görülür.  

Materyal-Metod: 18 yaş altında adrenokortikal karsinoma tanısı alanlar çalışmaya dahil edildi. Mutasyon analizinde yeni nesil dizi analizi ve 

mutasyon saptananlarda doğrulama için Sanger analizi kullanıldı. Mutasyon saptanan hastaların birinci derece yakınlarında aynı mutasyonun 

taraması yapıldı. Mutasyon saptanan hasta aileleri bilgilendirilerek hasta ve mutasyon saptanan aileye periyodik kanser taraması yapılması 

önerildi. 

Bulgular: Çalışmaya 11 çocuk endokrinoloji kliniğinden 22 hasta ve hastaların 34 birinci dereceden yakınları alındı. Hastaların klinik, laboratuar 

Tablo 1’de özetlendi. Üç hastanın birden fazla Li-Fraumeni spektrumundan malignensisi olmasına rağman, primer tanıları arasında 

adrenokortikal kanser olmadığı için çalışmadan çıkarıldı. 19 hastadan ve 34 hasta yakınında genetik çalışma tamamlandı (Tablo 2). Ondokuz 

hastanın yedisinde (%37) TP53 geninde altı farklı patojenik ve heterozigot mutasyon gösterildi (Tablo 2). Bu mutasyonlardan ikisi daha önce hiç 

tanımlanmamış yeni mutasyonlardandı ve 3 mutasyona HGMD bilgi bankasında rastlanmadı. Birinci dereceden akraba 34 kişiden yapılan 

taramalarda 6’sında (%18) hasta ile aynı mutasyonu taşıdığı gösterildi. Mutasyon saptanan ve takibe alınan sağlıklı bireylerden bir babada 

rhabdomyosarkom, sağlıklı bir kardeşte adrenokordikal karsinom ve birer hastada ikincil tümör olarak akut lenfositer lösemi ve 

rhabdomyosarkom saptandı. İki hasta tanı aldıktan sonra ilk yıl içerisinde bir hasta adrenokortikal karsinoma metastazları nedeniyle bir hasta da 

ikincil tümör ALL’den kaynaklanan sorunlar sonrası eks oldu. Bir hastada ailede kanser öyküsü çok fazla olmasına rağmen TP53 geninde 

mutasyon saptanmadı.  

Sonuç: Çocukluk çağı adrenokortikal kanserlerin üçte birinden fazlasında altta yatan neden TP53 geninde mutasyondur. TP53 geninde mutasyon 

ve adrenokortikal kanser LFS spektrumunda değerlendirilmesi gereken hastalıktır. Bu hastaların kendilerinde nüks veya ikincil tümör çıkma 

riski yüksektir. TP53 mutasyonu saptanan hastaların birinci dereceden akrabaları da aynı mutasyon açısından mutlaka taranmalıdır. Mutasyon 

saptanan sağlıklı bireyler de en azından yılda bir malignensi açısından taranmalıdır. 

  

Anahtar Kelimeler: adrenokortikal karsinoma, TP53, Li-Fraumeni sendromu 
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[S-016] 
Çok Merkezli Olarak Hipofosfatemik Riketsli Olguların Değerlendirilmesi 
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Giriş-Amaç: Hipofosfatemik rikets (HR) çoğunlukla (% 80) PHEX genindeki mutasyonlara bağlı X’e bağlı kalıtımla geçen), otozomal dominant 

ve resesif çeşitleri olan boy kısalığı, deformiteler ve nefrokalsinoz gibi komplikasyonlara neden olan nadir hastalıklar grubunda bir hastalıktır. 

Ülkemizde ve uluslararası literatürde hipofosfatemik rikets ile ilgili geniş veri analizleri bulunmamaktadır. Çalışmamızda, ülkemizdeki 

hipofosfatemik riketsli olguların verilerinin değerlendirilerek, tanı ve tedavide karşılaşılan zorlukların araştırılması hedeflenmiştir.  

Olgular ve Yöntem: Ülke çapında Çocuk Endokrinoloji kliniklerinde izlenen, hipofosfatemik rikets tanılı olgular çalışma grubunu oluştudu. 

Onsekiz yaş altında tanı almış olan tüm olguların verileri retrospektif olarak “CEDD-NET” veri sistemi aracılığıyla derlendi. Kalsiopenik rikets 

olguları çalışma dışı bırakıldı.  

 

Sonuçlar: Toplam 24 merkezden 156 olgu (92 erkek, 64 kız) girişi yapıldı. Olguların yarısında (n:79) ailede en az bir bireyde hipofosfatemik 

rikets olduğu belirlendi.  

Tanıda yaş ortalaması 5.25 ± 3.84 yıl olup, semptomların 22.77 ayda farkedildiği görüldü Başvuruda ortalama boy SDS’si – 2,41± 1.34 olup, 

genu varum deformitesi en sık görülen klinik bulguydu.  

Laboratuar verilerinde normokalsemi (9.57±0,47mg/dl), hipofosfatemi (2,51±0.5mg/dl), ALP yüksekliği (739±486U/L), normal-hafif yüksek 

PTH (64,98±45,77pg/ml) dikkati çekiyordu. D vitamin düzeyi sadece 21 olguda <20ng/dl olup, tanı öncesi sık D vitamini verilen olgular 

bulunmaktaydı.  

Etyolojiye yönelik genetik analizlerde72 olgunun 60’ında (%83), en sık PHEX mutasyonu olmak üzere patolojik bir mutasyonun belirlendiği 

görüldü 

Ortalama 6,67 yıl izlenen olguların, calcitriol ve fosfor replasmanıyla, %36’sının deformitelerin tam veya belirgin düzeldiği, 15 olguya 

osteotomi uygulandığı, %17’sinde Nefrokalsinoz geliştiği rapor edildi.  

Üç yıllık izlemi tamamlayan 91 olguda başlangıçta -2.38 olan boy SDS’si, birinci yılda -2.77, ikinci yılda -2,29, üçüncü yılda -2.47 olup, yıllar 

arasında istatistiksel olarak fark saptanmadı. 

Yorum: *Aile öyküsünde hipofosfatemik riketsli olgu varlığı önemli bir kısmını oluştursa da tanı yaşının sıklıkla gecikebildiği görülmüştür.  

*Tedavinin ilk üç yılında yakalama büyümesinin gözlenmemesi tedavi yöntemlerinin gözden geçirilmesi gerektiğini düşündürmektedir. 

*İzlemde büyüme potansiyelini arttıracak, deformiteleri ve komplikasyonları önleyecek optimal tedavi yöntemleri gereksinimi sürmektedir. 
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[S-017] 
11β-Hidroksilaz Eksikliğine Bağlı Konjenital Adrenal Hiperplazinin Klinik Özellikleri, Uzun Dönem İzlem Sonuçları Ve 

CYP11B1 Geninde Yeni Mutasyonlar 
  

Firdevs Baş1, Güven Toksoy2, Berrin Ergün Longmire3, Zehra Oya Uyguner2, Zehra Yavaş Abalı1, Şükran Poyrazoğlu1, Volkan Karaman2, 
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2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik AD, İstanbul 
3The University of Toledo College of Medicine and Life Sciences, Toledo 

  

Giriş Konjenital adreanal hiperplazinin (KAH) en sık görülen ikinci nedeni olan 11β-hidroksilaz eksikliği nadir görülen, otozomal resesif bir 

hastalıktır. Bu çalışmada klinik ve laboratuvar ile 11β-hidroksilaz eksikliği tanısı almış hastaların özelliklerinin tanımlanması ve bu hastalarda 

CYP11B1 gen mutasyonlarının araştırılması amaçlanmıştır.  

Hastalar ve Yöntem Klasik tip 11β-hidroksilaz eksikliği olan 28 hastanın (n=14, 46, XX; n=14, 46, XY) klinik ve laboratuvar özellikleri 

incelendi. CYP11B1 gen analizi Sanger dizileme ile gerçekleştirildi. Daha önce tanımlanmamış variantlar in silico öngörü yöntemleri 

kullanılarak incelendi ve ailelerde segregasyon analizi yapıldı. Üç boyutlu protein modelleme yöntemi kullanarak varyantlar değerlendirildi.  

Bulgular Hastaların tanı anında ortanca yaşı 1.9 yıl (aralık 6 gün-12.5 yaş) idi. Tanı alma yaşı, 46, XY hastalarda 46, XX hastalara göre anlamlı 

olarak yüksek bulundu (p=0.011). 46, XX hastaların %35.7’si ağır virilizasyon nedeniyle erkek olarak yetiştirilmişti (tanı yaşı aralığı 2 ile 8.7 

yıl). Erişkin boy verisi olan hastalarda (n=21) ağır boy kısalığı oranı %76.2 idi. İki erkek hastada testiküler mikrolitiyazis ve 5 hastada (%35.7) 

testiküler adrenal kalıntı tümör saptanmıştı. Jinekomasti oranı %28.6 idi. Yirmi beş aileden 28 hastada CYP11B1 geninde 4 novel (c.393+3A>G, 

c.428G>C, c.1398+2T>A, c.1449_1451delGGT) olmak üzere 13 farklı mutasyon saptandı. En sık mutasyonlar c.896T>C (%32), c.954G>A 

(%16) ve c.1179_1180dupGA (%12) idi. Genotip ve fenotip arasında ilişki saptanmadı. İki yeni tanımlanan mutasyonda üç boyutlu protein 

modelleme yapıldı.  

Sonuç Bu çalışmada CYP11B1 mutasyonuna bağlı KAH’da allelik heterojenite oranı yüksek saptanmıştır. Üç boyutlu protein modelleme, 

genetik değişikliklerin anormal etkisini incelemek için yardımcı olabilir. Elde edilen sonuçlar; ailelere genetik danışma ve tedavi yaklaşımları 

sunma konusunda güvenli bilgi sağlamaktadır. 
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[S-018] 
Santral ve Periferal Puberte Prekokslu Çocuklarda Metabolomiks Çalışmaları 
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Puberte fiziksel, hormonal ve psikososyal olarak çocukluktan adölesan döneme geçiş sürecidir. Erken puberte 8 yaşından önce meme 

büyümesinin ortaya çıkması ile başlar. “Santral (gerçek) puberte prekoks (SPP)’’, hipotalamus-hipofiz-gonad (HHG) aksının erken 

aktivasyonuna bağlı olarak ortaya çıkar. HHG aksını devre dışı bırakan, periferik nedenlere bağlı olarak gelişen puberte, “periferik (yalancı) 

puberte prekoks (PPP)’’dir. Teknolojik gelişmeler ve temel bilimlerdeki keşiflerin klinik uygulamalara aktarılması tıp bilimlerini daha ileri 

düzeye taşımaktadır. Günümüzde yenilikçi teknolojiler sayesinde genom, transkriptom, proteom ve metabolomların detaylı tarama analizleri 

yapılabilmektedir. Omiks analizler içinde en yenisi olan metabolomik; analitik olarak, bir doku veya vücut sıvısında çok sayıdaki ve farklı 

fiziksel özellikteki metabolitlerin (<1000 Da) tanımlanması ve konsantrasyonlarının belirlenmesi olarak açıklanabilir. Metabolomik analizler 

sonucu elde edilen detaylı bilgi; hastalıkların mekanizmasının anlaşılması, erken teşhisinin kolaylaştırılması, kişiselleştirilmiş terapötik 

stratejilerinin seçilmesi ve etkinliğinin değerlendirilmesi için büyük bir potansiyele sahiptir. Bu bilgiler ışığında planlanan ve sunulan çalışmada, 

SPP (n=50) ve PPP (n=50) tanısı konmuş kız çocuklarının plazma örnekleri alınarak metabolik profillerinin gaz kromatografisi-kütle 

spektrometresi (GC-MS) ile kontrol grubu (n=50) ile karşılaştırılmalı olarak belirlenmesi ve SPP ve PPP tanısında kullanılabilecek bir metabolik 

biyogöstergelerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Elde edilen kompleks kromatogramlar ayrıştırıldıktan sonra piklerin alıkonma zamanları 

düzeltilmiş, metabolitler indeksli kütüphaneler kullanılarak tanımlanmış ve istatiksel olarak değerlendirilmiştir. Yapılan analizlerin sonunda, 

PPP grubu ile kontrol grubunun metabolik profillerinin birbirine daha yakın olduğu, SPP grubunun ise metabolik profilinin PPP ve kontrolden 

oldukça farklı olduğu bulunmuştur. Özellikle 1-monohekzadkanoilgliserol, kaprik asit, α-tokoferol, pirofosfat, valin ve triptofan metabolitlerinin 

SSS grubunda diğer gruplara göre anlamlı derecede farklı olduğu belirlenmiştir. Kapsamlı metabolomik çalışmalar ile gelecekte özellikle 

endokrin hastalıkların temelinde yatan metabolik değişiklikler belirlenebilecek ve buna yönelik tedavi seçenekleri geliştirilebilecektir. 
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[S-019] 
Üriner Vitamin D Bağlayan Protein Düzeylerinin Vitamin D Yetersizliğine Etkisi Var mıdır? 
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Amaç: Bu çalışmada obez ve nonobez olgularda serum ve idrar vitamin D bağlayan protein (VDBP) düzeylerinin vitamin D ve vitamin D ilişkili 

serum fraksiyonlarına etkisi araştırılmıştır. 

Yöntem: Çalışma 60 adolesan kız ve erkek olgu ile gerçekleştirildi. VKİ >95 persantil olan olgular obez kabul edildi. Antropometrik ölçümleri 

ile birlikte glukoz, kalsiyum, fosfor, alkalen fosfataz, parathormon (PTH), 25-Hidroksivitamin D (25OHD), total kolesterol, insülin, serum 

VDBP düzeyleri çalışıldı. Serbest ve biyoavaible 25OHD düzeyleri; toplam 25OHD, serum VDBP, albümin düzeyleri ile VDBP ve albüminin 

moleküler ağırlıkları kullanılarak matematiksel olarak uygun formüller ile hesaplandı. Sabah ikinci idrarları toplanarak idrar VDBP düzeyleri ve 

kreatinin çalışıldı. Yağ doku indeks hesaplamaları biyoimpedans yöntemi ile yapıldı. Yağ dokusu tanımlayıcıları olarak VKİ, VKİ persantil, bel-

kalça oranı, yağ doku indeksi kullanıldı.  

 Bulgular: Obez olgularda üriner VDBP düzeyi anlamlı olarak daha düşük bulundu. Üriner VDBP’nin yağ doku tanımlayıcıları ile negatif 

yönde, Mikroalbümin/kreatinin oranı ile ise pozitif yönde anlamlı bir korelasyonu görüldü. Ancak üriner VDBP düzeylerinin vitamin D 

yetersizliğine etki etmediği bulundu. Vitamin D yetersizliği (<20ng/ml) olan ve olmayan gruplar oluşturuldu. Toplam, serbest ve biyoavaible 

25OHD düzeylerinin yetersizlik grubunda anlamlı düşük olduğu görüldü. Bununla birlikte düşük vitamin D düzeylerine rağmen sekonder 

hiperparatiroidizim gözlenmedi ve kalsiyum değerleri farklılık göstermedi. PTH ile toplam 25OHD arasında anlamlı bir korelasyon saptanmadı. 

Ancak PTH’ın serum VDBP ile negatif yönde anlamlı, serbest 25OHD/toplam 25OHD oranı ve biyoavaible 25OHD/toplam 25OHD oranı 

üzerine pozitif yönde anlamlı bir korelasyon gösterdiği görüldü. Bu ilişkiler düşük vitamin D düzeylerinde PTH yükselmesini ve kalsiyum 

metabolizmasını korumak amaçlı bir değişim olduğunu düşündürdü. 

 Sonuç: Çalışma üriner VDBP atılımının diyabeti olmayan obez/nonobez olgularda incelendiği ve serum vitamin D, serum VDBP ile 

ilişkilerinin değerlendirildiği ilk çalışmadır. Üriner VDBP’nin vitamin D metabolizması üzerine etkisi görülmemiştir. PTH ve serum VDBP 

ilişkisi düşük vitamin D düzeylerinde görülen farklı PTH yanıtlarının nedeni açıklayabilir. 
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[S-020] 
Tirotoksikozlu Çocuk ve Adolesanların Klinik Özellikleri - Çok Merkezli Bir Çalışma 
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Giriş: Tirotoksikoz çocukluk çağında nadir görülen, yönetimi güç ve çoğu zaman tatminkâr olmayan bir hastalık tablosudur. Bu çalışmada 

tirotoksikoz tanısı almış olan çocukların başvuru klinik özellikleri, tedavi yaklaşımları ve sonuçlarının tanımlanması amaçlanmıştır. 

Yöntem: Türkiye genelinde tüm çocuk endokrinoloji klinikleri e-posta aracılığı ile çalışmaya katılmaya davet edildi. Kliniklerden 2007 ve 2017 

yılları arasında serbest T4 > 97 persantil olan tirotoksikoz tanılı hastaların verileri dijital ortamda toplandı. On iki farklı ilde bulunan 21 çocuk 

endokrinoloji merkezinden 361’ı kız (%75,4) 479 hasta verisi çalışmaya alındı.  

Bulgular: Hastaların 362’si (%75,6) Graves hastalığı (GH), 64’ü (%14,6) hashitoksikoz (Htx), 22’si (%4,6) tiroit hormon reseptör beta 

mutasyonu, 4’ü (%0,8) subakut tiroidit, 4’ü (%0,8) toksik nodüler guatr, 3’ü (%0,6) neonatal Graves ve 2’si (%0,4) papiller tiroid karsinomu 

olarak tanımlandı. On sekiz (%3,8) hasta spesifik olarak tanımlanamadı. Graves hastalığı ve Htx’lu hastaların klinik özellikleri tabloda 

karşılaştırılmıştır. Son muayene tarihlerinde GH olanların %61,0’ı ortanca 16,1 ay (0,3-99,6) süre ile anti tiroit ilaç (ATİ) tedavisi hiç 

kesilmeden aldığı, ATİ ilişkili ciddi istenmeyen etki (2 hasta) veya yetersiz kontrol nedeni %6,9’una küratif tedavi uygulandığı, %30,9’unda 

olası remisyon için ATİ tedavisi kesildiği ve bunların %58,0’nın remisyonda olduğu, relaps gösterenlerin %27,6’ına küratif tedavi uygulandığı 

görüldü. Graves hastalarının klinik izlem sonuçları şekilde özetlenmiştir. Hashitoksikoz tanılı ATİ alan 58 hastanın %50,0’sinin ortanca 8,0 ay 

(0,7-22,5) tedavi sonrası tedavilerinin kesildiği ve hepsinin remisyonda olduğu tespit edildi.  

Sonuç: Bu çalışma literatürde çocuklarda tirotoksikoz konulu en büyük hasta sayılı çalışmalardan biri olarak ülkemizde bu konudaki güncel tanı 

ve tedavi yaklaşımını ortaya koymaktadır. Hashitoksikozlu hastalarının GH hastalığı ile karşılaştırıldığında daha iyi prognoz sergiliyor olduğu 

bununla birlikte bu iki hasta grubunun başvuruda oftalmopati ve TRAB pozitifliği dışında klinik ve laboratuvar özelliklerinin büyük ölçüde 

örtüştüğü saptandı. Tirotoksikozlu çocukların tanı ve tedavisi için standart bir yaklaşım oluşturulması hastaların prognozunun daha iyi 

değerlendirilmesine yardımcı olacaktır. 
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[S-021] 
Çocukluk Çağında Tiroid Nodülleri: Tek Merkez Deneyimi 
  

Aydilek Dağdeviren Çakır, Hande Turan, Oya Ercan, Olcay Evliyaoğlu 

İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı,Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, İstanbul 

  

Giriş: Tiroid nodülleri çocuklarda erişkinlere oranla daha nadir görülmektedir ancak malignite riski daha fazladır. Çalışmamızda tiroid nodülü 

nedeniyle takip edilen olguların, klinik, radyolojik ve etiyolojik değerlendirmelerini yapmayı amaçladık. 

Yöntem: Kliniğimizde 2006-2017 yılları arasında tiroid nodülü olan 132 olgu dosya kayıtları aracılığıyla incelendi. 

Bulgular: Olguların %67’si(n=89) kız, ortalama başvuru yaşı 12,07±4,08 yıldı. En sık başvuru yakınması boyunda şişlikti(%53). Olguların 

%19’u(n=25) hipotiroidi, %5’i(n=7) hipertroidi bulgularıyla başvurdu, %22’sinde(n=29) nodül tesadüfen saptandı. Fizik bakıda 

%32’sinde(n=42) nodüler guatr vardı. Olguların %72’sinde(n=95) olguda tek nodül mevcuttu. Ortalama nodül boyutu 15,5±12,5 (3,1-60) 

mm’di. Boyutu >1 cm olan veya 5-10 mm olup malignite için mikrokalsifikasyon, kanlanma artışı, boyuna radyoterapi ve ailede tiroid kanseri 

öyküsü gibi risk faktörleri olan 86 nodüle İİAB yapıldı. Biopsi sonuçlarına göre; %34’ü(n=46) benign, %5’i(n=7)yetersiz, %2’si(n=3) FLUS, 

%1,5’u(n=2) foliküler neoplazi şüphesi, %21’i(n=28) malign olarak belirlendi. Olguların %38,6’sında(n=51) Hashimato tiroiditi eşlik 

etmekteydi. Biyopsi materyali tanı için yetersiz olanların 2’sinde nodul çapı 3 cm’den büyük olması nedeniyle lobektomi yapıldı ve foliküler 

adenom saptandı, diğer olgular USG ile takibe alındı. FLUS saptananlara tiroidektomi yapıldı, 2’sinde papiller tiroid kanseri(PTK), 1’inde diffüz 

adenomatöz hiperplazi(DAH) belirlendi. Foliküler neoplazi şüphesi olan 2 olguya lobektomi yapıldı, birinde foliküler adenom diğerinde DAH 

saptandı. Malign olguların 26’sında PTK, 2’sinde foliküler karsinom saptandı. Tiroid nodüllerinde %22’sinde malignite belirlendi. Malignite 

gelişme oranı kızlarda %29(n=26), erkeklerde %9(n=4) idi. Malignite belirlenen olguların %83’ü(n=25) ötiroiddi. Tiroid nodülü bulunan 

konjenital hipotiroidili(n=7) olgudan birinde ve Hashimato tiroiditli(n=51) olgudan 6’sında malignite belirlendi. Malign nodüllerin tamamı >10 

mm’di(tablo1). Ultrasonografide malign nodüllerin %86,6’sı(n=28) solid yapıda, %36’sı(n=11) hipoekoik, %43’ünde(n=13) ekojenite 

heterojendi, %40’ında(n=12) mikrokalsifikasyon belirlendi(tablo1). Malignite olgularının % 60’ında(n=18) lenf nodu, % 10’unda(n=3) akciğer 

metastazı vardı. 

 

Sonuç: Tiroid nodülü nedeniyle takip edilen çocuklarda malignite(%22) ve malignite olgularında lenf ve akciğer metastazı oranı yüksekti. Nodül 

boyutunun 10 mm’den büyük, solid yapıda, ekojenitesinin heterojen veya hipoekoik olması ve mikrokalsifikasyon varlığı malignite açısından en 

büyük risk etmenleri olarak görünmektedir. 

  

Anahtar Kelimeler: çocukluk çağı, malignite, tiroid nodül 

 
 

[S-022] 
Doğum Ağırlığının, Vücut Yağ Dağılımı Ve Yağlanma Paramaterleri Üzerine Etkileri 
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Doğum ağırlığının ileriki döneminde kilo durumu ve yağ dağılımı üzerine etki ettiği, doğum ağırlığı geriliği ve iri doğumun kardiyometabolik 

hastalıklar için de risk oluşturduğu ileri sürülmektedir.  

Bu çalışmada doğum ağırlığının çocukluk ve adelosen dönemi boyunca vücut yağ miktarı ve vucut yağ dağılımı parametreleri üzerine etkisi 

değerlendirilmiştir. 

Metod: Bu cross-sectional çalışmada tabakalı örneklem sistemi ile belirlenen, ilk ve orta dereceli okullarda 6-17 yaş arası 4581 çocuğun 

ölçümleri yapılmıştır. Antropometrik parametreler boy, kilo, bel çevresi, boyun evresi, triceps cilt kıvrım kalınlığı uygun yöntemlerle 

ölçülmüştür. BMI değerleri hesaplanmış total vücut yağ miktarı bioelektrik impedans ile değerlendirilmiştir. Ailelere gönderilen anket formunda 

doğum haftası ve doğum ağırlığı bilgileri öğrenilmiş, verileri eksik olan, prematur veya surmatur doğan 755 çocuk çalışma dışı bırakılmıştır.  

Bulgular: Çocukların %46’sı erkek idi. doğum ağırlığı %11.6’sında 2500gr altında, %4.1’i 4500gr üzerinde idi. Olguların antropometik 

ölçümlerinin 10, 50 ve 90 persentil değerleri yaş ve cinsiyete göre ayrı ayrı değerlendirildi. Tüm yaş ve cinsiyet gruplarında doğum ağırlığı 

düşük olup 90 persentil üzerinde olanlar hemen tüm paremetrelerde normal ağırlıklı doğanlara göre fazla ve 10 persentil değerleri diğer gruplara 

göre en alt şekilde seyretti. Aynı şekilde fazla doğum ağırlığına sahip olanların altı yaştan itibaren tüm antropometrik ölçümlerde 10 persentil 

değerleri üst sınırda seyretti. Ancak bu grubun 90 persentil için uygun sayısı olmadığından değerlendirme yapılamadı. Tüm antropometrik 

ölçümler yaşla artış gösterirken, vücut yağ yüzdesi erkeklerde pubertal yaşlardan itibaren azalırken kızlarda yaşla çok az artış gözlendi. 

Yorum: Doğum ağırlığı düşük veya yüksek olan çocukların ileri yaşlarda obezite ve kardiyovasküler hastalıklar açısından daha riskli olduğu 

bilinmektedir. Bu çalışmada oldukça büyük bir grupta doğum ağırlığının altı yaştan itibaren vücut yağ miktarı, vücut yağ yüzdesi ve üst vücut 

yağlanması ve santral yağlanma gibi riskli bölgelerde yağ depolanmasını gösteren antropometrik paramatreler üzerinde etkisi yaş ve cinsiyete 

göre değerlendirilmiş ve yaşamın başındaki doğum ağırlığının ileri yaşlarda da etkili olduğu gösterilmiştir. 

  

Anahtar Kelimeler: doğum ağırlığı, yağ dağılımı, yağlanma 
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[KS-001] 
Konjenital Adrenal Hiperplazi Olgularımızın Genetik Dağılımı: 145 Hasta ile Tek Merkez Deneyimi 
  

Melek Yıldız1, Hasan Önal1, Banu Aydın1, Alper Gezdirici2, Abdurrahman Akgün1, Elif Yılmaz Güleç2, Beyza Belde Doğan1, Teoman Akçay1, 

Erdal Adal1 
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kanuni Sultan Süleyman Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi, Çocuk Endokrinoloji ve Metabolizma Bölümü, 

İstanbul 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kanuni Sultan Süleyman Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi, Tıbbi Genetik Bölümü, İstanbul 

  

Giriş: Konjenital adrenal hiperplazi (KAH), adrenal steroidogenez basamaklarından birinde gerçekleşen enzim eksikliği nedeniyle ortaya çıkan, 

otozomal resesif geçişli genetik bir hastalıktır. Kolesterolden kortizol sentezlenmesinde rol alan enzimleri kodlayan genlerde oluşan mutasyonlar 

sonucu ortaya çıkar. En sık sebebi 21-hidroksilaz eksikliği olup, 11-beta hidroksilaz eksikliği, 3-beta hidroksisteroid dehidrogenaz eksikliği, 17-

alfa hidroksilaz eksikliği ve POR eksikliği daha nadir nedenler arasında yer alır. Son yıllarda genetik analiz imkanlarının artmasıyla, daha nadir 

rastlanan KAH formlarının da genetik tanısı konulabilmektedir. Bu çalışmada bölümümüzde takipli KAH tanılı hastaların klinik ve genetik 

özelliklerinin ortaya konulması amaçlanmıştır.  

Metod: Kliniğimizde KAH tanısıyla takip edilen 145 hasta çalışmaya dahil edildi. Olguların başvuru yaşı, başvuru şikayeti, izlemde puberte 

prekoks ve hipertansiyon gelişimi, testiküler adrenal rest tümör varlığı, hormonal değerlendirmeleri, klinik ve genetik tanıları kaydedildi.  

Bulgular: Çalışmaya 64 erkek, 81 kız hasta alındı. Hastaların %88,2’si 21-hidroksilaz eksikliği iken (%61,1’i tuz kaybettiren tip, %17,4’ü basit 

virilizan tip ve %9,7’si non-klasik tip), %9,0’u 11-beta hidroksilaz eksikliği, %2,1’i 3-beta hidroksisteroid dehidrogenaz eksikliği, %0,7’si ise 

POR eksikliği idi. Olguların %65,3’ünde akraba evliliği mevcuttu. Kız hastaların %67,9’u ambigius genitalya ile, erkek hastaların %68,3’ü ise 

tuz kaybı ile tanı almıştı. 15 hasta santral puberte prekoks nedeniyle GnRH analoğu kullanmıştı. 7 hastada testiküler adrenal rest tümör 

mevcuttu. Tanısı genetik olarak doğrulanan toplam 121 hastadan 105’inde CYP21A2/CYP21Bmutasyonu, 12’sinde CYP11B1 mutasyonu, 

4’ünde HSD3B2 gen mutasyonu, 1 hastada ise POR gen mutasyonu saptanmıştı. 

Sonuç: Merkezimizdeki KAH hastalarında gözlenen enzim eksikleri ve ilişkili genetik dağılım literatür ile uyumlu bulunmuştur. İzlem sırasında 

hipertansiyon gelişimi 11-beta hidroksilaz eksikliği açısından uyarıcı olmaktadır. 21-hidroksilaz eksikliği açısından mutasyon saptanmayan, 

hipertansiyon ve sendromik görünüm benzeri klinik özellikleri bulunan ve hormonal açıdan ipucu olan hastalar nadir KAH formları açısından 

değerlendirilmelidir. 

  

Anahtar Kelimeler: Konjenital adrenal hiperplazi, 21-hidroksilaz eksikliği, mutasyon 

 
 

[KS-002] 
Yenidoğan Kız ve Erkek Bebeklerde Ultrasonografi ile Bilateral Adrenal Bez Boyutları 
  

Gülay Karagüzel1, Şebnem Kader2, İlker Eyüboğlu3, Serpil Kaya1 
1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Endokrinoloji B.D. Trabzon 
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Yenidoğan B.D. Trabzon 
3Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji A.D. Trabzon 

  

Giriş-Amaç: Adrenal bez boyutları yenidoğan döneminde en büyüktür ve yaşla birlikte giderek küçülür. Amacımız sağlıklı kız ve erkek 

yenidoğanlarda yaşamın ilk haftası ve dördüncü haftasında ultrasonografi ile bilateral adrenal bez boyutlarını saptamak ve referans aralıklarını 

belirlemekti. 

Yöntem: Çalışmaya hastanemiz sağlam çocuk polikliniğine genel kontrol için başvuran, miadında doğan ve sağlıklı olan yenidoğanlardan yaşları 

dört ve yedi gün arasında olan (postnatal ilk hafta içinde; Grup 1) 66 bebek ile yaşları 26 ve 30 gün arasında olan (postnatal dördüncü hafta 

içinde; Grup 2) 62 bebek (toplam 128 bebek) alındı. Sağ ve sol adrenal bez ultrasonografisi çalışmaya katılan radyolog tarafından Lineer 9-12 

MHz transducer ile (GE Logic 7) çekilerek boyutlar belirlendi.  

Sonuçlar: Grup 1 (30 kız ve 36 erkek) ve Grup 2’deki (30 kız ve 32 erkek) kız ve erkek çocukların sağ ve sol adrenal bez boyutları saptanarak 

persentil değerleri belirlendi. Grup 2’de sağ ve sol adrenal bez volümleri Grup 1’e kıyasla anlamlı olarak daha küçüktü (p<0.001). Kız ve erkek 

çocukların sağ ve sol adrenal bez boyutları arasında anlamlı farklılık saptanmadı (p>0.05; Tablo 1).  

Tartışma: Sağlıklı yenidoğanlarda ultrasonografik olarak adrenal bez boyutlarını inceleyen çok az sayıda yenidoğandan oluşan sadece birkaç 

çalışma vardır. Çalışmamızla sağlıklı kız ve erkek yenidoğanlarda, ultrasonografik olarak ilk kez yaşamın birinci ve dördüncü haftasında sağ ve 

sol adrenal bez boyutları ayrı ayrı saptanarak, bu dönemler için normal referans aralıkları belirlenmiştir. Geliştirilmiş ultrasonografik teknikle 

elde edilen referans veriler konjenital adrenal hiperplazi ve hipoplazi gibi hastalıkların yenidoğan döneminde invaziv işlemlere gerek kalmadan 

tanılandırılmasına yardımcı olabilir. 
  

Anahtar Kelimeler: adrenal bez, ultrasonografi, boyut, yenidoğan 
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[KS-003] 
Tip 1 Diyabet Tanılı Ergenlerin Uyku Kalitesinin Değerlendirilmesi 
  

Fatma Özgüç Çömlek1, Burcu Keskin1, Halime Çelik2, Emine Dilek1, Necdet Süt3 
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı, Edirne 
2Trakya Üniversitesi Hastanesi, Edirne 
3Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Edirne 

  

Uyku sağlıklı yaşamın önemli gereksinimlerinden biridir. Birçok hastalık, özellikle kronik hastalıklar uyku bozukluğuna yol açabilir. Bu 

çalışmada tip 1 diyabetes mellitus (DM) tanılı ergenlerin uyku kalitesi ve buna etki eden risk etmenlerinin değerlendirilmesi amaçlandı.  

Gereç-Yöntem:  

Çalışmaya, Trakya Üniversitesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı’nda Tip 1 DM tanısı ile izlenen 58 ergen (28K, 30E) alındı. Aynı yaş ve 

cinsiyette sağlıklı 40 ergen (18K, 22E) kontrol grubunu oluşturdu. Çalışma için etik kurul onayı alındı. Uyku kalitesini değerlendirmek için 

katılımcılara Pittsburg uyku kalitesi anketi (PUKİ) uygulandı ve sonuçlar istatistiksel olarak karşılaştırıldı. PUKİ 7 bölümden (öznel uyku 

kalitesi, uyku latansı, uyku süresi, alışılmış uyku etkinliği, uyku bozukluğu, uyku ilacı kullanımı ve gündüz işlev bozukluğu) oluşan bir anket 

olup, değerlendirme sonucu PUKİ puanı >=5 olması kötü uyku kalitesi olarak yorumlanır.  

Bulgular:  

Çalışmada yer alan olguların ortalama yaşı DM grubunda 14.3±1.7 yıl, kontrol grubunda 14.1±1.9 yıldı. DM olgularının diyabet süresi 4.8±2.7 

yıl olup, son 1 yıllık ortalama HbA1c düzeyi %8.8±1.9’di. Diyabet grubunda “Alışılmış Uyku Etkinliği” parametresi kontrol grubuna göre 

anlamlı düşük (p<0.001) iken, diğer parametreler benzer bulundu (Tablo 1). Çalışma grubunda kötü uyku kalitesi sıklığı (%31) kontrol grubuna 

(%47.5) göre daha düşük olmasına karşın, fark anlamlı değildi (p=0.19). Cinsiyete göre PUKİ parametreleri açısından iki grup arasında fark 

yoktu (p=0.045). Gruplar kendi içinde cinsiyete göre karşılaştırıldığında diyabet grubunda fark saptanmazken (p=0.94), kontrol grubunda kızlar 

(PUKİ=5,5) erkeklere (PUKİ=3) göre anlamlı kötü uyku kalitesine sahipti (p=0.002). Diyabet grubunda uyku kalitesi, diyabet süresi ve HbA1c 

düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı (p=0.41).  

Sonuç:  

Olgu sayısının az olduğu bu çalışmada DM tanılı ergenlerin uyku kalitesinin beklenildiği gibi olumsuz etkilenmediği, hatta sağlıklı ergenlere 

göre daha iyi uyku kalitesine sahip oldukları saptanmıştır. Ergenlerin diyabetini takip ve tedavi sorumluluğu almış olmaları yaşamlarına disiplin 

getirmiş olabilir. Bu konuda geniş serili çalışmalara ihtiyaç vardır. 

  

Anahtar Kelimeler: ergen, uyku kalitesi, tip 1 dm 

 

 

[KS-004] 
Ülkemizde 2011-2016 Yılları Arasında D Vitamini Durumu 
  

Deniz İlhan Topçu1, Ekin Deniz Aksu2, Gül Yeşiltepe Mutlu3, Murat Öktem1, Mehmet Gönen4, Abdullah Bereket5, Şükrü Hatun3 
1Düzen Laboratuvarı, Ankara 
2Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi 
3Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Bilim Dalı 
4Koç Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi 
5Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Bilim Dalı 

  

Amaç: Son yıllarda ülkemizde 25-hydroxyvitamin D (25OHD) test istemi ve yüksek doz D vitamini reçete sıklığının (Intercontinental Marketing 

Services Health verilerine göre 2012-15 arasında yıllık 2.280.62 kutudan 8.754.753 kutuya)arttığı gözlenmektedir. Bu çalışmada güvenilir ve 

ülke çapında hizmet veren bir laboratuvarın veri tabanı kullanılarak, ülkemizdeki D vitamini durumu incelenmiştir. 

Yöntem: Ocak 2011 - Aralık 2016 arasında LC-MS/MS yöntemi ile çalışılan serum 25OHD ölçümleri değerlendirilmiştir.Toplam 108742 

25OHD ölçümü (18613’ü-%17,1- 18 yaş altında), eşik değerlere (0-11ng/ml, 12-19ng/ml, 20-49ng/ml, 50-70 ng/ml ve >70ng/ml), cinslere, yaş 

gruplarına, bölgelere, mevsimlere göre incelenmiştir. 25OHD ölçümü ile eşzamanlı AlkalenFosfataz (ALP) (10139 test) ve/veya Parathormon 

(PTH) ölçümü (4916 test) olan örneklerde 25OHD düzeyi ile ALP ve PTH arasındaki korelasyon değerlendirilmiştir.  

Bulgular: Ölçümlerin % 72,9’u kadınlara aittir. Ortalama 25OHD düzeyi tüm grupta 21.63±13.28ng/ml, kadınlarda (21.03±13.48 ng/ml), 

erkeklere (23.25±12.59 ng/ml) göre düşüktür(p<0.001). Ortalama 25OHD düzeyi <1yaş:37,26ng/ml, 1-3 yaş 30,12 ng/ml, 4-8 yaş 23,70ng/ml, 

9-13 yaş 21,02ng/ml, 14-18 yaş 18,75ng/ml, 19 30 18.25 ng/ml, 31-50 yaş 20,17ng/ml, 51-70 yaş 21.99ng/ml ve >70 yaş 21,11ng/ml olup, 1 yaş 

altında ve 1-3 yaş arasında altında 25OHD düzeyi, diğer yaş gruplarından yüksektir (p<0.001). 25OHD düzeyi sonbahar(23.81 ng/ml) ve yaz 

aylarında(24.57ng/ml), ilkbahar(19.60ng/ml) ve kışa (19.13ng/ml) göre yüksektir (p<0.001). Dvitamini eksikliği (<12 ng/ml) sıklığı en düşük 1 

yaş altında (% 7) ve 1-3 yaş arasında (%5), en yüksek kadınlarda (%30) 19-30 yaş arasında (% 36), Karadeniz(% 42) ve Doğu Anadolu(%39) 

bölgelerinde, Kış(%36) ve ilkbahar(%34) mevsimlerinde saptanmıştır.25OHD düzeyi ile PTH düzeyi arasında zayıf korelasyon (r=-0.281718, 

p<0.001)saptanırken, ALP düzeyiyle arasında korelasyon saptanmamıştır (r=-0.012323, p=0.214701). 

Sonuçlar: 25OHD düzeyleri, 1 yaş altı ve 1-3 yaş arası gruplar hariç, National Health and Nutrition Examination Surveys 2001-2006 verileri ile 

benzerlik göstermektedir. İlk 3yaşta 25OHD düzeyinin görece yüksek ve Dvitamin eksikliği, yetersizliği sıklığının diğer yaş gruplarına göre az 

olması, ulusal ücretsiz Dvitamin destek programının (ilk yaşta 400 ünite/gün) yeterli olduğunu göstermektedir. 

  

Anahtar Kelimeler: D vitamini, 25 hidroksi vitamin d, eksiklik, yetersizlik 
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[KS-005] 

Ülkemizde Geç Neonatal Hipokalsemi, Perinatal D Vitamini Eksikliği İlişkisinin Değerlendirilmesi: Çok Merkezli Çalışma  
  

Gülcan Seymen Karabulut1, Ayla Günlemez2, Ayşe Sevim Gökalp2, Şükrü Hatun3 
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Pediatrik Endokrinoloji 
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalı Neonatoloji Bilim Dalı 
3Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Bilim Dalı Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalı 

  

Giriş-Amaç: Geç neonatal hipokalsemi, yenidoğan kliniklerinde hala sık görülen sorunlardan birisidir ve sık olmayarak tanı güçlüğü 

yaratmaktadır. Bu çalışmada ülkemizde geç neonatal hipokalsemi ile perinatal D vitamini eksikliğin arasındaki ilişkinin özellikleri ve güncel 

durumu değerlendirilmiştir.  

Yöntem: Ülke çapında 61 yenidoğan merkezinin katılımı ile, prospektif ve kesitsel olarak gerçekleştirilen bu çalışmada Aralık 2015-2016 

tarihleri arasında geç neonatal hipokalsemi tanısı alan term yenidoğanlar ve anneleri çalışmaya dahil edilmiştir. İlgili merkezler tarafından 

FAVOR Web Kayıt Sistemi sistemine 102 hastanın Epidemiyolojik, antropometrik ve laboratuvar verileri kayıt edilmiştir. Anne ve 

yenidoğanlardan serum kalsiyum(Ca), fosfat(PO4), albümin, alkalen fosfataz(ALP), parathormon (iPTH) ve 25(OH)D ölçümleri için kan 

örnekleri alınmış, serum 25(OH)D düzeyi için alınan serum örnekleri uygun koşullarda saklanarak aynı laboratuvarda çalışılmıştır. 25-OHD 

düzeyinin <12 ng/ml olması D vitamini eksikliği olarak kabul edilmiştir.. 

Bulgular: Çalışmada, kriterleri karşılayan 96 yenidoğan ve annelerinin verileri değerlendirilmiştir. Geç neonatal hipokalsemi tanısı alan 

bebeklerin epidemiyolojik ve biyokimyasal özellikleri tablo 1 ve 2’ de belirtilmiştir. Yenidoğanların medyan serum vitamin D düzeyi 6,3(4,1-

9,05) ng/ml olup, %86,5’inde vitamin D eksikliği saptanmıştır. Annelerin ise medyan serum D vitamini düzeyi 5,2(4,7-8,8) ng/ml olup, 

%93'ünde D vitamini eksikliği mevcuttur. Anne ve bebeklerin serum 25(OH)D düzeyleri arasında (r = 0,513, p<0,001) güçlü pozitif korelasyon 

saptanmıştır. D vitamini eksikliği olan yenidoğanların %93(78/83)’ ünde serum fosfor düzeyi normal veya yüksek bulunurken, serum PTH 

düzeyi hastaların % 48,2 ‘sinde yüksek saptanmıştır.  

Sonuç: Son yıllarda gebelik döneminde D vitamini suplementasyonu konusundaki çabalara rağmen ülkemizde geç neonatal hipokalseminin en 

sık sebebi hala perinatal D vitamini eksikliğidir. Bu dönemdeki vakalarda riketse ait tipik biyokimyasal ve radyolojik bulgular eşlik 

etmeyebileceğinden tanı güçlüğü olmaktadır. Bu nedenle hipokalsemisi olan bütün bebeklerde, bebek ve annede 25(OH)D düzeyi bakılmalı ve 

eksiklik saptandığında PTH düzeyleri normal olsa da vakalar D vitamini eksikliğine bağlı hipokalsemi olarak kabul edilmelidir. Perinatal D 

vitamini eksikliğine bağlı geç neonatal hipokalsemiyi, yaşamın ilk gününde başlansa bile yenidoğan dönemindeki D vitamini suplementasyonu 

önlemek mümkün olmadığından gebelik döneminde bütün kadınların günde en az 600 ünite D vitamini alması sağlanmalıdır. 

  

Anahtar Kelimeler: geç neonatal hipokalsemi, maternal D vitamini eksikliği, perinatal D vitamini eksikliği 

 

 

[KS-006] 
Organik Nedenlere Bağlı Santral Puberte Prekokslu Olguların Cinsiyet İlişkili Farklılıkları 
  

Doğuş Vurallı, Alev Özön, Nazlı Gönç, Nurgün Kandemir, Ayfer Alikaşifoğlu 

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Ankara 

  

Giriş-Amaç: Santral puberte prekoks (SPP) erkeklerde sıklıkla organik nedenlere bağlı iken kızlarda çoğunlukla idiopatiktir. Bu çalışmada kız ve 

erkek SPP olgularında organik nedenlerin dağılımı ve cinsiyet ilişkili farklılıkların araştırılması amaçlandı.  

Yöntem-Gereçler: Çalışmaya 2003-2017 yılları arasında SPP tanısı ile izlenen ve GnRH analog tedavisi başlanan 200 kız, 100 erkek olgu dahil 

edildi. Olguların hipofiz MRG bulguları değerlendirilerek organik nedenler ve cinsiyete göre farklılıkları araştırıldı.  

Bulgular: Kız olguların %8'inde (16/200) ve erkek olguların % 24'ünde (24/100) organik patoloji saptandı ve organik nedenlerin erkeklerde daha 

sık olduğu görüldü (p<0.001)(Tablo 1). Organik nedenli tüm SPP olgularında idiyopatik olanlara göre tanı yaşı daha erken, kemik yaşı daha 

ileri, kemik yaşına göre düzeltilmiş boy SDS daha düşük ve kızlarda estradiol düzeyleri daha yüksek idi(p<0.001). Kız olguların %4.5’u (9/200), 

erkek olguların %6’sı (6/100) epilepsi ve mental motor retardasyon nedeniyle izlenmekte olup kranyal MRG’lerinde santral sinir sistemi (SSS) 

gelişimsel anomalisi mevcuttu. Geriye kalan 191 kız olgunun 7’sinde, 94 erkek olgunun 18’inde yer kaplayan lezyon saptandı. Yer kaplayan 

lezyon olarak kızlarda araknoid kist (2/7), hipotalamik hamartom (2/7), hemorajik makroadenom (2/7), optik kiazmatik gliom (1/7) görülürken 

erkeklerde araknoid kist (8/18), hamartom (6/18), hemorajik makroadenom (1/18), optik gliom (2/18) ve kraniyofarenjiom (1/18) mevcuttu. 

Bunun yanı sıra 18 kız olguda ve 11 erkek olguda hipofiz MRG’de insidentaloma (mikroadenom ve milimetrik pars intermedia kisti) saptandı. 

Tüm organik patolojiler arasında kızlarda SSS gelişimsel anomalisi (%56.2), erkeklerde yer kaplayan lezyon (%75) fazlaydı(p<0.05). Erkeklerde 

araknoid kist kızlardan 8 kat, hamartom ise 6 kat daha sık görüldü. Her iki cinste insidentaloma oranı benzerdi (%9 ve %11). Organik nedene 

bağlı kız olguların tümünün 6 yaşından önce, erkek olguların ise 7 yaşından önce tanı aldığı görüldü.  

Sonuç: Kız ve erkek SPP olgularında organik neden oranı ve etyolojik dağılımları farklılık göstermektedir. Erkeklerde hidrosefalinin eşlik ettiği 

araknoid kist ve hamartom en sık organik neden iken kızlarda SSS gelişimsel anomalileri ön plandadır. 

  

Anahtar Kelimeler: araknoid kist, hamartom, idiopatik, santral puberte prekoks 
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[KS-007] 

Tek Gen Hastalığına Bağlı Obezitesi Olan Çocuklarda Klinik ve Genetik Özellikler 
  

Samim Özen1, Damla Gökşen1, Aysun Ata1, Ayça Aykut2, Hüseyin Onay2, Ferda Özkınay2, Şükran Darcan1 
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrin ve Diyabet Bilim Dalı 
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı 

  

Giriş: Leptin – melanokortin sinyal yolağındaki moleküler bozukluklar tek gen hastalığına bağlı erken başlangıçlı ağır obeziteye neden 

olabilir.Amaç: Tek gen hastalığına bağlı obezite saptanan olguların klinik, genetik özellikleri ile izlem bulgularının araştırılması. Hastalar-

Yöntem: Polikliniğimize erken başlangıçlı ağır obezite nedeni ile izlenen ve klinik ön tanıya göre MC4R, POMC, LEP ve LEPR gen mutasyon 

çalışılarak, mutasyon saptanan 17 (6 kız/11 erkek) çalışmaya alındı. Demografik, oksolojik, laboratuvar verileri ve eşlik eden komplikasyonlar 

geriye dönük değerlendirildi. Sonuçlar: Hastaların 11’inde ( %64.7) MC4R geninde, 4’ünde ( %23.5) POMC, 2’sinde (%11.8) LEPR geninde 

mutasyon saptandı. MC4R mutasyonu tanısı olan olguların ortalama başvuru yaşı 10.2± 3.6, obezite başlama yaşı 6.7 ± 3.8 yıl, boy standart 

deviasyon skoru (SDS): 1.51 ± 1.0, vücut kitle indeksi (VKİ) SDS: 3.4±1.6 idi. MC4R için literatürde tanımlı mutasyonlardan 2’şer olguda 

p.N274S, p.S136F, p.V166I, 1’er olguda p.I316S, p.Y35X mutasyonları bulundu. İlk kez bu çalışmada bulunan 2 ayrı olguda p.I291SfsX10 (biri 

homozigot) ve 1 olguda p.M200del 1 mutasyonları gösterildi. POMC eksikliği olguların başvuru yaşı 2.9 ± 3.1 yıl idi. Bir olgu intrauterin tanı 

almıştı. Olguların ortalama boy SDS: 3.1±1.2, VKİ SDS: 3.5±0.2 saptandı. Olguların 1’inde p.Q33HfsX38, 2 kardeş olguda p.P69L ve 1 olguda 

p.M22W homozigot mutasyonları saptandı. POMC eksikliği olan olguların tümünde santal ACTH eksikliğine bağlı adrenal yetmezlik ve 3 

olguda santral hipotiroidi gözlendi. LEPR mutasyonlu 2 olgunun başvuru yaşı 7.6 ± 9.0 boy SDS: 0.0 ± 0.5, VKİ SDS: 6.5± 5.0 idi. LEPR 

mutasyonu olan akraba olmayan 2 olguda daha önce tanımlanmamış p.W646C homozigot mutasyonu bulundu. Komplikasyonlar 

değerlendirildiğinde; İnsulin direnci; Olguların tümünde insulin direnci, MC4R ve LEPR mutasyonu olan birer hastada bozulmuş açlık glukozu 

saptandı. Diyabet hiç bir olguda gözlenmedi. Hepatosteatoz; MC4R mutasyonu olan hastanın 7 ‘sinde (%70), POMC olguların 3’ünde (%75) 

LEPR olgularının tümünde saptandı. Uyku apnesi; MC4R mutasyonu olan 9 ve 14 yaşında 2 erkek gözlendi. Hipertansiyon; 4’ünde MC4R, 1’i 

POMC gen mutasyonu olmak üzere 5(%31.2) olguda gözlendi. Ağır genu varum deformitesi; 2 ayrı olguda 10 yaş (MC4R mutasyon) 5.5 

yaşında ( LEPR mutasyonu) olan saptandı. Hipogonadotropik hipogonadizm; LEPR mutasyonu olan 15 yaşında kız olguda saptandı. Tüm 

olgulara tıbbi beslenme tedavisi, yaşam tarzı değişikliği ve 9 olguya metformin tedavisi uygulandı. Olguların ortalama izlem süresi 2,8 ± 3,1 yıl 

olmakla birlikte son kontrollerinde başvuruya göre VKİ SDS farkı -0,11 ± 1,5 saptandı ( p>0.05).Sonuç: Erken başlangıçlı ağır obezitesi olan 

olgularda tek gen hastalığına bağlı obezitenin en sık nedeni MC4R gen mutasyonlarıdır. Tek gen hastalığına bağlı obezitesi olan olgularda erken 

yaşlardan itibaren obeziteye bağlı komplikasyonlar gözlenebilir. Olguların tedavisindeki güçlükler devam etmektedir. 

  

Anahtar Kelimeler: Obezite, tek gen hastalığı, genetik 

 

 

[KS-008] 
Sınırda Hipotiroidi Özelliği Gösteren Yenidoğan ve Süt Çocuklarında Başvurudaki Klinik Özellikler: 1.Yaş 2.Yaş ve 3.Yaş 

İzlem Sonuçları 
  

Hülya Özer Şahin1, Zeynep Kaba Şıklar2, Tuğba Çetin2, Merih Berberoğlu2 
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Ankara 
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Endokrin Bilim Dalı, Ankara 

  

Amaç: Sınırda hipotiroidi hafif yüksek TSH ile normal sT4 olarak tanımlanır. Tedavi gerekliliği tartışmalıdır. Bu çalışmada 0-1 yaş arası tanı 

alan hastaların ilk 3 yaş içerisinde, geçici ve kalıcı hipotiroidizmin öngörülmesinde yardımcı olabilecek klinik ve laboratuar parametrelerinin 

saptanması; ilaç endikasyonu ipuçları aranması amaçlanmıştır. 

Gereç-Yöntem: Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalımızda Haziran 2005 - Ocak 2016 yılları arasında sınırda hipotiroidi tanısı alan 49 olgu geriye 

dönük incelendi. Postnatal ilk 1 yılda sınırda hipoitiroidi olarak (TSH>5mIU/ml ve sT4 normal) yorumlanan hastalar alınarak, başvuru verileri 

ile 1.yaş, 2.yaş ve 3.yaş kontrol izlemleri kesitsel olarak ayrı ayrı incelendi. Ayrıca her yaş grubunda tedavi alan ve almayan olgular 

karşılaştırıldı.  

Bulgular: Başvuruda ortanca yaş 43 gündü. Tüm hastaların klinik bulguları normal sınırlardaydı. Tanıda 49 olgunun %42,82’si (n:21) topuk kanı 

TSH taramasından geri çağrılma, %34,7s’i (n: 17) uzamış sarılık, %22,5’,i (n:11) rastlantısal tetkikler sonucunda TSH yüksekliği saptanması ile 

başvurmuştu. Annede tiroid hastalığı öyküsü %18,3 olarak bulundu. Tiroglobulin düzeyi ortalama 72,8±73ng/ml olup 20 olguda hTg>50 ng/ml 

ile hafif yüksekti. Olguların iyot düzeyi %25,7 (n:11) normal sınırlarda iken; %46,6 (n: 20) olguda iyot yüklenmesi, %27,7 (n:12) olguda iyot 

eksikliği vardı. İzlemde 23 olguya ortanca 3. ayda tedavi başlandı. Tedavi başlangıcı TSH düzeyiort 10,1±2,79 µıU/ml idi. Başlangıçta 3,4±1,83 

mcg/kg/g olan LT4 dozu, 3.yaşta 1,9±0,5 mcg/kg/g’e geriledi ve aradaki fark anlamlı idi (p=0,000). LT4 tedavisi alan 23 olgunun 8’inin 

tedavisinin ilk 3 yaşta kesildiği görüldü. İzlemi devam eden ve 3. Yaşını tamamlayan 25 olgunun başvuru, 1.2.3. yaş büyüme parametreleri ve 

sT4 düzeyleri açısından tedavi alan ve almayan olgular arasında fark saptanmadı(p>0.05). 

Sonuç: Sınırda hipotiroidi olarak yorumlanan yenidoğan ve sütçocuğu olgularının ilk 3 yaş takip sonuçlarını değerlendirdiğimizde; iyot ile ilgili 

durumların bu grup hastalarda en belirgin etyolojik neden olduğu görüldü. Ayrıca subklinik hipotiroidi, hipertirotropinemi gibi aynı anlama 

gelen tanıların yer aldığı bu hasta grubunda LT4 tedavi gereksiniminin güçlü kanıt bulgusu da saptanmadı. 

  

Anahtar Kelimeler: doğumsal hipotiroidi, iyot eksikliği, iyot yüklenmesi, sınırda hipotiroidi 
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[KS-009] 
Okul Çocuklarında Levotiroksinin Sabah ve Gece Kullanımının Tiroid Fonksiyonları ve Hasta Memnuniyeti Açısından 

Karşılaştırılması 
  

Onur Akın 

Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara 

  

Levotiroksin (LT4) tedavisi genel olarak kahvaltıdan en az yarım saat önce uygulanmaktadır. Bu uygulama rejimi, özellikle okul çocuklarında 

ilaç alımı sonrası kahvaltıyı beklemenin zor gelmesi, okula yetişme telaşesi ile ilaç alımının unutulması gibi nedenlerle uyum sorununa neden 

olabilmektedir. Çalışmamız LT4’ün sabah uygulanması ile alternatif olarak yatmadan önce uygulanmasını tiroid fonksiyonları, yaşam kalitesi, 

ilaç uyumu ve hasta memnuniyeti açısından karşılaştırmayı amaçlamıştır. 

Hipotiroidizm tedavisi almakta olan 8-18 yaş arası 163 hasta çalışmaya dahil edildi. Hasta grubu, tedavisi son 3-6 ay içinde başlananlar ve en az 

1 yıldır tedavi alanlar olmak üzere 2 grupta incelendi. Çalışmaya dahil edilen tüm hastaların tedavi rejimleri sabahtan geceye alındı ve 3 ay 

boyunca tedavi gece uygulandı. Hastaların tedavi rejimleri geceye alınmadan önce ve 3 aylık gece kullanımı sonrası tiroid fonksiyon testleri, kan 

yağları, üre, kreatinin değerleri çalışıldı, antropometrik ölçümleri alındı ve hastalara yaşam kalitesi anketi (PesQl), hipotiroidizm semptom skoru 

ile Morisky tedavi uyum skalası uygulandı. Gece uygulaması sonrası hastalara hangi tedavi rejimini tercih ettikleri ve bu tercihin gerekçeleri 

soruldu. 

Hem yeni tedavi başlanmış hem de 1 yıldan uzun süredir tedavi almakta olan hastalarda sabah ve gece kullanımı arasında tiroid fonksiyonları, 

biyokimyasal sonuçlar, yaşam kalitesi, semptom skoru ve ilaç uyumu açısından fark bulunmadı. Çalışma sonunda uzun süredir tedavi alan 

hastaların %60’ı sabah rejimini tercih ederken, tedavisi yeni başlamış olanların %64.2’si gece rejimini tercih ettiler. Tedavisi yeni başlamış olan 

grupta gece rejimini tercih eden hastaların ilaç uyumunun gece ilaç aldıkları dönemde arttığı görüldü.  

LT4’ün sabah ve gece uygulanması arasında herhangi bir fark bulunmadı. Tedavisi yeni başlayan hastalarda tercih ettikleri rejimin 

uygulanmasının tedaviye uyumu arttırdığı görüldü. Bu sebeple LT4 tedavisinin uygulama zamanının seçiminde hasta tercihinin öncelikli olarak 

göz önüne alınmasını önermekteyiz. 

  

Anahtar Kelimeler: levotiroksin, hipotiroidizm, ilaç uyumu, hasta memnuniyeti 

 

 

[KS-010] 
Otoimmun Tiroidit Tanısında Superb Microvasküler Görüntülemenin Tanısal Değeri 
Zuhal Bayramoglu1, Aslı Derya Kardelen2, Şükran Poyrazoğlu2, Firdevs Baş2 
1İstanbul Tıp Fakültesi, Radyoloji Bilim Dalı 
2İstanbul Tıp Fakültesi Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalı 

 Amaç: Hashimoto tiroiditinde (HT) tiroid bezinin değerlendirilmesinde mükemmel mikro-vasküler görüntülemenin gri skala ve Doppler 

görüntülemeye tanı katkısını değerlendirmek. 

Gereç-Yöntem: Çalışma, HT'li 55 hasta ve 23 sağlıklı gönüllü içermektedir. Sostre ve Reyes tarafından önerilen şema tarafından Sınıf 2 olarak 

sınıflandırılan hipoekoik odaklı veya yamalı infiltrasyonlu HT hastaları, daha sonra Grade A (% 50'den az) ve B (% 50'den fazla) olarak 

gruplandırılmıştır. Doppler görüntüleme ile ortalama dirençli indeksler, pik sistolik ve end diyastolik hızlar ve superb mikro vasküler 

görüntüleme yoluyla vaskülarite indeksi, lineer 10-14.0 MHz prob kullanarak Aplio ™ 500 ultrason cihazı ile elde edildi. 

Bulgular: HT'li hastalarda medyan tiroid hacmi (7.42 mi), pik sistolik (20 cm / sn) ve end diyastolik hızları (8.51 cm / sn) kontrol grubuna 

kıyasla (4.62 ml; 16.0-7.35 cm anlamlı olarak yüksekti. Çalışma grubunun medyan vaskülarite endeksi (VI) (% 13.5)kontrol grubuna göre 

anlamlı olarak daha yüksekti (% 7.95). Doppler bulguları kontrol grubu ve A sınıfı hastalar karşılaştırıldığında; PSV, EDV ve RI istatistiksel 

olarak anlamlı bir değere ulaşamadı. Bununla birlikte, A sınıfı hastaların VI değerleri kontrollerden anlamlı derecede daha yüksek VI (% 9.85 

IQR 6.69-12.88 vs % 7.95, IQR 5.98-9.70) (P = 0.016). VI ve anti-tiroglobulin antikor düzeyleri ile (r = 0.334, p <0.05) ve VI ve anti-tiroid 

peroksidaz antikor düzeyleri ile anlamlı derecede pozitif korelasyon bulundu (r = 0.468, p <0.05). HT'nin tanısında vaskülarite indeksi için 

optimal cut-of değeri% 10.58, özgüllüğü ise% 68 ve özgüllüğü% 92 idi. 

Sonuç: Süper mikro-vasküler görüntüleme, mikrovasküler yapıların mükemmel bir şekilde görselleştirilmesi ve VI gibi yeni bir parametre olarak 

nicel değerlendirebilmesi yoluyla Doppler parametreleri tarafından HT'nin erken evrelerinde saptanamayan küçük vaskülarite değişikliklerinin 

değerlendirilmesine oldukça faydalıdır. 

  

Anahtar Kelimeler: Hasimoto tiroiditi, superb microvasküler görüntüleme, vaskularite indeksi 
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[P-001] 
MC2R ve MRAP Gen Mutasyonuna Bağlı FamilalGlukortikoid Direnci Olgularının Başvuru Özellikleri, Klinik ve İzlem 
  

Mehmet Nuri Özbek1, Nezahat Doğan Karaşin2, Hüseyin Demirbilek3, Meliha Demiral1, Sumru Kavurt4, Rıza Taner Baran5, Tülay Güran6 
1Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Diyarbakır 
2Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Pediatri, Diyarbakır 
3Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Ankara 
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Giriş-Amaç: Melanokortin reseptör ailesi α, β, γ MSH ve ACTH bağlayan reseptörlerdir. Melanokortin reseptörleri doku spesifik olup MC2R 

adrenal kortekste exprese olur ve ACTH’ya spesifiktir. Son yıllarda MC2R’ünün plazma membranı transportunda rol alan küçük transmembran 

proteinler tanımlanmıştır (MRAP). MC2R ve MRAP’ı kodlayan genlerdeki mutasyonlar familyalglukokortikoid direncine (FGD) yol 

açmaktadır.  

Olgu: Bu çalışmada MC2R ve MRAP gen mutasyonuna bağlı FDG tanısı alan 6 olgunun mutasyon sonuçları ve izlemi değerlendirildi (Tablo). 

Altı hastanın 5’inde MC2R geninde, birisinde ise MRAP mutasyonu saptandı. MC2R geninde 560delT homozigot mutasyonu 3 kız hastada 

saptandı. Bu hastalardan biri respiratuvardistres nedeniyle yenidoğan kliniğinde yatarken hiperpigmentasyon ve hipoglisemik konvülsiyon 

nedeniyle tanı almıştı. Diğer olgular 4 ve 12. aylık iken aynı şikayetlerle başvurmuşlardı. Oniki aylık iken tanı alan hasta ikizeşi, psikomotor 

gelişimi geri (PMR) ve tekrarlayan konvülsiyonlar nedeniyle epileptik iken diğer iki hasta normaldi. 

MC2R geninde A233P mutasyonuna sahip hasta 9 aylık iken hipoglisemik konvülziyon nedeni ile başvurdu. Başvurusunda hiperpigmentasyon 

dışında patolojik bulgu saptanmadı. Hidrokortizon tedavisi ile sorunsuz izlenen hasta 5.5 yaşında, antropometrik ve nöromotor gelişimi normal 

bulundu. MC2R geninde G226R mutasyonuna sahip hasta ise 18 aylıkken hipoglisemik konvülsiyon, primer hipotiroidi ve PMR nedeniyle 

başvurdu. Hastanın 9 yaşındayken yapılan son kontrolünde PMR ve obezite vardı. Hidrokortizon ve L-tiroksin tedavisi ile hormon düzeyleri 

normal sınırlardaydı. 

Son olgu ise 34 aylık iken hipoglisemik konvülsiyon nedeni ile başvurarak tanı aldı ve MRAP geninde mutasyon saptandı. Hasta tekrarlayan 

konvülziyonlar nedeni ile antiepileptik tedavi alıyordu. Hastanın 9.5 yaşında yapılan son kontrolünde hidrokortizon tedavisi ile hipoglisemi ve 

konvülsiyonlarının olmadığı, ACTH’nın baskılandığı görüldü. PMR olan hasta antiepileptik tedaviye devam ediyordu.  

Sonuç: FGD hasta serimizde erken dönemde tanı alıp hidrokortizon tedavisine başlanan ve tedaviye uyumu iyi olan olguların nöromotor 

gelişiminin iyi olduğu, geç tanı alan ve tedavi uyumu iyi olmayanlarda psikomotor gerilik olduğu görüldü. Psikomotor gelişim geriliğine sık 

görülen hipoglisemi atakları ve hipoglisemikkonvulziyonların neden olduğu düşünüldü. 

  

Anahtar Kelimeler: Familyal glukokortikoid direnci, MC2R, MRAP gen mutasyonu 

 
 

[P-002] 
Hiperpigmentasyon ile tanı alan bir 11 beta hidroksilaz enzim eksikliği olgusu 
  

Ruken Yıldırım1, Edip Unal2, Yusuf Kenan Haspolat2 
1Diyarbakır Çocuk Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi 
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinolojisi 

  

Giriş: Otozomal resesif olarak kalıtılan konjenital adrenal hiperplazi (KAH) vakalarının yaklaşık % 5-8’i CYP11B1 (P450c11B) geninde 

meydana gelen mutasyondan kaynaklanır. CYP11B1 geninde meydana gelen kısmi enzimatik aktivite kayıpları, klasik olmayan konjenital 

adrenal hiperplazi (NKAH) ye neden olmakta ve bu mutasyonların sıklığı bilinmemektedir. 11 beta hidroksilaz eksikliğinin neden olduğu 

NKAH, hafif virilizasyon, çocuklarda puberte prekoks ve kadınlarda polikistik over sendrom (PKOS)’u destekleyen semptomlarla kendini 

gösterebilir.  

Olgu: Cilt renginde koyulaşma ve genel durum bozukluğu nedeniyle yenidoğan servisinden danışılan kız fenotipinde hasta. Öz geçmişinde; C/S 

ile hastanede 27 haftalık. Anne ile baba arasında 2. dereceden akrabalık bulunduğu, ailede benzer hastalık öyküsünün olmadığı öğrenildi. Fizik 

muayenesinde; boy:40 cm, va:1200 g, TA:normal. Gözde retinopati mevcuttu. Yapılan tetkiklerinde; serum sodyumu:131 mmol/L (135–146), 

K:3.6 mmol/L (3.5-5.1), FSH:3.79 mIU/ml (1.8–9.0), LH:0.43 mIU/ml (0.5–10.4 ), Estradiol:351 pg/ml, T.Testosteron:13.2 ng/mL (0.1–1.0), 

ACTH:598 pg/ml (10–60), Kortizol:20 μg/dL (6.2–19.4), 17-OH progesteron:64.7ng/ml, androstenedion:4.57 ng/mL, progesteron:60 ng/mL, 

Renin:818 ng/ml/saat, Aldosteron:1573 pg/ml, Wbc:112.000, plt:70.000, hct:38. Metabolik testler normaldi. pelvik USG:uterus 15*4 mm, sağ 

over 5x2,5 mm, sol over 4x2 mm olarak ölçüldü. Hastanın karyotip analizi 46,XX olarak geldi. Adrenal yetmezlik nedeniyle 10 mg/m²’den 

hidrokortizon tedavisi başlandı. KAH açısından başka bir merkeze genetik kan gönderildi. Beş aylık olduğunda ilaç kesilerek klasik ACTH 

yapıldı. Kortizol:25.2 µg/dl, Testosteron:0.03 ng/ml, 17-OH progesteron:1.37, progesteron:0.54 ng/ml saptanan hastadan DOC ve deoksikortizol 

bakılamadı. Hidrokortizon tedavisi kesilmiş olan hastanın genetik testinde 21 hidroksilaz enzimi normal çıktı. CYP11B1 geninde ise R43Q 

heterozigot (enzim aktivitesi %30-50) ve A386V heterozigot (enzim aktivitesi bilinmiyor) hastalıkla ilişkili mutasyon saptandı. Hastamızda 

virilizasyon bulgusunun olmaması, heterozigot form olması, belirli bir enzim düzeyinin varlığı bu mutasyonun 11 beta hidroksilaz eksikliğinin 

nonklasik formu olabilirmi(?) sorusunu akla getiriyordu. Hastaya mevcut hastalığa bağlı komplikasyonların oluşumunu engellemek için idame 

dozdan hidrokortizon başlandı.  

Sonuç:  

11 beta hidroksilaz enzim eksikliği yenidoğan döneminde adrenal yetmezlik gelişen olgularda virilizasyon bulgusu olmasada akılda 

bulundurulmalı. Olgu farkındalığı artırmak için sunulmuştur 

  

Anahtar Kelimeler: Adrenal yetmezlik, 11 beta hidroksilaz, konjenital adrenal hiperplazi 
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[P-003] 

Adrenal Yetmezlikle Başvuran Bir Smith-Lemli-Opitz Tip II Olgusu 
  

Merve Nur Hepokur1, Gül Direk1, Zeynep Uzan Tatlı1, Leyla Akın1, Nihal Hatipoğlu1, Mustafa Kendirci1, Selim Kurtoğlu2 
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Kayseri 
2Özel Memorial Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Birimi, Kayseri 

  

Amaç: Smith-Lemli-Opitz sendromu (SLOS) büyüme geriliği, mental retardasyon ve multiple konjenital anomalilerle karakterize otozomal 

resesif geçişli genetik bir hastalıktır. Bu sendromda 7 dehidrokolesterol redüktaz enziminin eksikliği nedeniyle kolesterol oluşumunda yetersizlik 

meydana gelmektedir. Biz burada adrenal yetmezlikle başvuran, klinik ve laboratuvar bulguları ile SLOS tip 2 tanısı alan bir olguya dikkat 

çekmek istedik. 

Olgu: 38 günlük erkek hasta tekrarlayan kusma, hiponatremi, hiperkalemi ve eşlik eden kuşkulu genitalyası olması üzerine tarafımıza 

yönlendirildi. Hastanın öyküsünde 28 yaşında bilinen hastalığı olmayan annenin 2. gebeliğinden 2. canlı doğan olarak 3340 gr ağırlığında 

sezeryanla dış merkezde doğduğu, solunum sıkıntısı nedeni ile YDYBÜ’de yattığı, anne baba arasında akrabalık olmadığı öğrenildi. Fizik 

muayenesinde vücut ağırlığı 3300 gr (-2,16 SDS), boy 52 cm (-1,41 SDS) ve baş çevresi 36 cm (-1,95 SDS) idi. Başını tutamayan ve hipoton 

olan hastada skafosefali, burun kökü basıklığı, antevert burun delikleri, kısa boyun, mikrognati, yüksek damak, düşük yerleşimli kulaklar, ellerde 

bilateral polidaktili, simian çizgisi ve ayaklarda 2. ve 3. parmaklarda sindaktili saptandı. Genital muayenesinde fallus 2*1 cmdi, penoskrotal 

hipospadias ve inmemiş testisi mevcuttu. Kardiyolojik muayenesinde 1/6 sistolik üfürüm saptandı. Kan biyokimyasında sodyum 119mmol/L, 

potasyum 5mmol/L olarak geldi. Hastanın bakılan ACTH 173pg/ml, kortizol 4,7mcg/dl saptanması üzerine primer adrenal yetmezlik 

düşünülerek hidrokortizon ve fludrokortizon tedavisi başlandı. Periferik kan kromozom analizi 46XY ile uyumlu bulundu. Ekokardiyografide 

PDA ve minimal MY, batın usgde hipertrofik pilor stenozu tespit edildi. Adrenal yetmezliğe eşlik eden dismorfik bulguları bulunan hastadan 

gönderilen total kolesterol 81mg/dl, 7 dehidrokolesterol 623 umol/L saptanması üzerine hastaya SLOS tip 2 tanısı konuldu. Hastanın tedavisine 

kolesterolden zengin diyette eklenerek takiplerine devam edildi.  

Sonuç: SLOS kolesterol metabolizmasının doğumsal bir kusuru sonucu gelişen, otozomal resesif kalıtım özelliği gösteren bir hastalıktır. 

Yenidoğan döneminde kuşkulu genitalya ile gelen ve dismorfik özelliklere sahip olan hastalarda serum kolesterol düzeyi ölçülerek SLOS 

dışlanmalı ve bu hastalarda adrenal yetmezliğin eşlik edebileceği unutulmamalıdır. 

  

Anahtar Kelimeler: adrenal yetmezlik, ambigus genitale, smith lemni opitz sendromu 

 

 

[P-004] 
Sıradışı Bulgularla Ortaya Çıkan Konjenital Adrenal Hiperplazi Olgusu: CYP21A2 Geninde Ekzon 4-7 Duplikasyonu 
  

Heves Kırmızıbekmez, Sümeyye Çeliker, Fatma Dursun, Gülcan Seymen Karabulut 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

  

Giriş: CYP21A2 geninde mutasyonlar konjenital adrenal hiperplazinin en sık nedenidir. Bilinen mutasyonların araştırılmasıyla hastaların %75-

80’i belirlenebilmektedir.  

Olgu: 6 aylık erkek. Bir aylıktan itibaren 5 kez tuz kaybı nedeniyle hastaneye yatmış. Kusma, halsizleşme yakınması ile hastaneye götürülüyor 

ve hiponatremi nedeniyle yatırılıp damardan sıvı tedavisi veriliyormuş. Düzelince taburcu oluyor, en fazla 10 gün içinde tekrar aynı tabloyla 

hastanelik oluyormuş. Prenatal ve natal özgeçmişinde özellik yok. Akrabalık ve ailevi hastalık yok. Tuz kaybı ile ilk yatışında yapılan 

tetkiklerde Na: 120 mEq/L, K: 5,8 mEq/L, Renin: 16 uU/ml, Aldosteron: 1224 pg/ml olarak saptandığı için psödohipoaldosteronizm düşünülerek 

ağızdan tuz ve anti-potasyum tedavileri başlanmış. Kan gazları ve böbrek fonksiyonları normal. Çocuk Endokrine getirildiğinde yine kusması 

başlamıştı, hafif dehidratasyonu, hiponatremi ve hiperkalemisi vardı. VA: 7 kg (-1,04 SDS), boy: 68 cm (0,04 SDS), testisler skrotumda 1-2 ml, 

penis 5x2 cm, hiperpigmentasyon veya hipospadias yok. Klinik bulgular desteklememekle birlikte adrenal yetmezlik ekarte edilemediğinden 

düşük doz ACTH testi yapılarak hidrokortizon ve fludrikortizon tedavileri başlandı. 30. dk’da kortizol: 2,4 ug/dl idi. Tedavi sonrasında hiç tuz 

kaybı atağı olmadı. 7. ayda standart doz ACTH testi yapıldı. Klinik ve laboratuvar bulguları ile tanısal karmaşa devam ettiğinden 9 aylıkken 

tekrarlandı (Tablo-1). CYP21A2 geninde mutasyon saptanmadı. Progesteron yüksekliği POR eksikliğinden şüphelendirmekle birlikte klinik 

bulguları uyumsuzdu. Hastanın testlerinde 17OHP çok yüksek saptanmamıştı. Düzenli tedavi altındayken 17OHP 140 ng/ml olması öncesinde 

çok daha yüksek düzeylerde olup “hook-effect” nedeniyle düşük olarak ölçülmüş olduğunu düşündürdü. 21-hidroksilaz eksikliği açısından 

MLPA yöntemi ile tekrarlanan genetik analizde de CYP21A2 geninde ekzon 4-7 duplikasyonu saptandı. Aynı bölgede duplikasyon hastanın 

tamamen sağlıklı olan annesinde de saptandı.  

Sonuç: Bu hastadan tuz kaybettiren KAH’nin sıradışı klinik ve laboratuvar bulgularla ortaya çıkabileceğini öğrendik. Klasik yöntemler ile 

steroid hormon ölçümleri yanıltıcı olabilir. PCR ile bilinen mutasyonların incelenmesinin tanısal değeri sınırlı olup klinik izlemin önemi 

unutulmamalıdır. 

  

Anahtar Kelimeler: adrenal, genetik, hormon, klinik 
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[P-005] 
İzole Aldosteron Sentaz Eksikliği, İki Olgu 
  

Emel Hatun Aytaç Kaplan1, Murat Karaoğlan1, Kadri Karaer2, Mehmet Keskin1, Esra Karadağ3 
1Gaziantep Üniversitesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Gaziantep 
2Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genetik Tanı Merkezi, Gaziantep 
3Gaziantep Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Gaziantep 

  

Amaç: İzole aldosteron eksikliği nadir görülen bir patoloji olup, CYP11B2 geninin mutasyonu sonucu gelişmektedir. Tuz kaybı başlıca bulgusu 

olup geç tanı alan olgularda büyüme geriliği gözlenmektedir. Burada büyüme geriliği ile başvuran, hiponatremi ve hiperpotasemi saptanan, izole 

aldosteron sentaz eksikliği tanısı konan iki olgu sunduk. 

Olgu1:3 aylık kız hasta, kusma ve kilo alamama ile getirildi. Anne babası birinci derece kuzendi. Boyu 52,5 cm (3 p altı), kilosu 3,4 kg (3 p altı), 

baş çevresi 36 cm (3 p altı) idi. Sistem muayeneleri doğal, vajen ve üretra açıklığı mevcut, kız görünümdeydi. Glukoz:108 mg/dl, Na:116,4 

mmol/l, K:7,1 mmol/l, Ca:11,9 mg/dl, Mg:2,6 mg/dl, idrar elektrolitleri normaldi. ACTH:29pg/ml, kortizol:7,6 ug/dl, 17OH progesteron:0,63 

ng/ml, 11DOC:0,19 ng/ml, renin:5500 ıu/ml, aldosteron:3,5 ng/dl, testosteron:10ng/dl, DHEAS:1,7 ng/dl, karyotipi 46 XX idi. Pelvik USG’de 

uterus ve over normal boyutlardaydı. Antipotasyum tedavi ve sodyum replasman tedavisi uygulandı. Aldosteronu düşük olan hastada izole 

aldosteron eksikliği düşünülerek fludrokortizon 2x0,1 mg başlandı. İzleminde kusmaları gerileyip tartı almaya başlayan hastanın elektrolit 

bozukluğu düzeldi.  

Olgu 2: 2,5 aylık erkek hasta, kilo alamama ile başvurdu. Anne babası birinci derece kuzendi. Boyu 56,5 cm (3 p altı), kilosu 3,8 kg (3 p altı), 

baş çevresi 37 cm (3 p altı) idi. Testisleri skrotumda, penis boyu 3,5 cm idi. Glukoz:78 mg/dl, Na:122 nmol/l, K:6,6 nmol/l, Ca:10,7 mg/dl, 

Mg:2,3 mg/l idi. İdrar elektrolitleri normaldi. ACTH: 15,7 pg/ml, Kortizol:9,7 ug/dl, DHEAS:5,8 ug/dl, testosteron:92 ng/dl, 17 OH 

progesteron:0,7 ng/ml, 11 DOC:0,5 ng/ml, androstenedion:0,06 ng/ml, renin:5500 ıu/ml, aldosteron:3,7 ng/dl, Karyotipi 46 XY idi. Pelvik 

USG’de uterus ve over görülmedi. Sodyum replasmanı, antipotasyum tedavi ve fludrokortizon 2x0,1 mg başlandı. İzleminde kilo alımı artan 

hastanın tuz kaybı düzeldi.  

Her iki olguda aldosteron sentaz eksikliği açısından yapılan genetik tetkikte CYP11B2 geninde homozigot mutasyon saptandı.  

Sonuç: Benzer klinik bulgularla başvuran olgularımızı sunarak büyüme geriliği ile başvuran hastalarda hiponatremi ve hiperpotasemi varlığında 

izole aldosteron sentaz eksikliğine dikkat çekmek istedik 

  

Anahtar Kelimeler: büyüme, hipoaldosteronizm, tuz kaybı 

 

 

[P-006] 
Erken Dönemde Adrenal Kriz Tablosuna Giren ve Familyal Glukokortikoid Eksikliği Tip 1 Tanısı Konulan Yenidoğan 

Olgusu 
  

Mehmet Keskin1, Esat Köklü2, Emel H.aytaç Kaplan1, Murat Karaoğlan1, Kadri Karaer3, Özlem Keskin4 
1Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı 
2Kahramanmaraş Özel Megapark Hastanesi 
3Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Genetik 
4Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Anabilim Dalı 

  

Amaç: Familyal glukokortikoid eksikliği (ACTH direnci); otozomal resesif geçişli, nadir görülen kronik adrenal yetmezlik sorunudur. İzole 

glukokortikoid eksikliği, artmış ACTH düzeyi ve normal veya kısmi eksik aldosteron üretimiyle karekterizedir. Melanokortin reseptöründe 

kusur olan familyal glukokortikoid eksikliği tip 1 de; hipoglisemi, konvulziyonlar, ciltte pigmentasyon artışı, yaşamın erken dönemlerinden 

itibaren görülebilmektedir. Burada doğumun 1. gününde hiperpigmentasyon ve adrenal kriz tablosu ile gelen ve benzer şekilde bir önceki kardeşi 

kaybedilmiş, MC2R gen analizi; glukokortikoid eksikliği tip 1 (ACTH cevapsızlığı) ile uyumlu gelen bir olgu sunulmaktadır. 

Olgu: Kırk günlük erkek hasta; doğum sonrası gelişen hipoglisemi, hiponatremi, hiperkalemi, renk koyuluğu, konvülziyon nedeniyle adrenal 

yetmezlik tedavisi başlanarak yönlendirilmişti. Öyküsünden anne ve babanın uzak akrabalığı olduğu, ilk bebeklerinde de aynı bulguların olduğu 

ve 1. gün kaybedildiği öğrenildi. Fizik muayenesinde, hiperpigmentasyonu belirgin olan olguda hidrokortizon ve fludrokortizon tedavisi uygun 

dozda devam edildi. İzlemde fludrokortizon kesildi. Takiplerde rengi açılmaya başladı. Familyal glukokortikoid eksikliği tip 1 ön tanısı ile 

istenilen MC2R gen analizi tüm gen homozigot delesyonu olarak geldi.  

Sonuç: Bu çalışmada; yenidoğan döneminde çok erken ve hızlı gelişen adrenal yetmezlik ve hiperpigmentasyon olgularında familyal 

glukokortikoid eksikliği tip 1 ön tanısı ile tedavinin hızlı ve etkili verilmesi gerektiğini vurgulamak istedik. 

  

Anahtar Kelimeler: ACTH, familyal, glukokortikoid, MC2R 
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[P-007] 
Geç Belirti Veren Bir Tuz Kaybettiren 21 Hidroksilaz Eksikliği Olgusu 
  

Ahu Paketçi1, Sezer Acar1, Hüseyin Onay2, Ayhan Abacı1, Ece Böber1, Korcan Demir1 
1Dokuz Eylül Üniversitesi, Çocuk Endokrinolojisi Ana Bilim Dalı, İzmir 
2Ege Üniversitesi, Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı, İzmir 

  

Giriş: 21 hidroksilaz eksikliğine bağlı tuz kaybettiren konjenital adrenal hiperplazi (KAH) tipik olarak yenidoğan döneminde belirti verir. Bu 

olgu raporunda tuz kaybı belirtileri geç başlayan üç aylık bir erkek olgu sunulmuştur. 

Olgu: Üç aylık erkek olgu, sünnet operasyonu sırasında jeneralize tonik-klonik konvülziyon geçirmesi üzerine alınan tetkiklerinde hiponatremi 

(118 mEq/L) ve hiperpotasemi (6,4 mEq/L) saptanması üzerine tarafımıza yönlendirildi. Özgeçmişinden, zamanında, 3600 g ve G3P2 olarak 

doğduğu, ebeveynlerinin uzaktan akraba olduğu, ailede benzer vaka bulunmadığı, elektrolit dengesizliği saptandıktan sonra sıvı tedavisi aldığı 

öğrenildi. Fizik muayenesinde, genel durumu iyi, ağırlık -0,79 SDS, boy -0,22 SDS, VKİ -0,91 SDS, kan basıncı 90/70 mmHg saptandı. 

Makrogenitalya, hiperpigmentasyon saptanmadı. Testisleri bilateral skrotal (1/1 mL) idi. Tetkiklerinde glukoz 77 mg/dL, sodyum 130 mEq/L, 

potasyum 5,9 mEq/L, pH 7,39, pCO2 20,1 mmHg, HCO3 20,1 mmol/L, idrar sodyum 82 mEq/L, FSH 0,72 mIU/mL, LH 0,84 mIU/mL, total 

testosteron 0,52 ng/ml, ACTH 46,4 pg/mL, kortizol 5,9 µg/dL, 17-OH progesteron >132 ng/mL, androstenedion 3,4 ng/mL, DHEAS 19,1 µg/dL 

olarak saptandı. Radyolojik değerlendirmesinde, her iki sürrenal bezin serebriform paternde olduğu, uzun eksenlerinin 2-2,5 cm (N, 14,4 mm), 

krus kalınlıklarının ise 4 mm (N, 1,9 mm) ölçüldüğü öğrenildi. Tuz kaybettiren KAH tanısıyla hastaya hidrokortizon (20 mg/m2/gün), 

fludrokortizon (0,1 mg/gün) ve oral tuz (10 mEq/kg/gün) başlandı. Genetik analizinde, CYP21A2 geninde bileşik heterozigot mutasyon 

(I2splice/Del8bpE3) saptandı. Anne ve baba heterozigot taşıyıcı idi. 

Sonuç: Tuz kaybı ile giden KAH olguları sıklıkla yaşamın ilk iki haftasında tipik klinik ve laboratuvar bulgular ile tanı almaktadır. Sonuç olarak, 

tuz kaybı ile giden bazı erkek KAH olguları kuşkulu genital yapılarının olmaması ve tuz kaybının erken dönemde ortaya çıkmaması nedeniyle 

geç tanı alabilirler. 

  

Anahtar Kelimeler: hiperpotasemi, hiponatremi, konjenital adrenal hiperplazi 

 

 

[P-008] 
Sitokrom P450 Oksidoredüktaz Eksikliği Olan bir Olgu 
  

İlker Tolga Özgen1, Esra Kutlu1, Hatice Nursoy2, Yaşar Cesur3, Gözde Yeşil4 
1Bezmi Alem Tıp Fakultesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı 
2Bezmi Alem Tıp Fakultesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bilim Dalı 
3Bezmi Alem Tıp Fakultesi Çocuk Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı 
4Bezmi Alem Tıp Fakultesi Tıbbi Genetik Bilim Dalı 

  

Amaç: Sitokrom P450 Oksidoredüktaz (POR) eksikliği, adrenal yetmezliğin nadir formlarından biridir. Erkek çocuklarda kuşkulu genital yapıya 

sebep olur. Kraniyal sinostoz ve radyoulnar sinostozla giden iskelet anomalileri görülebilir. (Antley Bixler Sendromu). Steroid sentezindeki 

bozukluk hem 21 hidroksilaz, hem 17-20 liyaz eksikliğine özgü belirtileri taşır. Kortizol eksikliği sık değildir, ancak stres yanıtı bozulmuştur. 

Olgu sunumumuzda kusma, hiponatremi ve hiperpotasemi ile başvuran ve ayırıcı tanısına yönelik tetkiklerinde POR eksikliği düşünülen 8 aylık 

erkek hastayı sunduk. 

 

Olgu: 8 aylık erkek hasta 15 gündür devam eden kusma şikâyeti ile tarafımıza başvurdu. Hastanın ilk planda yapılan laboratuvar tetkiklerinde 

hiponatremi ve hiperpotasemi saptanması üzerine ileri tetkik ve tedavi için yatışı yapıldı. Özgeçmişinde; 3600 gram doğum tartısı ile sezaryen 

doğumla miadında doğduğu, doğum sonrası hastane yatışı olmadığı ve gelişim basamaklarının zamanında olduğu öğrenildi. Soy geçmişinde; 29 

yaşındaki anne ve 30 yaşındaki babası sağlıklı olup aralarında akraba evliliği yoktu. Fizik muayenesinde; boy: 65 cm (-2,23 SDS; < 3p ), ağırlık: 

6,6 kg (-3,01 SDS; < 3p), baş çevresi: 43 cm (-1,53 SDS; 3-10p) olarak saptandı. Tansiyon arteryal: 100/62 mmHg, nabız: 130/dk, solunum 

sayısı 35/dk idi. Genel durumu orta, cilt turgoru azalmış ve cilt soluktu. Sistemik muayeneleri normal olan hasta haricen erkek görünümünde 

olup, hipospadiası ve bilateral inmemiş testisi vardı. Yapılan laboratuvar tetkikleri tablo 1’de verilmiştir. Çekilen tüm batın ultrasonu normal 

olup, pilor stenozu lehine bulgu saptanmadı. Skrotal ultrasonda bilateral testisler inguinal kanalda gözlendi. Kusma ve hiponatremi etyolojisine 

yönelik yapılan diğer tetkikleri normal saptandı. Ön planda adrenal yetmezlik düşünülen hastaya ACTH uyarı testi yapıldı sonuçlar tablo 2’de 

verilmiştir. 

 

Sonuç: Hastada ön planda POR eksikliği düşünüldü ve genetik tetkikleri çalışıldı. Hidrokortizon 15 mg/m2/gün ve fludrokortizon 0.1 mg/gün 

dozunda başlandı. Adrenal kriz POR eksikliği olan vakalarda beklenmemektedir. Tuz kaybıyla başvuran ve ender görülen adrenal yetmezlik 

sebeplerinden POR eksikliğini tartışmak için olgu sunulmuştur. 

  

Anahtar Kelimeler: POR eksikliği, adrenal yetmezlik, hiponatremi 
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[P-009] 
Çölyak Hastalığı, Vitiligo ile Birliktelik Gösteren Ailevi Hiperreninemik Hipoaldosteronizm Tip 1 Vakası 
  

Yaşar Cesur1, Gözde Yesil2, İlker Tolga Özgen1, Esra Kutlu1 
1Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul 
2Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, İstanbul 

  

Amaç: Aldosteron sentezinin en sık kalıtsal bozukluğu 21 hidroksilaz eksikliği nedenli konjenital adrenal hiperplazi iken, izole aldosteron 

eksikliği nadirdir. Erken süt çocukluğunda başvuran, 9 aylık iken çölyak, 2 yaşında da vitiligo geliştiren hiperreninemik hipoaldosteronizm 

vakası sunuldu. 

Olgu: İki yıl yedi aylık erkek hasta iki aylık iken sodyum düşüklüğü, potasyum yüksekliği ve kilo almama yakınmaları ile getirildi. 39 haftalık 

olarak komplikasyonsuz bir doğumla doğduğu, doğum ağırlığı 3575 gr; yoğun bakım ünitesinde doğduğunda itibaren halsizlik ve emmeme 

olduğu, sodyum düşüklüğü, renin yüksekliği, aldosteron düşüklüğü, idrar Na 67 mEq/L, K 5,7 mEq/L olduğu öğrenildi. Özgeçmişinde 5 

aylıkken başını dik tutmaya ve destekli oturmaya, 6 aylıkken desteksiz oturmaya, 8 aylıkken sıralamaya, 13 aylıkken yürümeye başladığı, baba, 

dede ve mama söylemeye başladı; anne-baba arasında akrabalık yoktur. Son muayenesinde hasta 2 yıl 7 aylık olup vücut ağırlığı 14950 gr (78. 

p), boyu 93.8 cm (69. p). Perianal geniş ve ön kolda milimetrik vitiligo alanları dışında sistemik muayene normaldi. 

Laboratuvarında Na 130 mEq/L, K 5,78 mEq/L, idrar Na 88 mEq/L, ACTH 11.7 pg/mL(<46), kortizol 7.3-2.8 µg/dL; Renin, Direkt 1244,5-

757.0 uIU/mL (N Yatarak 4.2 - 59.7); aldosteron 22.1-13,2 ng/dL (N 3,7-31), TSH 3,92 µIU/mL, sT4 13,36 µg/dL,17-OHP 0,639 ng/mL (N 

0,35-1,57). CYP11B2 gen dizi analizinde bileşik heterozigot mutasyon tespit edildi. Ailevi hiperreninemik hipoaldosteronizm, tip 1 tanısı 

konularak 1.5 tb/gün fludrokortizon başlandı. Dehidratatasyon ve elektrolitleri dengesizliği düzeldi, izlemde yinelemedi. Dokuz aylıktan itibaren 

hastanın kilo alımının yetersiz olması nedeniyle bakılan doku-transglutaminaz IgA pozitif bulundu. Endoskopide bulbusta nodüler görünüm, 

duodenal hafif ödemli tespit edilen hastanın duodenal biyopsisinde Modifiye Marsh Grade 2 pozitif bulundu. Glütensiz diyet başlanan hastanın 

kilo alımı düzeldi. 2 yaşında iken perianal bölgede geniş, ön kolda milimetrik depigmente vitiligo bulguları geliştirdi. 

Sonuç: Erken süt çocukluğunda kilo almama ile gelen ve elektrolit imbalansı olan çocuklarda aldosteron yetmezliği olabileceği; izleminde 

farklılık durumunda başka hastalıkların eklenebileceğinin düşünülmesi gerektiği vurgulanmak istendi. 

  

Anahtar Kelimeler: hipoaldosteronizm, çölyak hastalığı, vitiligo 

 

 

 

[P-010] 

Süt Çocukluğu Döneminde Kronik Hiponatreminin Nadir Bir Nedeni: Aldosteron Sentaz Tip 2 Eksikliği 
  

Gul Yesiltepe Mutlu1, Mehmet Taşdemir2, Nuray Uslu Kızılkan3, Esra Yücel4, Tülay Güran5, Şükrü Hatun1, Hülya Kayserili4, Ilmay Bilge2 
1Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Bilim Dalı 
2Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Nefroloji Bilim Dalı 
3Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Gastroenteroloji Bilim Dalı 
4Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı 
5Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Bilim Dalı 

  

Giriş: Aldosteron sentaz eksikliği otozomal resesif geçişli bir hastalıktır. Genellikle süt çocukluğu döneminde ağır tuz kaybı bulguları ile ortaya 

çıkar. Büyüme geriliği, yetersiz tartı artışı en önemli semptomlarIdır. Laboratuvar bulguları hiponatremi, hiperkalemi, düşük aldosteron ve 

yüksek plazma renin aktivitesidir. Aldosteron sentaz (eski terminolojide CMO (kortikosteron metil oksidaz)) defekti tip 1’de aldosteron düzeyi 

tespit edilemeyecek kadar düşüktür, tip 2’de ise aldosteron düzeyi düşük veya normal seviyelerde olup klinik bulgular daha hafiftir.  

Olgu: Aralarında akrabalık olmayan çiftin ilk gebeliklerinden doğan 7 aylık kız olgu, ilk aylarda başlayan beslenme güçlüğü, kusma, kilo 

alamama bulguları ile başvurdu. Babada Ailevi Akdeniz ateşi (AAA) tanısı ile 20 yaşından itibaren kolşisin kullanımı öyküsü mevcuttu. Doğum 

ağırlığı 3300 gr olan olgunun 7 aylık tartısı 4,7 kg (-4.05 SD), boyu 61 cm (-2.64 SD) idi. Fizik bakıda ek bulgusu olmayan olguda 

hiperpigmentasyon ve dış genital anomalisi saptanmadı. Serum sodyum değeri 129 mEq/L, potasyum 5.1 mEq/L, kan gazları normal sınırlarda, 

aldosteron:55.9 ng/dl(5-90), renin: 42.2 pg/mL(2.71-61.8), idrar sodyumu 70 nmol/L (<30), kortizol 14 ng/ml’ydi. Likit kromatografi/tandem 

kütle spektrometri (LC-MS/MS) yöntemiyle plazma steroid profili 17 OH progesteron ve kortizol düzeyi normal sınırlarda (sırasıyla 0.075 ng / 

ml ve 45.1 ng/ml), kortikosteron düzeyi yüksek (20.1 ng/ml) ve aldosteron düzeyi düşük (0.035 ng/ml;) bulundu. Klinik ekzom panel analizinde 

CYP11B2 geninde birleşik heterozigot c.763G>T (p.Glu255Ter) ve c.554C>T (Thr185Ile) mutasyonları ile MEFV geninde birleşik heterozigot 

c. 21177T>C (p.Val726Ala) ve c.2080A>G (p.Met694Val) mutasyonları saptandı. Aldosteron Sentaz Defekti tip 2 tanısı ve Ailevi Akdeniz 

Ateşi (AAA) tanısı moleküler düzeyde kesinleşmiş oldu.  

Sonuç: Aldosteron Sentaz Eksikliği tip 2 ile AAA birlikteliği literatürde daha önce tanımlanmamıştır. Kapalı toplumların gen havuzunda, sık 

gözlenen hastalıkların yanısıra çok nadir gözlenen hastalıkların taşıyıcılık oranı artmakta ve olguda belirlenen rastlantısal birliktelikte olduğu 

gibi dual tanı ile karşımıza çıkmaktadır. 

  

Anahtar Kelimeler: hiponatremi, aldosteron, aldosteron sentaz, ailevi akdeniz ateşi 
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[P-011] 
Geç Komplikasyonlar İle Başvuran 11 Beta Hidroksilaz Eksikliği Olgusu 
  

Gamze Çelmeli1, Özlem Doğan2, Nusret Yılmaz2, Ramazan Sarı2, Hasan Ali Altunbaş2, Mustafa Kemal Balcı2 
1S.B.Ü. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinolojisi Kliniği, Antalya 
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı, Antalya 

  

Amaç: 11-β hidroksilaz eksikliği (11 OHD) konjenital adrenal hiperplazinin en sık ikinci nedenidir. Erkek hastalarda, yetersiz tedavi durumunda 

puberte prekoz, boy kısalığı, testiküler adrenal rest tümörler, infertilite ve hipertansiyon gibi komplikasyonlar görülmektedir.  

Olgu: 34 yaşındaki erkek hasta böbrek taşı nedeni ile araştırılırken iki taraflı adrenal bezde düzensizlik ve hiperplazi saptanması üzerine 

endokrinoloji polikliniğine yönlendirilmişti. Özgeçmişinde küçükken erken ergenlik nedeni ile tedavi aldığı ancak daha sonra kontrollerine 

gitmediği, 5 yıl önce hipertansiyona bağlı 2 kere intrakranial kanama geçirdiği öğrenildi. Antihipertansif olarak 10mg/gün amlodipin 

kullanıyordu. Soygeçmişinde: 1. Derece akrabalık mevcuttu. Fizik muayenesinde orantısız boy kısalığı (Boy: 146cm, Hsds: -4,4, Kulaç-Boy= -

6cm, Üst/Alt segment:1,28, Oturma yüksekliği/ Boy: 0,58), hipertansiyon (kan basıncı: 140/90mm-Hg),cillte hiperpigmentasyon, sağ hemiparezi 

ve mental retardasyon saptandı. Testis volümleri 3ml/3ml ölçüldü. 11-β hidroksilaz eksikliği düşünülen hastanın serum kortizol: 0,5μg/dl (3,09-

16,6), ACTH: 458pg/ml (0-46), Sodyum: 137,1mEq/L (136-145), Potasyum: 2,84 mEq /L(3,5-5,1), ACTH uyarı testinde Pik 11 deoksikortizol: 

190,3 ng/ml saptandı. Skrotal US’da bilateral testiküler REST tümörü saptandı. Hastanın CYP11B1 geninin (kromozom 8q21) moleküler 

analizinde intron 8 ‘de homozigot splice site mutasyon c.1398+5G>C (IVS8+5G>C) saptandı. Hastaya 5 mg/gün prednizolon ve 100 mg /gün 

spironolakton tedavileri başlanarak izleme alındı. 

Sonuç: Etkin tedavi edilemeyen 11 OHD hastaları boy kısalığı, infertilite, osteoporoz yanında hipertansif komplikasyonlar açısından da risk 

altındadır. Akraba evliliğinin sık olması nedeni ile 11 OHD’nin ülkemizde literatüre göre daha yaygın olduğu düşünülmektedir. Hastamızda 

saptanan mutasyon ilk kez ülkemizde 2017’de Kandemir ve ark. tarafından tanımlanmıştır. 

  

Anahtar Kelimeler: hipertansiyon, komplikasyon, 11 beta hidroksilaz eksikliği 

 

 

 

 

[P-012] 

Kolesterolden Pregnenolona Dönüşümde Rol Alan Genlerin (StAR, CYP11A ve NNT) Mutasyonuna Bağlı Primer Adrenal 

Yetmezlik: Klinik Özellikler ve İzlem 
  

Mehmet Nuri Özbek1, Hüseyin Demirbilek2, Meliha Demiral1, Nezahat Doğan Karaşin3, Rıza Taner Baran4, Tülay Güran5 
1Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Diyarbakır 
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı, Ankara 
3Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Pediatri, Diyarbakır 
4Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Antalya 
5Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, İstanbul 

  

Amaç: Adrenal steroidogenezde birinci ve hız kısıtlayıcı basamak kolesterolün işlenerek kolesterolün pregnenolona çevrilmesidir. Bu basamakta 

kolesterolün mitokondri içine alınması (StAR), mitokondride pregnenolona dönüşümü (CYP11A) ve bu dönüşüm işlemine elektron sağlayan 

NADPH (NNT) üretimini kodlayan genler rol oynar. Bu genlerdeki mutasyonlar primer adrenal yetmezlik (PAY) tablosuna yol açmaktadır. 

Burada bu üç genin mutasyonlarına bağlı gelişen PAY olgularının klinik özellikleri ve izlemleri sunulmaktadır. 

 

Olgu: Bu çalışmada 9 kız hastanın klinik özellikleri ve izlemleri değerlendirildi. Hastaların 5’indeStAR geninde, iki kardeşte CYP11A geninde 

ve iki kardeşte ise NNT geninde mutasyonsaptandı (Tablo). StAR gen mutasyonlarına sahip hastaların tanı yaşları 2-7 ay,başlıca başvuru 

şikayetleri hiperpigmentasyon, hiponatremi ve hiperpotasemiydi. Bir hasta ek olarak 46, XY cinsel gelişim bozukluğu nedeniyle başvurmuştu. 

Bu beş hastanın ikisi 46, XY karyotipinde olup dış genital yapıları tamamen kız görünümündeydi. Konjenitallipoid adrenal hiperplazi etkeni 

olan bu gen mutasyonlarına sahip hastaların hiçbirinde görüntülemede adrenal bezde büyüme saptanmadı. 

CYP11A geninde homozigot R451W mutasyonuna sahip iki kız kardeşin küçüğü üç yaşında hipoglisemikkonvülsiyon ve 

hiperpigmentasyonşikayetleri ile başvurarak PAY tanısı aldı. Bu olgunun büyük kardeşinede hiperpigmantasyon ve halsizlik şikayetlerive kardeş 

öyküsü nedeniyle tetkik edilirken tanı konuldu.  

NNT geninde homozigot(c.delC2615-FS) çerçeve kayması mutasyonu olan kız kardeşlerden büyüğü hipoglisemikkonvülsiyon ve 

hiperpigmentasyon nedeniyle başvururken diğer kız kardeş 8 aylık iken hiperpigmentasyon ve halsizlik şikayetleriyle başvurarak tanı aldı. Bu 

ailenin ilk çocukları tanı almadan kaybedilmişti. 

İki yıldan fazla olan klinik izlemde NNT mutasyonuna sahip hastalar yalnız hidrokortizon tedavisi ile, diğer hastalar hidrokortizon ve 

fludrokortizon tedavileriylemetabolikve hormonalolarak stabil seyretti. StAR gen mutasyonuna bağlı PAY olan bir hasta belirgin büyüme 

geriliğine sahipti, diğer hastaların büyüme hızları normale yakındı.  

 

Sonuç: Steroidogenezin ilk basamağını etkileyerek pregnenolon üretimini bozan bu üç genin mutasyonları birbirinden farklı klinik tablolara yol 

açmaları muhtemelen farklı etkileşimlere sahip olmaları ile açıklanabilir. Bu alanda daha çok araştırmaya ihtiyaç vardır. 

  

Anahtar Kelimeler: Primer Adrenal Yetmezlik, StAR, CYP11A, NNT gen mutasyonu 
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[P-013] 
Bilateral İnmemiş Testis Nedeniyle Başvuran Olguda 11 Beta Hidroksilaz Enzim Eksikliği 
  

Edip Unal1, Funda Feryal Taş1, Ruken Yıldırım2, Yusuf Kenan Haspolat1 
1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoljisi Bilim Dalı, Diyarbakır 
2Diyarbakır Çocuk Hastanesi, Çocuk Endokrinoljisi Kliniği, Diyarbakır 

  

Giriş: Konjenital adrenal hiperplazi (KAH) kortizol sentezi için gerekli olan enzimlerden birinin eksikliği sonucu ortaya çıkan ve otozomal 

resesif kalıtılan bir grup hastalıktır.  

Olgu: 16 aylık erkek fenotipli hasta bilateral inmemiş testis nedeniyle hastanemiz çocuk endokrinolojisi polikliniğine getirildi. Öyküsünden; 6 

aylık iken bilateral inmemiş testis şikayetinin fark edildiği ve üroloji hekimine başvurduğu, hastaya 3’er gün ara ile 3 kez pregnyl 1000 Ü İM 

olarak yapıldığı ve aileye 1 yaşına kadar testisleri skrotuma inmez ise cerrahi tedavi uygulanacağı söylenerek takip edileceği öğrenildi. 16 aylık 

iken hastanemiz üroloji kliniğinde bilateral inmemiş testis nedeniyle opere edildiği, operasyon esnasında testis dokusuna rastlanmadığı ve çocuk 

endokrinoloji konsültasyonu istendiği öğrenildi. Hastanın muayenesinde ağırlığı 11,5 kg (SDS:+0,29), boyu 82 cm (SDS:+ 0,24 ), genital 

muayenede gergin penis boyu 4 cm ve bilateral testisler palpe edilemedi. Pelvik USG’de 9x6x23 mm boyutunda uterus ile uyumlu olabilecek 

görüntü saptandı. Bilateral testis veya over dokusu görüntülenemedi. Hormonal tetkiklerinde FSH-LH ve total testosteron prepubertal düzeyde 

saptandı. Kortizol 3,9 mcg/dl, ACTH 261pg/ml( 0-46), 17 hidroksiprogesteron 10,9 ng/mL (0,03-0,9) olarak saptandı. Kromozom analizi 46, 

XX olarak rapor edildi. Karyotipi 46, XX ve genital muayenesinde prader evre 5 olan olguda 17OHP yüksekliği olması nedeniyle KAH 

düşünüldü. Bu nedenle klasik ACTH testi yapıldı. Kortizol yanıtının yetersiz olduğu ve 17OHP düzeyinde artış olduğu görüldü. İlk olarak 21 

hidroksilaz enzim eksikliği için gönderilen genetik tetik sonucu normal olarak değerlendirildi. Bu nedenle 11 beta hidroksilaz enzim eksikliği 

için tetkik gönderildi ve exon 7’de homozigot(c.1180_1181insGA) mutasyon saptandı. 11 beta hidroksilaz enzim eksikliği tanısı konulan 

hastaya 12 mg/m2/gün dozunda hidrokortizon başlandı ve cinsiyet belirleme komisyonunda kız cinsiyetinde büyütülmesi kararı alındı.  

Sonuç 

Bilateral inmemiş testis şikayeti olan hastaların ilk başvuracakları yer ne çocuk cerrahisi ne de üroloji kliniği olmalıdır. Bu tür hastaların ilk 

olarak çocuk endokrinolojisine yönlendirilmesi hastalara zamanında tanı konulmasına ve gereksiz cerrahi işlemlerinin önüne geçilmesine 

yardımcı olacaktır 

 

Anahtar Kelimeler: inmemiş testis, 11 beta hidroksilaz, konjenital adrenal hiperplaz 

 

 

[P-014] 

Konjenital Adrenal Hiperplazi Hastalarında Cinsiyet Disforisini Göstermede Retina Kalınlığı Ölçümü İyi Bir Gösterge 

Olabilir Mi? 
  

Esra Kutlu1, Hasan Önal1, Atilla Ersen2, Neval Topal1, Erdal Adal1, Hatice Güneş3, Hilal Doktur3, Canan Tanıdır3, Dilara Pirhan4, Nihat Sayın4 
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kanuni Sultan Süleyman Sağlık Araştırma Uygulama Merkezi, Çocuk Endokrinoloji ve Metabolizma Kliniği 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği 
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği 
4Sağlık Bilimleri Üniveristesi, Kanuni Sultan Süleyman Sağlık Araştırma Uygulama Merkezi, Çocuk Endokrinoloji ve Metabolizma Kliniği 

  

Giriş: Retina (makula) kalınlık ölçümlerinin cinsiyet farkı gösterdiği, kızlarda daha ince olduğu çalışmalar ile gösterilmiştir.  

Amaç: Cinsel Gelişim Bozukluklarında (CGB) beyindeki androjen maruziyet derecesini erken çocukluk döneminde saptayabilecek ölçümsel bir 

yöntem geliştirilememiştir. Amacımız konjenital adrenal hiperplazili (KAH) hastalarda cinsiyet disforisini göstermede makula kalınlığı 

ölçümlerinin kullanılıp kullanılmayacağını araştırmaktır. 

Materyal ve Metod:Çalışma, yaşları 4-18 yıl arasında olan 45 KAH (40 tuz kaybettiren tip, 5 geç KAH) ve 30 sağlıklı çocuk (kontrol grubu) dan 

oluşturuldu. KAH hastalarının 18’i 46XY, 27’si 46XX karyotipinde, kontrol grubundakilerin 15’i kız, 15’i erkek cinsiyete idi. Çalışma için etik 

kurul onayı, ölçümler için olgulardan onam alındı. Psikoseksüel değerlendirme için Cinsel Kimlik Anketi (CKA) kullanıldı. Cinsel Kimlik 

Anketi, Elizabeth ve Green tarafından cins kimliği gelişimindeki sorunlar nedeniyle kliniğe başvuran çocuklarda değerlendirmeye yardımcı 

olması amacıyla geliştirilmiş, 16 maddeden oluşmakta ve ebeveyn bildirimine dayanmaktadır. Hastaların Makula ölçümleri, Optikal Koherense 

Tomografi cihazıyla bir göz uzmanı tarafından yapıldı. Topografik olarak 9 makular alanı kapsayan Early Treatment Diabetic Retinopathy Study 

(ETDRS) alan şablonu kullanılarak makular kalınlık ile ilgili parametreler kaydedildi. 

Bulgular: KAH’li olgularda makula ölçümü ile ilgili daha önce yapılmış bir çalışma yoktur. Çalışmamızda Kız olgularda KAH’lı grupta makula 

ölçümleri kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha kalın bulundu. KAH’li olguların makula ölçümleri açısından erkekler ile kızlar arasında fark 

yoktu. KAH olgularında tedaviye uyuma göre yapılan değerlendirmede; makula kalınlığı açısından her iki cinsiyette, tedaviye uyumu iyi olan ile 

olmayan arasında fark saptanmadı. CKA puanı açısından bakıldığında Erkeklerde kontrol grubuna göre anlamlı bir fark saptanmadı. Ancak 

kızlarda kontrol grubuna göre CKA puanı anlamlı olarak düşüktü. KAH olgularından geç başlangıçlı KAH hastalarını çıkararak istatistikleri 

tekrarladığımızda sonuçların değişmediğini gördük. 

Sonuç: Bulgularımız, makula kalınlık değerlerinin beyin virilizasyonunu yansıtan ölçümsel iyi bir gösterge olabileceği yönündedir. Makula 

ölçümlerinin KAH dışındaki diğer CGB bozukluklarında ve intrauterin beyin virilizasyonu ile ilişkisini göstermek açısından yenidoğan 

döneminde daha kapsamlı yeni çalışmaların yapılması gerektiğini düşünmekteyiz. 

  

Anahtar Kelimeler: konjenital adrenal hiperplazi, cinsiyet disforisi, retina kalınlığı 
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[P-015] 
Kusma ve Hiponatremi Atakları ile Gelip Adrenal Yetmezlik Tanısı Alan Bir Olgu 
  

Özlem Kara1, Seher Çakır2 
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji Kliniği, Bursa 
2Bursa Dörtçelik Çocuk Hastanesi 

  

Amaç: Primer adrenal yetmezlik nedenleri en sık konjenital adrenal hiperplazi olmakla beraber edinsel nedenler arasında sıklıkla otoimmün 

adrenalit bulunmaktadır. Kilo kaybı, halsizlik, hipoglisemi, ciltte giderek koyulaşma gibi glukokortikoid eksiklik bulguları ile beraber 

hipotansiyon, kusma, hiponatremi, hiperpotasemi gibi mineralokortikoid eksikliği bulguları ön plandadır. Burada kusma ve hiponatremi atakları 

ile başvurup otoimmün adrenalit tanısı alan bir olgu sunulacaktır.  

Olgu: Dokuz yaş 3 aylık erkek hasta başvurudan 1 ay önce dış merkeze kusma şikayeti ile başvurmuş. O dönemde hiponatremisi saptanıp 

intravenöz sıvı tedavisi başlanmış. Sıvı tedavisi ile kliniği düzelen hasta taburcu edilmiş. Taburculuktan 2 hafta sonra tekrar kusma yakınması ile 

aynı merkeze başvuran hastanın hiponatremisi saptanınca ileri tetkik ve tedavi amaçlı tarafımıza sevk edildi. Özgeçmişinde bir özellik olmayan 

hastanın anne baba akrabalığı yoktu. Annesi özellikle son 1 yıl içinde cilt renginde koyulaşma olduğunu tarif ediyordu. Fizik muayenesinde 

halsiz görünümde, vücut ağırlığı 31 kg (0,45 sds), boyu 132 cm (-0,02 sds), BMI 17,8 kg/m2 (0,62 sds) idi. Prepubertal olan hastanın özellikle 

kıvrım yerleri ve oral mukozada hiperpigmentasyonu tespit edildi. Diğer sistem muayenesi normal olan hastanın tetkiklerinde hemogram, tiroid 

fonksiyon testleri normaldi. Na 123 mmol/L, K 4,8 mmol/L, Cl 89 mmol/L, glukoz 76 mg/dl, Ca 8,8 mg/dl, P 5,4 mg/dl, ALP 112 U/L, AST 20 

U/L, ALT 18 U/L, ACTH >1250 pg/ml, Renin 860 ng/ml, Kortizol 3,2 µg/dl, 17 OH Progesteron 0,12 ng/dl saptandı. Primer adrenal yetmezlik 

tanısı alan hastaya oral fludrokortizon ve hidrokortizon tedavileri başlandı. Ayırıcı tanı açısından yapılan adrenal MR, Kranial MR normal geldi. 

Çok uzun zincirli yağ asitleri düzeyi normal saptandı. Otoimmün adrenalit açısından gönderilen 21 hidroksilaz antikoru 205 U/ml (<1) geldi. 

Hastaya otoimmün adrenalit tanısı kondu. Diğer otoimmün hastalıklar açısından taramaları yapıldı.  

Sonuç: Öykü ve fizik muayenede giderek artan ciltteki hiperpigmentasyon adrenal yetmezlik açısından uyarıcı olmalı, primer adrenal yetmezlik 

nedenleri arasında otoimmün adrenalit akılda tutulmalıdır. 

  

Anahtar Kelimeler: adrenal otoantikor, hiperpigmentasyon, otoimmün adrenalit 

 

 

[P-016] 
Adrenokortikal Karsinom Tanılı Üç Olgu: Üç Farklı Klinik 
  

Aydilek Dağdeviren Çakır1, Hande Turan1, Bahar Özcabı2, Gürcan Dikme3, Rahsan Özcan4, Tiraje Celkan3, Oya Ercan1, Olcay Evliyaoğlu1 
1İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı,Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, İstanbul 
2Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Çocuk Endokrinoloji, İstanbul 
3İstanbul Üniversitesi,Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı, 

İstanbul 
4İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İstanbul 

  

Amaç: Adrenokortikal karsinom(AKK) çocukluk çağının nadir görülen kötü prognozlu tümörlerindendir. Çocuklarda AKK %90 oranında 

işlevseldir. Virilizasyon en sık başvuru nedenidir, daha nadiren Cushing sendromu bulguları gözlenir. Son bir yılda AKK tanısı alan farklı klinik 

bulgularla başvuran 3 olgumuzu sunduk.  

Olgu 1: Bir yaş 6 aylık erkek olgu bir aydır farkedilen genital tüylenme ve peniste büyüme yakınmasıyla başvurdu. Fizik bakıda 

makropenis[PGB: 8cm(>2,5SD)] ve pubik tüylenme(P2-3) dışında özellik yoktu. Laboratuvar incelemede hiperandrojenizm saptanan olgunun 

BT görüntülemesinde sağ adrenal bezde 4 cm boyutunda kitle saptandı. PET-BT görüntülemesinde metastaz saptanmayan, adrenalektomi 

yapılan olgunun patolojisi AKK ile uyumluydu. Fokal kapsül invasyonu olan olguya mitotan tedavisi verildi. Ailesinde meme ve kolon kanseri 

öyküleri olan olguda Li –Fraumeni sendromu düşünüldü ve TP53 geninde mutasyon belirlendi. 

Olgu 2: Beş ay önce başlayan genital tüylenme yakınması olan 2,5 yaşındaki kız olgu, karında şişlik yakınması ile başvurdu. Fizik bakıda, 

hipertansiyon [TA:120/90mmHg(>95p)], Cushingoid bulgular (pletore, ay dede yüz, abdominal obezite), yüzde akne, pubik kıllanma(P3) 

mevcuttu. Batın sağ yarısında 8 cm boyutunda kitle ele gelmekteydi. Laboratuvar incelemesinde kortizolü ve adrenal androjenleri yüksekti. 

BT'de adrenalde 21x16 mm boyutunda karaciğere, böbreğe ve vena cava inferiora bası yapan kitle saptandı. PET–BT incelemesinde metastaz 

saptanmayan olguda adrenalektomi esnasında kitlenin karaciğere yayıldığı görüldü, patolojik değerlendirme AKK ile uyumluydu. 

Olgu 3: Onaltı yaşında kız olgu, 3 aydır adet görmeme, yüzde ve sırtta sivilcelenme, karın ve bacaklarda çatlaklar gelişmesi nedeniyle başvurdu. 

Fizik bakısında, yüz ve sırtında sivilcelenme, karın ve bacaklarda mor renkli strialar belirgindi. Laboratuvar incelemesinde kortizol ve adrenal 

androjenleri yüksek, ACTH’sı baskılıydı. MRI görüntülemesinde sağ adrenal bezde 84x53 x90 mm boyutunda kitle ve bilateral plevral effüzyon 

ve sağ plevrada nodüller saptandı. Adrenalektomi yapılan olguda AKK belirlendi. Akciğer metastazı olan olguya kemoterapi verildi.  

 

Sonuç: Prematür pubarş, hiperandrojenizm ve Cushing sendromunun ayırıcı tanısında AKK mutlaka düşünülmelidir. En agresif tümörlerden biri 

olan AKK’da erken tanı ve tedavi sağkalımı artırmaktadır. 

  

Anahtar Kelimeler: adrenokortikal karsinom, cushing sendromu, hiperandrojenizm, prematür pubarş 
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[P-017] 
Konjenital Adrenal Hiperplazili Hastalarda Final Boy Değerlendirmesi 
  

Fatma Burçin Kurtipek, Elvan Bayramoğlu, Zehra Aycan 

T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Çocuk 

Endokrinoloji Kliniği, Ankara 

  

Giriş-Amaç: Konjenital adrenal hiperplazili(KAH) hastalarda steroid dozunun fazlalığı yada yetersizliği final boyu olumsuz etkilediği 

bilinmektedir. Bu çalışmada; KAH’lı olgularda final boyun değerlendirilmesi ve etkileyen faktörlerin araştırılması amaçlanmıştır. 

Olgular ve Metod:  

Çalışmaya, 21-hidroksilaz eksikliği nedeniyle takip edilen 20 klasik(13’i tuz kaybettiren-7’i basit virilizan) ve 13 non-klasik, 11β-hidroksilaz 

eksikliği nedeni ile takip edilen 6 klasik tip olmak üzere final boya ulaşan toplam 39 hasta alındı. Tanı ve izlemdeki antropometrik, klinik ve 

laboratuar bulguları değerlendirilerek iyi ve kötü metabolik kontrollü olarak ayrıldı. Aldıkları tedavi dozları ve pubertal evreleri kaydedildi. 

Anne-baba boyları ölçülerek hedef boylar hesaplandı. 

Bulgular: Olguların 30’u(%76,9), kız 9’u(%23,1) erkek c olup, 13’ü yenidoğan döneminde tanı almıştı. Ortalama hidrokortizon dozları tüm 

olgularda 13,14±5,06 mg/m²/gün, klasik tip 21-hidroksilaz eksikliği grubunda 15,06±3,78mg/m²/gün (basit virilizan:14,42±3,49mg/m²/gün, tuz 

kaybettiren:15,40±4,02mg/m²/gün), non-klasik tip KAH grubunda 7,90±2,74mg/m²/gün ve 11β-hidroksilaz eksikliği grubunda ise 

18,08±2,59mg/m²/g olarak saptandı. Final boy SDS ortalamaları 21-hidroksilaz eksikliğine bağlı klasik tip KAH olgularında -1,41±1,45SD, non-

klasik tip olgularda -1,65±1,69SD ve 11β-hidroksilaz eksikliğine bağlı klasik tip KAH olgularında -2,86±1,53SD olarak saptandı. Olguların 

hedef boylarına ulaşma yüzdeleri klasik KAH’da %60, non-klasik KAH’da %69,2 ve 11β-hidroksilaz eksikliğinde ise %50 idi. Olgularımızın 

19’u(%48,7) iyi metabolik kontrollü, 20’si(%51,3) ise kötü metabolik kontrollüydü. Final boya etki eden faktörler değerlendirildiğinde; en iyi 

final boya 10-15mg/m²/gün aralığında hidrokortizon kullanıldığında ulaşıldığı saptandı. Ayrıca yenidoğan döneminde tanı alması ve metabolik 

kontrolün iyi olması final boyu olumlu etkileyen diğer faktörlerdi. 

Sonuç: Bu çalışmada 21 hidroksilaz eksikliğine bağlı KAH’lı hastaların yaklaşık %60-70 ‘inin 11β-hidroksilaz eksikliğine bağlı KAH’lı 

olguların %50’sisnin hedef boylarına ulaştıkları görüldü. Final boylarını olumlu etkileyen faktörlerin; uygun hidrokortizon dozu, iyi metabolik 

kontrol ve hedef boyun uzun olmasıydı. 11β-hidrojsilaz eksikliğinde olguların geç tanı alması ve yüksek hidrokortizon dozları final boyu 

olumsuz etkileyen faktörlerdi. Günde 10-15mg/m2 kullanılan hidrokortizonun optimal final boy için en ideal doz olduğu sonucuna varıldı. 

  

Anahtar Kelimeler: konjenital Adrenal hiperplazi, final boy, hidrokortizon dozu 

 

 

[P-018] 
Konjenital Adrenal Hiperplazi Olgularında Fenotip Genotip İlişkisi: CYP21A2 mutasyonları 
  

Enver Şimşek1, Çiğdem Binay1, Oğuz Çilingir2, Meliha Demiral1, Sevilhan Artan2 
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Eskişehir 
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Eskişehir 

  

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Kliniğinde 2010-2018 tarihleri arasında 21-hidroksilaz enzim eksikliğine 

bağlı KAH tanısı alan 45 hasta çalışmaya alındı. Hastalar klinik ve hormonal kriterlere göre, klasik tuz kaybettiren tip, klasik basit virilizan tip 

ve klasik olmayan geç başlangıç gösteren tip olarak sınıflandırıldı. Hastalardan DNA izole edilerek, sık görülen CYP21A2 mutasyonlarının 

(P30L, IVS2 splice (IVS2 G), Del 8 bp E3 (G110del8nt), I172N, Cluster E6 (I236N, V237E, M239K), V281L, L307 frameshift (F306+T), 

Q318X, R356W, P453S, ve R483P) moleküler analizinde, ‘reverse-hybridisation strip-based assay’ (KAH StripAssay®) kullanıldı. Genotip-

fenotip analizi yapıldı. Hastaların CYP21A2 mutasyonları Tablo 1’de özetlendi. 

Bulgular: Çalışmaya alınan 45 hastanın 24’ünde bu mutasyonlardan en az birisi (%53) gösterildi. Hastaların 9’u erkek (%38), 15’i (%62) kız 

hasta idi. Klinik prezentasyon 7 hastada klasik KAH (6 tuz kaybı krizi, bir basit virilizan) (%29) ve 17 hasta (14 kız, 3 erkek) (%71) klasik 

olmayan geç başlangıç gösteren KAH idi. Tuz kaybı kliniği krizi tablosunda tanı alan 6 olgunun 5’inde homozigot, birisinde heterozigot I2Splice 

mutasyon saptandı, bir hastada P30L + I2 Splice homozigot mutasyon birlikte idi. Klasik KAH tuz kaybı krizinde başvuran iki kız tamamen 

erkek genital fenotipe sahip idi. Klasik olmayan geç başlangıç gösteren KAH olgularında 8 hastada (%33.3) heterozigot Q318X, 8 (%33.3) 

hastada heterozigot V281L, 2 hastada (%8) heterozigotI172L mutasyonu saptandı. 

Tartışma: Çalışmamızdan çıkan sonuca göre 21 hidroksilaz eksikliğine bağlı KAH olgularında fenotip ile genotip arasında ciddi ilişki 

görülmektedir. I2Splice homozigot mutasyon klasik tip KAH’de en ciddi ve en sık görülen mutasyon olup, klasik olmayan KAH olgularında ise 

en sık görülen iki mutasyon Q318X ve V281’dir. Diğer taraftan klasik olmayan geç başlangıç gösteren hastaların kızlarda daha sık görülmesi 

adölesan dönemden sonra hirsutizm ve menstrüel siklus sorunları nedeniyle kızların daha fazla hekime getirilmelerinden kaynaklanmaktadır. 

Olanaklar ölçüsünde klinik ve hormonal tetkikler yanında genotipin tanımlanması da daha sonraki hamileliklerde takip kriterlerinin 

belirlenmesinde yararlı olacaktır. 

  

Anahtar Kelimeler: CYP21A2, konjenital adrenal hiperplazi, fenotip-genotip 
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[P-019] 
Türkiye’nin Güneydoğu’sunda CYP17A1 Geninde Geniş Delesyon Saptanan Beş Olgu 
  

Semih Bolu1, Mehmet Tekin2, Mustafa Doğan3, Recep Eröz3 
1Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Adıyaman 
2Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Adıyaman 
3Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı, Düzce 

  

Giriş: 17α-hidroksilaz eksikliği, CYP17A1 genindeki mutasyonlar sonucu oluşan, otozomal resesif geçişli, nadir bir konjenital adrenal hiperplazi 

(KAH) formudur. Hastaların çoğu tipik olarak ergenlik döneminde hipertansiyon ve primer gonadal yetmezlik ile başvururlar. Burada CYP17A1 

genindeki delesyondan kaynaklanan 17 alfa hidroksilaz eksikliğine sahip toplam beş olgu sunulmuştur.  

Olgu: İndeks kız olgu 12 yaş 10 aylık olup, hipopotasemi ayırıcı tanısı yapılırken muayene ve laboratuvar verileri ile 17 alfa hidroksilaz eksikliği 

tanısı aldı. Olgu 1 ile aralarında akrabalık bulunan ve boy kısalığı nedeni ile başvuran 13 yaş 8 aylık ( olgu 2) ve amenore nedeni ile başvuran 15 

yaş 5 aylık (olgu 3) kız hasta da aynı tanıyı aldılar. Bu olgulara aralarında akrabalık olmayan ve polikliniğe boy kısalığı ile başvuran 12 yaş 8 

aylık (olgu 4) ve hipertansiyon ile başvuran 14 yaş 8 aylık (olgu 5) kız hasta eklendi. Tüm olgulara ACTH’ı baskılamak için hidrokortizon 

başlandı. Olgu 1,2,3 ve 5’in tedavisine hipertansiyon nedeni ile antihipertansif eklendi. Kromozom analizi 46 XX saptanan olgu 2 ve 4’e 

transdermal östrojen replasmanı başlandı. 46XY kromozom analizi saptanan olgu 1,3 ve 5’e ise gonadal yapının tespiti için tanısal laparoskopik 

inceleme ve malignite gelişme ihtimaline karşı gonadektomi planlandı.  

Bulgular: İki olgumuz boy kısalığı yakınması ile başvururken diğer olguların ilk başvuru nedenlerini hipopotasemi, amenore ve hipertansiyon 

oluşturmaktaydı. Hastaların gonadotropin, ACTH ve progesteron düzeyleri yüksek saptanırken, kortizol, renin ve DHEA-SO4 düzeyleri düşüktü 

(Tablo-1). Kürt kökenli 5 olgunun CYP17A1 geninin tüm gen dizi analizinde mutasyon saptanmadı. Aynı gende MLPA yöntemi ile yapılan 

analizde ise olguların tümünde 1-6. ekzonlarda delesyon olduğu gösterildi. 

Sonuç: 17 alfa hidroksilaz eksikliğinin bulguları gecikmiş puberte, hipertansiyon, pubertal dönemde boy sıçramasının olmamasına bağlı boy 

kısalığı gibi klinik çeşitlilik gösterebilir. Klinik ve laboratuvar bulguları ile 17 alfa hidroksilaz eksikliği düşünülen ve CYP17A1 tüm gen dizi 

analizi yöntemi ile mutasyon saptanamayan olgulardan MLPA delesyon / duplikasyon analizi istenmelidir. 

  

Anahtar Kelimeler: 17 alfa hidroksilaz eksikliği, hipertansiyon, gecikmiş puberte 

 

 

[P-020] 
Derin Hiponatremiye Karşılık Hiperpotaseminin Eşlik Etmediği Addison Hastalığı: Bir Olgu Sunumu  
  

Hakan Döneray1, Ayşe Özden1, Nagihan Erol Kızılelma2 
1Atatürk Üniversitesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Erzurum 
2Atatürk Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Erzurum 

  

Amaç: Addison hastalığı otoimmün zeminde gelişen bir böbrek üstü bezi yetmezliği tablosudur. Mineralokortikoid eksikliğine ikincil olarak 

gelişen hiponatremi ve hiperpotasemi hastalığın dikkat çekici laboratuvar bulgularıdır. Bu posterde derin hiponatremiye rağmen 

hiperpotaseminin görülmediği Addison hastalığı tanılı bir olgu sunulmaktadır. 

Olgu: Altı ay önce bir dış merkezde adrenal yetmezlik tanısı alan ve hidrokortizon tedavisine başlanan on iki yaş beş aylık erkek hasta halsizlik, 

kilo alamama ve kusma yakınmaları ile getirildi. Öz ve soygeçmiş öyküsünde özellik yoktu. Fizik muayenede kan basıncı 90/50 mmHg idi. 

Hastanın boyu 138 cm (3.P.) ve vücut ağırlığı 32 kg (3-10.P.) ölçüldü. Dudak ve diş eti mukozası ve skrotum cildinde hiperpigmentasyon 

saptandı. Aksiller kıllanma yoktu. Pubik kıllanma evre 2 ile uyumlu idi. Testis volümleri prepubertal olarak değerlendirildi. Laboratuvar 

incelemede tam kan sayımı, kan biyokimyasında glukoz, böbrek ve karaciğer fonksiyon testleri ve lipid profili normaldi. Serum Na 117 mmol/l 

ve K 5 mmol/l bulundu. Eş zamanlı tetkiklerden idrar Na 136 mmol/l bulunurken hormonal incelemelerden ACTH >1250 pg/ml (N: <65), 

kortizol 1.6 mcg/dl, aldosteron <10 mg/ml, plazma renin 387 pg/ml (N: 0.8-16.5), DHEA-SO4 7.9 mcg/dl, TSH 3.2 mIU/l ve FT4 1 ng/dl 

bulundu. PPD deri testi negatif idi. 21-Hidroksilaz antikoru pozitif saptandı. Çölyak ve tiroid otoantikorları negatif bulundu. Hastanın 

hidrokortizon dozu 20 mg/m2/gün’e arttırıldı. 0.1 mg/gün dozunda mineralokortikoid ve 3 gr/gün sofra tuzu başlandı. Hastanın yakınmalarının 

ve serum elektrolitlerinin düzeldiği tespit edildi.  

Sonuç: Addison hastalığında hiponatremiye hiperkaleminin her zaman eşlik etmediği akılda tutulmalıdır. Sınırda hiponatremi saptanan olgularda 

idrar Na, serum aldosteron ve plazma renin düzeyleri denetlenmelidir. 

  

Anahtar Kelimeler: addison hastalığı, hiponatremi, hiperpotasemi 
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[P-021] 
Büyüme Hormonu Tedavisine İyi Yanıt Veren Leri Weil Diskondrosinozisli Çocuk Hasta: Olgu Sunumu 
  

Zümrüt Kocabey Sütçü1, Beray Selver Eklioğlu1, Mahmut Selman Yıldırım2, Mehmet Emre Atabek1 
1Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi,Çocuk Endokrin Ana Bilim Dalı,Konya 
2Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi,Genetik Bilim Dalı,Konya 

  

Amaç: Leri Weil Diskondrosinozis; boy kısalığı ve uzun kemiklerde madelung deformitesi ile karakterize bir iskelet displazisidir. Olguların 

çoğunda SHOX gen defektleri sorumludur. Burada büyüme hormonu tedavisine iyi yanıt veren Leri Weil Diskondrosinozis tanılı bir hasta 

sunulmuştur.  

Olgu: On yaş iki aylık kız hasta polikliniğimize boy kısalığı ile başvurdu. Hasta 2600 gr ağırlığında miad olarak normal vajinal yolla doğduğu 

öğrenildi. Hastanın başvurusunda boyu; 120 cm ( SDS;-2,98) kilosu; 35 kg (SDS;0,13) vücut kitle indeksi; 24.3 kg/m2 ( >97.p) idi. Kulaç 

uzunluğu 105cm, önkol uzunluğu; 22cm, kol uzunluğu; 24cm, oturma yüksekliği; 73cm, oturma yüksekliği/boy oranı; 0,61 (>97.p) olup 

mezomelik tipte orantısız boy kısalığı mevcuttu. Hastanın hedef boyu; 141,5 cm’di.  

Laboratuar değerlendirilmesinde tam kan sayımı, böbrek ve karaciğer fonksiyon testleri ile tiroid hormonları normal düzeylerdeydi. İnsülin 

benzeri büyüme faktörü(IGF)-1 ise 167,6 ng/mL (<-2SDS) olup normalin altındaydı. Hastanın kemik yaşı 10 yaş ile uyumlu bulundu. Kemik 

yaşına öngörülen erişkin nihai boy: 139,2 cm idi. El bilek grafisinde madelung deformitesi saptandı. Kromozom analizi 46 XX idi. Mezomelik 

boy kısalığı ve madelung deformitesi olması nedeniyle hastadan SHOX gen analizi gönderildi. Hastanın genetik analizinde SHOX geninde 

c.491G>A (p.W164X) mutasyonu saptandı. Hastanın bir yıl sonraki değerlendirmesinde boy 123.5cm ( SDS;-3,02) kilosu 39.9 kg (SDS;0,22) 

büyüme hızı 3.5 cm/yıl olarak tespit edildi. Büyüme hızı yetersiz olan hastanın büyüme hormonu uyarı testlerine yetersiz yanıt alındı. Hastaya 

30 mcg/kg/günden büyüme hormonu tedavisi başlandı. Büyüme hormonuna tedavisi altında büyüme hızı 6 ayda 5.1 cm(mean 7,7 cm/yıl) olarak 

ölçüldü (Boy: 128,6cm SDS;-2,80). Hastanın izlemi ve büyüme hormonu tedavisi devam etmektedir. 

 

Sonuç: SHOX gen defekti saptanan hastaların erişkin nihai boyları kısa kalabilmektedir. Leri Weil Diskondrosinozisli hastalara büyüme 

hormonu tedavisi erişkin nihai boya ulaşmada anlamlı fayda sağlayabilir. 

  

Anahtar Kelimeler: büyüme hormonu, çocuk, orantısız boy kısalığı, SHOX gen defekti 

 
 

[P-022] 
Sotos Sendromu: 7 Olguda Klinik Yaklaşım ve İzlem 
  

Bahar Özcabı1, Gülsen Akay Tayfun2, Gözde Yeşil3, Ayla Güven1 
1Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji Bölümü, İstanbul 
2Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Genetik Bölümü, İstanbul 
3Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, İstanbul 

  

Giriş: Sotos sendromu(SS) başlıca bulgusu makrosefali, tipik yüz görünümü ve öğrenme güçlüğü olan, başka anomalilerin de eşlik edebildiği, 

nadir bir aşırı büyüme sendromudur. Doğum öncesi dönemde başlayan aşırı büyüme, hızlı ilerleyen kemik yaşının da etkisi ile ergenlikte ivme 

kaybeder ve erişkin boy normal sınırlarda kalır. Çoğunlukla sporadik seyreden bu sendromda ana neden NSD1 genindeki intragenik mutasyonlar 

ve mikrodelesyonlardır. Amacımız olgularımızdaki klinik özellikleri ve izlem sonuçlarını bildirmektir. Ülkemizden yapılan en geniş seri altı 

hastanın bulgularının verildiği çalışmadır. 

Gereç-Yöntemler: İki merkezde SS tanısı ile izlenen 7 (4 kız) olgunun dosyaları incelendi. Başvuru yaşı, doğum ağırlıkları, akraba evliliği ve 

aile öyküsü, nörolojik gelişim basamaklarında gecikme varlığı, fizik bakı bulguları ve antropometrik ölçümleri (boy, vücut ağırlığı, baş çevresi 

ve SDS değerleri), kemik yaşları, ekokardiyografi, ultrasonografi ve kranial görüntüleme sonuçları, gelişim değerlendirme testlerinin yorumları 

ve izlem süreleri, ergenlik başlangıç yaşları kaydedildi.  

Bulgular: Başvuru yaşı 6.3±2.8 yaştı. Hastaların klinik ve genetik inceleme sonuçları Tablo da özetlemiştir. İri doğum öyküsü, üçgen yüz 

görünümü, belirgin alın, alın ve şakaklarda seyrek saç yapısı yanında nöromotor gerilik tüm hastalarda saptandı. Öğrenme güçlüğü, makrosefali 

ve uzun boy ise diğer sık rastlanan bulgulardı. Atrioventriküler septal defekt en fazla saptanan kardiak anomaliydi. Ortopedik sorunlar, skolyoz, 

göğüs deformitesi, tırnak anomalileri, nörolojik bozukluklar, renal anomaliler, diş ve dişeti hastalıklar ve fıtık gelişimi diğer daha nadir eşlik 

eden bulgulardı. Tüm olgularda kemik yaşı ileriydi. Merkezi sinir sistemi görüntülemelerinde ventriküllerde genişleme ve ince korpus kallozum 

en sık rastlanan değişikliklerdi. Tanı sırasında hastaların çoğu ergenlik öncesi dönemdeydi. Bir olguda ise erken ergenlik gözlendi. Ortalama 

izlem süresi 2.7±2.6 yıldı. Bir hasta final boya ulaştı. Dört hastada NSD1 mutasyon analizi yapıldı. Bir hastada mutasyon bulunamadı. Üç 

hastada NSD1 geninde de novo mutasyon saptandı.  

Sonuç: SS uzun boylu bir hastada özellikle kardiak, renal ve ortopedik anomaliler saptandığında ayırıcı tanıda akla gelmelidir. Çalışmamız hasta 

sayısı olarak ülkemizden verilmiş en geniş seridir. 

  

Anahtar Kelimeler: aşırı büyüme, nöromotor gerilik, NSD 1 geni, Sotos sendromu 
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[P-023] 
Talasemi İntermedia Tanılı Bir Olguda Büyüme Hormonu Tedavi Yanıtının Değerlendirilmesi 
  

Hüseyin Anıl Korkmaz 

Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi, Pediatri Endokrinoloji Bölümü, Balıkesir, Türkiye. 

  

Giriş: Talasemi olgularında sürekli kan transfüzyonu almasına bağlı demir birikmesi, hipoksi, hipofiz ve tiroid hormon yetmezliği, kemik 

metabolizmasının etkilenmesi nedeniyle boy kısalığı sık karşılan sorunlardan biridir. Talasemi majör ve intermedia olgularında boy kısalığı ve 

endokrin komplikasyonların önlenmesi ile hastaların yaşam kalitesi önemli oranda artmaktadır. 

Olgu: Aralarında birinci derece akraba evliliği olan oniki yaş kız olgu, 3 yaşında solukluk nedeniyle hastaneye başvurması sonucu yapılan 

tetkiklerinde hipokrom mikrositer anemisi saptanmış. Hemoglobin elektroforezi ve genetik inceleme sonucu ile Talasemi İntermedia tanısı 

konulmuş. Öyküsünden 5 yaşında splenektomi operasyonu geçirdiği öğrenildi. Boy kısalığı açısından çocuk endokrin bölümüne yönlendirilen 

olgunun fizik muayenesinde Boy: 127.7 cm (<3p), Boy SDS: -2.56, Ağırlık: 26.1 kg (<3p), Ağırlık SDS: -2,30, vücut kitle indeksi: 16, vücut 

kitle indeksi SDS:-0.75 saptandı. Puberte gelişimi; Tanner evrelemesine göre Evre I saptandı. Kemik yaşı dokuz yaş ile uyumlu saptandı. Boy 

kısalığına yönelik endokrinolojik değerlendirmeleri yapılan olgunun, tam kan sayımı, biyokimyasal analizi ve tiroid fonksiyon testleri normal 

saptandı. Glukagon ve L-DOPA ile büyüme hormonu uyarı testlerinde yeterli büyüme hormonu yanıtı alınamadı ve büyüme hormonu eksikliği 

tanısı konuldu.Olguya rekombinan BH tedavisi başlandı ve 7.7 cm/yıl boy uzama hızı elde edildi. 

Sonuç: Talasemi çocukların izlemlerinde endokrin komplikasyonlar önemli yer tutar. Boy kısalığı bu komplikasyonlar içinde en sık görülenden 

biridir. Tetkik edilen olguların %40’nda büyüme hormonu eksikliği saptanır. Büyüme hormonu eksikliği saptanan olgularda hormon replasman 

tedavisi olguların final boylarına katkı yapar. 

  

Anahtar Kelimeler: Talasemi, büyüme hormonu, boy kısalığı 

 
 

[P-024] 
İnsülin Direnci ve Akantozis Nigrikansı Olan Hipokondroplazi Olgu Sunumu 
  

Hüseyin Anıl Korkmaz 

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi, Pediatri Endokrinoloji Bölümü, Balıkesir, Türkiye. 

  

Giriş: Hipokondroplazi kısa ekstremiteler, boy kısalığı ve lumbar lordozis ile prezente olur ve akondroplaziden daha iyi fenotipe sahiptir. 

Literatür incelendiğinde; hipokondroplazi olgularında insülin direnci ve akantozis nigrikans nadir olarak rapor edilmiştir. 

Olgu: Anne ve babası arasında akrabalık olmayan kız olgu boy kısalığı olması nedeniyle çocuk endokrin polikliniğine yönlendirildi. Sağlıklı 

annenin ilk gebeliğinden sezeryan ile otuz sekizinci gestasyon haftasında 2000 gram doğduğu öğrenildi. Fizik muayenesinde; Boy: 128 cm (<3 

p), Boy SDS: -5.71, Kilo: 66.6 kg (95 p), Kilo SDS: 1.49, Hedef Boy: 156, Hedef Boy SDS: -1.34. Orantısız vücut görünümü olan olgunun 

oksolojik parametrelerinde; Baş çevresi: 40.6 cm (+3.93 SDS), Baş çevresi SDS-Boy SDS (DHc/Ht) SDS=+9.64, üst segment/ alt segment 

oranı:1 (>2 SDS). Olgunun fizik incelemesinde kısa ekstremiteler, boya göre uzun gövde, brakidaktili, dirsek ekstansiyonunda kısıtlılık, kısa 

kulaç uzunluğu (Boy uzunluğundan 10 cm kısa) ve akantozis nigrikans saptandı. Boy kısalığına yönelik yapılan incelemelerinde, tam kan 

sayımı, biyokimyasal analizi ve tiroid fonksiyon testleri normal saptandı. Fizik muayene bulguları iskelet displazisi ile uyumlu olması nedeniyle 

yapılan genetik çalışmada FGFR3 geninde p.N540K (c.1620C>A) heterozigot mutasyonu tespit edildi. İnsülin direnci açısından 

değerlendirildiğinde; Açlık kan glukozu: 90 mg/dl (75-100), Açlık insulin: 18,1 IU / mL (2-18), HbA1c:5.8, HOMA-IR: 4.04 (normal referans 

0.36–2.41), Tokluk glukoz: 121 mg/dl ve Tokluk insülin: 42.7 IU / mL. HOMA-IR değerinin yüksek olması ve fizik muayenede akantozis 

nigrikans olması nedeniyle insülin direnci düşünüldü. 

Sonuç: Bu bulgular insülin direnci ve akantozis nigrikansın hipokondroplazi ile ilişkili olabileceğini göstermiştir. İnsülin reseptörünün tirozin 

kinaz yolağından etki göstermesi ve FGFR3 yolunda da tirozin kinaz bulunması hipokondroplazinin uzun dönem metabolik komplikasyonlarına 

ışık tutacaktır. 

  

Anahtar Kelimeler: hipokondroplazi, akantozis nigrikans, insülin direnci 
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[P-025] 
Trikorinofalengeal Sendromlu Olgu Sunumu 
  

Berat Çolak1, Emel Hatun Aytaç Kaplan2, Kadri Karaer3, Murat Karaoğlan2, Mehmet Keskin2 
1Gaziantep Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Gaziantep 
2Gaziantep Üniversitesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Gaziantep 
3Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genetik Tanı Merkezi, Gaziantep 

  

Amaç: Trikorinofalangeal sendrom (TRFS), seyrek saçlar (triko), armut şekilli burun (rino), brakidaktiliye (falangeal) eşlik eden diğer iskelet 

anomalileri ile karakterli otozomal dominant geçişli nadir görülen bir sendromdur. TRFS tip 1’de zayıf ve yavaş büyüyen saçlar, armut şekilli 

burun, uzun filtrum, ince üst dudak, öne doğru büyük kulaklar ve falankslarda koni şekilli epifizleri içeren iskelet anomalileri görülür. TRFS tip 

2’de TRFS tip 1’in bulgularına ek olarak mental retardasyon ve multiple ekzositozlar görülür. TRFS tip 3’de TRFS tip 1’in bulgularına ek olarak 

falanks, metakarplar ve metatarslarda belirgin kısalık görülür. 

 

Olgu: On bir yaş erkek hasta büyüme geriliği şikayeti ile başvurdu. Başka bilinen bir hastalığı olmayan hastanın anne babası arasında akrabalık 

yoktu. Boyu 129 cm (sds: -2), kilosu 29,6 kg (sds:-0,9) idi. Fizik muayenede ince üst dudak, armut görünümlü burun, brakidaktili, seyrek kaşlar, 

lomber lordoz vardı. Nazone konuşması vardı. Tam kan sayımı, tam idrar tetkiki ve biyokimya tetkikleri normaldi. IGF-1: 167 ng/ml, growth 

hormon: 0,241 ng/ml, TSH: 1,26 uIU/m, sT4: 0,78 ng/dL ve doku transglutaminaz IgA< 2 RU/ml olarak sonuçlandı. Kemik yaşı 9 yaş ile 

uyumluydu. 

Mevcut bulgular ile hastada trikorinofalangeal sendrom tip 1 düşünüldü. Yapılan genetik incelemede heterozigot mutasyon tespit edildi. 

 

Sonuç: Boy kısalığı ile başvuran hastalarda fizik muayenede sendromik olabilecek özelliklere dikkat edilmelidir. Sendromik boy kısalıkları akla 

gelmelidir. 

  

Anahtar Kelimeler: büyüme, genetik, sendrom 

 

 

[P-026] 
Artrogripozis Multipleks Konjenita Tip II Ve Panhipopitüitarizm Birlikteliği 
  

Esra Döğer, Aysun Bideci, Aylin Kılınç Uğurlu, Emine Demet Akbaş, Orhun Çamurdan, Peyami Cinaz 

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Ankara 

  

Amaç: Artrogripozis Multipleks Konjenita tip II, otozomal dominant geçişli, primer nörolojik defekt olmaksızın ekstremitelerde multipl 

konjenital kontraktürler ile karakterizedir. En sık gözlenen klinik özellikleri üçgen yüz, aşağı bakan palpebral fissürler, nazolabial katlantılarda 

belirginlik, küçük ağız, yüksek damak, yapışık kulak lobları, kısa boy, kamptodaktili, parmaklarda unlar deviasyon, vertikal talus ve/veya talipes 

ekinovarustur. 

 

Olgu: Boy kısalığı nedeniyle başvuran erkek hastanın özgeçmişinde term, 3000gr ve 50 cm olarak doğmuş. Doğumda kol, sol bacak, eller ve 

boynunda eğrilik ve hareket kısıtlılığı olduğu ve artrogripozis multiplex congenita tanısı aldığı öğrenildi. Fizik muayenede TY:5 y 10 ay, BY:2 

yaş 8 ay, KY:3 y 6ay, VA:12,7 kg (<3p), Boy:92,1 cm(<3p), boy SDS:-4,49 ve prepubertaldi. Üçgen yüz, epikantus, micrognati, yüz asimetrisi, 

nazolabial katlantılarda belirginlik, dar ağız açıklığı, yüksek damak, uzun filtrum, parmaklarda unlar deviasyon, el başparmaklarında abduksiyon 

kısıtlılığı, tarsal füzyon, kısa boyun, omuzlarda asimetri, skolyoz mevcuttu. El, omuz, dirsek, boyun eklemlerinde kontraktürlere bağlı hareket 

kısıtlılığı mevuttu. Boy kısalığına yönelik yapılan tetkiklerden TSH: 2,4 mIU/ml, sT4: 0,55 ng/dl, IGF-1: <15 ng/ml (<-3SD), IGFBP3: 489 

ng/ml (<-3SD) saptandı. Santral hipotiroidi saptanan hastanın ACTH: 18,3 pg/ml, kortizol: 8,3 ug/dl olduğu görüldükten sonra LT4 tedavisi 

başlandı. İzlemde ötiroidi sağlandıktan 3 ay sonraki kontrolde uzama hızı 0,5 cm ve IGF-1: <15 ng/ml (<-3SD), IGFBP3: 570 ng/ml (<-3SD) idi. 

Yapılan büyüme hormon uyarı testerlinde L-DOPA’ya pik: 0,66, Klonidin’e pik: 0,84 bulundu. Büyüme hormonu tedavisi başlanan hastanın 3 

ayda 3 cm uzaması gözlendi. Genetik analiz sonucu bekleniyor. 

Sonuç: Artrogripozis Multipleks Konjenita tip II olgularının %50’si troponin I (TNNI2), troponin T (TNNT3) ve embryonic myosin (MYH3) 

genlerinde mutasyon nedeniyle gelişir. Sendromun özellikleri arasında boy kısalığı yer almasına rağmen literatürde daha önce sadece 2 olguda 

panhipopitüitarizm bildirilmiştir. 

  

Anahtar Kelimeler: artrogripozis, büyüme hormonu eksikliği, panhipopitüitarizm 
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[P-027] 
Büyüme Hormonu Tedavisi ile İlişkili Psoriasis Tanısı Alan Bir Olgu 
  

Ahu Paketçi1, Sezer Acar1, Ayhan Abacı1, Sevgi Akarsu2, Ece Böber1, Korcan Demir1 
1Dokuz Eylül Üniversitesi, Çocuk Endokrinolojisi Ana Bilim Dalı, İzmir 
2Dokuz Eylül Üniversitesi,Dermatoloji Ana Bilim Dalı, İzmir 

  

Giriş: Büyüme hormon eksikliği tedavisinde kullanılan büyüme hormon tedavisinin en önemli yan etkileri enjeksiyon bölgesinde ağrı ve 

kızarıklıktır. Bunun yanısıra, benign intrakraniyal hipertansiyon, femur başı epifiz kayması, nevüs boyutlarında artış, bozulmuş glukoz 

intoleransı, skolyoz gibi çok nadir yan etkiler de gözlenebilmektedir. Psoriasis keratinosit proliferasyonu, epidermal hiperplazi ile karakterize 

inflamatuar/otoimmun bir cilt hastalığıdır. Büyüme hormon tedavisi ile ilişkili psöriasis literatürde nadir gözlenen olgu raporları olarak 

bildirilmiştir. Bu raporda, büyüme hormon tedavisi sonrası psöriasis tanısı alan 12 yaşında bir erkek olgu sunulmuştur. 

 

Olgu: On iki yaşında erkek olgu, boy kısalığı nedeniyle kliniğimiz başvurdu. Özgeçmişinden, 36. gebelik haftasında, 1800g (-2 SDS) olarak 

doğduğu ve geçirdiği önemli hastalık öyküsünün olmadığı öğrenildi. Soy-geçmişinde anne ve baba arasında akrabalık dışında bir özellik 

saptanmadı. Fizik muayenesinde, ağırlık-3,28 SDS, boy-3,37 SDS, VKİ-1.04 SDS, hedef boyu 166cm(1,5 SDS), kan basıncı 90/60mmHg olarak 

saptandı. Pubertal gelişimi prepubertal olarak değerlendirildi. Laboratuvar değerlendirmesinde, sT4: 0,99 ng/dl (N:0.5-1.5), TSH: 3,99 IU/ml 

(N:0,38-5,33), sabah kortizol: 13,5 µg/dl, IGF-1: 50.2 ng/ml (N:74-388), IGFBP3: 1.75 µg/mL (N:1.8-7.8), PRL: 18.31 ng/ml (4.04-15.2). 

Büyüme hormone uyarı testlerinde zirve büyüme hormone yanıtı <7ng/ml saptandı. Hipofiz MR normal olarak değerledirildi. Hastaya büyüme 

hormone tedavisi başlandı (35 µg/kg/gün). Tedavinin 19. ayında diz, bacak kol ve sırt bölgesinde irregüler eritematöz plaklar ortaya çıkan ve 

psoriasis vulgaris tanısı alan olgunun yapılan laboratuvar değerlendirmesinde IGF-1 düzeyi yüksek olarak saptandı [393 ng/mL(5,4 SDS) 

Hastanın büyüme hormonu tedavi dozu azaltıldı (20 µg/kg/gün). İzleminde IGF-1 düzeyi normal sınırlar içinde seyretti [272 ng/mL (1,22 SDS) 

]. Psoriasis kliniği oral antihistaminik ve topikal hidrokortizon tedavisiyle 10 hafta içinde tamamen geriledi.  

Sonuç: Literatürde büyüme hormonu ile ilişkili psöriazis gelişimi IGF-1 düzeyinin yüksekliği ile ilişkilendirilmesine karşın, IGF-1 düzeyi 

normal saptanan olgu raporlarıda mevcuttur. Büyüme hormon tedavisi esnasında, psöriazis benzeri cilt bulgularının gözlenmesi durumunda 

psöriazis ayırıcı tanıda düşünülmeli ve büyüme hormon tedavisi kesilmeden doz azaltılması etkin bir tedavi seçeneği olarak dikkate alınmalıdır. 

  

Anahtar Kelimeler: boy kısalığı, büyüme hormonu tedavisi, psoriasis 

 
 

[P-028] 
Boy Kısalığı Olan Olguların Etiyolojik Açıdan Değerlendirilmesi 
  

Beyhan Özkaya1, Emine Dilek1, Diğdem Bezen2, Fatma Özgüç Çömlek1, Filiz Tütüncüler1 
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı,Edirne 
2Sağlık Bakanlığı Ok Meydanı Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji Kliniği,İstanbul 

  

Giriş-Amaç: Boy uzunluğunun yaşa ve cinsiyete göre iki standart sapma (SD) alında olması boy kısalığı olarak tanımlanır ve etiyolojide en 

büyük grubu ''normalin varyantı'' boy kısalığı oluşturur. Bu ön çalışmada boy kısalığı tanısıyla izlenen olguların etiyolojik açıdan 

değerlendirilmesi amaçlandı. 

Gereç-Yöntem: Trakya Üniversitesi Tıp fakültesi Çocuk Endokrinolojisi Polikliniği’nde boy kısalığı (BK) tanısıyla izlenen 102 olgu geriye 

dönük olarak değerlendirildi. Olguların izlem dosyalarından öykü, fizik muayene, laboratuvar bulguları, tanı ve tedavi bilgileri kaydedildi. 

Bulgular: BK tanılı 102 olgunun ortalama başvuru yaşı 10.8 ±3.2 (2-17,7) yıl olup, 54’ü (%53) erkek, 48’i (%47) kız ve erkek/ kız oranı: 1,1:1 

idi. Başvuruda olguların ortalama vücut ağırlığı SDS 2.2 ±1.1 ve ortalama boy SDS -2.7 ±0.6 idi. Ağır boy kısalığı (<-2.5 SDS) %52 (54 olgu) 

bulundu. BK olgularının yaş gruplarına göre dağılımı; 0-5 yaş: %12,7 (13 olgu; 7E,6K), 5-10 yaş: %20,5 (21 olgu, 8E,13K) ve 10-18 yaş: % 

66.8 (68 olgu, 41E,27K) idi. Olguların %54.6 ‘sı (56 olgu; 32E, 24K) ''normalin varyantı'' boy kısalığı idi. Bu grubun % 24.5’i (25 olgu) ağır BK 

olup, olguların %16.6’sında (17 olgu) başvuru yaşı >= 10 yaştı. Patolojik BK (%45.4) grubunun % 38.6’sı (39 olgu) orantılı BK, %6.8’i (7 olgu) 

orantısız BK idi. Orantılı BK grubunun en sık nedeni %25.3 (26 olgu) ile endokrin hastalıklar; %24.5 (25 olgu) büyüme hormonu eksikliği, 

%0.9 (1 olgu) edinsel hipotiroidi idi. Bunu % 8.9 (9 olgu) sıklıkla sendromlar [ %5,8(6 olgu) Turner sendromu, %1,9(2 olgu) Noonan sendromu 

ve %0,9(1 olgu) Prader Willi sendromu ] ve %3 (4 olgu) İUBG izledi. Kronik hastalık olarak yalnız 1 olgu (%0.9) çölyak hastalığı tanısı aldı.  

Sonuç: Olgu sayısının az olduğu bu seride BK olgularının yarısının ''normalin varyantı'' grubunda yer aldığı, ancak başvuru yaşının geç olduğu 

ve patolojik boy kısalıklarında büyüme hormonu eksikliği ve sendromların en sık nedenleri oluşturduğu saptanmıştır. 

  

Anahtar Kelimeler: boy kısalığı, büyüme hormonu eksikliği, etiyoloji 
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[P-029] 
Olgu Sunumu: Stickler Sendromu ile Karışabilen Bir İskelet Displazisi 
  

Elif Söbü1, Yasemin Kendir Demirkol1, Gül Demet Kaya Özçora1, Yasemin Alanay2 
1Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
2Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi 

  

Amaç: İskelet displazileri pediyatrik endokrinoloji polikliniklerine genellikle boy kısalığı nedeniyle başvurmakla birlikte farklı bulgularla da 

karşımıza çıkabilirler. Ayak numarasının hızlı artışı nedeniyle başvuran, kampodaktilisi ve sensörinöral işitme kaybı olan erkek olgu sunuldu.  

Olgu: Akrabalık olmayan sağlıklı baba ile 35 yaş annenin 2. gebeliğinden 2. canlı doğumu olarak 3000 gr doğurtulmuş. Yirmi günlükken 

işitmediği söylenmiş. İşitme cihazı kullanıyor. Yarık damak nedeniyle opere edilmiş. İki buçuk yaşında yürümüş. Fizik muayenesinde tartı 19,6 

kg (1,52 SD), boy 93 cm (-1,82 SD), baş çevresi 52 cm (0,79 SD), saçlar kıvırcık burun kökü basık, eyer burun deformitesi mevcut. Burun 

delikleri hipoplazik ve ala naziler yakın yerleşimli, bilateral kulaklar düşük yerleşimli. Bilateral ellerde kampodaktilisi, proksimal ve distal 

interfalangeal eklemlerde tek çizgi mevcut. Normal boy, düz yüz yapısı, midfasiyal hipoplazi, işitme kaybı ve yarık damak bulguları nedeniyle 

Stickler sendromu ön tanısı ile tetkik edilen 3 yaş 4 aylık erkek olgunun muayenesinde bu sendroma eşlik eden miyopi, retinal dekolman, körlük, 

katarakt, glokom gibi göz bulgularının olmaması nedeniyle tanıdan uzaklaşıldı. Literatüre bakıldığında Stickler sendromu gibi kollojen defekti 

sonucu ortaya çıkan ve bu sendromdan göz bulgularının olmaması, ciddi işitme kaybı ve disproporsiyone kısa ekstremiteler ile ayrılan 

‘otospondylomegaepiphyseal dysplasia’ (OSMED, OMIM 184840) tanısı düşünüldü. Moleküler tetkik planlandı.  

Sonuç: Kollojen genindeki defektler kliniğe çok farklı bulgularla yansıyabilmektedir. İskelet displazileri klinikte daha çok boy kısalığı ile 

başvurmasına rağmen epifizyal displazi ile başvuran olgu el ve ayaklarda büyüme ve kontraktürler nedeniyle değerlendirildi. Stickler fenotipi 

gösteren ancak göz bulguları olmayan olgularda OSMED sendromu ayırıcı tanıda akılda tutulmalıdır. 

  

Anahtar Kelimeler: Stickler sendromu, otospondilomegaepifizyal displazi, kampodaktili 

 
 

[P-030] 
SHOX Geninde P.Gln178X (c.532 C>T) Novel Heterozigot Patojenik Varyanta Bağlı Boy Kısalığı 
  

Ahmet Uçar1, Hasan Taşlıdere2, Nurver Akıncı3, Gül Özçelik3, Gökçe Kuru1, Dilşat Gündoğdu1, Işıl Çulha1 
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi,Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji Polikliniği, İstanbul 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haseki Tıbbi Genetik Merkezi, İstanbul 
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi,Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Nefroloji Polikliniği, İstanbul 

  

Amaç: Short stature homeobox (SHOX) geninde işlev kaybına bağlı mutasyonlar idiyopatik boy kısalığının % 3 ile % 15 arasında değişen 

oranlarda etiyolojik temelini oluşturmaktadır.  

Olgu: 12 yaş kız olgu tekrarlayan vezikouretral reflünün ve sol renal ektazinin eşlik ettiği idrar yolu enfeksiyonu nedeni ile takip edildiği Çocuk 

Nefroloji polikliniğinden boy kısalığı neden ile refere edilmişti. Olgunun doğum ağırlığı 2400 g( term doğum), doğum boyu 49 cm olup anne-

baba arasında 1. derece kuzen evliliği öyküsü vardı. Dış merkezde yapılan hemogram, biyokimya, tiroid fonksiyon testleri ve çölyak hastalığı 

tarama testlerinde özellik yoktu. Anne boyu 147 cm, baba boyu 170 cm olup annede de boy kısalığı mevcuttu. Başvuruda boy 120 cm ( standart 

sapma skoru [SDS]: -2 ); ağırlık: 23 kg ( SDS: -1,4 ) ve prepubertaldi.Yüksek damak, çenede hafif hipoplazisi vardı. Oturma yüksekliği/ boy 

oranı normaldi, ve lomber lordozu yoktu. Kemik yaşı 8 yaş 10 ay ile uyumlu idi. Karyotip analizi 46 XX olup normaldi. Yıllık izleminde uzama 

hızı 1,2 cm/yıl olup oldukça düşüktü. Son değerlendirmesinde boy SDS -2,6 ‘ya gerilemişti. Büyüme hormonu uyarı testlerinde parsiyel büyüme 

hormonu eksikliği ile uyumlu idi ( L-dopa testinde zirve büyüme hormonu 8,71 ng/ml, klonidin testinde zirve büyüme hormonu 3,16 ng/ml). 

Olgunun ön kol grafisinde Madelung deformitesi ve karpal kemiklerde traingularizasyonu vardı. Bu bulgularla SHOX geni mutasyonu açısından 

analiz istendi. SHOX delesyon analizi normaldi. SHOX dizi analizinde SHOX geninin 4. ekzonunda P.Gln178X (c.532 C>T) değişimini 

heterozigot olarak taşıdığı saptandı. Mutation taster, Polyphen gibi in silico analizlerde bu değişimin büyük ölçüde patojenik olduğu saptandı. 

Annesinde de dizi analizinde aynı varyant saptandı.Olguya 0,35 mg/kg/hafta dozunda büyüme hormonu başlandı.  

Sonuç: İdiyopatik boy kısalığında SHOX geninde mutasyon varlığı da ayırıcı tanıda düşünülmelidir. SHOX geninde literatürde daha önce 

bildirilmeyen patojenik bir varyant saptandığından bu olgu sunulmuştur. 

  

Anahtar Kelimeler: SHOX, madelung, boy kısalığı 
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[P-031] 
İdiyopatik Boy Kısalığında Shox Delesyon Sıklığı ve Shox Delesyonu Saptanan Olgularımızın Klinik Özellikleri ve Tedavi 

Yanıtları 
  

Erdal Kurnaz, Şenay Savaş Erdeve, Semra Çetinkaya, Zehra Aycan 

Dr.Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk 

  

Giriş: SHOX geninde mutasyonlar idiyopatik boy kısalığı, Leri-Weill diskondrositozis, Langer mezomelik displaziye neden olabilir. Bu 

çalışmadaki amacımız idiyopatik boy kısalığı olan hastalarımızda SHOX geninde mutasyon sıklığını belirlemek ve SHOX mutasyonu 

saptadığımız hastalardaki ortak klinik, antropometrik özellikleri değerlendirmek ve büyüme hormonu tedavisine alınan yanıtı tartışmaktı. 

Metod: Boy SDS -2.5’in altında olan idiyopatik boy kısalığı tanılı olgularda SHOX delesyonu FISH yöntemi ile tarandı. 

Sonuçlar: Yedi yıllık süreç içerisinde idiyopatik boy kısalığı olan 86 hasta(70 kız, 16 erkek) arasında üç kız hastada (%3.6) SHOX gen 

delesyonu pozitif saptandı. Ayrıca polikliniğimize 8 yaş 4 aylıkken erken telarş şikayeti ile gelen bir hastamızın el bilek radyografisinde 

Madelung deformitesinin dikkat çekmesi nedeniyle istenen SHOX delesyonu pozitifti. Bu dört hastanın klinik karakteristikleri ve antropometik 

bulguları Tablo 1’de verildi. Tanı yaşları 6.6-13.6 yıl arasında olan olgularımızda tanı boy SDS erken puberte ile başvuran hasta haricinde -3 ila 

-5.14 sds arasındaydı. Boy kısalığı olan üç olgumuzda kulaç boyunda kısalık belirgindi (kulaç boyu-boy: -13.1 ila -7.3 cm arasındaydı). Tanıda 

boy kısalığı olmayan olgumuzda kulaç boyu normaldi. Tüm olgularımızda Madelung deformitesi, iki olgumuzda kas hipertrofisi, bir olgumuzda 

Ebstein anomalisi, VSD ve ASD birlikteliğinin olduğu kompleks kardiyak anomali vardı. İki olgumuz SGA doğmuştu. Bir hastamız büyüme 

hormonu tedavisi aldı. Bu hastada büyüme hormonu tedavisinin ilk iki yılında yeterli uzama olmasına karşın, 2. yılın sonundan IGF 1 

yüksekliğinin ısrarcı olması üzerine büyüme hormonu tedavisine ara verildi. Takipte düşük dozda BH tedavisi tekrar başlanan olgunun bozulmuş 

glukoz toleransı nedeniyle BH tedavisi kesilmek zorunda kalındı.  

Sonuç: İdiyopatik boy kısalığı grubunda SHOX delesyonu %3.6 oranında bulundu. Madelung deformitesi ve kas hipertrofisi boy kısalığı 

olmadan da SHOX delesyonu tanısını düşündürmesi bakımından önemli bulgulardı. SGA doğan ve catch up yapamayan olguların ayırıcı 

tanısında SHOX delesyonunun yer alması ve Madelung deformitesine dikkat edilmesi gerektiği düşünüldü. SHOX delesyonu olan olgularda 

büyüme hormonu tedavisi sırasında IGF1 düzeyi ve IGF1/IGFBP3 oranının sık denetlenmesi gerektiği sonucuna varıldı. 

  

Anahtar Kelimeler: boy kısalığı, çocuk, SHOX geni 

 

 

[P-032] 
İzole Büyüme Hormonu Eksikliği Tip 1B Olgusunda GHRHR Geninin Tamamının Homozigot Delesyonu 
  

Sezer Acar1, Korcan Demir1, Özgür Kırbıyık2, Ahu Paketçi1, Kadri Murat Erdoğan2, Ayhan Abacı1, Ece Böber1 
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı, İzmir 
2Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir 

  

Giriş: Büyüme hormonu salgılatan hormonun reseptörü (Growth hormone releasing hormone receptor, GHRHR) hipofizde somatotrop 

hücrelerde eksprese olur. GHRHR mutasyonları izole büyüme hormonu eksikliği tip 1B’ye neden olmaktadır. Literatürde tüm GHRHR gen 

delesyonu bildirilmemiştir. 

Olgu: Boy kısalığı nedeniyle getirilen 4 yaş 9 aylık kız olgunun ek şikayeti olmadığı, 3750 gram olarak doğduğu, boy uzamasının 2 yaşından 

sonra yavaşladığı öğrenildi. Anne ve baba arasında 2. derece kuzen evliliği mevcuttu. Ağırlık 11,8 kg (-3,54 SDS), boy 91 cm (-3,38 SDS) 

[hedef boyu 153,4 cm (-1,49 SDS)] ve infantil yüz görünümü saptandı. Biyokimya, kan sayımı ve tiroid fonksiyon testleri normaldi. Kemik yaşı 

2,5 yaş ile uyumlu olan olguda IGF-1 <25 ng/mL (<-2,40 SDS), IGFBP-3 0,610 µgr/dL (-4,81 SDS) olarak saptandı. L-Dopa ve İTT ile zirve 

BH yanıtları 0,280 ng/mL ve 0,420 ng/mL olarak bulunurken kortizol yanıtı 34 µg/dL olarak saptandı. Manyetik rezonans incelemesiyle 

hipofizer hipoplazi gözlendi. Hastaya 25 mcg/kg/gün somatropin tedavisi başlandı. Yıllık büyüme hızları 8-12 cm/yıl aralığında seyretti ve 

herhangi bir komplikasyon gelişmedi. Hastanın 12 yıl 7 aylıkken yapılan son kontrolünde, boyu 152,2 cm (-0,45 SDS), VKİ 17,5 (-0,37 SDS), 

puberte Tanner evre 3 olarak saptandı. Genetik incelemeler sonucunda GH1 geninde mutasyon saptanmazken, GHRHR’de MLPA ile homozigot 

tüm gen delesyonu saptandı. Anne ve babada aynı delesyon için heterozigot idi. Annenin boyu 157,8 cm (-0,8 SDS), IGF-1 değeri 119 ng/mL 

(N: 109-284), baba boyu 162 cm (-2 SDS) ve IGF-1 değeri 102 ng/mL (N: 109-284) olarak saptandı.  

Sonuç: GHRHR tüm gen delesyonu homozigot durumda iken ağır, heterozigot durumda iken hafif büyüme hormonu eksikliği ile uyumlu klinik 

tabloya yol açabilmektedir. 

  

Anahtar Kelimeler: Boy kısalığı, büyüme hormonu eksikliği, GHRHR mutasyonu, delesyon 
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[P-033] 
Mini-Puberte Döneminde Gonadal Fonksiyonlar İle IGF-1 Ve IGFBP-3 Arasındaki İlişki 
  

Suna Kılınç1, Enver Atay2 
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Çocuk Endokrinolojisi 
2İstanbul Medipol Üniversitesi Hastanesi, Neonatoloji 

  

Giriş-Amaç: Cinsiyet steroidleri, puberte döneminde büyüme hormonu (BH) salınımındaki artıştan ve BH’nun metabolik etkilerinin 

düzenlenmesinden sorumludur. Mini-puberte döneminde ise cinsiyet hormonları ile IGF yolakları arasındaki ilişkiyi değerlendiren bir çalışma 

yoktur. Bu çalışmada; sağlıklı yenidoğanlarda mini-puberte döneminde gonadal fonksiyonlar ile IGF-1 ve IGFBP-3 arasındaki ilişki araştırılmış, 

gonadal steroidlerin mini-puberte döneminde BH-IGF yolağı üzerindeki etkisi aydınlatılmaya çalışılmıştır.  

Gereç-Yöntem: Çalışmaya yaşları 30-45 gün arasında değişen 115 (52 kız, 63 erkek) sağlıklı term bebek alındı. Sabah saat 08.00-10.00 arasında 

kan örnekleri alınarak LH, FSH, estradiol (E2), total testosteron, anti-müllerian hormon (AMH), inhibin B, IGF-1 ve IGFBP-3 düzeyi ölçüldü.  

Bulgular: Çalışma grupları arasında yaş ortalaması, ağırlık ve boy ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmedi. 

Erkeklerde LH 6.21±2.85, FSH 2.50±1.37, E2 8.26±8.03, total testosteron 1.45±0.85, AMH 66.42±31.83, inhibin B 200.79±64.14, IGF-1 

50.79±13.38, IGFBP-3 2.01±0.42 tespit edildi. Erkeklerde IGF-1 düzeyi ile LH, FSH, testosteron, AMH ve inhibin B değerleri arasında anlamlı 

korelasyon gözlenmezken E2 ile negatif yönde istatistiksel olarak anlamlı korelasyon gözlendi (r =-0.276 p=0,033). Yine erkeklerde IGFBP-3 

düzeyi ile LH, FSH, E2, AMH ve inhibin B değerleri arasında anlamlı korelasyon gözlenmezken total testosteron ile negatif yönde istatistiksel 

olarak anlamlı korelasyon gözlendi (r =-0.294 p=0,002). Kızlarda ise LH 1.29±1.56, FSH 6.73±4.90, E2 9.46±8.78, total testosteron 0.33±0.26, 

AMH 1.67±2.25, inhibin B 56.19±61.11, IGF-1 49.24±8.34, IGFBP-3 2.17±0.42 tespit edildi. Kızlarda IGF-1 ve IGFBP-3 düzeyi ile LH, FSH, 

E2, total testosteron, AMH ve inhibin B değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı korelasyon gözlenmedi. 

Tartışma ve Sonuç: Mini-puberte döneminde cinsiyet hormonları ile IGF-1 ve IGFBP-3 düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir, 

ancak erkeklerde IGF-1 ile E2 düzeyi ve IGFBP-3 ile total testosteron düzeyi arasında negatif yönde istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon 

gözlenmiştir. Cinsiyet hormonları ile IGF yolakları arasındaki kompleks etkileşimi anlamak ilerde büyüme-gelişme bozukluğu ve metabolik 

bozukluğu olan hastaların tanı ve tedavi aşamasında yol gösterici olacaktır. 

  

Anahtar Kelimeler: Mini-puberte, IGF-1, IGFBP-3 

 

 

[P-034] 
SLC12A3 Geninde Bileşik Heterozigot (p.R80fs*35/p.K957X ) Mutasyonuna Bağlı Gitelman Sendromlu İkiz Kardeşlerde 

Büyüme Hormonu (BH) Eksikliği ve BH Tedavisine Yanıtının Değerlendirilmesi 
  

Betül Yaman1, Kübra Çeleğen2, Emine Korkmaz2, Naz Güleray Lafçı3, Zeynep Balık4, Nesrin Taş2, Hüseyin Demirbilek1, Ali Düzova2 
1Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı 
2Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Nefroloji Bilim Dalı 
3Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Genetik Bilim Dalı 
4Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 

  

Giriş: Gitelman sendromu, otozomal resesif kalıtımlı, hipokalemik metabolik alkaloz, hipomagnezemi ve hipokalsiüri ile karakterize; distal 

kıvrımlı tübüllerde tiyazid duyarlı sodyum klorür kotransporter kanalını kodlayan SLC12A3 genindeki mutasyonlardan kaynaklanan nadir bir 

sendromdur. Bu sendromda, Bartter sendromuna göre daha az sıklıkta görülmekte ise de, büyüme geriliğinin kesin nedeni bilinmemektedir, 

Olgu: 14 yaş 5 aylık ikiz erkek kardeşler boy kısalığı şikayeti ile başvurdu. Öykülerinden boy kısalığının 8-10 yaşlarından sonra fark edildiği, dış 

merkezde hipokalemi ve hipomagnezemi nedeniyle tedavi başlandığı öğrenildi. Başvuru sırasındaki antropometrik ölçümleri, kemik yaşı ve 

puberte bulguları Tablo 1’de gösterilen olguların laboratuvar incelemelerinde, IGF1 ve IGFBP3 düşük, diğer ön hipofiz hormonları normaldi. 

Her iki olgunun büyüme hızı düşük, L-dopa ve klonidin ile yapılan büyüme hormonu stimülasyon testlerinde zirve büyüme hormonu (BH) 

yanıtları yetersiz saptandı (Tablo 1). BH eksikliği tanısı konularak BH tedavisi başlandı. Her iki olgunun hipofizer manyetik rezonans 

görüntülemesi normal idi. Büyüme hormonu tedavisinin 6. ayında yapılan değerlendirmede, hastaların IGF1 düzeylerinde ve büyüme hızlarında 

artış ve puberte bulgularında ilerleme olmasına rağmen büyüme hormonu tedavisine yanıtları tatmin edici değildi. Her iki olgunun da ilaç 

tedavilerine uyumunda sorun olması ve tekrarlayan ağır elektrolit bozuklukları ile sık hastaneye başvurmalarının BH tedavisine yeterli yanıt 

alınmamasına neden olabileceği düşünüldü. Her iki olgunun mutasyon analizinde SLC12A3 geninde bileşik heterozigot (p.R80fs*35/p.K957X) 

mutasyon saptanarak Gitelman sendromu tanısı doğrulandı. 

Sonuç: Belirgin büyüme geriliği bulguları olan Gitelman sendromlu olgularda BH-IGF-1 ekseni denetlenmelidir. Optimal büyüme için serum 

potasyum düzeyinin düzeltilmesinin yanında, büyüme hormonu eksikliği saptanan olgularda büyüme hormonu tedavisi verilebilir. Ancak, bu 

hastaların BH tedavisine yanıtının değerlendirilmesi için daha fazla deneyime ihtiyaç vardır. 

  

Anahtar Kelimeler: Gitelman sendromu, boy kısalığı, büyüme hormonu eksikliği 
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[P-035] 
Büyüme Hormonu Eksikliği Tanılı Çocuklarda Adipositokin Düzeyleri, Karotis İntima Media Kalınlığı  ve Visseral Yağ 

Dağılımı Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi 
  

Tuğçe Bozkurt1, Sebahat Yılmaz Ağladıoğlu2, Fatih Altıntaş3, Kadir Ağladıoğlu4, Bayram Özhan2, Sebahat Turgut3 
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Denizli 
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Çocuk Endokrinolojisi BD, Denizli 
3Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Fizyoloji ABD, Denizli 
4Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Radyoloji ABD, Denizli 

  

Giriş-Amaç: Büyüme hormonu (BH) eksikliği önemli bir endokrin boy kısalığı nedenidir. Bu durumda visseral adipoz dokunun artması, glikoz 

ve lipid metabolizmasının bozulması, aterojenik indekste artış kardiyovasküler hastalık riskini arttırmaktadır. Adipoz doku artışı, 

adipositokinlerin artışı ile sonuçlanmaktadır. Tedavisiz kalan BH eksikliği olgularında yağ kütlesi özellikle santral olarak artar ve yağsız vücut 

kitlesi azalır. Bu çalışmada BH eksikliği tanılı çocuklarda adipositokin düzeyleri, visseral yağ dağılımı ve karotis intima media kalınlığı 

arasındaki ilişkiyi değerlendirmeyi amaçladık.  

Gereç-Yöntem: Çalışmaya 34 izole BH eksikliği tanılı, yaşları ortalama 11,8±3,3 olan 19 kız ve 15 erkek çocuk, hasta grubu olarak ve yaş 

ortalamaları 11±3,4 olan 19 kız ve 15 erkek sağlıklı çocuk kontrol grubu olarak alındı. Antropometrik ölçümler (boy, ağırlık, bel çevresi, kalça 

çevresi) yapıldı ve segmental vücut analizi tartısıyla total vücut yağ yüzdeleri değerlendirildi. Olguların karotis intima media kalınlığı (kİMK), 

visseral ve subkutan yağ doku kalınlıkları B-mode USG ile çift körlü olarak ölçüldü. Alınan periferal kan örneklerinden elde edilen plazmada 

açlık kan şekeri, açlık insülini, lipid profili, IGF-1, IGFBP-3 ve bazal adipositokin düzeyleri (adiponektin, leptin, rezistin, apelin) ölçüldü. 

Verilerin istatiksel analizleri SPSS 17.0 paket programı ile yapıldı.  

Bulgular: Çalışmamızda, VKİ, VKİ SDS ve total vücut yağ yüzdeleri, bel çevresi/kalça oranı gruplar arasında benzer bulunmuştur. Aynı şekilde 

açlık kan şekeri, insülin, HOMA-IR indeksi ve lipid profili açısından gruplar arasında anlamlı fark saptanmamıştır. Adiponektin düzeyi BH 

eksikliği olanlarda kontrol grubuna göre yüksek bulunmuş, ancak leptin, rezistin ve apelin düzeylerinde bir farklılık gözlenmemiştir. Subklinik 

aterosklerozun erken bir göstergesi olan kİMK, BHE grubunda kontrol gubuna göre yüksek ölçülmüştür. Visseral ve Subkutan Yağ Doku 

Kalınlığı her iki grupta da benzer bulunmuştur. BHE olgularında adiponektin düzeyi ile antropometrik ölçümler arasında bir ilişkisi 

görülmemiştir. Leptin ve rezistin düzeyleri; ağırlık SDS’si ve VKİ SDS’si ile pozitif korelasyon, apelin düzeyi ise bel/boy oranıyla negatif 

korelasyon göstermektedir.  

Sonuç: Bu çalışmayla aterosklerotik sürecin önlenmesinde rolü olan apelinin, leptin ve resistinin BHE olgularında artış göstermediğini, 

adiponektin ve kİMK'nin artmış olduğunu görmekteyiz. Sonuçlar bize göre artmış adiponektin düzeyinin kardiyovasküler hastalıkların gelişimi 

için bir risk oluşturabileceğini düşündürmektedir. 

  

Anahtar Kelimeler: büyüme hormonu eksikliği, adipositokin, karotis intima media kalınlığı 

 

 

[P-036] 
PROP1 Gen Mutasyonu Olgu 
  

Emregül Işık1, Hatice Mutlu Albayrak2 
1Gaziantep Cengiz Gökcek Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Pediatrik endokrinoloji 
2Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Pediatrik genetik 

  

Amaç: PROP 1 gen mutasyonu saptanan olgunun klinik bulgularının değerlendirilmesi 

Olgu: 1 yaş kız hasta gelişme geriliği nedeni ile başvurdu. Özgeçmişinde, miadında 2500 gram doğduğu, doğum sonrası kısa süreli hipoglisemi 

saptandığı öğrenildi. Soygeçmişinde anne ve baba arasında 1. dereceden kuzen evliliği mevcuttu. Fizik muayenesinde, başvuruda 1 yaşında iken 

boyu 65,5 cm (-3,2 SDS), vücut ağırlığı 6,7 kg (-2,4 SDS), VKİ 16,1 kg/m2 (-0,4 SDS), baş çevresi 42,7 cm (-2,2 SDS) idi. Tam kan sayımı, 

biyokimya incelemesi normal, serum TSH 2,29 µU/ml, sT4 0,7 ng/dl, kortizol 12,6 µg/dl, PRL 6 ng/ml idi. Santral hipotiroidi saptanan hastaya 

Na-L tiroksin tedavisi başlandı. İzlemde, tiroid hormonları normal iken büyüme hızı (3,4 cm/yıl) düşüktü. 3 yaş 8 aylıkken vücut ağırlığı 9,8 kg 

(-3,5 SDS), boyu 81 cm (-4,5 SDS), baş çevresi 45,4 cm (-3,3 SDS) idi. Kemik yaşı 2 yaş ile uyumlu idi. Anne 168 cm (0,7 SDS), baba 169 cm 

(-1 SDS), hedef boyu 162 cm (-0,2 SDS). Serum TSH:0,07 µU/ml, sT4 1,69 ng/dl, ACTH 54,5 pg/ml, kortizol 8,1 µg/dl, IGF1 < 26,3 ng/ml (<-

3,7 SDS), IGFBP3 625 ng/ml (-2,1 SDS) idi. Glucagon testi pik BH: 0,86 ng/ml, klonidin testi pik BH 1,08 ng/ml idi. Hipofiz MR normal, ancak 

fizyolojik kontrastlanma saptanmadı.  

Hastanın kız kardeşi 5 yaşında boy kısalığı nedeni ile başvurdu. Miadında 3500 gram ağırlığında doğmuştu. Fizik muayenesinde, 5 yaşında iken 

vücut ağırlığı 13 kg (-2,6 SDS), boy 90 cm (-4,19 SDS), baş çevresi 48,5 cm (-1,2 SDS) idi. Kemik yaşı 2 yaş ile uyumlu idi. Serum TSH 1,54 

µU/ml, sT4 0,65 ng/dl, ACTH: 24,04 pg/ml, kortizol 9 µg/dl, IGF1 30 ng/ml (-2,4 SDS), IGFBP3 991 ng/mL (-1,5 SDS) idi. Na- L tiroksin 

başlanan hastanın tiroid hormonu normal iken klonidin testi pik BH 1,74 ng/ml, glukagon testi pik BH 1,68 ng/ml idi. 

Bulgular: Hastada PROP 1 geninde c.295C>T(p.R99) (p.Arg99) homozigot mutasyon saptandı.  

Sonuç: PROP 1 resesif mutasyonları multiple hipofizier hormon eksikliğinin en yaygın nedenidir. GH, TSH, PRL ve gonadotropin eksikliği ile 

karakterizedir. Hormon eksikliğinin ortaya çıkış zamanı ve derecesi oldukça değişkendir. Pituiter kitle imajı veren sella turcica’da genişleme 

gözlenebilir. Hastalar ACTH eksikliği gelişimi açısından izlenmelidir. 

  

Anahtar Kelimeler: PROP1 mutasyonu, santral hipotiroidi, GH eksikliği 
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[P-037] 
Nörofibromatozis Tip 1 Olgusunda Kliteromegaliye Neden Olan Genital Nörofibrom 
  

Özlem Nalbantoğlu1, Gülçin Arslan1, Özge Köprülü1, Sinan Genç2, Behzat Özkan1 
1Dr. Behcet Uz Çocuk Hastanesi Çocuk Hastalıkları ve Eğitim Hastanesi Çocuk Endokrin Kliniği 
2Dr. Behcet Uz Çocuk Hastanesi Çocuk Hastalıkları ve Eğitim Hastanesi Radyoloji Kliniği 

  

Amaç: Kliteromegali, klitorisin penis yapısını taklit edecek şekilde anormal büyümesi olup sıklıkla konjenital adrenal hiperplazi veya 

hiperandrojenizme sebep olan endokrin patolojiler sonucu ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte epidermoid kist, hemanjiom, nevüs, yüzeyel 

kutanöz lipom gibi endokrin dışı nedenler de kliteromegaliye neden olabilir. Bu çalışmada, kliteromegaliye yol açan genital nörofibromlu bir 

olguyu sunmayı amaçladık. 

Olgu: Dokuz yaş 10 aylık kız hasta genel pediatri polikliniğinde kuşkulu genitalya saptanması üzerine kliniğimize yönlendirildi. Özgeçmişinden 

nörofibromatozis tip 1 tanılı olduğu, soygeçmişinden annesi ve 7 kardeşinin de aynı tanı ile takip edildiği öğrenildi. Fizik muayenesinde; vücut 

ağırlığı 20 kg (< 3 p), boyu 126 cm (3-10 p) idi. Tüm vücutta yaygın cafe au lait lekeleri, sağ kulak arkasında 2 adet ve sırtında 1 adet 

nörofibrom saptandı. Oftalmoskopik muayenede; her iki iriste lisch nodülleri mevcuttu. Genital sistem muayenesinde; kuşkulu genital yapı 

görünümü vardı. Klitoris 3x1 cm boyutlarında olup kıvamı sert ve ağrılı idi. Her iki labium majus içinde sınırları net ayırt edilemeyen, ilk planda 

gonadal yapıyı düşündürmeyen, dolgun, sert kıvamda ve ağrılı yapı palpe edildi. Üretra, klitorisin posterioruna açılmaktaydı. Vaginal açıklık 

intakt idi. Karyotip analizi 46XX olan olgunun pelvik ultrasonografisinde; kronolojik yaşına uygun kız tipi iç genital yapılar saptandı. 

Biyokimyasal ve hormonal (LH, FSH, E2, ACTH, kortizol, androstenedion, testosteron, 17OHP) değerlendirilmesi normal bulundu. Pelvik 

MR’da; pelvis tabanı ve peripubik bölgeyi içine alan 8x7x13 cm boyutunda, eksternal genital bölgeye uzanıp cilt altı yumuşak dokuya doğru 

ilerleyen pleksiform nörofibrom saptandı. Kraniyal ve lumbosakral MR’ında serebellar bölge ve bazal gangliyonlarda iki adet nörofibrom 

saptandı. 

Sonuç: Nörofibromatozis olgularında gelişen plexiform nörofibromlar, klitoris ve labium majusları infiltre ederek kliteromegaliye ve gonadal 

yapıyı taklit ederek kuşkulu genitalyaya neden olabilir. Bu nedenle; endokrin nedenlerin dışlandığı olgularda nörofibromlar gibi yer kaplayan 

oluşumların infiltrasyonuna bağlı olarak kuşkulu genitalyanın gelişebileceği, ayırıcı tanıda nadir hastalıklardan olan nörofibromatozis tip 1’in 

görülebileceği akılda tutulmalıdır. 

  

Anahtar Kelimeler: Kuşkulu genitalya, nörofibromatozis, nörofibrom 

 

 

[P-038] 
Hipergonadropik Hipogonadizmin Nadir Bir Nedeni: Klasik Galaktozemi 
  

Mehmet Nuri Özbek1, Meliha Demiral1, Selda Erdinç Karakoç2, Mehmet Nur Talay3 
1Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Diyarbakır 
2Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi, Pediatri Anabilim Dalı, Diyarbakır 
3Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı, Diyarbakır 

  

Amaç: Klasik galaktozemi; galaktoz-1- fosfat üridiltransferaz (GALT) enzim aktivitesindeki yetersizlik sonucu gelişir. Yenidoğanda direkt 

billuribinemi, katarakt ve E.coli sepsisi ile karakterizedir. İyi kontrollü hastalarda dahi beyin ve gonadlar etkilenebilmektedir. Konuşmada 

gecikme, öğrenme problemleri, overin etkilenmesine bağlı nonosmik hipergonadropikhipogonadizm(nHH)gelişebilmektedir. Burada nHH 

tablosu gelişen klasik galaktozemili bir olgu sunulmuştur.  

 

Olgu: 124 yaşında kız çocuğu boy kısalığı nedeniyle başvurdu. Öyküsünde direkt billuribinemi ve katarakt nedeniyle araştırılırken GALT 

geninde homozigot Q188R mutasyonuna bağlı klasik galaktozemi tanısı aldığı öğrenildi. Soygeçmişinde ebeveynlerinin akraba olduğu ve büyük 

kız kardeşinin de galaktozemi tanısı almıştı. Fizik muayenede boy:134.5 cm(-3.2SDS), ağırlık:27.6 kg(-3SDS), puberte tanner evre 1, katarakt 

dışında anormal bulgu saptanmadı. Tetkiklerinde transaminaz,bilirubin değerleri normal, FSH:5.18 mIU/ml, LH:0.9 mIU/ml, E2:<5 pg/ml, 

IGF1: 144 mg/dl saptandı. Pelvik USG’de uterus 7.9X9.4X30.7 mm overler net görüntülenemedi. Takipte uzama hızı düşük olduğundan 

büyüme hormon uyarı testi yapıldı, pik GH 7.5 ng/ml bulunarak büyüme hormon tedavisi başlandı. Kranial ve hipofiz MR grafileri normaldi. 

Büyüme hormon tedavisinin 1. yılında yaş 13 yaş 9 ay, boy:144.5cm(-2.5SDS), ağırlık:37.7kg(-2.4SDS), M1-2, P1, A1, FSH:78 mIU/ml, 

LH:30.9 mIU/ml, E2:15 pg/ml saptanması üzerine hastada hipergonadropikhipogonadizm düşünüldü. Galaktozemi tanısı alan 23 yaşında 

ablasının oral kontraseptifle menstruasyon görebildiği öğrenildi, FSH: 51.2 mIU/ml, LH:22.3 mIU/ml, E2:<5 pg/ml saptandı. Pelvik USG de 

uterus 56X16X10 mm, her iki over net izlenemedi şeklinde raporlandı.  

 

Sonuç: Klasik galaktozemide overlerin prenatal mi yoksa zamanla kronik zararlanma ile etkilendikleri konusu henüz açığa çıkarılamamıştır. 

Literatürde 4ay–4yaş arası olgularda FSH düzeylerinin yükseldiği gözlenmiştir. Bu olgu nedeniyle dikkatimizi çekmesi üzerine baktığımız 

klasik galaktozemili 4ay ve 16 aylık 2 kız olguda FSH ve LH değerleri yüksek estrodiol düzeyleri düşük olduğu saptandı. (Sırasıyla FSH: 

24.6U/L, LH:2.2U/L; FSH:32.1U/L, LH:1.35U/L). Bu gözlemler overlerin etkilenmesinin yaşamın erken dönemlerinde görüldüğü görüşünü 

desteklemektedir. Sonuç olarak klasik galaktozemi nispeten nadir görülen bir kalıtsal metabolik hastalıktır ve bu hastalıkta 

hipergonadropikhipogonadizm yüksek oranda görülmektedir. Olguların bu yönden izlenmeli, hipergonadropikhipogonadizm olgularında klasik 

galaktozemi akla gelmelidir. 

  

Anahtar Kelimeler: hipergonadotropik, hipogonadizm, galaktozemi 

 

  



 

97 
 

[P-039] 
Pubertal Jinekomasti Düşünülen Klinefelter Sendromlu Bir Olgunun Testosteron Tedavisine Klinik Yanıtı 
  

Özlem Kara 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji Kliniği, Bursa 

  

Amaç: Klinefelter sendromu erkeklerde en sık görülen cinsiyet kromozom hastalığıdır. Sıklığı 1/500-1000 olarak bildirilmiştir. Olguların 

%80’inde 47, XXY karyotipi saptanırken, diğer olgularda 46, XY/47, XXY mozaisizim veya anormal X kromozomu saptanmaktadır. Uzun boy, 

hipergonodotropik hipogonodizm, mental gerilik ile karakterize genetik bir hastalıktır. Olguların ortalama %30’unda jinekomasti 

gözlenmektedir. Pubertal jinekomasti ise %4-69 oranında gözlenen bir durumdur. Özellikle 13-14 yaşlarında pubertal dönem ilerledikçe sıklığı 

artmaktadır. Puberte fizyolojisine bağlı gelişen bening bir durumdur. Çoğunlukla 1-1,5 yıl içinde kendiliğinden gerilemektedir. Burada normal 

boy persantilinde olan ve jinekomasti şikayeti ile başvuran, ilk etapta pubertal jinekomasti düşünülüp yapılan tetkiklerinde hipergonodotropik 

hipogonodizm saptanıp klinefelter sendromu tanısı alan ve testosteron tedavisi sonrası jinekomastisinde belirgin gerileme gözlenen bir olgu 

sunulmuştur.  

Olgu: Ondört yaş altı aylık erkek hasta memelerde büyüme şikayeti ile başvurdu. Vücut ağırlığı 46,5 kg (-1,3 sds), boyu 164 cm (-0,5 sds), BMI 

17,3 kg/m2 (-1,5 sds) idi. Pubertesi pubarş evre 4, bilateral testis volümleri 10 ml, penil gergin boy 9 cm idi. Sol evre 3-4 sağ evre 2 

jinekomastisi mevcuttu. Dismorfik bulguları olmayan hastanın sistemik muayenesi normaldi. İlk etapta pubertal jinekomasti düşünülen hastanın 

yapılan tetkiklerinde hemogram, biyokimya, tiroid fonksiyon testleri normaldi. BHCG 0, AFP 3,4’dü. Kemik yaşı 12,6-13 yaşdı. FSH 56 

mIU/ml, LH 29 mIU/ml, E2 46 ng/dl, total testosteron 99,8 ng/dl idi. Hipergonodotropik hipogonodizmi olan olgunun yapılan karyotip 

analizinde 47,XXY saptandı. Hastanın 1 yıl sonraki muayenesinde testis volümleri 3 ml olarak saptandı ve jinekomasti nedeni ile sosyal 

sıkıntıları mevcuttu. Hastaya 50 mg/ay testosteron tedavisi başlandı. Yaklaşık 1 yıl sonra jinekomasti belirgin olarak geriledi. 

Sonuç: Pubertal jinekomasti bening bir durum olmasına rağmen ayırıcı tanısının yapılması gerekmektedir. Jinekomasti durumu ağır olan 

olgularda testosteron tedavisi başlanılmakla birlikte halen tartışmalı bir durumdur. 

  

Anahtar Kelimeler: klinefelter sendromu, pubertal jinekomasti, testosteron tedavisi 

 

 

[P-040] 
İnmemiş Testis Nedeniyle Tetkik Edilen İnfant Olguda Noonan Sendromu 
  

Funda Feryal Taş, Edip unal, Yusuf Kenan Haspolat 

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinolojisi BD.Diyarbakır 

  

Giriş: Noonan sendromu (NS), otozomal dominant olarak geçiş gösteren ancak sporadik vakaların da bildirildiği bir sendromdur. Olguların 

yaklaşık %50’sinde PTPN11 gen mutasyonu mevcuttur. Bunun dışında KRAS, RAF1, SOS1, NRAS ve SHOC2 genlerindeki mutasyonların da 

Noonan sendromuna yol açtığı gösterilmiştir. Klinik olarak atipik yüz görünümü (hipertelorizm, aşağı dönük palpebral fissürler, düşük ve geri 

yerleşimli kulaklar), boy kısalığı, yele boyun, göğüs deformitesi, konjenital kalp defektleri, kriptorsidizm, lenfatik displazi, öğrenme güçlükleri 

ile tanı konulmaktadır. Kardiyak anomaliler hastaların %90’ında görülmektedir. Tipik kardiyak anomali valvuler pulmoner stenozdur ancak 

hipertropik kardiyomyopati basta olmak üzere farklı anomaliler bulunabilir. 

Olgu: Bir aylık erkek hasta sol inmemiş testis nedeniyle polikliniğimize getirildi. Hastanın öyküsünden miadında gestasyonel diyabeti olan 

anneden 4000 gr olarak doğduğu, doğumda solunum sıkıntısının olması nedeniyle yenidoğan yoğun bakım ünitesine yatırıldığı ve sol inmemiş 

testisin fark edilmesi nedeniyle taburculuk sonrası çocuk endokrinoloji polikliniğine yönlendirildiği öğrenildi. Fizik muayenesinde; Ağırlık: 

4500 gr( SDS skoru +0.15) Boy:52.5 cm( SDS skoru -0.37), genel durumu iyi, aktif ve canlıydı. Atipik yüz görünümü mevcut değildi. Kardiyak 

muayenesinde 2/6 sistolik üfürümü mevcut idi. Hastanın genital muayenesinde sağ testis skrotumda ve 2ml olarak, sol testis ise palpe edilemedi. 

Gerdirilmiş penis boyu: 3 cm ve diğer sistem muayeneleri doğal idi. Yapılan skrotal USG sonrası sol testis skrotum içinde izlenmemiş olup 

mesane komşuluğunda 10x7 mm boyutunda ölçüldü. Ekokardiyografik incelemede pulmoner stenoz saptandı. Bir aylık iken yapılan hormonal 

tetkiklerinde FSH: 13mIU/ml, LH:5.1mIU/ml Total Testosteron 4.86 ng/ml 17 OHP:4 ng/ml idi. Tek taraflı inmemiş testis nedeniyle başvuran 

ancak muayenesinde üfürüm ve sonrasında pulmoner stenoz tespit edilen hastada NS olabileceği düşünüldü. Bu nedenle yapılan genetik analiz 

sonucunda PTPN11 geninde mutasyon saptandı.  

Sonuç olarak; İnmemiş testis nedeniyle tetkik edilen olgularda kardiyak patolojinin eşlik etmesi durumunda tipik fizik muayene bulguları olmasa 

da Noonan sendromu düşünülmesi açısından bu vaka sunuldu. 

  

Anahtar Kelimeler: Noonan sendromu, inmemiş testis, pulmoner stenoz, atipik yüz görünümü 
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[P-041] 
5α-Redüktaz Eksikliği Tanısında Hangi Test Duyarlı ve Özgün? Testosteron/Dihidrotestosteron Ölçümü? İdrar Steroid 

Profili? Veya SRD5A2 Geninde Yeni Yöntemler İle Mutasyon Analizi? 
  

Enver Simsek1, İlhan Hazer1, Serdar Ceylaner2 
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Eskişehir 
2İntergen Genetik Araştırma Merkezi, Ankara 

  

5a-redüktaz 2 testosteron, progesteron ve kortizol gibi steroid hormonların A halkasında çift bağları arasındaki 4 ve 5 nolu karbonları indrger. 

Bu enzimin eksikliğinde potent androjen dihidrotestosteron (DHT) senetzinin aksaması sonucu 46,XY fetusta dış genital yapıların virilizasyonu 

aksar. Tanı genellikle testosteron ve DHT bazal veya hCG testi sonraki değerlerine bakılarak konulur. SRD5A2 mutasyonuna bakılabilir.  

Olgu: 5 günlük bebek bir sağlık merkezinde doğum sonrası dış genital organının belirsiz olması nedeniyle sevkedilmiş. Aralarında akrabalık 

bulunmayan eşlerin ilk çocuğu. Fizik muayenesinde dış genital yapı belirsiz görünümde, ürogenital füzyon tam, fallus 1 cm, tek bir üretral 

açıklık var ve fallusun ventral yüzünde, chordea (+), labioskrotal kese palpasyonunda sağda 1 cm çapında gonad palpabl, sol tarafta gonad palpe 

edilemedi, genital ciltte pigmentasyon artışı yok (Fotoğraf 1). Kortizol 0.9 mcg/dl, DHEAS 125 mcg/dl, tT 37.5 nag/dl, DHT (çalışılamadı) 

Birinci ayda total testosteron 13 ng/dl, DHT 44 pg/ml, T/DHT: 3, hCG testi sonrasında tT 699 ng/dl, DHT 826 pg/ml, T/DHT 8.5, karyotip 

analizi 46,XY, abdominopelvik USG’de Müller kanalı yapıları gözlenmedi, tam dizi analizinde androjen reseptör mutasyonu saptanmadı, 

SRDA2'de heterozigot (c.164>A, p.Leu55Gln) mutasyon saptandı. İdrar steroid hormon metabolitleri progili (bekleniyor) 

Tartışma: Hormonal tetkikler ile 5α redüktaz eksikliği tanısı atlanan hastaların geriye dönük idrar steroid profili veya moleküler analiz ile tanı 

konulan vaka bildirimlerinin sayısı artmaya başlaması nedeniyle bazal veya hCG uyarısı sonrası T/DHT oranına bakılarak karar verilmesinin 

güvenilirliği tartışılmaya başlanmıştır. Alternatif tanı yöntemlerinden (postnatal 3. Aydan sonra) idrar steroid metabolitleri profili 5α alfa 

redüktaz eksikliğinde patognomonik kabul edilmeye başlanmıştır. Duğumdan itibaren her yaş grubunda yeni nesil dizi analizleri ile SRD5A2 

mutasyonu saptanması da idrar steroid profili kadar doğrulukta kabul edilmektedir. Bizim vakamızda hormon düzeyleri ile tanısı atlanan, 

patojenitesi daha önce 2 geniş ailede gösterilen SRD5A2 muatsyonu ile tanı konulması 5α redüktaz eksikliğinde tanı yöntemlerinin 

güncellenmesi gerçeğini doğrulamıştır. 

  

Anahtar Kelimeler: SRD5A2, T/DHT, cinsel farklılaşma bozukluğu 

 

 

[P-042] 
Prepubertal FSH Yüksekliği ile Tanı Alan 45X0/46XY Olgusu 
  

Belma Haliloğlu 

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi, Pediatrik Endokrinoloji, İstanbul 

  

Amaç: 45X0/46XY kromozom anomalisi streak gonadı olan female bir Turner sendromu (TS), mikst gonadal disgenezi veya ovotestiküler 

DSD'ye bağlı ambigius genitalia veya sadece infertilitesi bulunan bir male olarak klinik verebilir. 0-5 yaş ve pubertal dönemde FSH yüksekliği 

görülmekle beraber prepubertal dönemde FSH yüksekliği çok bilinen bir bulgu değildir. 

Olgu: Ergenlik kontrol için başvuran 6y 8/12 kız hastanın 4 yaşından sonra kilo almasıyla beraber memesinde biraz büyüme olmuş. Anne-babası 

hep aynı kaldığını, büyümediğini ancak yine de kontrol ettirmek istediklerini ifade etmişti. Özgeçmiş ve soygeçmişinde bir özellik bulunmayan 

hastanın fizik muayenesinde uzun palpebral fissür, alt göz kapağı laterallerinin dışa dönüklüğü (babada da aynı göz yapısı mevcut) ve gödesinde 

yeni gelişen peteşileri mevcuttu. Hastanın boyu normal olmasına rağmen (Boy:116.4 cm (-0.57 SD), Kilo:26.8 kg (+1.17 SD), VKİ:19.7 kg/m2 

(+1.73 SD)) MPH'sından (170 cm, +1.05 SD) oldukça düşük saptandı. Sistem muayenesinde bilateral meme Tanner evre I olup yağlı yumuşak 

meme mevcuttu, pubik tüylenmesi yoktu, diğer sistem muayeneleri normaldi. Hastanın boyunun MPH'dan geri olması, peteşileri ve yağlı meme 

nedeniyle istenen tetkiklerinde kan sayımı normal, FSH: 16.7 IU/L, LH: <0.1 IU/L, E2: <5 pg/ml, KY: 6y10/12-7y10/12, PAH: 154.9-148.8 cm, 

pelvik USG'de uterus 29x5x10 mm, sağ over 13x4x7 mm, sol over 10x5x6 mm saptandı. Turner sendromu düşünülen hastadan istenilen karyotip 

analizinde periferik kanda 45X0[22]/46XY[82], yanak mukozasından 45X0[82]/46XY[18] saptandı. Hastanın multisistem değerlendirmesinde 

Turner sendromuna eşlik edebilen ek patolojiler saptanmadı. 2 ve 4 hafta sonra istenilen FSH değerleri ise azalma gözlendi (10 ve 8 IU/L). 

Sonuç: TS'da FSH yüksekliği prepubertal dönemde de görülebilir ve sadece hafif bir yükseklikle seyredebilir. Ayrıca MPH'sına göre çok kısa 

çocuklarda altta yatan patolojiler açısından dikkatli olunmalıdır. 

  

Anahtar Kelimeler: Turner Sendromu, 45X0/46XY, FSH 
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[P-043] 
46,XY Cinsiyet Gelişim Bozukluğu Olan Bir Olgu 
  

Ruken Yıldırım1, Edip Unal2, Selma Tunç1 
1Diyarbakır Çocuk Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi 
2Dicle Üniversitesi Çocuk Endokrinolojisi 

  

Giriş: 46,XY cinsiyet gelişim bozukluğu (CGB), Gonad (testiküler) gelişim bozuklukları, Androjen sentez ve etki bozuklukları ve Diğer 

nedenler (Erkek genital gelişiminde sendromik birliktelikler, Persistan Müller kanalı sendromu, Vanishing testis sendromu, İzole hipospadias, 

Kriptorşidizm) gibi bir takım konjenital rahatsızlıklar sonucu meydana gelir. Swyer syndrome dişi fenotip, az gelişmiş uterus ve çizgi şeklinde 

gonadlar varlığı ile beraber puberte gecikmesi ve 46,XY karyotipi ile ilişkili saf gonadal disgenezidir.  

Olgu: Meme gelişiminin olmaması ve adet görmeme nedeniyle nedeniyle polikliniğe başvuran 14 yaş 3 aylık dişi fenotipinde hasta. Anne baba 

arasında 2º akrabalık mevcuttu ve ailede benzer öykü yoktu. Fizik muayenesinde kilosu 41.4 kg( -1.9 SDS ), boyu 156.5 cm (-0.6 SDS) olan 

hastanın, meme gelişimi evre 1 pubik gelişimi evre 2, dış genital yapı normal dişi fenotipinde idi. Diğer sistemlerin muayenesi doğaldı. Rutin 

tetkiklerinde bir özellik saptanmayan hastanın, FSH:70 mIU/ml, LH:14.5 mIU/ml, Estradiol:<10 pg/ml, T.Testosteron: 0.7 ng/mL, 

Androstenedine: 0.5 ng/ml (0.10-2.99), DHT:31 pg/ml (15.6-142), pelvik ultrasonografide: 24*6 mm boyutunda uterus ile uyumlu görünüm 

izlendi, bilateral overler değerlendirilemedi. Tüm batın ultrasonografi normaldi. Pelvik MR: Uterus infantil boyutlardadır, overler net olarak 

ayırt edilemedi. Kemik Dansitometri:Z skoru -3.5 ve kemik yaşı 12 idi. Kromozom analizi 46,XY olarak saptandı. Cinsel kimlik açısından 

yapılan Çocuk Psikiyatri değerlendirilmesi kız kimlik lehinde saptandı. Hastaya pregnyl testi yapıldı. Testesteron rezervi yetersiz bulundu. 

Swyer sendromu düşünülen hastadan, SOX9, SF-1, SRY mutasyon (-) çıktı. Hastaya tüm exon taraması yapıldı ve sonuç bekleniyor. Hastaya 

gonadektomi yapılması planlandı.  

Sonuç: Puberte gecikmesi ile başvuran kız hastalarda, 46 XY saf gonadal disgenezis ayırıcı tanıda düşünülmeli ve gonadal tümör gelişme riski 

nedeniyle gonadektomi erkenden yapılmalı. Farkındalığı artırmak için bu olguyu sunduk. 

  

Anahtar Kelimeler: 46XY cinsiyet gelişim bozukluğu, gecikmiş puberte, Swyer sendromu 

 

 

[P-044] 
Steroid 5-alfa Redüktaz Tip 2 (SRD5A2) Geninde Homozigot Mutasyon Saptanan, Aynı Aileden 4 Olgu 
  

Özlem Nalbantoğlu1, Gülçin Arslan1, Özge Köprülü1, Semra Gürsoy2, Filiz Hazan2, Behzat Özkan1 
1Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Çocuk Hastalıkları ve Eğitim Hastanesi Çocuk Endokrin Kliniği 
2Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Çocuk Hastalıkları ve Eğitim Hastanesi Tıbbi Genetik Kliniği 

  

Amaç: 5 alfa redüktaz tip 2 (SRD5A2) geni tarafından kodlanan 5 alfa redüktaz 2 enzimi, erkek genital organların virilizasyonundan 

sorumludur. Eksikliğinde sıklıkla otozomal resesif kalıtılan 46XY cinsiyet gelişim bozukluğu ortaya çıkar. Bu çalışmada, aralarında akrabalık 

bulunan Suriyeli bir ailede SRD5A2 geninde aynı mutasyona sahip olmalarına rağmen farklı klinik prezentasyon ve dihidrotestosteron 

tedavisine farklı yanıt gösteren 4 olguyu sunmayı amaçladık. 

Olgu: İndeks vaka, 8 yaş 9 aylık erkek olgu kliniğimize mikropenis ve unilateral inmemiş testis saptanarak yönlendirildi. Yenidoğan döneminde, 

Suriye’de 46XY cinsiyet gelişim bozukluğu tanısı alarak opere edildiği öğrenildi. Fizik muayenede; fallus 3.5x1 cm idi. Bifid skrotum saptanan 

olguda sağ testis skrotumda 2 cc iken, sol testis skrotumda palpe edilemedi. Ultrasonografisinde her iki testis inguinal kanal çıkımında, sağ testis 

16x7 mm, sol testis 18x8 mm saptandı. Moleküler tetkiklerinde MLPA yöntemi ile SRD5A2 geninde ekzon 1’de homozigot delesyon saptandı. 

Ailenin etkilenen diğer 3 bireyinde de, değişen derecelerde yetersiz virilizasyon bulguları mevcuttu. On üç yaş 9 aylık erkek kuzenin fizik 

muayenesinde fallus 2x1 cm idi ve iki adet ürogenital sinüs açıklığı vardı. Sağ labium majusta 10 cc gonad palpe edilirken solda gonad palpe 

edilemedi. Skrotal USG’de sağ testis labium majusta, sol testis inguinal kanal girişinde saptandı. Dokuz yaş 4 aylık üçüncü olguda labium 

majuslarda gonad palpe edilemedi. Fallus 2x1cm idi; çift ürogenital açıklık saptandı. Skrotal USG’de her iki testis inguinal kanalda, sağ testis 

37x10x16 mm sol testis 30x11x9 mm saptandı. Bir yaş 10 aylık dördüncü olguda labium majuslarda gonadlar 2 cc palpe edildi. Fallus 3x1 cm 

idi; iki adet ürogenital açıklığı mevcuttu. 4 olguda da dihidrotestosteron tedavisine değişen derecelerde yanıt alındı.  

Sonuç: SRD5A2 gen mutasyonları, gonadal ve genital gelişim, cerrahi opsiyonlar, fertilite, ailesel ve kültürel faktörler göz önüne alınarak 

değerlendirilmelidir. SRD5A2 gen mutasyonlarında genotip-fenotip korelasyonu bulunmayıp aynı genetik mutasyon, farklı klinik 

prezentasyonlarla gelebilmektedir. Ayrıca topikal dihidrotestosteron tedavisinin başarısı, bireysel farklılıklar göstermektedir. 

  

Anahtar Kelimeler: 5-alfa redüktaz 2 enzimi, dihidrotestosteron, SRD5A2 geni 
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[P-045] 
AMH Geninde Yeni Bir Mutasyon Saptanan Persistan Müllerian Kanal Sendromunun Eşlik Ettiği Transvers Testiküler 

Ektopili Olgu 
  

Suna Kılınç1, Tuğrul Çiçek2, Serdar Moralıoğlu3, Ayla Güven4 
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Çocuk Endokrinolojisi, İstanbul 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Çocuk Cerrahisi, İstanbul 
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Çocuk Cerrahisi, İstanbul 
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Çocuk Endokrinolojisi, İstanbul 

  

Giriş: Transvers testiküler ektopi (TTE), ektopik testisin nadir görülen bir formu olup olguların % 20’sine persistan müllerian kanal sendromu 

(PMKS) eşlik edebilir. Burada anti-müllerian hormon (AMH) geninde homozigot yeni bir mutasyon saptanan TTE tanısı konan bir olgu 

sunulmaktadır. 

Olgu: Yedi aylık erkek bebek, sol kasıkta şişlik şikayeti ile başvurduğu çocuk cerrahisi kliniğinde sol inguinal herni ve bilateral inmemiş testis 

nedeniyle tetkik edilmişti. İnguinal eksplorasyonda, sol fıtık kesesi içinde her iki testis ve müllerian kanal artıkları (fallopian tüpler ve uterus) 

olduğu düşünülen dokular görülmesi üzerine gonad ve müllerian yapılardan biyopsi alınarak işlem bitirilmiş ve hasta polikliniğimize 

yönlendirilmişti. Hastanın fizik muayenesinde; boyu 71 cm (0.51 SDS), kilosu 8,4 kg (-0.09 SDS) idi. Skrotum iyi gelişmiş, ancak her iki testis 

ele gelmiyordu. Gerdirilmiş penis boyu 4 cm idi. Anne ve baba arasında 1.derece kuzen evliliği vardı. Hastanın LH düzeyi 1.17 IU/L (N: 1.7-

8.6), FSH düzeyi 0.92 IU/L (N:1.5-12.4), total testosteron düzeyi 0.025 ng/mL (N:0.12-0.21 ), AMH düzeyi ise < 0.02 ng/mL (N:24.2-275.4) 

saptandı. Karyotipi 46,XY idi. Hastanın biyopsisinde iki adet immatür testis dokusu ve fimbriaya ait ödemli doku izlendi. PMKS’nun eşlik ettiği 

TTE tanısı konan hastanın bakılan AMH gen analizi sonucunda hastalığa sebep olduğu düşünülen homozigot IVS2-3C>G (c.556-3C>G) yeni bir 

mutasyon tespit edildi. Hastaya bilateral orşiopeksi operasyonu yapıldı. Operasyon sırasında müllerian kanala ait yapılar testis dokusuna zarar 

vermeyecek şekilde çıkartıldı. Hasta takibe alındı. 

Sonuç: TTE saptanan olgularda PMKS olabileceği akılda tutulmalıdır. AMH geninde saptanan mutasyon PMKS ile ilişkilidir ve oluşturduğu 

fenotip değişken olabilmektedir. 

  

Anahtar Kelimeler: Transvers testiküler ektopi, persistan müllerian kanal sendromu, AMH gen mutasyonu 

 

 

[P-046] 
Normal Gonadotropin Düzeyleri ve Over Yapısı Bulunan Virilize Bir Kız Olguda Aromataz Eksikliğine Yol Açan Yeni 

Bir CYP19A1 Bileşik Heterozigot Mutasyonu 
  

Sezer Acar1, Ahu Paketçi1, Hüseyin Onay2, Tufan Çankaya3, Semra Gürsoy4, Bayram Özhan5, Ayhan Abacı1, Erdener Özer6, Mustafa Olguner7, 

Ece Böber1, Korcan Demir1 
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı, İzmir 
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, İzmir 
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, İzmir 
4Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Genetik Bilim Dalı, İzmir 
5Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı, Denizli 
6Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, İzmir 
7Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir 

  

Amaç: Gebelik döneminde annede ve kız fetüslerde virilizasyona yol açan aromataz eksikliği nadir görülen bir hastalıktır. Bu olgu sunumunda 

daha önce tanımlanmamış bileşik heterozigot bir CYP19A1 mutasyonu ile ilişkili klinik tablo bildirilmektedir. 

Olgu: Belirsiz dış genital yapı ve kliteromegali nedeniyle getirilen 4 aylık kız görünümlü olgunun 35. gestasyonel haftada, 2710 gr olarak 

doğduğu, klitoris büyüklüğünün birinci aydan sonra gerilemeye başladığı, gebelik döneminde annede sivilcelenme, saç dökülmesi, ses 

değişikliği ve tüylenme artışı olduğu öğrenildi. Anne ve baba arasında akrabalık yoktu. Ağırlığı 6,8 kg (0,36 SDS), boyu 64 cm (0,48 SDS) 

saptandı. Pubik ve aksiller tüylenme yoktu. Meme gelişimi Tanner’a göre bilateral evre 1 ile uyumluydu. Klitoris uzunluğu 1 cm olarak ölçüldü. 

Labium minusların posteriorunda yapışıklık mevcuttu. Başvuruda normal olan gonadotropin düzeyleri takipte artış gösterdi (Tablo 1). Hormonal 

değerlendirmeler konjenital adrenal hiperplazi ile uyumlu bulunmadı. Pelvik ultrasonografide uterus gözlenirken overler saptanamadı. Periferik 

kanda karyotip 46,XX saptandı, SRY negatif bulundu. Laporaskopik değerlendirmede uterus ve gonadlar gözlendi. Her iki gonaddan yapılan 

biyopsi over dokusu ile uyumlu idi ve doku örneklerinde karyotip 46, XX saptandı. Aromataz eksikliği düşünülen olgunun genetik analizinde 

CYP19A1 geninde daha önce tanımlanmamış bir bileşik heterozigot mutasyon [IVS10+1 G>A; p.R115Q (c.344 G>A)] saptandı. Ebeveyn 

analizlerinde anne (heterozigot p.R115Q (c.344 G>A ) ve babanın (heterozigot IVS10+1 G>A ) taşıyıcı olduğu saptandı. Bulunan değişikliklerin 

in silico analizleri patojenik olarak sonuçlandı. Operasyonla labium minus posteriorundaki yapışıklık düzeltildi. Hasta aromataz eksikliği tanısı 

ile izleme alındı. 

Sonuç: Virilizasyon ile getirilen ve uyumlu öykü saptanan infantlarda başlangıç FSH ve LH düzeylerinin normal olması ve over kisti 

gözlenmemesi durumunda da aromataz eksikliği düşünülmelidir. 

  

Anahtar Kelimeler: Aromataz eksizliği, CYP19A1, bileşik heterozigot, FSH 
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[P-047] 
46,XY Karyotipli Normal Erkek Görünümlü Bir Hastada Müllerian Yapıların Görülmesi: Bir Olgu Sunumu 
  

Enver Şimşek1, İlhan Hazer1, Baran Tokar2 
1Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı, Eskişehir 
2Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Eskişehir 

  

Amaç: Karın ağrısı nedeniyle başvuran 46,XY,erkek fenotipinde bir hastada saptanan müllerien yapıların sunumu amaçlanmıştır. 

Olgu: 16 yaşında erkek hasta karın ağrısı yakınması ile başvurduğu sağlık kuruluşunda;fizik muayenede gonadlar ele gelmemiş.Ultrasonografide 

gonadların batın içi yerleşim gösterdiği ve Müller kanalına ait yapıların varlığı saptanmış. Tarafımıza hastanın karyotip analizi 46,XY ve 

fenotipinin normal erkek olması nedeniyle Persistant Müllerian kanal sendromu (PMKS)tanısı kondu. Bakılan anti müllerian hormon(AMH) gen 

mutasyon analizi sonucu yeni bir mutasyon olarak c.555G>A(p.Q185Q)(p.Gln185Gln) mutasyonu homozigot pozitif saptandı. Laparoskopi 

sırasında müller kanal yapıları çıkarıldı. Gonadların kord ve damar yapılarının kısaolması nedeniyle indirme işlemi yapılamadı. Gonad biyopsisi 

alındı.(Sonuç bekleniyor.) 

Sonuç: PMKS erkek seksüel gelişim bozuklukları sınıflandırması içinde yer alan AMH eksikliğine yada AMH tip 2 reseptör(AMHR2) 

bozukluğuna bağlı gelişen,AMH yada AMHR2 genlerinde defekt ile karakterize otozomal resesif geçişli nadir bir durumdur.Hastalar normal 

erkek fenotipine ve 46,XY karyotipe sahiptir, ancak Müllerian kanala ait uterus, fallop tüpleri ve vajen üst kısmı hastalarda görülebilir. Tanı 

çoğunlukla inmemiş testis nedeniyle yapılan cerrahi eksplorasyon sırasında konur. Karyotipi 46;XY bir olguda Müller kanal artıklarının 

bulunması, dış genital yapıların genotip ile uyumlu olması PMKS tanısı koymak için yeterlidir. Tanısal ve tedavi amacı ile laparoskopik 

yaklaşım yapılmalıdır. 

  

Anahtar Kelimeler: persistant müllerian kanal sendromu, anti müllerian hormon, inmemiş testis 

 
 

[P-048] 
46, XY Cinsiyet Gelişim Bozukluğu Olan Bir Olguda NR5A1 (SF-1) Mutasyonu ve Alopesi Universalis Birlikteliği 
  

Tuğba Çetin1, Zeynep Şıklar1, Hüseyin Onay2, Merih Berberoğlu1 
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji Blim Dalı, Ankara 
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı,İzmir 

  

Amaç: NR5A1 (Steroidojenik faktör-1) mutasyonları, özellikle 46,XY bireylerde gonadal disgenezise bağlı olarak cinsiyet gelişim 

bozukluklarına (CGB) neden olmaktadır. Bu mutasyonu sergileyen vakalarda, fenotip heterojendir ve tamamen dişi görünümden infertil erkeğe 

kadar değişen bir spektrumda olabilir.  

 

Olgu: Atipik genital yapı nedeni ile 1 yaşında başvuran olgunun öyküsünden 35. Gestasyon haftasında 1850 gr olarak doğduğu öğrenildi. 

Başvuruda genital yapısı Sinnecker 2b ile uyumlu ve alopesi universalisi mevcuttu. Bazal değerlendirmesinde LH: 0.1 mIU/ml, FSH: 0.27 

mIU/ml bazal testosteron: 2 ng/dl olarak saptandı. Ultrasonografik değerlendirmesinde müller yapıları yok, gonadlar skrotal yerleşimli (sağ testis 

11x9x8mm, sol testis 9x7x5mm) bulundu. Karyotipi 46,XY olup, uyarılmış testesteron: 555,2 ng/dl saptandı. Anrdojen reseptör (AR) geni ve 5 

alfa redüktaz gen analizi normal bulunmuştu. İleri genetik incelemede NR5A1 geninde heterozigot PQ417R ( c.1250A>G) mutasyonu saptandı. 

Son kontrolünde 10.67 yaşında olup, somatik gelişimi yaşına uygundu. Genital muaynesinde testisler bilateral 3ml, penil boyu 6 cm, pubik 

kıllanması evre 1 idi. Hormonal değerlendirmesinde bazal LH: <0.1 mIU/ml FSH: 0.64 mIU/ml, Testosteron: 28 ng/dl olan hastada LHRH uyarı 

testinde pik LH: 1.88 mIU/ml, pik FSH: 4.16 mIU/ml olarak saptandı. Olgunun pubertal izlemi sürdürülmektedir.  

 

Sonuç: NR5A1 mutasyonları fötal Leydig hücrelerini etkileyerek genellikle gonadal disgenezi ile giden 46, XY CGB’na yol açabilmektedir. 

Ancak postnatal dönemde gonadal disgenezi belirgin olarak saptanamayabilmekte, olgumuzda olduğu gibi postnatal dönemde yeterli testosteron 

salınımını sağlayan erişkin tip Leydig hücrelerinin fonksiyonu devam edebilmektedir. Aynı zamanda NR5A1 mutasyonu ile birlikte alopesi 

universalis birlikteliğinin olduğu ilk olgu olması nedeni ile de önemlidir. 

  

Anahtar Kelimeler: sf-1, atipik genitalya, 46, XY CGB 
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[P-049] 
Prematüre Yenidoğanda Over Kaynaklı Kliteromegali: Preterm Over Hiperstimülasyon Sendromu 
  

Elvan Bayramoğlu1, Şenay Savaş Erdeve1, Betül Emine Derinkuyu2, İstemi Han Çelik3, Semra Çetinkaya1, Zehra Aycan1 
1T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Çocuk 

Endokrinoloji Kliniği, Ankara 
2T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, 

Radyoloji Kliniği 
3T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Etlik Zübeyde Hanım Sağlık Uygulama Araştırma Merkezi, Neonatoloji Kliniği 

  

Giriş: Preterm ovarian hiperstimulasyon sendromu(PHOS) hipogastrik, vulvar ve alt ekstremitelerde ödem, yüksek gonadotropin düzeyleri ve 

over kisti varlığı ile karakterize, preterm kız bebeklerde görülen nadir bir sendromdur. Patogenezinde hipotalamo-hipofiz-gonad aksının 

immatürasyonu sonucu negatif feedback mekanizmasının yetersizliği ve plasental seks steroidlerin prematür doğuma bağlı olarak beklenenden 

erken ortadan kalkması sorumlu tutulmaktadır. Kuşkulu genital yapı benzeri görünüme neden olduğu için endokrin pratiğinde akılda tutulması 

gereken bir tanıdır. Burada kuşkulu genitalya ile başvuran prematüre bir bebekte saptanan PHOS’un klinik ve laboratuvar özellikleri verilerek 

klinik seyri tartışılacaktır. 

Olgu: Yirmidört haftalık 770gr ağırlığında doğan kız bebek postnatal 118. gününde (40+5GH) kuşkulu genitalya şikayeti ile kliniğimize 

başvurdu. Fetal distress nedeni ile prematüre doğduğu, anneye prenatal dönemde celestone uygulandığı, prematürite, RDS, apne nedeni ile 

yoğun bakımda takip edildiği, 40 gün ventilatör desteği aldığı öğrenildi. İzleminin 35. gününde (29GH) hipogastrik bölge, alt ekstremiteler, 

labium majus ve klitoriste ödem saptanması nedeni ile yapılan tetkiklerinde total protein, albümin, üre, kreatinin ve elektrolit düzeyleri normal 

ölçülen, izleminde hipogastrik ve alt ekstremite ödemi gerileyerek kliteromegalisi belirginleşen hasta endokrin kliniğine konsülte edildi. Başvuru 

muayensinde boy:52cm, va:3,08Kg, labium majus ve klitoris 1,5cm ve ödemliydi. Çift ürogenital açıklık mevcuttu ve gonadlar palpe edilemedi. 

Telarş evre 2, pubarş evre 1 idi. Laboratuvarnda; ACTH:24µg/dl, 17OH-Progesteron:1,84ng/ml, DHEAS:1393µg/ml, 1-4ΔAS:1,8ng/ml 

t.testosteron:88ng/dl, LH:22,5mIU/l, FSH:15,7mIU/l, E2:447pg/ml ölçüldü. Pelvik USG’de sağ overde 25x14x12mm kistik multiloküle 

görünüm saptandı. EKO’da 4mm plevral efüzyon vardı. PHOS düşünülen olgumuzda tedavi başlanmadan yakın aralıklarla klinik, laboratuvar 

izlem ve sonografik değerlendirme yapıldı. Klinik bulgular, gonadotropin düzeyleri ve over kisti postnatal 8. ayda düzeldi. Olgunun izlemindeki 

laboratuvar düzeyleri ve USG bulguları Tablo 1 de verildi. 

Sonuç: Kliteromegali ile başvuran preterm olgularda ayırıcı tanıda PHOS akılda tutulmalıdır. Bu olgularda bizim hastamızda olduğu gibi ciddi 

klinik bulgulara rağmen genellikle tüm bulgular kendiliğinden geriler, tedavi gerektirmez. Bununla birlikte overde kisti olan olgular rüptür 

olasılığına karşı yakın takip edilmelidir. 

  

Anahtar Kelimeler: Preterm ovarian hiperstimulasyon, kliyeromegali, over kisti 
 

 

[P-050] 
Annesinde Gebelik Sırasında Virilizasyon Görülen 46, XX Cinsel Farklılaşma Bozukluğu Olan Bir Olguda CYP19A1 Geni 

10. Ekzonunda Homozigot C437Y Mutasyonuna Bağlı Aromataz Eksikliği: Olgu Sunumu 
  

Serkan Bilge Koca1, Doğuş Vurallı Karaoğlan1, Betül Yaman1, Tutku Soyer2, Hüseyin Demirbilek1 
1Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı 
2Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Cerrahi Anabilim Dalı 

  

Giriş: 46 XX cinsel farklılaşma bozukluklarının (CFB) en sık nedeni konjenital adrenal hiperplazidir (KAH). Plasental aromataz eksikliği, KAH 

dışı 46 XX CFB çok nadir nedenlerinden birisidir. Aromataz enzimi, androjenlerin estrojene dönüşümünü sağlayan sitokrom P450 

enzimlerinden biri olup, eksikliğinde tipik olarak gebelikte anne ve bebekte virilizasyon görülmesi ile karakterize 46, XX CFB neden olur. 

Aromataz enzimini kodlayan CYP19A1 genindeki otozomal resesif geçişli inaktive edici mutasyonlar hastalığın kliniğinden sorumludur. 

Burada, gebelik sırasında anne ve bebekte virilizasyona neden olan ve CYP19A1 geninde homozigot C437Y mutasyonuna bağlı aromataz 

eksiliği olgusu sunulmuştur.  

 

Olgu: 2,5 yaşında kız hasta cinsiyet belirsizliği nedeniyle başvurdu. Öyküsünde 24 yaşındaki annenin birinci gebeliğinden birinci yaşayan olarak 

doğduğu, annede gebelik süresince herhangi bir androjen maruziyeti olmadığı, ancak annede 2. trimesterde seste kalınlaşma, akne ve yüz 

bölgesinde kabalaşma geliştiği, seste kalınlaşma dışındaki bulguların doğum sonrası düzeldiği öğrenildi. Sistem muayene bulguları normal olan 

olgunun genitoüriner sistem muayenesinde gonad ele gelmiyor, tek olan ürogenital sinüs açıklığı perineye açılıyordu. Ayrıca kliteromegali ve 

posterior labial füzyonu mevcuttu. Pelvik ultrasonografide iç genital yapıların dişi olduğu saptandı. Serum elektrolit, biyokimya ve adrenal 

androjenleri normal seviyelerde olan olgunun serum FSH (40.3 mIU/ml) ve LH (2.97 mIU/ml) seviyeleri yüksekti. Öykü, fizik inceleme ve 

biyokimyasal değerlendirmelerle aromataz eksikliği düşünülen olgunun Sanger dizi analizinde CYP19A1 geni 10. ekzonunda homozigot 

missense C437Y mutasyonu saptanarak tanı doğrulandı. Olgunun anne ve babası aynı mutasyonu heterozigot olarak taşıyordu.  

 

Sonuç: Gebelik sırasında annede ve yenidoğan bebeğinde virilizasyon bulguları olan 46 XX CFB olgularının ayırıcı tanısında aromataz eksikliği 

düşünülmelidir. Bu olgularda tanı genetik olarak CYP19A1 geni mutasyon analizi ile doğrulanabilir. 

  

Anahtar Kelimeler: 46 XX CFB, aromataz eksikliği, ambigus genitalya 
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[P-051] 
17-Beta-Hidroksisteroid Dehidrogenaz Eksikliğine Bağlı Ambigus Genitale 
  

Fatih Gürbüz, İhsan Turan, Mehmet Taştan, Bilgin Yüksel 

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı 

  

17 beta-Hidroksisteroid Dehidrogenaz tip 3 (17βHSD-3) 46,XY cinsiyet gelişim bozukluğunun 

(CGB) nadir bir nedeni olup, daha önceki adı: 17-ketosteroid redüktaz eksikliği olarak adlandırılmaktaydı. 17βHSD enzim ailesinde bilinen 14 

izoenzim bulunmaktadır. Tip 3 izoenzimi 310 aa büyüklüğünde, Kromozom 9q22’de, 11 ekzon gen yapısına sahiptir. Fetal ve erişkin testis 

dokusunda bulunmakta olup, otozomal resesif kalıtılır. Şimdiye kadar HSD17B3 geninde homozigot ya da birleşik heterozigot mutasyonlar 

(splice junction,missense, delesyon, frame shift mutasyon) bildirilmiştir. Testosteron biyosentez bozukluklarının en sık görülen formu olan bu 

hastalık değişik klinik bulgularla ortaya çıkabilir (Sinnecker Tip 5 → Tip 2). En sık kliteromegali ile birlikte ya da kliteromegali olmadan labial 

füzyon ve 

kör sonlanan vajen (Sinnecker tip 4 ve 5) şeklinde ambigus genitale ile başvurulmaktadır. 

Cinsiyet belirsizliği nedeniyle 4 günlükten itibaren dış merkezde 46,XY yetersiz virilizasyon 

tanısıyla takip edilen hasta ilk defa bir yaşında kliniğimize başvurdu. Miad, 3000 gr, C/S ile doğum öyküsü bulunan hastanın soygeçmişinde 1. 

Derece kuzen evliliği şeklinde akrabalık mevcuttu. Fizik muayenesinde; genel durumu iyi, cilt turgor ve tonusu iyi, fallus 1,5 cm, perineal 

hipospadias +, bilateral gonadlar inguinal bölgede palpable idi. Kromozom analizi 46,XY gelen hasta cinsel gelişim bozukluğu nedeniyle takibe 

alındı. Hastanın bakılan laboratuvar değerlerinde Total Testosteron/Delta Androstenadion oranı <0,8 

saptandı. Hasta yedi yaşında iken yenidoğan ikiz kardeşlerinde de aynı klinik durum bulundu. HSD17B3 açısından yapılan genetik analizde daha 

önce tanımlanmamış homozigot mutasyon c.577C>T (p.P193S) bulunarak HSD17B3 tanısı konuldu. Anne, baba ve 10 yaşındaki klinik bulgusu 

olmayan olgunun abisi bu gen mutasyonu açısından heterozigot olup, klinik ambiygus genitaleye sahip üç olguda ve semptomatik olmayan yine 

bir kızkardeşte homozigot mutasyon saptandı. 

Ambigus genitale ile gelen hastalarda 46,XY CGB vakalarında HSD17B3 mutlaka akılda tutulmalı ve buna yönelik T/Androstenadion oranına 

bakarak fikir sahibi olunmalıdır. Ayrıca şüphelenilen olgular bu açıdan 

genetik tanı ile doğrulanmalıdır. 

  

Anahtar Kelimeler: Ambigus Genitale, 17 beta-Hidroksisteroid Dehidrogenaz tip 3, cinsiyet gelişim bozukluğu 

 

 

[P-052] 
Puberte Döneminde Başvuran 5 Alfa Redüktaz Eksikliği Olgusu 
  

Emel Hatun Aytaç Kaplan1, İdil Rana User2, Murat Karaoğlan1, Bülent Hayri Özokutan2, Mehmet Keskin1 
1Gaziantep Üniversitesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Gaziantep 
2Gaziantep Üniversitesi, Çocuk Cerrahi Anabilim dalı, Gaziantep 

  

Amaç: 5 alfa redüktaz testosteronu dihidrotestosterona (DHT) dönüştüren enzim olup eksikliğinde erkek cinsiyet gelişim bozukluğu 

gelişmektedir. DHT erkek dış genitalyasının gelişiminde anahtar role sahiptir. 46 XY bireyde, SRD5A2 genindeki resesif mutasyonlar, izole 

hipospadiastan ciddi maskulinizasyon kusurlarına kadar değişen spektrumda kuşkulu genital yapıya neden olabilmektedir.  

 

Olgu: Onaltı buçuk yaş erkek fenotipli hasta, cinsiyet gelişiminde bozukluk şikayeti ile başvurdu. Hastanın 4 yaş ve 9 yaşlarında iken hastane 

başvuruları mevcut ancak düzenli takibe getirilmemiş. Dokuz yaşına kadar kız olarak yetiştirilen hasta sonrasında erkek olarak yetiştirilmeye 

başlanmış ve kimliği değiştirilmiş. Anne baba arasında kuzen evliliği mevcut, annenin gebeliğinde patolojik bir öykü yoktu. İki kardeş infant 

dönemde ex olmuştu. 

Fizik muayenesinde bifid skrotum ve hipoplazi, testisleri retraktil, sağ testis 12 ml, sol testis 8 ml, tek ürogenital sinüs mevcut, fallus dokusu 1 

cm ve ince idi. Pubik kıllanma evre 4 idi. Kan basıncı 110/70 mmgh. Sakal gelişimi seyrek olarak yeni başlamıştı. ACTH: 29 pg/ml(10-60), 

Kortizol: 10 mcg/dl(8-19), DHEAS: 43 mcg/dl (42-109), Progesteron: 0,45 ng/ml(1-10), Testosteron: 350 ng/dl (200-620), SHBG: 18,5 nmol/ml 

(13-86), DHT: 226 (N:240-650), Androstenedion: 0,3 ng/dl. HCG uyarı testi sonrası Testosteron 1537 ng/dl, DHT: 114 pg/ml. Uyarılmış DHT 

düşüktü. Pelvik ultrasonografide uterus ve over görülmedi. Hastadan 5 alfa redüktaz enzim eksikliği açısından yapılan genetik inclemede 

SRD5A2 geni ekzon 3’te homozigot mutasyonu saptandı. Çocuk cerrahisi tarafından orşiopeksisi yapılan hastanın takip edecek operasyonlarının 

oldukça zorlayıcı olduğu belirtildi. Hastaya dihidrotestosteron jel tedavisi başlandı.  

Sonuç: 5 alfa redüktaz eksikliği erkek cinsiyet gelişim bozukluklarının önemli bir nedenidir. Cinsiyet disforisi yaşanabileceği için erken teşhis ve 

tedavinin önemini bu olgu ile vurgulamak istedik. 

  

Anahtar Kelimeler: alfa 5 redüktaz, cinsiyet, puberte 
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[P-053] 
Robinow Sendromlu Olgu Sunumu 
  

Emel Hatun Aytaç Kaplan1, Mehmet Keskin1, Kadri Karaer2, Murat Karaoğlan1, Orhan Cellat3 
1Gaziantep Üniversitesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Gaziantep 
2Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genetik Tanı Merkezi, Gaziantep 
3Gaziantep Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Gaziantep 

  

Amaç: Robinow sendromu, baş, yüz, dış genital organlarda anomaliler ve iskelet anomalileri ile karakterize çok nadir görülen genetik bir 

hastalıktır. Fetal yüz görünümü, genital hipoplazi ve gingival hiperplazi sendromun 3 major bulgusudur. Belirgin hipertelorizm, midfasial 

hipoplazi, kısa yukarı dönük burun yapısı vardır. Alın düz ve belirgindir. Kol ve bacaklarda kısalık ile seyreden cücelik görülür. Burada genital 

anomali ve boy kısalığı ile başvuran olgumuzu sunduk. 

 

Olgu: 2 yaş 5 aylık erkek hasta. Boy kısalığı ve genital anomali ile başvurdu. Bilateral inmemiş testis ve inguinal herni nedeniyle opere olma 

öyküsü vardı. Boyu 82 cm (-2,45 sds), vücut ağırlığı 13 kg (-0,33 sds) idi. Alın belirgin, burun kökü basık, hipertelorizm, her iki baş parmak 

distal falanksta duplikasyon anomalisi vardı. Genital muayenede penis boyu 2 cm, skrotum hipoplazik, testis volümü 1/1 ml idi. Tam kan sayımı 

ve biyokimyasal tetkikleri normaldi. ACTH: 12,3 pg/ml, kortizol: 10,7 ug/dl, LH:0,25 mIU/ml, FSH:0,22 mIU/ml, TSH:1,78 uIU/ml, sT4: 1,3 

ng/dl, DHEAS: 1,3 ug/dl, testosteron 10ng/dl, AMH 24 ng/ml, SHBG: 117 nmol/l. Karyotipi 46 XY idi. Androjen reseptör direnci ve 5 alfa 

redüktaz eksikliği açısından yapılan genetik incelemesi normaldi. Radyolojik incelemede vertebralar ve kostalarda patoloji yoktu. Her iki baş 

parmak distal falanksta duplikasyon anomalisi vardı. 

Mevcut bulgular ile hastada Robinow Sendromu düşünüldü. Yapılan genetik incelemede DVL1 geninde ( NM_004421.2 c.1463_1464insTC, 

p.S489Pfs*161, p.ser489Profs*161 ) heterozigot mutasyon saptandı. 

 

Sonuç: Genital hipoplazi ve boy kısalığı olan vakalarda eşlik eden bulgular halinde Robinow Sendromu akla gelebilecek nadir bir genetik 

hastalıktır. 

  

Anahtar Kelimeler: boy kısalığı, genital anomali, sendrom 

 

 

[P-054] 
Turner Sendromlu Hastalarda SRY Geni 
  

Erdal Kurnaz, Semra Çetinkaya, Şenay Savaş Erdeve, Zehra Aycan 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

  

Giriş: Disgenetik gonad dokusuna sahip Turner sendromu (TS)’nda Y kromozomu ve Y-spesifik sekansları (örneğin: SRY, DYZ1, DYZ3, 

DYS132, ZFY, and TSPY, etc) varlığı gonadoblastom riskini artırır. İnvaziv germ hücreli tümörlere dönüşüm potansiyeline sahip 

gonadoblastom gelişimini engellemek için TS’lu olgularda Y kromozomu ve Y-spesifik sekansları araştırılması, pozitif olgularda profilaktik 

gonadektomi yapılması önerilmektedir. Ayrıca bu tür olgularda Y kromozomu ve Y-specific sekansları stroma ve granulosa/sertoli hücre 

gelişime neden olarak androjen salgılar. Artan androjen üretimi sonucunda TS’lu olgularda virilizasyon, kliteromegali görülebilmektedir. Bu 

çalışmada olgularımızda klinik tecrübemizin sunulması amaçlandı. 

Method: Kliniğimizde 2005 ve 2017 yılları arasında takip edilen 85 TS olgunun 71’ine (3 ay ile 27 yaş arası) SRY gen araştırması yapıldı. 2014 

yılına kadar FISH yöntemi, 2014 yılından sonra PCR ile SRY gen analizi yapıldı. FISH yöntemi uygulanan 25 olguda SRY gen analizi PCR 

yöntemiyle 2. kez ikinci araştırıldı.  

Sonuçlar: Turner sendromu tanısı alan olgularda virilizasyon, kliteromegali, posterior labial yapışıklık açısından patolojik bulgu saptanmadı. 

Konvensiyonel sitogenetik analiz ile bir olguda 45,X/46,XY saptandı. Olgunun SRY gen analiz sonucu pozitif saptanması üzerine bilateral 

gonadektomi uygulandı. Gonad dokusunun patolojik incelemesi immatür over lehine yorumlandı. Conventional cytogenetic analysis ile bir 

olguda 45,X/46,X,+mar saptandı. Bu olgunun PCR ile araştırılan SRY geni negatif olarak raporlandı. Diğer tüm olguların SRY geni negatif 

olarak saptandı. Eksternal genital yapısında virilizasyon ve pelvik USG’de patolojik over görünümü saptanmayan hastalarda ileri Y-specific 

sekans bölgeleri araştırılmadı. 

Sonuç: Virilizasyon, kliteromegali bulgusu saptanmayan Turner Sendromlu olgularda SRY geni araştırılması gerek duyulmayabilir. Virilizasyon 

bulgusu, patolojik over görünümü durumunda kan ve/veya gonad dokusunda geniş kapsamlı Y-spesifik sekans bölgeleri araştırılması gerekebilir. 

  

Anahtar Kelimeler: Turner Sendromu, SRY geni, Gonadoblastom 
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[P-055] 
Komplet Androjen Duyarsızlık Sendromu, Erken Tanı 
  

Emel Hatun Aytaç Kaplan1, Canan Altunay2, Mehmet Keskin1, Murat Karaoğlan1, İdil Rana User3 
1Gaziantep Üniversitesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Gaziantep 
2Özel Palmiye Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, İskenderun 
3Gaziantep Üniversitesi, Çocuk Cerrahi Anabilim dalı, Gaziantep 

  

Amaç: Komplet androjen duyarsızlık sendromu erkek cinsiyet gelişim bozukluğunun en sık nedenidir. Temel patoloji androjen uyarısına karşı uç 

organ duyarsızlığıdır ve bunun sonucunda androjenlerin etki ettiği vücut yapıları ve sistemlerde farklılaşmayı etkileyen bir hastalıktır. Olguların 

dış genital görünümü tamamen kız yönde olduğu için genellikle geç tanı konmaktadır. Kalıtım şekli X’e bağlı resesif bir gen ile ilişkilidir. 

Burada yenidoğan döneminde tanı alan bir olgumuzu sunduk. 

 

Olgu: Onsekiz günlük bebek, genital yapı bozukluğu nedeniyle yönlendirilmişti. Anne baba arasında akrabalık yoktu. Kız fenotipli hastanın fizik 

muayenesinde dış genitali kız görünümdeydi. Labium majoralar dolgun görünümde ve ele gelen gonad mevcuttu. Kliteromegali ve 

hiperpigmentasyon yoktu. Vajen ve üretra açıklığı mevcuttu. Tam kan sayımı, elektrolitler, böbrek ve karaciğer fonksiyon testleri normal, kan 

gazı normaldi. ACTH 59,5 pg/ml (N:10-46), Kortizol 3,04 ug/dl. (2,8-23mcg/dl), Testosteron 47,8 ng/dl. (20-50), Progesteron 1,39 ng/ml. (0,7-

5,2), Androstenedion 0,54 ng/ml (0.1-0.9), Estradiol〈 20 pg/ml, 17-OH progesteron: 7,5 ng/ml (N:4-20), 11 deoksikortizol 13 ng/ml (1-15), 

AMH (antimülleryan hormon): 23.8 ng/ml, SHBG (sex hormonu bağlayan globülin): 18,5 nmol/l. (13-85). HCG (human koryonik gonadotropin) 

ile yapılan uyarı testinde Testosteron düzeyi 449 ng/dl, dihidrotestosteron 852 pg/ml idi. Karyotip 46 XY idi. Pelvik ultrasonografide uterus ve 

over görülmedi. İnguinal bölgede bilateral testisle uyumlu gonad görüntülendi. Anrojen duyarsızlığı düşünülen hastada yapılan genetik 

incelemede AR geni ekzon 7’de p.V867M/c.2599 G-A bölgesinde homozigot mutasyon saptandı.  

 

Sonuç: Yenidoğan döneminde tanı alan olgumuzu sunarak genital muayenenin önemine ve cinsiyet gelişim bozukluklarına dikkat çekmek 

istedik. 

  

Anahtar Kelimeler: androjen direnci, cinsiyet gelişim kusuru, 46 XY 

 

 

 

[P-056] 
İnmemiş Testis Nedeniyle Getirilen ve Dismorfik Bulguları ile Noonan Sendromu Tanıları Alan Süt Çocuğu ve Annesi 
  

Mehmet Keskin1, Emel H.aytaç Kaplan1, Murat Karaoğlan1, Kadri Karaer2, Özlem Keskin3 
1Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı 
2Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Genetik 
3Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Anabilim Dalı 

  

Amaç: Noonan sendromu; boy kısalığı, ensede düşük saç çizgisi, yele boyun, kubitus valgus, göğüs duvarı deformiteleri ve konjenital kalp 

defektleri ile karakterize otozomal dominant geçişli bir genetik hastalıktır. Burada; inmemiş testis nedeniyle başvuran; dismorfik bulguları 

nedeniyle Noonan sendromu tanıları alan süt çocuğu ve annesi sunulmaktadır. 

Olgu: On dört aylık erkek hasta; çift taraflı inmemiş testis şikayeti ile getirildi. Öyküsünden büyüme geriliği olduğu öğrenilen olgunun fizik 

muayenesinde; vücut ağırlığı 7.5 kg (<3p), boyu 69 cm (<3p) dismorfik yüz, hipertelorizm, pitozis, bilateral inmemiş testis mevcuttu. EKO ve 

ultrasonografi taraması normal olan olgunun sitogenetik kromozom analizi 46 XY idi. Mevcut bulgular ile Noonan sendromu ön tanısı ile 

gönderilen genetik mutasyonu Noonan sendromu ile uyumlu geldi. Benzer dismorfik bulguların annede de gözlenmesi üzerine anneden 

gönderilen genetik testte Noonan sendromu ile uyumlu geldi. Orşipeksi uygulanan olgu, büyüme geriliği nedeniyle takibe alındı. 

Sonuç: Bu çalışmada; dismorfik bulgular ve inmemiş testisin, erken dönemde Noonan sendromu tanısı için uyarıcı olabileceği vurgulanmıştır. 

Olgunun annesinin de aynı tanıyı alması; dominant geçişin etkinliğini göstererek olguyu daha da ilginç hale getirmiştir. 

  

Anahtar Kelimeler: Noonan, sendrom, testis 
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[P-057] 
Fetal Ovaryen Kist Ve 9 Yaş 10 Aylıkken Vaginal Kanama İle Tanı Alan İki Ayrı Vaka Dolayısıyla Mccune-Albright 

Sendromu’nun Heterojen Doğası 
  

Gül Yesiltepe Mutlu1, Sema Kabataş Eryılmaz2, Serdar Ceylaner3, Şükrü Hatun1 
1Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Bilim Dalı 
2Acıbadem Altunizade Hastanesi, Çocuk Endokrinolojisi Bölümü 
3İntergen Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi 

  

Amaç: McCune-Albright Sendromu, G-protein alfa alt biriminde active edici mutasyon sonucu gelişen endokrin organlarda hiperfonksiyon, café 

au lait lekeleri ve fibröz displazi triadı ile karakterize nadir görülen bir sendromdur. Burada farklı klinik bulguları olan iki McCune-Albright 

sendromu vakası sunulmuştur. 

 

Olgu: 1. Vaka: 7 yaş 6 aylık kız hasta 7ay önce başlayan meme gelişimi şikayetiyle getirildi. Başvuru sırasında boyu 129 cm (93p), meme evresi 

4’tü, aksiller-pubik tüylenmesi, caffe au lait lekesi yoktu. Kemik yaşı 10yaş, bazal LH<0.1, estradiol<5 idi, pelvik USG’de her iki overi de 

normalden büyüktü(sağ 29 ml, sol 22 ml),çok sayıda (en büyüğü 15 mm çapında) foliküller saptanmıştı. Prenatal ultrasonda her iki overinde çok 

sayıda kist görüldüğü, postnatal 5.günde de over hiperstimülasyonu nedeniyle over kistlerinin aspire edildiği öğrenildi. Biyopsi materyalinde 

yapılan tüm gen dizi analizinde GNAS geninde çok sayıda varyant tespit edilmiş ancak bu değişiklikler periferik kanda saptanmamıştı. Vakanın 

kemik surveyi ve diğer hormon testleri normal olup fulvestran tedavisi başlandı. 

 

2.Vaka:Dış merkeze 9 yaş11 aylıkken vajinal kanamayla başvurup,santral puberte prekoks tanısı ile LHRHanalogu başlanan hasta yeniden 

değerlendirme için başvurdu. Boyu 149cm (96p) olan vakanın meme evresi 4-5, pubik tüylenmesi evre4'tü. Cildinde caffe au lait lekesi 

olmamakla beraber çok sayıda nevüsü vardı. Annesininse bir endokrin problemi olmamasına rağmen boynunda orta hattı geçmeyen caffe au lait 

lekesi mevcuttu.Kemik yaşı 13, serum estradiol 92pg/ml, LH 0.18mıU/ml’di, pelvikUSG’de overleri büyük (Sağ 11.8 cc, sol 37cc) olup her 

ikisinde de çok sayıda kist vardı. Kemik surveyinde sol radiusta,sağ tibiada subkortikal buzlu cam dansiteleri, tüm vücut kemik sintigrafisinde 

bilateral femurda fibröz displazi ile uyumlu osteoblastik aktivite artışı saptandı. Olgunun genetik analizi sürmekte olup tamoksifen tedavisi 

başlanmıştır. Sonuç: McCune Albright sendromunun mozaik/heterojen doğası nedeniyle kan örneğinde mutasyonun gösterilmemesi tanıyı 

dışlamaz; tanı esasen klinik bulgulara dayanır. Periferik puberte prekoks tablosuyla prezente olan olgularda sendromun diğer özellikleri 

bulunmasa dahi multipl over kistlerinin varlığı,asimetrik over büyüklüğü McCuneAlbright sendromunu düşündürmelidir. 

  

Anahtar Kelimeler: McCune Albright sendromu, heterojenite, puberte prekoks, GNAS, fibröz displazi 
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[P-059] 
Turner Sendromunda Ciddi Lenfödem Kliniği: Olgu Sunumu 
  

Erdal Kurnaz, Şenay Savaş Erdeve, Semra Çetinkaya, Zehra Aycan 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

  

Amaç: Konjenital lenf ödem Turner sendromu tanısı için önemli bir gösterge olup, sıklıkla boyunda, eller ve ayaklarda, nadiren genital bölge, 

bağırsak, solunum sistemi ve perikardiyal bölgede görülür. Bu lenfödemin lenfatik hipoplazi veya lenfatik yolların aplazisinin sonucu olduğu 

düşünülür. Lenfödem sıklıkla erken çocukluk çağında gerileme gösterirken, ilerleyen yaşlarda tekrarlayabilir. Turner sendromunda lenfatik 

fenotiple ilgili literatür verisi azdır. Burada iki yıllık süreç içerisinde 4 kez sellülit atağı geçiren ciddi lenfödemi olan Turner sendromlu olan bir 

olgu sunulacak ve Turner sendromunda lenfödem izlemi tartışılacaktır. 

Olgu: Dokuz aylık kız hasta Turner Sendromu ön tanısıyla kliniğimize yönlendirildi. Miadında NSVY ile 2900gr ağırlığında, 47cm doğan 

hastanın, doğumunda el ve ayak sırtında ödem olduğu fark edilmiş, kardiyak değerlendirmede biküspit aorta ve aort koarktasyonu tanısı almıştı. 

Başvuruda boy: 68 cm (-1.2 SDS), vücut ağırlığı: 7.7kg(-0.9 SDS), özellikle sağ ve sol ayak sırtında çok daha belirgin olmak üzere dört 

ekstremitede ödem, 2/6 sistolik üfürüm, yele boyun ve düşük ense saç çizgisi vardı. Laboratuvar tetkiklerinde FSH: 163.6 mIU/ml(0.1-3.3), LH: 

19.8 mIU/ml(0-1.9), E2: <11.8 pg/ml (0-36), antimüllerien hormon: <0.09 ng/dl (0.05-10.4) saptandı. Ultrasonografide uterus 25x11x13 mm, 

over vizüelize edilemedi. Renal USG ve işitme testi normaldi. Karyotipi 45,X geldi. İzlemde sol el ve sağ ayak sırtındaki ödem tamamen 

gerilerken, sağ el ve sol ayak sırtındaki ödem dahada belirginleşti ve toplam 4 kez selülit atağına bağlı hastaneye yatış ve intravenöz antibiyotik 

tedavisi gerektirdi. Hastane yatışlarında kompartman sendromuna yönelik izlem yapıldı. Venöz dopler USG normal saptandı. Tüm ataklarda tam 

kür sağlandı. Son vizitte takvim yaşı 3 yaş 1 ay olan olgunun boy: 86.6 cm (-1.6), vücut ağırlığı: 12.1 kg(-1.4), büyüme hızı: 9.6cm/yıl olup, sağ 

el ve sol ayak sırtındaki belirgin ödemi devam etmekte olup, izlemde lenfosintigrafi ile değerlendirme planlandı. 

Sonuç: Turner sendromunda lenf ödem bazen infeksiyon gibi ciddi klinik tablolara yol açabilir. Hafif ödem durumunda cilt ve tırnak bakımı 

önerilirken; olgumuzda olduğu gibi şiddetli ödem varlığında selüliti önlemek için penisilin profilaksisi, manuel lenf drenajı, kompresyon 

çorapları, dekonjestif tedavi seçenekler arasındadır. 

  

Anahtar Kelimeler: Turner sendromu, lenf ödem, 45, X 

 

 

[P-060] 
Ovotestiküler Cinsiyet Gelişim Bozukluğu-Bir Olgu Sunumu: 47XXY/46XX Mozaik Klinefelter Sendromu 
  

Şervan Özalkak, Elvan Bayramoğlu, Melikşah Keskin, Şenay Savaş Erdeve, Zehra Aycan, Semra Çetinkaya 

Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

  

Amaç: Klinefelter sendromu(KS); 1/500-1000erkek canlı doğumda görülen, 46 XYkaryotipine bir veya daha fazla Xkromozomu eklenmesi 

olarak tanımlanan bir sendromdur. 46 XX/47 XXY mozaizmi ise son derece nadir olup, ovotestiküler bozuklukla birlikteliği olan literatürde 

sekiz olgu mevcuttur.Burada inmemiş testis, mikropenis ve hipospadias nedeni ile getirilen ve 47XXY/46XX karyotipi saptanan olgumuzu 

sunduk. 

Olgu: Ailesi tarafından inmemiş testis, mikropenis ve hipospadias gözlenmesi nedeni ile başvuran 28 aylık, erkek büyütülen olgunun; term-2600 

gr doğduğu, anne-baba akrabalığı olmadığı/tek çocuk olduğu, ailesinde benzer/önemli hastalık olmadığı öğrenildi.Fizik incelemesinde; vücut 

ağırlığı 12 kg(-0,95SDS), boy 86,5 cm(-1,2SDS), VKİ 16 kg/m2(-0,13SDS), bilateral inguinal kanal distalinde testisler 1 ml ele geliyor, SPL3 

cm(<10p), glanüler hipospadias, kordi mevcuttu.FSH<3, LH<0,07mIU/ml, total testosteron<10ng/dl, ACTH 28,5 pg/ml, kortizol 18,5 µg/dl, 

TSH 2,89 µIU/ml, sTt4 1,19ng/dl, kromozom analizi 47,XXY(30)/46,XX(20), AFP:3,1 IU/ml (N:0,5-5,5), B-HCG<2mIU/ml (N:0,5-2,5) 

bulundu.Pelvik-skrotal ultrasonografisinde; konturları düzgün-parankim ekoları doğal-inguinal kanal yerleşimli; 11x5 mm/7x4 mm testisler/sol 

testis medialinde 4x2,5 mm’lik-anekoik kist, prostat, epididim görüldü, Müller yapı görülmedi.Orşiopeksi yapılan olguda; sol testis 

komşuluğunda 3x4 mm’lik sarı renkli kitlenin patolojisi; ‘tek sıralı epitel döşeli dokuda-over stroması içinde kortikal yerleşimli çok sayıda 

primordiyal foliküller-bir adet kistik görünümlü folikül’ olarak raporlandı (testis dokusu saptanmadı).AMH 30,4 ng/ml (N:48-83,2), inhibin-

B:29,5 pg/ml (N: 40-270pg/ml) saptandı. Erkek yetiştirilen olgu germ hücreli tümör açısından izleme alındı.Beş yaşında; preop 

dihidroksitestosteron jel uygulaması ile; kordi serbestleştirme-hipospadias onarımı ameliyatı uygulandı.Son kontrolünde(8,5 yaş); vücut ağırlığı 

27kg (0,16SDS), boy 133cm (0,65SDS), VKİ 15,26kg/m2(-0,62SDS), testisler skrotumda2/1ml, SPL6cm idi.FSH0,6, LH<0,07 mIU/ml, total 

testosteron<10ng/dl, E2:33,2 pg/ml,AFP:1IU/ml, B-HCG<2 mIU/ml, AMH 40 ng/ml idi. Kemik yaşı 8 yaş olarak değerlendirildi. 

Olgumuzun gonadoblastom ve primer gonadal yetmezlik açısından; endokrinoloji, onkoloji, çocuk cerrahi kliniklerince izlemine devam 

edilmektedir.  

Sonuç: Mozaizmi atlamamak için en az 50 metafaz sayılması, Klinefelter sendromu ve ovotestiküler CGB li olguların primer gonadal yetmezlik 

ve malignite (germ hücreli tümör) açısından multidisipliner izlenmesi önemlidir 

  

Anahtar Kelimeler: klinefelter sendromu, ovotestiküler cgb, primer gonadal yetmezlik, gonadoblastom 
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[P-061] 
Kongenital Hiperinsülinemik Hipoglisemi: Genetik Analiz Sonuçları, Klinik Özellikleri ve Tedavi Seçenekleri 
  

Mehmet Nuri Özbek1, Hüseyin Demirbilek2, Belma Haliloğlu3, Meliha Demiral1, Rıza Taner Baran4 
1Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Diyarbakır 
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Ankara 
3Yeditepe Üniversitesi Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, İstanbul 
4Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Antalya 

  
Yenidoğan döneminde kalıcı hipogliseminin en sık nedeni kongenitalhiperinsülinemik hipoglisemidir (KHH). Bu çalışmada Diyarbakır’da KHH 
tanısıyla takip edilen 29 olgu değerlendirildi. 
KHH tanısı alan 29 hastanın 17’si kızdı. Dört hasta yenidoğan dönemi sonrası tanı alırken kalan hastalar yenidoğan döneminde genellikle ilk 
hafta içinde tanı aldılar. Hastaların 20’sine genetik analiz yapılabildi. Bunların 7’sinde bilinen mutasyonlar saptanamazken, kalan 13 hastada 
mutasyon saptandı. Bunların 12’si ABCC8 geninde birinde ise HADH geninde patolojik mutasyon vardı. 
ABCC8 gen mutasyonu olan hastaların hepsi diazoksite dirençli idi. Bunlardan 6’sı aynı zamanda octreotide de dirençli olduğundan 4’üne totale 
yakın pankreotektomi yapıldı. Diğer 2 hastaya mTOR inhibitörü (Siralimus) başlandı, hastalarda normoglisemi sağlandı, ancak 3 ve 10 aylarda 
hepatik yetmezlik gelişmesi üzerine octreotide geçildi, siralimus kesildi. Siralimus sonrası octreotide yanıtları olumluydu. 
ABCC8 gen mutasyonuna sahip diğer6 hasta ile siralimus sonrası octredite yanıtlı 2 hasta dahil toplam 11 hastaya uzun etkili octreotid tedavisi 
başlandı. Bu hastaların4’ü PMR idi, bunlardan 15 yaşında olan hasta son bir yıldır kan şekerleri yüksek seyretti, son kontrolde HbA1c %8 
olması üzerine ilaç kesildi, diyabet gelişim yönünden takip ediliyor. Kardeşinde ise hipoglisemi atakları yoktu ve son kontrolde HbA1c % 6.1 
idi.  
HADH gen mutasyonuna sahip hasta 5 mg/kg dozunda diazoksit ile kan şekerleri stabil seyretti. Son kontrolde 8 yaşında olan hastada 
hipertrikoz dışında anormallik yoktu.  
Genetik analiz yapılmayan 9 hasta 5-15 mg/kg/gün dozunda diazoksit ve sık beslenme ile normoglisemik seyrediyordu. Bir hasta tekrarlayan 
kovülsiyonları nedeniyle antiepileptik alıyordu. Bu hastanın psikomotor gelişimi yaşıtları ile uyumluydu. Bir hastanın okul başarısı düşüktü, 
diğer hastalar uzun açlık ve hastalık dönemlerinde olan nadir hipoglisemi atakları dışında normoglisemik seyrediyorlardı.  
Diazoksit kullanan hastaların hepsinde hipertrikoz vardı. Üçünde karaciğer enzimlerinde yükselme gözlendi. Bir hastada ödem nedeniyle 
diüretik tedavisi eklendi.  
Bu geniş serili KHH olgularının genetik analiz ve uzun dönem izlem sonuçlarının sunulması ile KHH hastalarının yönetimine katkı 
sağlanacağını umut etmekteyiz. 
  

Anahtar Kelimeler: yenidoğan, hiperinsülinemik hipoglisemi, genetik 

 

 

[P-062] 

Ailesel Hiperparatiroidizm: Olgu Sunumu 
  

İlker Tolga Özgen1, Esra Kutlu1, Hatice Nursoy3, Gözde Yeşil2, Yaşar Cesur1 
1Bezmialem Vakıf Üniversitersi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, İstanbul 
2Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı, İstanbul 
3Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul 

  

Giriş: Ailesel hiperparatiroidizm; benign ailesel hipokalsiürik hiperkalsemi (FHH), izole ailesel hiperparatiroidizm, hiperparatiroidizm-jaw 

tümör sendromu (HPT-JT) ve multipl endokrin neoplazi sendromlarının içinde yer aldığı heterojen bir grup hastalıktır. Klinik bulgular tanıya 

göre farklı olmakla birlikte ılımlı parathormon (PTH) yüksekliği ve hiperkalsemiden, multipl neoplazilere uzanan bir değişkenlik gösterir. 

Burada ailesel hiperparatiroidizm saptanan bir vaka sunulmuştur. 

 

Olgu: Dokuz yaş 9 aylık erkek hasta; tırnaklarda kırılma, boy kısalığı, zayıflık şikayetleri ile başvurdu.  

Özgeçmişinde, 34. gestasyon haftasında sezeryan ile 2140 gram doğduğu ve periventriküler lökomalazisi olduğu öğrenildi. Nöromotor gelişimi 

sorgulandığında, bir yaşında konuştuğu, 2 yıl 6 aylık iken yürüdüğü, ders başarısının orta olduğu ayrıca unutkanlık şikayetinin olduğu ve daha 

önce D vitamini eksikliği tedavisi aldığı öğrenildi.  

Soygeçmişinde, anne-baba arasında akrabalık yoktu ve annesi sağlıklı idi. Buna karşın, babasının sağlık kayıtları incelendiğinde haşimato 

tiroiditi, renal hücreli karsinom (RCC) ve paratiroid adenomuna bağlı hiperkalsemiye yönelik tedavi edildiği öğrenildi. Aile öyküsu sebebi ile 

tetkik edilen 6 yaş erkek kardeşinde de hiperkalsemi ve sınırda PTH yüksekliği tespit edildi.  

Fizik muayenesinde; Boy: 125,2 cm (-1,9 SDS; <3P), ağırlık: 21,45 kg (-2,7 SDS; <3P ). Üst/Alt segment oranı: 0,98, kulaç mesafesi: 123 cm 

olarak saptandı. Şaşılık mevcuttu, tiroid ele gelmiyordu. Sol bacak sağ bacaktan ince ve kısa, artmış lordoz ve skolyoz mevcuttu. Pubertal 

gelişim Tanner evre I olarak saptandı. Diğer sistemik muayeneleri normaldi.  

Görüntüleme yöntemlerinden tiroid-paratiroid USG ve Paratiroid sintigrafisinde patoloji saptanmadı. Batın USG’sinde, böbreklerde bilateral 

grade 1 ektazi mevcuttu, nefrolityazis saptanmadı.  

Olgunun, babasının ve erkek kardeşinin laboratuvar verileri tabloda verilmiştir (tablo 1).  

 

Sonuç: Genetik tanı için babada FHH açısından CaSr mutasyonu ve MEN2A açısından RET geni mutasyonu çalışıldı, negatif bulundu. 

Hiperparatiroidizme yol açabilecek diğer genlerdeki (CDC73 ve MEN 1 geni) mutasyonların tespit edilebilmesi için sekans analiz sonuçları 

bekleniyor. Tedavide iki kardeşe sinakalset başlanması planlandı. Hiperparatiroidizme bağlı hiperkalsemi olgularında aile taramasının ve kanser 

erken teşhisi için genetik incelemenin önemi vurgulanmak istenmiştir. 

  

Anahtar Kelimeler: Ailesel hiperparatiroidizm, hiperkalsemi, MEN1, CDC73 
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[P-063] 
Adolesanlarda Anormal Uterin Kanamalar: Tek Merkez Deneyimi 
  

Selin Elmaoğulları, Elvan Bayramoğlu, Zehra Aycan 

Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji Bölümü, Ankara 

  

Giriş: Anormal uterin kanama(AUK) adet düzeninin normalin dışında veya yoğun olmasıdır. En sık AUK nedeni olgunlaşmamış hipotalamo-

hipofizer-overyan aksa bağlı anovulatuvar sikluslardır. Ek olarak endokrin hastalıklar(hipotiroidi, hiperprolaktinemi…vb) ve kanama 

bozuklukları da AUK’a neden olabilir. AUK yönetiminde hemodinamik stabilite değerlendirildikten ve sağlandıktan sonra tedavi etyolojiye ve 

aneminin düzeyine gore düzenlenir. Bu çalışmada adolesanlarda AUK’a neden olan etyolojik faktörlerin ve AUK tedavisinin değerlendirilmesi 

amaçlandı. 

Metod: İki yıllık zaman diliminde adolesan polikliniğine AUK nedeniyle yönlendirilmiş 31 hastanın klinik ve laboratuvar bulguları 

değerlendirildi. Tüm hastalarda hemogram, TSH, serbest T4, beta HCG, FSH, LH, E2, prolaktin, von Willebrand faktör antijen, protrombin 

zamanı, parsiyel tromboplastin zamanı ölçümleri ve pelvik ultrasonografi bulguları değerlendirildi. Kanamanın şiddeti hemoglobin düzeyine 

gore hafif (Hb: >=12 gr/dl), orta (Hb: 10-12 gr/dl) ve ciddi (Hb: < 10 gr/dl) olarak gruplandırıldı. 

Bulgular: Hastaların menarş sırasındaki ve AUK nedeniyle başvuruları sırasındaki ortalama yaşları sırasıyla 12.1±0.9(10.5-14.0) ve 

13.7±1.6(11.3-16.9) yıl olup menarşla başvuru arasında geçen ortalama zaman 1.6 ± 1.3(0.0-4.9) yıldı. Hastaların %58’inde ağır ve düzensiz 

kanama mevcutken, %42’sinde ağır kanama menarştan itibaren devam etmekteydi. Hemoglobin düzeylerine göre kanamanın şiddetinin 5 

hastada hafif, 5 hastada orta, 21 hastada ciddi düzeyde olduğu belirlendi. Hastaların hiçbirinde kanama bozukluğu saptanmadı. Bir hastada 

ultrasonografide uterus didelfis mevcuttu. Ciddi AUK’ı olan bir hastada hipotiroidizm saptandı. Hastaların %97’sinde AUK’nın anovulatuvar 

sikluslara bağlı geliştiği belirlendi. 27 (%87) hasta oral kontraseptif, 3 hasta traneksamik asit ile tedavi edilirken, 6 hastaya hemodinamik 

instabilite nedeniyle eritrosit transfüzyonu verilmesi gerekti. 

Sonuç: Adolesanlarda AUK’nın en sık nedeni anovulatuvar sikluslardır. Hemodinamik stabilite sağlandıktan sonra hastalar kanama bozuklukları 

ve diğer AUK nedenleri açısından değerlendirilmeli ve tedavi aneminin düzeyine göre düzenlenmelidir. 

  

Anahtar Kelimeler: adolesan, anormal uterin kanama, anovulatuvar siklus 

 

 

[P-064] 
Ektrodaktili, Ektodermaldisplazi, Cleftlip/Palate Sendromu Olan Üç Olgu: Klinik Değerlendirme ve Yönetim 
  

Gül Direk1, Ülkü Gül Şiraz1, Merve Nur Hepokur1, Zeynep Uzan Tatlı1, Leyla Akın1, Nihal Hatipoğlu1, Mustafa Kendirci1, Selim Kurtoğlu2 
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Departmanı, Kayseri 
2Özel Medical Park Hastanesi Çocuk Endokrin Bölümü, Kayseri 

  

Amaç: Ektrodaktili, ektodermaldisplazi, cleftlip/palate (EEC) sendromu, otozomal dominant kalıtılan nadir bir hastalıktır. Bu sendrom farklı 

derecelerde etkilenmiş distal ekstremiteleri kapsayan‘split el ve ayak malformasyonları’ denen bir grup sendromun da bir parçasıdır. 

Olgu:  

Olgu 1 

Takvim yaşı 7.5 yaş olan hastanın yarık dudak ve damak, düşük kulak, basık burun, belirgin frontal çıkıntı, sağ el 3. parmak ve metakarpal 

kemik gelişmemiş, sol elde 4.-5. parmaklar arasında sindaktilisi mevcuttu ve santral hipotiroidisi saptandı. Hipofiz MRI normaldi. 3 yaşındaki 

kontrolünde hafif genital kıllanması olduğu farkedildi. ACTH: 5,2 pg/ml, 17 hidroksiprogesteron düzeyi 14.1 ng/ml idi. KAH genetik analizinde 

CYP21A1’de ekzon 7’de Val281Leu mutasyonu testpit edildi ve hastaya hidrokortizon tedavisi başlandı. 

Olgu 3 

Takvim yaşı 10 yaş 5 aylık erkek hasta hipernatremi nedeni ile tetkiki sırasında mikropenisi olması nedeni ile tarafımıza konsülte edildi. Opere 

yarık damak dudağı olan hastanın mentalitesi geriydi. Bilateral ellerde bölünmüş el(splithand) deformitesi, sağda 2 parmak solda 2 parmak ve 

4.5. aksesuar parmaklarda sindaktili mevcuttu. Kortizol düşük olup, düşük doz ACTH testine de cevabı yetersiz olduğundan hidrokortizon 

başlandı. Beyin MR ı lobarholoprosensefali ile uyumluydu.Tekrarlanan sodyum değeri 153 olup idrar dansitesi 1035, idrar çıkışı 0.71 cc/kg/saat 

olarak saptandı. Bulgular adipsik hipernatremi ile uyumluydu.  

Olgu 3: 

Takvim yaşı 20 günlük olan yenidoğan orta hat defekti olması sebebi ile tarafımıza konsülte edildi. Fizik bakısında yarık damak dudak, split el 

ve ayak anomalisi, bilateral ayaklarda son iki aksesuar parmaklarda sindaktili, düşük kulak ve kardiyak değerlendirmede 1/6 sistolik üfürüm 

vardı. Sol böbrekte grade 1-2 pelvikaliektazi tesbit edildi. Hastanın GH değeri 5.66 ng/mL ve prolaktin değeri 105.1 ng/mL olup yenidoğan 

dönemine göre düşüktü. Hastada GH ve prolaktin eksikliği saptanmış olup diğer gelişebilecek hormon eksiklikleri açısından takibe alındı. 

 

Sonuç: Ektrodaktili, ektodermaldisplazi, cleftlip/palate sendromu farklı hormonel bozukluklar ile karşımıza çıkabilir ve nadir görülür. Her hasta 

hipofiz hormon eksikliği açısından taranmalı ve takip edilmelidir. 

  

Anahtar Kelimeler: ektrodaktili, eec sendromu, adipsik hipernatremi, kah 
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[P-065] 
Prepübertal Jinekomasti Ve Makromasti Tanılı Vakalarda Klinik Bulgular Ve Genetik Çalışma 
  

Aslı Derya Kardelen Al1, Firdevs Baş1, Birsen Karaman2, Güven Toksoy2, Şükran Poyrazoğlu1, Adam Najaflı2, Oya Uyguner2, Seher Başaran2, 

Feyza Darendeliler1 
1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalı, İstanbul 
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, İstanbul 

  

Giriş: Aromataz fazlalığı sendromu (AEXS) erkeklerde jinekomasti, kızlarda makromasti ile karakterize nadir otozomal dominant bir 

hastalıktır.Östrojen fazlalığı erkeklerde puberte öncesi veya puberte başında jinekomastiye, kemik yaşının ilerlemesine ve erişkin boyunun kısa 

kalmasına yol açabilmektedir. Aromataz enzimi geninde (CYP19A1) aktivite artışına yol açan mutasyonlar aşırı meme büyümesine yol 

açabilir.AEXS’da CYP19A1 genindeki duplikasyon, delesyon ve inversiyonlar şeklinde 3 ayrı tipdeki yeniden düzenlenmeler bu genin işlev 

artışına, fazla ekspresyonuna yol açabilmektedir.  

Çalışmamızın amacı: Prepübertal jinekomasti ve makromasti tanılı vakalarda aromataz geninde ve ilişkili olabilecek başka genlerde mutasyon 

araştırılması, mutasyonların klinik ve laboratuvar bulguları ile ilişkisinin incelenmesidir.  

Yöntem: Prepubertal jinekomastili 6 erkek ve 7 makromastili kız çalışmaya dahil edildi. Hastaların tanı ve çalışma sırasındaki klinik ve 

hormonal bulguları retroseptif olarak dosya taraması ile derlendi.Komparatif Genomik Hibridizasyon(CGH) yöntemi ile aromataz geninde 

(CYP19A1) duplikasyon, delesyon ve inversiyonlar şeklinde yeniden düzenlenmeler, ayrıca meme büyümesi ile ilişkili olduğu bildirilen genler 

de (TNFAIP8L3,AP4E1,GLDN, DMXL2,TMOD3,SEMA6D,SCG3,CGNL1,ESR1,PTEN)incelendi.  

Sonuçlar: Prepubertal jinekomastili vakaların başvuru yaşı medianı 8,9(alt-üst sınır:6,3-12,7) yaş; makromasti tanılı kızların ise 13(12-18) yaş 

idi. Başvuru sırasında vücut kitle SDS’si kızlarda median 1,6(0,6-3,6); erkeklerde 1.6(0,2-2,4) idi. Ailede makromasti kızlarda 4/7; erkeklerde 

2/6 vakada var idi. Kızların hiçbirinde ailede jinekomasti öyküsü yok iken erkeklerin yarısında (3/6) jinekomasti öyküsü vardı. Erkeklerde 

estradiol(E2) medianı kızlarda 96,8(25,8-357) pg/ml, erkeklerde 19,5 (11.4-64.3) pg/ml idi.Erkeklerde estron(E1) median düzeyi 22 (10.8-30) 

pg/ml ve yüksek idi. Erkek vakaların hepsinde nonklasik konjenital adrenal hiperplazi tanısı ekarte edilmişti. CYP19A1 ve diğer genlerde CGH 

yöntemi ile mutasyon bulunamadı. “Olfactor receptor” gen kümesinde; OR4P4, OR4S2, OR4C6 (chr 11q11.1) 65.172 kb’lik delesyon, 

homozigot(HM) veya heterozigot(HT) olarak kızların 4’ünde (HT 3/7)ve erkeklerin 2’sinde (HT 2 /6) vardı. 

Yorum: AEXS’da CGH yöntemi ile daha önce bildirilen CYP19A1’de delesyon yada duplikasyon tipinde mutasyon gösterilemedi, dizileme ile 

de mutasyon taranması gerekebilir. OR4P4, OR4S2, OR4C6 gen kümesinde kopya sayısı değişikliği meme büyümesine katkıda bulunabilir. Bu 

konuda yeni çalışmalara ihtiyaç vardır. 

  

Anahtar Kelimeler: aromataz, CYP19A1, jinekomasti, makromasti 

 

 

[P-066] 
Otoimmun Poliglanduler Sendrom Tip 1 Olgu Sunumu 
  

Ayşe Merve Eker1, Emel Hatun Aytaç Kaplan2, Murat Karaoğlan2, Kadri Karaer3, Mehmet Keskin2 
1Gaziantep Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Gaziantep 
2Gaziantep Üniversitesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Gaziantep 
3Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genetik Tanı Merkezi, Gaziantep 

  

Amaç: Otoimmün Poliglandüler Sendromlar (OPS), endokrin ve nonendokrin organların otoimmün kökenli bozuklukları ile karakterizedir. OPS 

Tip I, OPS Tip II ve OPS tip III olmak üzere üç formu tanımlanmıştır. OPS Tip 1 formu; hipoparatiroidi, addison, mukokütanöz kandidiyazis ile 

karakterizedir. OPS Tip 1 otozomal resesif kalıtılmakla beraber sporadik olgular da bildirilmiştir. Burada hipokalsemi, adrenal yetmezlik ve 

alopesi ile başvuran iki kardeş olguyu sunduk. 

 

Olgu 1: Altı yaşında erkek hasta 2,5 yaşında başlayan kaşlarda ve kirpiklerde dökülme ve tırnaklarda şekil bozukluğu şikayeti ile başvurdu. 

Boy:117 cm (50p) Kilo: 20 (50p) idi. Fizik muayenede iki taraflı inmemiş testis, tırnak distrofisi ve alopesi mevcut. Glukoz:45 mg/dl, Na: 123 

mmol/L, K:5,9 mmol/L Ca:5,7 mg/dl, P:12,1 mg/dl, ACTH: >1250 pg/ml, kortizol:1,69 ug/dl, PTH: 1,2 pg/ml, ALP:147 U/L, TSH:8,03 ng/dl 

fT4:1,6 ng/dl. Adrenal yetmezlik, hipoparatiroidi ve alopesi olan hastada OPS tip 1 düşünüldü. Yapılan genetik incelemede AIRE NM_00038.3 

c.796>T(p.Arg257) geninde homozigot mutasyon saptandı. 

 

Olgu 2: Olgu 1’in 2yaş 11 aylık erkek kardeşi saçlarda dökülme ve tırnak şekil bozuklukları başlaması üzerine başvurdu. Fizik muayenede tırnak 

distrofisi ve alopesi mevcuttu. Boy: 97 cm (50-75p), kilo: 18 (75-90p). Glukoz:91 mg/dl, Na:139 mmol//L, K:4,5 mmol/L, Ca:6,8 mg/dl, 

PTH:0,8 pg/ml P:9,8 mg/dl, ALP:198 U/L, ACTH:18 pg/ml, kortizol:5,9 ug/dl. Hipoparatiroidi, alopesi ve aile öyküsü olan hastada OPS Tip 1 

düşünüldü. Yapılan genetik incelemede AIRE NM_00038.3 c.796>T(p.Arg257) geninde homozigot mutasyon saptandı. 

Aile taramasında anne, baba ve bir kardeşte heterozigot mutasyon saptandı. 

 

Sonuç: Alopesi, tırnak değişiklikleri olan hastalarda otoimmun poliglanduler sendromlar akla gelmeli ve hipoparatiroidi, adrenal yetmezlik 

araştırılmalıdır. 

  

Anahtar Kelimeler: adrenal, alopesi, hipoparatiroidi 
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[P-067] 
Büyüme Hormonu Eksikliği Tanısı ile İzlenen ve Fenotipik Özellikleriyle Williams Sendromu Tanısı Alan Olgu 
  

Mehmet Keskin1, Emel H.aytaç Kaplan1, Murat Karaoğlan1, Kadri Karaer2, Özlem Keskin3 
1Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı 
2Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Genetik 
3Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Anabilim Dalı 

  

Amaç: Williams sendromu; 7q11.23 bölgesinin delesyonu ile gözlenen gelişimsel bir hastalıktır. Hastalarda bağ dokusu sorunları, tipik olarak 

supraaortik valvüler stenoz, gelişme geriliği, renal anomaliler, geçici hiperkalsemi, hiperakuzi, mental retardasyon ve dolgun dudak, küçük çene, 

gözlerin etrafında dolgunluk gibi fenotipik özellikler gözlenebilmektedir. Burada; büyüme hormonu eksikliği tanısı ile izlenen ve sık beklenen 

özellikleri olmaksızın fenotipik özellikleriyle Williams sendromu tanısı alan bir olgu sunulmaktadır. 

Olgu: Beş yaşında erkek hasta; büyüme hormonu eksikliği tanısı bir yıldır tedavi almakta iken dolgun dudakları ve küçük çenesi nedeniyle 

genetik sendrom olabileceği düşünülmüştü. Öyküsünden; büyüme geriliği nedeniyle izlendiği, dismorfik yüz görünümü nedeni ile istenilen 

sitogenetik kromozom analizinin 46 XY olarak normal geldiği öğrenilmişti. Fizik muayenesinde; vücut ağırlığı 17 kg (10-25p), boyu 105.5 cm 

(10-25p), dismorfik yüz, dolgun dudak, küçük çene, gözlerin etrafında dolgunluk mevcuttu. Bu bulgular ile Williams sendromu ön tanısı ile 

gönderilen örneğinde; gen delesyonu tespit edilerek tanı konuldu. Williams sendromunda daha sık görülen; kardiyolojik ve renal anomaliler, 

hiperkalsemi, tiroid sorunu ve öğrenme güçlüğü ise yoktu. 

Sonuç: Bu çalışmada; büyüme hormonu eksikliği ile izlenen ve Williams’a özgü dismorfik bulguları olan olgularda, sendromun beklenen diğer 

özellikleri olmaksızın da Williams sendromunu olabileceği vurgulanmak istenmiştir. 

  

Anahtar Kelimeler: büyüme, sendrom, Williams 

 
 

[P-068] 
Epilepsi Ve Nöromotor Gerilik Nedeniyle Getirilen Ve Klinefelter Sendromu Tanısı Alan 7 Aylık Olgu 
  

Mehmet Keskin1, Gürkan Gürbüz2, Emel H.aytaç Kaplan1, Murat Karaoğlan1 
1Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı 
2Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi 

  

Amaç: Klinefelter sendromu, erkek çocukların fazladan bir X kromozomu ile doğması sonucu ortaya çıkan ve erkekleri yaygın bir oranda 

etkileyen genetik bir durumdur. Klinefelter sendromu olguları; genellikle ergenlik döneminde jinekomasti veya testis küçüklüğü nedeniyle 

başvurmaktadırlar. Son dönemde bu olguların; nörolojik sorunlara eyilimli oldukları da bildirilmektedir. Burada; epilepsi, nöromotor gerilik 

nedeniyle getirilerek erken dönemde tanı alan Klinefelter sendromu olgusu sunulmaktadır. 

Olgu: Yedi aylık erkek hasta; epilepsi, nöromotor gerilik şikâyetleri ile metabolik hastalık ön tanısı yönlendirildi. Öyküsünden; yenidoğan 

döneminde nöbetlerinin başladığı, antiepileptik kullandığı, nöromotor gelişimlerinin geri kaldığı, zor doğum öyküsü olduğu ve anne baba 

arasında akrabalık olduğu öğrenildi. Vücut ağırlığı 9.5 kg (97p<), boyu 70 cm (75p) baş çevresi 42 cm (3p), hipotonik, nöromotor geri, penil boy 

3 cm, testisler 2 ml idi. Laboratuar bulgularında; metabolik testleri ve TORCH taraması normal olup, diğer testlerinde de özellik yoktu. 

Mikropenis ve nöromotor gerilik nedeniyle yapılan sitogenetik kromozom analizi 47 XXY olarak sonuçlandı. Etiyolojisinde ve tedavisinde 

zorluk yaşanılan olguda; Klinefelter sendromunun da katkısı olabileceği tartışma konusu oldu.  

Sonuç: Bu çalışmada; nörolojik bulgularla gelen ve erken dönemde Klinefelter sendromu tanısı konulan olgu sunularak, Klinefelter sendromuna 

başka bakış açılarıyla da bakılması gerektiği vurgulanmak istenmiştir. 

  

Anahtar Kelimeler: epilepsi, klinefelter, mikropenis 
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[P-069] 
Kalsiyum Algılayıcı Reseptör İnaktive Edici Mutasyon Saptanan Hiperkalsemili Hastalarımızın Klinik ve Genetik 

Değerlendirilmesi 
  

Yılmaz Kor 

Adana Şehir Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Adana 

  

Giriş: Kalsiyum algılayıcı reseptör (CASR) geninde meydana gelen heterozigot kalıtılan inaktive edici mutasyonlar genellikle benign hafif – orta 

şiddetli ve parathormon (PTH) bağımlı familyal hipokalsiürik hiperkalsemiye (FHH) yol açar. Neonatal ciddi hiperparatiroidizm 

ise CASR genindeki homozigot inaktive edici mutasyonlara bağlı gelişen ve ciddi, hayatı tehdit edici hiperkalsemiyle sonuçlanan bir klinik 

durumdur. Biz bu çalışmada, hiperkalsemi etyolojisinde CASR geninde inaktive edici mutasyon saptadığımız altı olgunun klinik, genetik, 

laboratuar bulguları ve tedavi gereksinimlerindeki farklılıkları tartışmayı amaçladık. 

Hastalar ve Yöntem: Hiperkalsemi nedeniyle endokrinoloji polikliniğine başvuran altı olguda herhangi bir ilaç kullanım öyküsü yoktu. 

Hipokalsiüri saptanan bu olgularda familyal hipokalsiürik hiperkalsemi düşünülerek CASR geninde inaktive edici mutasyon çalışıldı. Yenidoğan 

ciddi hiperparatiroidizmi olan olguya intravenöz hidrasyon, bifosfonat ve sinekalset verilmesine rağmen hiperkalsemisinin devam etmesi üzerine 

paratiroidektomi yapıldı. İki olguya kısa süreli pamidronat verildi ve takiplerde ılımlı hiperkalsemi saptandığı için sadece kalsiyumdan fakir 

diyet verildi. Diğer olgularda hafif hiperkalsemi saptandığı için hiç bifosfonat verilmedi. Takiplerinde de herhangi bir sorun gözlemlenmedi. 

Olguların genel ve klinik özellikleri, laboratuar ve genetik sonuçları tablo 1’de gösterilmiştir.  

Sonuç: Yenidoğan ciddi hiperparatiroidizmi hayatı tehdit edici klinik ve laboratuar bulgulara yol açabilir. CASR genindeki inaktive edici 

homozigot mutasyonlar yenidoğanın ciddi hiperparatiroidisi ile sonuçlanır ve medikal tedaviye yanıt mutasyon çeşidine göre değişebilir. Bir 

olgumuzda yeni tanımlanan mutasyon sonucu klinik ağır seyretmiş olup paratiroidektomi yapılmıştır. Medikal tedaviye dirençli olgularda 

cerrahi, deneyimli merkezlerde geciktirilmeden yapılmalıdır. Familial hipokalsiürik hiperkalsemili altı olgumuzda saptanan mutasyonların hepsi 

ilk defa tanımlanmış olup klinikleri ve tedavi gereksinimleri farklılık göstermiştir. 

  

Anahtar Kelimeler: CASR, Hipokalsiürik hiperkalsemi, paratiroidektomi 

 
 

[P-070] 
İnhale Kortikosteroidler Ve Montelukastın Büyüme Ve Vücut Kitle İndeksi (VKİ) Üzerine Etkisi 
  

Onur Akın, Süleyman Tolga Yavuz 

Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara 

  

İnhale kortikosteroidler (İKS) ve montelukast çocuklarda astım tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Özellikle uzun süre ve yüksek doz tedavi alan 

hastalarda inhale steroidlerin büyüme ve vücut kitle indeksi (VKİ) üzerine olan olumsuz etkileri gösterilmiştir. Ancak daha yaygın kullanılan 

dozlarda benzer yan etkileri araştıran çalışma sayısı oldukça azdır. Montelukastın ise çocuklarda antropometrik parametrelere etkisi 

bilinmemektedir. 

Astım tanısı ile tedavi edilmekte olan 175 çocuk çalışmaya dahil edilmiş ve hastalar uygulanan tedaviye göre budesonid, flutikazon ve 

montelukast (5 mg/gün) alt gruplarına ayrıldi. Çocuk allerji polikliniğinde astım dışı atopik hastalıklar nedeniyle takip edilen 77 çocuk kontrol 

grubunu oluşturdu. En az bir yıllık izlemi olan bu hastaların yaklaşık 1 yıl arayla yapılan kontrollerindeki antropometrik veriler, deri prick test 

sonuçları, tedavi bilgileri retrospektif olarak elde edildi. Tedavilerin kümülatif dozları gün sayısına bölünerek her hasta için günlük doz 

belirlendi. Antropometrik parametrelerin standart sapma skorları (SSS) ve bu verilerin tedavi boyuncaki değişimini değerlendirmek amacıyla 

başvurular arasındaki SSS farkları hesaplandı. Elde edilen veriler astım tedavi grupları ve kontrol grubu arasında karşılaştırıldı. Bunun yanında 

İKS dozları ile SSS değişimleri arasında korelasyon analizi yapıldı.Gruplar arasında yaş, cinsiyet ile atopi ve rinit prevalansları açısından fark 

yoktu. Budesonid grubunda hastaların 39’u (%73,5) orta, 13’ü (%24,5) düşük, flutikazon grubunda ise hastaların 57’si (%70,4) orta, 22’si 

(%27,1) düşük dozda ilaç kullanmaktaydı ve ilaç dozları açısından 2 grup arasında fark bulunmadı. Hem ilk hem son kontroldeki boy, vücut 

ağırlığı ve VKİ SSS’ları ile tedavi sürecindeki SSS değişimleri açısından tedavi grupları ve kontrol grubu arasında fark saptanmadı. Ancak 

budesonid dozu ile boy SSS değişimi arasında negatif korelasyon bulundu. 

Sonuçlar, sık tercih edilen doz aralıklarında İKS’lerin büyümeyi ve VKİ’ni etkilemediğini düşündürmektedir. Ancak budesonid dozu ile büyüme 

arasında korelasyon saptanmış olması doz bağımlı büyüme etkilenimi olabileceğini düşündürmüştür. Montelukast da VKİ ve büyüme üzerine 

olan etki açısından güvenli bulunmuştur. 

  

Anahtar Kelimeler: inhale kortikosteroid, montelukast, büyüme, vücut kitle indeksi 
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[P-071] 
Noonan Sendromu ve Nörofibromatozis Birlikteliği; Olgu Sunumu 
  

Yeşim Küçükkağnıcı1, Beray Selver Eklioğlu1, Pelin Taşdemir2, Mehmet Emre Atabek1 
1Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalı, Konya 
2Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Konya 

  

Giriş: Nörofibromatozis Tip 1 (NF-1); 17. Kromozomun uzun kolundaki (17q11.2) mutasyon sonucu oluşan, otozomal dominant geçişli ve 

yaklaşık 1/3000 sıklığında görülen bir hastalıktır. Hastalık cafe au lait lekeleri, nörofibromlar, optik gliom, lisch nodülleri ve diğer sistem 

tutulumları ile giden nörokutan bir sendromdur. Noonan sendromu (NS) dismorfik yüz, konjenital kalp hastalığı, boy kısalığı, boyun anomalileri 

ve göğüs deformiteleri ile karakterize heterojen bir sendromdur. NS olgularının yaklaşık yarısı sporadik olup, önemli bir kısmıda otozomal 

dominant geçiş göstermektedir. Hastaların % 40’ında 12. kromozomun (12q24.1) uzun kolundaki PTPN11geninde “missense” mutasyonları 

saptanmıştır. NF-Noonan sendromu ise her iki klinik tablonun bir arada bulunduğu nadir görülen bir durumdur. Bu yazıda, noonan sendromu ile 

nörofibromatozis birlikteliği bulunan bir olgu sunulmuştur. 

Olgu: 7 yaş 2 aylık erkek hasta, dismorfik yüz görünümü ve cafe au lait lekeleri nedeni ile tetkik edildi. Anne baba arasında akrabalık yoktu. 

Öyküsünde NSVY ile miadında AGA olarak doğduğu ve sistemik hastalığı olmadığı öğrenildi. Fizik muayenesinde, ağırlığı 21 kg (-1,44 SDS), 

boyu 115,5 cm(-2,17 SDS), boya göre ağırlığı 102; yıllık büyüme hızı 4cm (< -2 SDS) olarak tespit edildi. Kemik yaşı 5yaş ile uyumlu ve ailevi 

hedef boy 158,5 cm idi. Testis volümleri 2cc/2cc, penis boyu 5 cm olup, pubik kıllanma Tanner evre 1 ile uyumluydu. Frontal bossing, 

hipertelorizm ve epikantal katlantı mevcuttu. En büyüğü sırtta 1x2 cm olan, 14 adet hiperpigmente lezyonu ve aksiler çillenmesi vardı. Diğer 

sistem muayeneleri normaldi. Göz muayenesinde hipermetropu ve astigmatı vardı.Boy kısalığı ve diğer bulguları beraber düşünüldüğünde, 

noonan sendromu açısından gönderilen PTPN11 geninde3 adet mutasyon saptandı.Fish analizinde NF-1 geninde mutasyon saptanmadı. 

Nörofibromatosis tip-1 gen mutasyonu için MLPA gen analizi gönderildi. 

Sonuç: NF-1-NS her iki sendromun özelliklerinin bir arada görüldüğü hibrit bir sendromdur.Watson sendromu olarak adlandırılmaktadır. 

Etiyolojide genetik mutasyonlar gösterilmiştir.Erken dönemde tanı konması, eşlik eden patolojilerin zamanında sağaltımı ile mortalite ve 

morbiditede önemli iyileşme sağlanabileceğinden hastalığın akılda tutulması gerekmektedir. 

  

Anahtar Kelimeler: noonan sendromu, nörofibromatozis, boy kısalığı 

 

 

[P-072] 
Belirgin Boy Kısalığı Olan Kleidokranial Displazi Olgusunda Yeni Mutasyon 
  

Emine Çamtosun1, Ayşehan Akıncı1, Emine Demiral2, İbrahim Tekedereli2, Ahmet Sığırcı3 
1inönü Üniversitesi Çocuk Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı, Malatya 
2inönü Üniversitesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, Malatya 
3inönü Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı, Malatya 

  

Amaç: Kleidokraniyal displazi (KKD), 6p21 kromozomunda, RUNX2 geninde heterozigot fonksiyon kaybı mutasyonundan kaynaklanan bir 

iskelet displazisidir. Genellikle otozomal dominant kalıtım gösterir. KKD'nin başlıca klinik özellikleri; kafatası sütürlerinde persistan açıklık, 

kafada yanlara doğru genişleme, omuzları birleştirmeye izin veren klavikula hipoplazi veya aplazisi, geniş simfizis pubis, beşinci parmakların 

orta falanksında kısalık, diş anomalileri, ılımlı büyüme geriliği ve sıklıkla vertebral malformasyondur. Burada boy kısalığı yakınması ile 

başvurduğunda KKD tanısı alan ve yeni bir mutasyon saptanan hasta sunulmuştur.  

Olgu: İlk kez 5 yaş 5 aylıken boy kısalığı nedeniyle başvuran kız hastanın daha önce makrosefali ve geniş ön fontaneli nedeniyle yapılan beyin 

görüntülemeleri normaldi. Konuşması hafif geciken hastanın mental geriliği saptanmamıştı. Fizik muayenesinde Boy: 94,3cm, Boy SDS: -

3,6SD, ideal ağırlık yüzdesi %100 olarak saptandı. Hedef boyu 50-75 persentildeydi. Yüksek damak, alın belirginliği, geniş ön fontanel açıklığı, 

makrosefali, artmış göğüs ön-arka çapı, distal eklemlerde laksite, aşağı eğimli palpebral aralık görüldü, sistem bulguları doğaldı. Hemogram, 

biyokimya, tiroid fonksiyonları ve idrar tetkiki normaldi. Çölyak hastalığı saptanmadı. Karyotipi 46,XX olan hastanın IGF-1 düzeyi (-1SD)-(-

2SD) arasındaydı. L-Dopa testinde pik BH: 13,4 ng/ml bulundu. Dismorfisi nedeniyle iskelet grafileri çekildiğinde bilateral klavikulalarda 

hipoplazi, koksa valga, iliak kemiklerde hipoplazi, kafada yanlara doğru genişleme saptandı. Hastanın omuzlarını önde birleştirebildiği görüldü. 

Bir yıl sonraki kontrolde Boy SDS: -3,5 SD idi. Hastada KKD tanısı düşünüldü. Ankara İntergen Genetik Laboratuvarında yapılan analizde 

RUNX2 geninde, NM_001024630.3 p.T155P(c.463A>C) heterozigot mutasyon saptandı. Daha önce tanımlanmamış olan mutasyon; PolyPhen-

2, SIFT, Provean ve Mutation Taster verilerine göre yüksek olasılıkla hastalık nedeni olarak değerlendirildi. IGF-1 düşüklüğü ve belirgin boy 

kısalığı nedeniyle yapılan İGF-1 jenerasyon testinde % 200 İGF-1 artışı saptanarak BH nörosekretuvar disfonksiyonu tanısı konuldu.  

Sonuç: Boy kısalığı, kapanmamış geniş ön fontanel bulguları olan, direkt grafilerde klavikula hipoplazisi saptanan hastada KKD tanısı 

düşünüldü. Hastanın genetik analizde RUNX2 geninde olası yeni bir mutasyon tanımlandı. Patolojik boy kısalığı nedeniyle yapılan 

değerlendirmelerde BH nörosekretuvar disfonksiyonu saptandı. 

  

Anahtar Kelimeler: kleidokranial dizostoz, belirgin boy kısalığı, yeni mutasyon 
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[P-073] 
Von-Hippel Lindau Sendromu Tip 2C’nin Ana Klinik Bulgusu Olan Erken Başlangıçlı İzole Bilateral Feokromasitoma 
  

Sezer Acar1, Hale Tuhan1, Korcan Demir1, Ayça Aykut2, Asude Durmaz2, Ünal Utku Karaarslan3, Gözde İnci4, Oğuz Ateş5, Ece Böber1, Ayhan 

Abacı1 
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı, İzmir 
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, İzmir 
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı, İzmir 
4Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İzmir 
5Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İzmir 

  

Amaç: Çocukluk çağındaki feokromasitoma hastalığı çoğunlukla tümör geliştirme riski yüksek olan bazı sendromların (MEN, VHL, ailesel 

paraganglioma, NF1) bileşeni olarak görülebilmektedir. Bu olgu raporunda, erken başlangıçlı izole bilateral feokromasitoma ve VHL mutasyonu 

tespit edilen 11 yaşında VHL tip 2C tanılı olgu sunuldu.  

Olgu: On bir yaş erkek olgu, bir aydır olan baş ağrısı, halsizlik, çift görme, gece terlemesi, çarpıntı, kızarıklık şikâyetleri ile tarafımıza 

yönlendirildi. Miadında normal spontan vajinal yolla 3600 gr olarak doğan olgunun öz ve soy geçmişinde özellik yoktu. Fizik muayenesinde 

vücut ağırlığı 27,1 kg (-1,7 SDS), boyu 135 cm (-1,2 SDS), vücut kitle indeksi (VKİ) 14,1 (-1,2 SDS), kan basıncı 182/125 mmHg (99 persantil 

125/86 mmHg), kalp tepe atımı 119/dakika saptandı. Testis volümü bilateral 4 mL, pubik kıllanması Tanner’e göre evre 1’di. Hastanın 

karaciğer-böbrek fonksiyon testleri, iyon profili, tiroid fonksiyon testlerinde özellik yoktu. Abdominal manyetik rezonans görüntülemesinde 

sağda 4 cm, solda 2 cm çapında kitlesel lezyonlar saptandı. Galyum-68 işaretli somatostatin analoğu (DOTA-D-Phe-Tyr3-octreotate) ile yapılan 

pozitron emisyon tomografi görüntülemesinde bilateral sürrenal kitleler dışında tutulum izlenmedi. Serum epinefrin, norepinefrin ve 

normetanefrin düzeyleri ile 24-saatlik idrardaki normetanefrin atılımı yüksekti. Feokromasitoma tanısı ile izleme alınan olguya hipertansiyon 

kontrolü amacıyla selektif alfa-1 blokör (doksazosin 2 mg/gün) ve kalsiyum kanal blokörü (nifedipin 30 mg/gün) başlandı ve kan basıncı kontrol 

edildi. Uygun preoperatif hazırlıklar (uygun sıvı, 100 mg/m2/gün hidrokortizon) sonrasında laparoskopik bilateral adrenalektomi yapıldı. 

İzlemde idame oral hidrokortizon tedavisine geçildi ve fludrokortizon eklendi. RET analizinde mutasyon saptanmazken; VHL geninde 

heterozigot V84L (c.250G>T) mutasyonu saptandı. Ebeveyn analizlerinde VHL mutasyonu saptanmadı. Hastada santral sinir sistemi ve retinada 

hemanjiyoblastom saptanmadı. Batın ultrasonografisinde karaciğer, pankreas ve böbrekte kistik veya solid yapıya rastlanmadı.  

Sonuç: VHL geninde saptanan V84L mutasyonu izole bilateral feokromasitoma ile seyretmektedir ve VHL tip 2C olarak sınıflandırılmaktadır. 

Çocukluk çağı feokromasitoma olgularının feokromasitomaya yatkınlık yaratan mutasyonlar açısında araştırılması hastanın takibi ve genetik 

danışma açısından önemlidir. 

  

Anahtar Kelimeler: çocukluk çağı, feokromasitoma, normetanefrin, von-hippel lindau sendromu 

 

 

[P-074] 
Bilateral Adrenal Venöz Örnekleme İle Tanı Alan Adrenal Medüller Hiperplazi Olgusu 
  

Emine Çamtosun1, Ayşehan Akıncı1, Ahmet Sığırcı2, İbrahim Şahin3, İsmail Okan Yıldırım2, Mehmet Demircan4, Leman Kayas1 
1İnönü Üniversitesi Çocuk Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı, Malatya 
2İnönü Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı, Malatya 
3İnönü Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı, Malatya 
4İnönü Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Malatya 

  

Amaç: Çocukluk çağı hipertansiyon nedenleri içinde endokrin bozukluklar nadir bir grubu oluşturur. Bu grupta yer alan katekolamin sekrete 

eden tümörler, idrar ve/veya kanda katekolaminler ve/veya metabolitlerinin yüksek saptanması ve görüntülemelerde adrenal tümör saptanması 

ile tanı alır. Ancak bazen tanı güçlüğü yaşanabilmektedir. Burada hipertansiyon nedeniyle izlenen ve bilateral adrenal venöz örnekleme ile 

adrenal medüller hiperplazi tanısı alan adölesan bir kız olgu sunulmuştur.  

Olgu: 16 yaşında kız olgunun kulak çınlaması, burun kanaması, dirençli hipertansiyon yüksekliği, kalp çarpıntısı, karın ağrısı, ellerde terleme ve 

yüzde kızarıklık yakınmalarıyla başvurduğu dış merkezde hipertansiyon saptandığı, etyolojiye yönelik yapılan tetkiklerinde 24 saatlik idrar 

katekolaminlerinin yüksek saptandığı, ancak sürrenal MRG, toraks BT, İndium-111 Oktreotid Sintigrafi ve Galyum -68 PET-BT’de lezyon 

saptanamadığı öğrenildi. İzleminde üçlü antihipertansif almasına rağmen 220/110 mmHg’yi bulan hipertansiyon atakları olup 

ekokardiyografisinde sol ventrikülde hafif hipertrofi saptanan hastanın hastanemizde yapılan batın MRG’de yalnızca sol sürrenal bez medial 

bacağında 5mm’e ulaşan kalınlaşma saptandı. İyot-123 MIBG tüm vücut sintigrafisinde lezyon görüntülenemedi. Hastaya girişimsel radyoloji 

bölümünce yapılan bilateral adrenal venöz örneklemeden gönderilen tetkiklerde sol sürrenal venden alınan örneklerde metanefrin, normetanefrin 

düzeyleri çok yüksek, sağdan alınan örneklerde ise normal saptandı. Feokromasitoma ön tanısı ile hastaya sol sürrenalektomi yapıldı. Patoloji 

raporu adrenal medüller hiperplazi ile uyumlu geldi. MEN sendromları açısından ek patoloji saptanmadı. 

Sonuç: Çocuklarda tedaviye dirençli, aralıklı/devamlı şiddetli hipertansiyon varlığında katekolamin salgılayan tümörler akla gelmelidir. 

Hastamızda olduğu gibi katekolamin yüksekliği saptandığı ancak görüntülemelerde net adrenal kitle saptanamadığı durumlarda adrenal venöz 

örnekleme ile tanıya gidilebilir. 

  

Anahtar Kelimeler: hipertansiyon, adrenal medüller hiperplazi, adrenal venöz örnekleme 
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[P-075] 
Her Prolaktin Yüksekliği Patolojik mi? 
  

Hüseyin Anıl Korkmaz 

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi, Pediatri Endokrinoloji Bölümü, Balıkesir, Türkiye. 

  

Giriş: Hiperprolaktinemi kızlarda amenore, galaktore, hirsutizm, baş ağrısı, çift görme, büyüme geriliği ve polikistik over sendromu 

semptomlarına neden olan sık görülen bir klinik durumdur. Prolaktin molekülleri dolaşımda monomerik, dimerik ve makroprolaktin şeklinde 

çeşitli moleküler ağırlıkta heterojen şekilde dolaşmaktadır. Kanda ölçülen prolaktin miktarının %30-60’dan fazlası makroprolaktinemiden 

oluşuyorsa makroprolaktinemi düşünülmelidir. 

Olgu: Anne ve babası arasında akrabalık olmayan 9 yaş 9 ay kız olgu prolaktin yüksekliği ve erken puberte açısından çocuk endokrin 

polikliniğine yönlendirildi. Öyküsünden nöromotor gelişiminin ve boy uzamasının normal olduğu, meme ucundan akıntı olmadığı ve meme 

gelişiminin 6 ay önce başladığı öğrenildi. Sağlıklı annenin ilk gebeliğinden sezeryan ile otuzsekizinci gestasyon haftasında 3800 gram doğan 

olgunun fizik muayenesinde; Boy: 137.6 cm (25-50p), Boy SDS: -0.03, Ağırlık: 29.6 kg (25-50p), Ağırlık SDS:-0.52, vücut kitle indeksi: 15.6, 

vücut kitle indeksi SDS:-0.68 saptandı. Puberte gelişimi Tanner evre 2 saptandı. Puberte gelişimine yönelik yapılan incelemelerinde, tam kan 

sayımı, biyokimyasal analizi, tiroid fonksiyon testleri ve pubertal hormon testleri normal saptandı. Serum prolaktin seviyesi 127.3 ng/mL olan ve 

hiperprolaktinemi klinik bulguları olmayan olgudan makroprolaktinemi açısından polietilen glikol ile prolaktin çöktürülmesi planlandı. 

Polietilen glikol çöktürme işlemi sonucunda %41.50 oranında makroprolaktin saptandı ve olguya makroprolaktinemi tanısı konuldu. Hipofiz 

mikroadenomu ve makroadenomu açısından yapılan hipofiz manyetik rezonans incelemesi normal saptandı. 

Sonuç: Makroprolaktinemi olgularına erken tanı konulması ile gereksiz labaratuvar tetkikleri, gereksiz invaziv girişimler ve tedavilerin önüne 

geçilmiş olur. 

  

Anahtar Kelimeler: Makroprolaktinemi, hiperprolaktinemi, prolaktin 

 
 

[P-076] 
Turner Sendromlu Olgularda Kardiyak Ve Aort Anomali Sıklığının Değerlendirilmesi Ve Karyotip İlişkisi 
  

Aslı Derya Kardelen Al1, Ali Genco Gençay2, Zuhal İnce3, Behruz Aliyev4, Esin Karakılıç Özturan1, Zehra Yavaş Abalı1, Şükran Poyrazoğlu1, 

Kemal Nişli4, Firdevs Baş1, Feyza Darendeliler1 
1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalı, İstanbul 
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Pediatri Anabilim Dalı, İstanbul 
3İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul 
4İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Pediatrik Kardiyoloji Bilim Dalı, İstanbul 

  

GİRİŞ: Turner sendromlu(TS) hastalarda kardiyak anomali ve kardiyovasküler hastalık riskinin yüksek olduğu bilinmektedir. Bu hastaların tanı 

sırasında kardiyak açıdan ayrıntılı değerlendirilmesi, izlem sırasında diseksiyon açısından takibi gerekmektedir. Aort koarktasyonu ve aort 

dilatasyonu, aort diseksiyon riski ve prognoz açısından önem taşımaktadır.  

Amaç: TS hastalarımızın kardiyak patolojileri ve magnetik rezonans görüntülemelerinin(MRI) irdelenmesi amaçlandı. 

Yöntem: TS tanılı 33 hastamızın klinik bulguları, karyotip analizi, ekokardiyografi, kardiyak ve toraks MRI bulguları değerlendirildi. Değişik 

bölgelerden aort çapı ölçümleri kayıt edildi. Aort çaplarının standart z skoru Kaiser ve arkadaşlarının tanımladığı yönteme göre hesaplandı. 

Aortik çap indeks ‘ASI’ çıkan aort çapının vücut yüzey alanına (cm/m2) bölünmesi ile hesaplandı. 

Sonuç: Hastaların hepsi boy kısalığı nedeni ile başvurmuştu ve ortalama (ort±SD) başvuru yaşı 9,0±3,0yıl idi. Karyotip vakaların 15’inde(%46) 

45,X, 14’ünde(%42) mozaik ve 4’ünde (%12) 46,XX;X kromozomu anomalisi idi. MRI değerlendirme yaşı ort 13,7±3,4 yıl idi. MRI sırasında 

hastaların VKI SDS ort 0,75±1,4 idi. Ekokardiyografik değerlendirmede beş hastada (%15) biküspit aortik valv(BAV), bir hastada (%3) aort 

koarktasyonu belirlenmişti. Dört hastanın hipertansiyonu mevcuttu. Aort diseksiyonu olan hasta yoktu. MRI’da 10 hastada(%30) kardiyak 

patoloji saptandı. Aort koarktasyonu(n=4), aberran sağ subklaviyan arter(SCA)(n=3) ve asendan aortada belirginleşme(n=1), inen aortada 

tortuozite(n=1), ve sol SCAda fusiform dilatasyon(n=1) belirlendi. Aort diseksiyon risk göstergesi aort dilatasyonunu belirlemek için ölçülen 

aortik çaplardan sinotubuler bileşke çapı yüksek ve ort z skoru 2’nin üzerinde idi[2,4±1,5; alt-üst sınır: 0,35 ve 5,68]. İstmus çapı z skoru 

medianı (alt-üst sınır) 0,9 (-2,0ve4,0), asendan aort 0,4 (-1,7ve2,8), desendan aort -0,4 (-1,9ve2,6) idi. Aort çapları ve ASI değeri 45,X ve 45,X 

olmayan gruplar arasında karşılaştırıldığında; 45,X grubunda ASI ortalama değeri anlamlı olarak daha yüksek bulundu(1,7±0,3 ve 1,5±0,3; 

p=0,036). 

Yorum: Çalışmamızın verileri ışığında; TS’da tüm kardiyak ve damarsal anomalilerin saptanması için ekokardiyografi dışında MRI 

değerlendirmesi gerekli olduğu sonucuna varılmıştır. 45,X grubunda aort çap indeksindeki artışın, aort diseksiyonu riskini artırabileceği 

düşünülmektedir ve bu vakaların yakından izlenmesi uygun görünmektedir. 
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[P-077] 
Boy Kısalığı İle Başvuran ve Hiperkalseminin Eşlik Etmediği Williams-Beuren Sendromlu Bir Olgu 
  

Ayşe Özden1, Hakan Döneray1, İsmail Güzelkaş2, Ömer Yakar3 
1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Erzurum 
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Erzurum 
3Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı, Erzurum 

  

Amaç: Williams-Beuren (WB) sendromu 7 numaralı kromozomun kısa kolunda bir hemizigot delesyon sonucu ortaya çıkan ve klinikte hafif-

orta derecede zekâ geriliği, arkadaş canlısı davranış özellikleri, tipik yüz bulguları ve kardiyovasküler sorunlar ile karakterize olan nadir bir 

sendromdur. Bu posterde boy kısalığı ile başvuran ve WB sendromu tanısı alan bir olgu sunulmaktadır.  

 

Olgu: Özgeçmişinde infantil kolik ağrısı tarif edilen on iki yaşında bir kız hasta boy kısalığı şikayetiyle getirildi. Vital bulguları normal olan 

olgunun boyu 135 cm (<3.P.; -2,7 SD) ve vücut ağırlığı 24 kg (< 3.P.; -3,3 SD) ölçüldü. Fizik muayenede mental retardasyon, geniş alın, 

hipertelorizm, tübüler burun, geniş ağız, mikrognati, ayrık diş yapısı ve diş çürükleri tespit edildi. Diğer sistem bulguları normaldi. Laboratuvar 

bulgularında tam kan, serum glukozu, elektrolitler, böbrek ve karaciğer fonksiyon testleri, tiroid hormonları, D vitamini ve paratiroid hormon, 

IGF-1 ve IGFBP3 düzeyleri normaldi. Tiroid ve çölyak antikorları negatif olarak saptandı. Ekokardiografik incelemede aort kapağında artmış 

akım hızı mevcuttu. Renal USG normaldi. Göz muayenesinde hipermetropi saptandı. Karyotip inceleme 46 XX idi. WB sendromu için yapılan 

genetik analizde 7q11.23 kromozom bölgesinde 1803,117 kbp büyüklüğünde bir delesyon bulundu. Takipte 13 yaşında puberteye giren olgunun 

WB sendromuna özgü büyüme kartında 3. persentil eğrisini izlediği tespit edildi.  

 

Sonuç: WB sendromu boy kısalığı ile seyreden sendromlardandır. Karakteristik yüz bulguları, mental retardasyon, arkadaş canlısı davranış 

özellikleri ve boy kısalığı ile başvuran hastalarda bu sendrom düşünülmelidir. Her olguda hiperkalseminin eşlik etmeyebileceği akılda 

tutulmalıdır. 
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[P-078] 
DICER-1 Sendromunda Farklı Endokrin Etkilenmeler 
  

Aslıhan Araslı Yılmaz, Zehra Aycan, Şenay Savaş Erdeve, Semra Çetinkaya 

T.C Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr.Sami Ulus Kadın Doğum,Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi,Çocuk 

Endokrinoloji Kliniği,Ankara 

  

Giriş: DICER1 sendromu pleotropik, otozomal dominant ailesel genetik tümör yatkınlık sendromudur. DICER1 somatik ve germ-line 

mutasyonları birlikte (çift vuruş hipotezi) kistik nefroma;plöropulmoner blastoma (PPB), over seks kord stromal tümörleri, multinodüler 

guatr,differansiye tiroid kanseri,pitutier blastom gibi pek çok durumla ilişkili bulunmuştur. Burada adet görmeme ve guatr nedeni ile danışılan ve 

farklı özelliklerine rağmen aynı tanıyı alan, ikisi kardeş üç olgu sunduk. 

Olgu 1: 15 yaşında kız hasta adet düzensizliği, tüylenmede artış, boyunda şişlik şikayetleri ile başvurdu. Klinik-laboratuar olarak evre 2 guatr, 

kol-bacaklarda kaslı görünüm, hirsutizm, yanaklarda yağ dokusu kaybı, gluteal bölgede artmış yağ dokusu hiperandojenizm, insülin direnci, 

leptin düşüklüğü, tüm vücut MR’da akkiz parsiyel lipodistrofi bulguları, mevcuttu.Ötiroid iken multinodüler guatrı olan hastanın, ince iğne 

aspirasyon biyopsisinde folliküler neoplazi şüphesi saptandı. Totale yakın tiroidektomi yapılan ve izlemde rezidü dokuda ve mevcut nodüllerde 

büyüme görülen olguda;over sertoli –leydig hücreli tümör gelişti. 

Olgu2: 7 yaş kız hasta guatr saptanması nedeni ile kliniğimize yönlendirilmişti. 14 aylıkken multikistik nefroma ve nöroblastoma nedeni ile 

opere olan olgunun ötiroid iken multinodüler guatrı saptandı.Nodül sitolojisi;folliküler neoplazi olarak raporlandı ve totale yakın tiroidektomi 

yapıldı. İzlemde rezidü dokuda yeni nodülleri gelişti.DICER1geninde somatik+germ-line mutasyon saptandı. 

Olgu 3: 2.olgunun kız kardeşi abladan dolayı değerlendirildi. Ötiroid iken multinodüler guatr saptandı.Nodül sitolojisi benign bulundu. 

İzleminde yeni nodüller gelişti, mevcut nodüllerde büyüme saptandı. DICER-1geninde germline mutasyon saptandı. 

Sonuç: DICER1sendromu tümör yatkınlık sendromu olsa da endokrin etkilenmeler (multinodüler guatr, differansiye tiroid kanseri,ovaryan seks 

kord stromal tümörler,pitütier blastomaya bağlı diyabet insipit/Cushing hastalığı) de yapabilmektedir.Burada multinodüler guatr özellikleri 

benzer olan ancak literatürde daha önce bildirilmeyen akkiz parsiyel lipodistrofinin de eşlik ettiği nadir olgular sunulmuştur. 
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[P-079] 
Kronik Hastalığı Olan Adolesanlarda Sigara Kullanımı 
  

Pelin Asfuroğlu1, Aslıhan Araslı Yılmaz2, Zehra Aycan2 
1T.C Sağlık Bilimleri niversitesi Dr.Sami Ulus Kadın Doğum,Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi,Pediatri 

Kliniği,Ankara 
2T.C Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr.Sami Ulus Kadın Doğum,Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi,Çocuk 

Endokrinoloji Kliniği,Ankara 

  

Giriş: Adolesan dönem çocukluktan erişkinliğe geçişte yaşanan fiziksel ve psikososyal birçok değişimleri içeren uzun bir dönemdir. Bu 

dönemde merak etme ve risk alma davranışları yaygındır ve sigaraya başlama bu davranışlardan birisidir. Bu çalışmada kronik hastalıkların 

adolesanların sigaraya başlamalarında etkili bir faktör olup olmadığının araştırılması amaçlandı. 

Gereç-Yöntem: Çalışmaya Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk 

Endokrinoloji Kliniği’nde izlemde olan 12 yaş ve üzeri Tip 1 Diabetes Mellitus (DM) tanılı 100 adolesan, Konjenital Adrenal Hiperplazi (KAH) 

tanılı 50 adolesan ve Adolesan Polikliniği’ne başvuran aynı yaş grubunda 100 sağlıklı adolesan alındı. Kronik hastalık olarak Tip 1 DM ve 

KAH’nin alınma nedeni her ikisinin de ömür boyu süren hastalık olma özelliğine rağmen birisinde günlük enjeksiyon, diğerinde günlük oral 

tedavi uygulanmasıydı. Katılımcılara sosyodemografik özellikler ve sigara ile ilgili sorular içeren araştırmacılar tarafından geliştirilen bir anket 

formu uygulandı.  

Bulgular: Çalışmaya alınan 250 adolesanın 14’ü (%5,6) sigara kullanmaktaydı. Sigarayı deneyip bırakanların oranı ise yaklaşık %20 bulundu. 

Sigara kullanımı Tip 1 DM olanlarda %1, KAH olanlarda %4, sağlıklı adolesanlarda %11 idi. Kronik hastalığı olanlarda (%2) sağlıklı olanlara 

(%11) göre sigara içme alışkanlığı anlamlı olarak düşüktü. Tüm grupta sigara kullanan adolesanların %86’sının annesinin ve/veya babasının 

sigara içicisi olduğu ve eğitim düzeylerinin düşük olduğu saptandı. Adolesanların sigaraya başlamalarında etkili olan kişiler anne-baba ve 

arkadaşları olup, ilk sigaralarını içme nedeni çoğunlukla merak etme davranışıydı.  

Sonuç: Bu çalışmada kronik hastalığı olan adolesanların sağlıklı adolesanlardan daha düşük sıklıkta sigara içtikleri ve sigara kullanan 

adolesanların ebeveynlerinin de sigara kullanma oranının çok yüksek olduğu, adolesanların sigaraya başlamalarında ebeveynlerinin ve 

arkadaşlarının etkin olduğu görüldü. Sigarayı deneyenlerin %23’ünün sigara içmeye devam ettiği, %77’sinin sigara içmeyi sürdürmediği 

sevindirici bir bulgu olarak değerlendirildi. 
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[P-080] 
Hiperinsulinemik Hipoglisemide Depo Octreotid Uygulaması ve Klinik İzlem 
  

Selda Ayça Altıncık, Bayram Özhan 

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Endokrinoloji BD, Denizli 

  

Amaç: Kalıcı hiperinsulinemik hipogliseminin en sık nedenlerinden biri K ATP kanalının subuniti kodlayan ABCC8 gen mutasyonlarıdır. 

Medikal tedavi seçenekleri arasında diazoksid ilk sırada yer almakta olup, diazoksid yanıtı olmayan durumda sıklıkla octreotid ikinci seçenektir 

ancak kısa yari ömrü nedenli günlük 3 kez s.c uygulama gerekmektedir. Aylık depo tedavi konforlu olup, literatürde çocuk hasta konusunda 

deneyim az olarak bildirilmiştir. Sunumun amacı aylık depo octreotid uygulaması ile ilgili tecrübenin aktarılmasıdır.  

Olgu: ABCC8 geninde c.3643C>T (p.R1215W) mutasyonuna sekonder diazokside dirençli hiperinsulinemik hipoglisemi tanısıyla izlenen 1 yaş 

3 aylık erkek olgu, 20 mcg/kg/gün octreotide s.c kullanmaktaydı. Günlük 3 doz s.c uygulamanın zorlukları nedeniyle aylık depo octreotid 

tedavisine geçilmesi planlandı. Depo octreotid dozu, bir aylık günlük dozun toplamı olarak (10 mg/ay) hesaplandı. Hasta depo doz uygulamaları 

esnasında 48 saat hospitalize edildi. İlk 3 depo octreotid uygulaması esnasında olgunun almakta olduğu günlük s.c dozlara devam edildi 

(kombine tedavi). Her uygulamada boy, ağırlık değerleri ölçüldü, serum AST/ALT, IGF-1, tam kan sayımı bakıldı, kan şeker takibi yapıldı. Her 

üç ayda bir HbA1c ölçüldü, kolelithiazis açısından batın USG istendi. Olgunun izlem esnasındaki laboratuvar ve oksolojik verileri tablo1’de 

verilmiştir. Günlük s.c uygulama sona erdirilip, tekli depo octreotid uygulamasına geçilmesinin ardından, bir haftalık sürekli kan şeker 

monitorizasyonu yapıldı (Resim 1). Sekiz aydır (3 ay kombine/ 5 ay tek) depo octreotid kullanan hastanın izleminde herhangi bir yan etkiye ve 

ciddi hipoglisemi atağına rastlanmadı. 

Sonuç: Aylık depo octreotid tedavisi, günlük s.c uygulamaya kıyasla daha konforlu olup, hastaların yaşam kalitesini arttırmaktadır. İleride 

progresif B hücre hasarına sekonder spontan remisyon olasılığı ve cerrahi tedavinin kalıcı uzun dönem sonuçları göz önüne alındığında, aylık 

depo uygulama iyi bir tedavi seçeneği gibi durmakta olup, uzun dönem izlem sonuçlarına ihtiyaç duyulmaktadır. 
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[P-081] 
Pediatrik Hiperprolaktinemi: Yirmi Beş Olgunun Değerlendirilmesi 
  

Aydilek Dağdeviren Çakır, Hande Turan, Oya Ercan, Olcay Evliyaoğlu 

İstanbul Üniversitesi,Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı,Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, İstanbul 

  

Amaç: Çalışmamızda çocukluk çağındaki hiperprolaktinemi olgularının etyolojisini, klinik özelliklerini ve tedavi yanıtlarını değerlendirmeyi 

amaçladık. 

 

Yöntem: 2009-2017 yılları arasında hiperprolaktinemi nedeniyle izlenen 25 olgu dosya kayıtları aracılığıyla değerlendirildi. Olguların 

demografik verileri, klinik, laboratuvar ve radyolojik bulguları kaydedildi. Primer hipotiroidi, iyatrojenik hiperprolaktinemi, karaciğer ve böbrek 

yetmezliği olguları dışlandı. 

 

Bulgular: Olguların %92’si (n=23) kızdı. Ortalama başvuru yaşı 15,6±1,2 yıl, takip süresi 21,1±11,5(6-46) aydı. Tüm olgularda puberte 

başlamıştı. 2 olguda makroprolaktinemi saptandı; biri pubertal jinekomasti, diğeri akne(kız) yakınmalarıyla başvurmuştu (Prolaktin düzeyleri 

47,4 ve 47,3 ng/ml). Bu iki olgu daha sonraki değerlendirmelere alınmadı. Prolaktin yüksekliği olan tek erkek olgunun ayrıca BH fazlalığı da 

bulunmaktaydı. En sık başvuru yakınması adet düzensizliği (%65) ve galaktoreydi (%30). Görme alanı defekti sadece makroprolaktinoma 

olgularında görüldü. Olguların ortalama serum prolaktin düzeyi 138.6±106.2 (31.5-479)ng/ml, kızlarınki 123.2±79.4 (31.5-315) ng/ml. 

Hiperprolaktinemisi olan tek erkek olgunun ise 479 ng/ml’di. Olguların 11’inde mikroadenom, 6’sında makroadenom, 1’inde rathke kleft kisti 

saptandı, 5 olgu idiopatik hiperprolaktinemi olarak değerlendirildi. Tüm olgulara başlangıç tedavisi olarak kabergolin verildi. Bir olguda ilaç 

intoleransı nedeniyle bromokriptin tedavisine geçildi. Bir olgu hariç tüm olgular medikal tedaviye yanıt verdi, gonadal ve nörolojik bozukluklar 

düzeldi. Tedaviye yanıt vermeyen erkek olgumuzun makroadenomu (35x20 mm) bulunmaktaydı. Tümör kavernöz sinüse invazyon yapmıştı ve 

görme alanı defektine neden oluyordu. İki kez cerrahi uygulanan olguya, residü nedeniyle gama knife tedavisi de uygulandı. Kabergolin ve 

sandostatin tedavisine cerrahi sonrası da devam edildi. Cerrahi sonrası hastada hipotroidi ve hipokortizolemi gelişti. Diğer olgularda başka 

hipofizer hormon bozuklukları gözlenmedi. Makroadenomu olan 2, mikroadenomu olan 1 olgu takibi bıraktı. Olguların büyük çoğunluğunda 

tümör boyutlarında değişme gözlenmedi, sadece 2 olguda tam regresyon belirlendi. Beş olguda klinik düzelme sağlandığı ve prolaktin düzeyleri 

normale geldiği için tedavi kesildi, ortalama tedavi süresi 23(12-36) ay olarak belirlendi.  

 

Sonuç: Hiperprolaktinemi, primer/sekonder amenore, oligomenore ve galatore ayırıcı tanısında düşünülmeli. Hem mikrodenom hem de 

makroadenom olgularında ilaç tedavisi ilk seçenek olmalı. 
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[P-082] 
Endokrin Hastalıklarda Çocukluktan Erişkine Geçiş Deneyimi 
  

Esin Karakılıç Özturan1, Aslı Derya Kardelen Al1, Ayşe Kubat Üzüm2, Mustafa Özçetin3, Firdevs Baş2, Şükran Poyrazoğlu2, Dilek Anuk4, 

Nilüfer Alçalar4, Güler Bahadır4, Ferihan Aral2, Nevin Dinççağ2, Refik Tanakol2, İlhan Satman2, Feyza Darendeliler1 
1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Büyüme Gelişme ve Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalı, İstanbul 
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, İstanbul 
3İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul 
4İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul 

  

Amaç: Kronik hastalığı olan çocuklar ve aileleri için, erişkin polikliniklerine geçiş endişe verici olabilmektedir. Çalışmanın amacı geçiş 

sürecinde uyguladığımız yöntemlerin sunulmasıdır.  

Metod: Geçiş hastaları(18-26 yaş) 2001-2016 yılları arasında 1. Model, 2016 sonrası 2. model olmak üzere iki farklı geçiş modeliyle erişkin 

endokrinolojiye devredildi. Geçiş hastaları 1. modelde çocuk ve erişkin endokrinoglarla beraber yapılan tek toplantıda hasta ve/veya yakınlarının 

katılımı veya katılımı olmaksızın (sadece epikriz ile) erişkin endokrinolojiye sevkedilmiştir. 2. modelde ise hastalar çocuk ve erişkin 

endokrinologların bulunduğu "Hasta Geçiş Polikliniği”nde bir kez Çocuk Kliniğinde ve en az 4-6 ay sonra Erişkin Endokrin polikliniğinde 

görülüp değerlendirildikten sonra erişkin endokrinolojiye devredilmiştir. Her iki geçiş polikliniğinde çocuk ve erişkin endokrinologlar 

bulunmuştur. Böylece hastaların 4-6 ay arayla 1 yıl ortak poliklinik takibi gerçekleşmiştir. 2. modelde Çocuk ve Erişkin Endokrinoloji 

Dernekleri tarafından ortak olarak geçiş hastaları için hazırlanan Büyüme Hormonu Eksikliği(BHE), Turner sendromu(TS), Konjenital Adrenal 

Hiperplazi (KAH), Cinsel Gelişim bozukluğu(CGB) ve Diyabet(DM) formları kullanılmıştır. Ayrıca hasta ve yakınlarının geçişle ilgili 

değerlendirmelerini almak için Psikiyatri kliniğinin hazırladığı hasta memnuniyet ölçeği kullanılmıştır.  

Bulgular: Birinci modelde 374 hasta (312 Kız, 161Erkek, 18-31 yaş) devredilmiştir. Hastaların %26’sı tiroid hastalıkları, % 25’i DM, % 9’u 

KAH, %5’i çoğul hipofiz hormon eksikliği(ÇHHE), %3’ü BHE, 2’si TS, %2’si CGB, %3’ü obezite-hiperinsülinemi, %4’ü puberte 

bozuklukları/ergen sağlığı sorunları, %7’si kalsiyum-kemik metabolizması bozuklukları, %6’sı boy kısalığı, %3’ü diğer grup idi. Bu hastaların 

%8’i erişkin endokrinolojiye en az 1 poliklinik başvurusu mevcuttu. İkinci modelde 27 hasta (19 Kız, 6 Erkek, 19-22 yaş) değerlendirildi. Bu 

hastaların % 48’si DM, %19’u ÇHHE, %11’i BHE, %11’i tiroid hastalıkları, %22’si KAH, %4’ü CGB, %4’ü hipogonadizmdi. Bu hastaların ise 

tümünün takibi halen devam etmektedir. Anket sonuçlarımızın değerlendirmesi istatistik açıdan yeterli olmamakla beraber memnuniyet oldukça 

iyiydi.  

Sonuç: Geçiş hastalarının geçiş sürecindeki endişelerin azaltılması için hastaların çocuk ve erişkin endokrinologlar tarafından beraber 

değerlendirilmesi ve bir sure birlikte takip edilerek devredilmesi uygundur. 

  

Anahtar Kelimeler: çocukluk, endokrinoloji, erişkin, geçiş 
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[P-083] 

Silver Russell Sendromunda Atipik Başvuru: Hiperglisemi 
  

Gül Direk1, Zeynep Uzan Tatlı1, Merve Nur Hepokur1, Leyla Akın1, Nihal Hatipoğlu1, Mustafa Kendirci1, Selim Kurtoğlu2 
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrin Bilim Dalı, Kayseri 
2Kayseri Medical Park Hastanesi Çocuk Endokrin Bölümü, Kayseri 

  

Amaç: Silver-Russell(SR) sendromu intrauterin büyüme geriliği, doğumda rölatif makrosefali, postnatal büyüme geriliği ve tipik yüz bulguları 

ile karakterize bir durumdur. Tanısında farklı klinik puanlama sistemleri geliştirilmiş olup moleküler testlerancak %60 hastada tanıyı 

doğrular.Klinik çok değişkendir, beslenme problemleri ve hipogliseminin bu sendroma eşlik ettiği bilinmektedir. Hiperglisemi SR de daha önce 

bildirilmemiştir. 

Burada daha önce tanımlanmayan hiperglisemi ile başvuran Silver-Russell sendromlu bir olgu sunulmuştur. 

 

Olgu: Altı yaşında erkek hasta karın ağrısı ve uykuya meyil nedeniyle başvurduğu merkezde kan şekeri 325 mg/dl saptanarak 1500 cc/m2 %0.9 

NaCl ile tarafımıza sevkedildi. Kliniğimizde bakılan kan şekeri 67 mg/dl (kontrolü 100 mg/dl) olan hastanın TİT te glukozürisi saptandı. 

Öyküsünde 32 GH da 2700 gr doğduğu, beslenme sorunları olduğu GER tanısı aldığı öğrenildi. Ayrıca 2 yaşında bilateral inmemiş testisten 

opere edilmişti. Soygeçmişinde annede gestasyonel diabet babaannede insüline bağlı diabet ve babasının 2. Dereceden kuzeninin aşırı büyüme 

sebebiyle takipli olduğu belirtildi. Fizik bakıda boy 99 cm(-3.34 SD), tartı 13.3 kg(-3.42 SD), baş çevresi 50.5 cm(19 P), sol yüz ve sol 

ektremiteler sağa göre hipoplazik olup, yüksek damak, üçgen yüz, frontal bossing, mikroretrognati, ince üst dudak, aşağı dönük ağız kenarı, 

bilateral 5. Parmakta sindaktilisi mevcuttu. Laboratuvar incelemelerinde hba1C %5, c peptid 1.59 ng/ml idi. Kan şekeri 190 mg/dl ye kadar 

yükselen hastanın kalorisine uygun beslenme ile kan şeker regülasyonu sağlandı.  

Sonuç: Silver-Russell sendromunda klinik özellikler geniş bir yelpazededir bu nedenle farklı çalışmalardan edinilen verilere dayanılarak tanısal 

amaçlı kriterler oluşturulmuştur.  

Hipoglisemi şuana kadar tanımlanan klavuzların çoğunda tanı kriterleri arasında yer almaktadır. Ancak hiperglisemi ile başvuran Silver-Russell 

vakasına literatürde rastlanmamıştır. 

  

Anahtar Kelimeler: silver russell, hiperglisemi, atipik bulgu 

 
 

[P-084] 
Donohue Sendromu: Bir Ailenin Yolculuğu 
  

Bahar Özcabı1, Arda Çetinkaya2, Hacer Aktürk3, Ayşenur Celayir4, Güner Karatekin5, Ayla Güven1 
1Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji Bölümü, İstanbul 
2Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Genetik Bölümü, İstanbul 
3Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Enfeksiyon Bölümü, İstanbul 
4Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Çocuk Cerrahisi Kliniği, İstanbul 
5Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, İstanbul 

  

Giriş: Donohue sendromu(DS) insülin reseptör(INSR) genindeki değişikliklere bağlı gelişen ve insülin direnciyle seyreden, nadir bir 

sendromdur. Açlık hipoglisemisi ve tokluk hiperglisemilerinin yanında yağ dokusunda azalma, büyüme gelişme geriliği sıkça gözlenir. 

Olguların büyük kısmı ilk bir yaşta, çoğunlukla enfeksiyon nedeniyle kaybedilmektedir. Anne ve babası taşıyıcı, INSR geninde homozigot 

ekzon 3 delesyonu saptadığımız hastamızı ve annenin sonraki gebeliğinde amniosentez ile tanı deneyimimizi sunmaktayız. 

Olgu 1: Olgu ikinci derece kuzen evliliğinden 37 hf ve 2100 gr(SGA) olarak doğan erkekti. Batın distansiyonu saptanarak yatırıldı. Fizik 

bakısında hipertrikozisi, mikrognatisi ve makrogenitalyası mevcut, cilt altı yağ dokusu azalmış, kulakları geniş ve aşağı doğru, yüz görünümü 

kaba, burun delikleri dışa dönük, meme başları belirgindi(Resim 1). Hastadan DS ön tanısı ile alınan tetkiklerinde glukoz:44 mg/dl, 

insülin:>600uU/ml(1.9-23), c-peptit:8.76ng/ml(0.9-7.1), büyüme hormonu:5.35ng/ml(<3), IGF-1:<15ng/ml(15-189), kortizol:21.9µg/dl(3.7-

19.4), ALT:16 U/L saptandı. Mekonyum tıkaçları nedeniyle beslenmesi kesilerek damardan glukoz infüzyonu yapıldı. İzlemde aralıklı açlık 

hipoglisemisi düzelen ve tam enteral beslenen hastada önce Klebsiella pneumonia, ardından Enterecoccus faecalis sepsisi gelişti. Sepsis 

dönemlerinde ağızdan alımı yetersiz olan, glukoz infüzyonu yapılan hasta 2 aylıkken Candida albicans sepsisi nedeniyle kaybedildi. Exeter 

Klinik Laboratuarı’nda yapılan genetik incelemesinde INSR homozigot ekzon 3 delesyonu saptandı. Anne ve baba delesyon için taşıyıcıydı. 

Olgu 2: Olgu 1’in kardeşi ve fetüs olan olgunun amniyosentez sıvısından DNA ekstraksiyonu yapıldı. Aynı merkezce yapılan incelemede INSR 

ekzon 3 delesyonu için taşıyıcı olduğu görüldü. Gebelik devam etmektedir. 

Sonuç: Nadir görülmekle birlikte DS kliniği ağır seyreden bir tablodur. INSR geninde mutasyon saptanmaması durumunda tanı dışlanmamalı; 

olgular delesyonlar açısından da değerlendirilmelidir. Prenatal tanının önemli olduğunu, ülkemizde de yetkin genetik merkezlerin çoğalması 

gerektiğini düşünmekteyiz. 

  

Anahtar Kelimeler: Donohue sendromu, hipoglisemi, INSR geni 
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[P-085] 
Jeneralize Lipodistrofi Düşünülen Bir Olgu 
  

Selma Tunç, Ruken Yıldırım 

Çocuk Hastalıkları Hastanesi,Diyarbakır 

  

Amaç: Jeneralize Lipodistrofi (JLD), nadir görülen tüm vücutta yaygın yağ dokusu kaybı, insülin direnci, diyabet, hipertrigliseridemi, hepatik 

steatoz gibi metabolik bozuklukların eşlik ettiği genellikle OR geçen bir hastalıktır. Burada JLD düşünülen bir olgu 

sunulmaktadır. 

Olgu: 17 yaşında kız, adet görmeme, aşırı kaslı vücut yapısı ve kıllanma şikayeti ile başvurdu. NSVY ile miadında doğan, 2 aylıktan itibaren 

farkedilenve yaş geçtikçe artan kaslı vücut yapısı olan hastanın anne ve babasında ikinci dereceden kuzen evliliği olduğu ve ailede benzer 

hastalık öyküsü olmadığı öğrenildi. Fizik muayenesinde vücut ağırlığı 61 kg (0,49 SDS), boy 158 cm (-0,71 SDS),VKI 24,2 (0,79 SDS), aksiller 

kıllanma (+), pubik Tanner evre 5, meme Tanner evre 4/4, menarş yok idi. Yüzde ve vücutta belirgin terminal kıllanma artışı (FGS: 28), 

akantozis nigrikans: (+), yüzde masseter kası belirgin, tüm vücutta cilt altı yağ dokusunda belirgin azalma ve kollarda ve bacaklarda venler 

belirgin idi. Hemogram:normal, açlık kan şekeri: 135 mg/dl, açlık insülin, 294 uU/ml, C-peptit: 2,6 ng/ml, HOMA-IR: 98, HbA1c: 6,3, 

kolesterol: 175 mg/dl, trigliserid: 254 mg/dl, HDL kolesterol: 38 mg/dl,LDL kolesterol: 108 mg/dl,FSH: 2,79 mIU/ml, LH: 4,66 mIU/ml, E2: 30 

pg/ml, ACTH:25 pg/ml, kortizol: 10.1 mcg/dl, 17 OH progesteron: 0,7 ng/ml, androstenedion: 3,68 ng/ml, DHEA-SO4:254 ng/dl, total 

testosteron:209 ng/dl olarak bulundu. Kemik yaşı; 17 yaş idi. Pelvik ultrasonografisi; PCOS ile uyumlu görünüm, tüm batın USG; KC yaşa göre 

üst sınırda (155 mm) olup parankim ekosu Grade I-II hepatosteatoz lehine artmıştır ve Tüm vücut MRI: Tüm vücutta (yüz, üst ve alt ekstremite, 

toraks, batında ve gluteal bölgede) cilt altı yağ dokusunda simetrik incelme ve sinyal değişiklikleri rapor edildi. JLD ön tanısı ile JLD açısından 

genetik analizi için kan gönderildi. Hastaya metformin 2x500 mg, lipid düşürücü diyet ve OKS (yasmin tb) başlandı. 

Sonuç: Lipodistrofi sendromları erken diyabet, ağır hipertrigliseridemi, hepatosteatoz, HSM, akantozis nigrikans ve PCOS ile başvuran 

hastalarda ayırıcı tanıda yer almalıdır. 

  

Anahtar Kelimeler: Lipodistrofi, insülin direnci, leptin eksikliği 

 

 

[P-086] 

Konjenital Hiperinsülinizmli 5 Olgunun Mutasyon-Görüntüleme-Tedavi ve İzlem Sonuçları 
  

Hande Turan1, Aydilek Dagdeviren Çakır1, Atilla Cayir2, Oya Ercan1, Saadet Olcay Evliyaoglu1 
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalı 
2Erzurum bölge eğitim ve araştırma Hastanesi,Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dali 

  

Amaç: Yenidoğan döneminin inatçı hipoglisemi ve hipoglisemiye bağlı gelişen beyin hasarının en sık nedeni kojenital hiperinsülinizmdir (KHİ). 

Görülme sıklığı toplumlara göre 1/2500-1/50000’dir. En sık ve ciddi mutasyonlar beta hücresinin K-ATP kanalının 2 subünitesinin (KCNJ11 ve 

ABCC8) aktive edici mutasyonlarıdır. Erken dönemde yapılacak genetik analizler ve f dopa pet görüntülemesi hastanın tedavi seçimi ve izlemi 

açısından oldukça değerlidir. 

Bu yazıda bilinen bir genetik mutasyon saptanmış yada hiç mutasyon saptanamamış, farklı tedaviler uygulanmış 5 konjenital hiperinsülinizmli 

olguyu sunarak hiperinsulizm tanısı alan olguların yönetiminde genetik çalışmaların ve f dopa sintigrafisinin önemini vurgulamak istedik. 

 

Olgu: Olgularımızın %80‘inde premature ve %20’sinde term doğum öyküsü mevcuttur. Dört hasta doğum haftasına göre büyük ağırlıklı, 1 

tanesi normal ağırlıklıdır. Kız:erkek oranı 4:1’dir. Olgularımızın %80’i hayatının ilk ayında tanı almıştır,1 olgumuz ise 4. ayda tanı 

alabilmiştir.Hastalarımızın tamamı nöbet geçirme yakınması ile hastaneye başvurduklarında hipoglisemileri farkedilerek tanı almışlardır.3 

olguda anne baba akrabalığı vardır. Olgularımızın 1 tanesi diazoksite yanıtlı iken,3 olgumuzda 2. Seçenek bir ilaç eklenmiş,1 olgumuzda ise 

medikal tedavi ile öglisemi sağlanamadığından pankreotektomi gerekmiştir.Tüm olgularımıza f dopa pet sintigrafisi ile pankreas görüntülemesi 

yapılmış 1 olgumuzda pankreas başında,1 olgumuzda ise gövdede toplamda 2 olgumuzda (%40) fokal lezyon ile uyumlu olabilecek tutulum 

artışı saptanmıştır. 1 hastamızda patolojik bulgu saptanmazken, 1 hastada diffüz tutulum artışı mevcuttur.Bir hastanın klinik durumu anestezi 

almaya uygun olmadığından görüntülemesi yapılamamıştır.Olgularımızın %60’ında motor mental gelişim yaşına uygun ilerlerken 1 hastamız 

hipoksik iskemik ensefalopati sekeli olarak motor mental gelişimi çok geride, 4.ayda tanı alan hastada da gelişim ılımlı geriden gelmektedir. 

Tüm olgularımızın genetik incelemesi yapılmıştır,3 olguda (%60)bilinen genlerde mutasyon saptandı. Olguların ayrıntılı demografik -klinik-

radyolojik ve genetik özellikleri tablo 1 de sunulmuştur. 

Sonuç: Yenidoğan ve infantlarda hiperinsülinemik hipoglisemi nörolojik sekelleri önlemek için acil ve etkin tedavi edilmesi gereken bir 

durumdur. Konjenital hiperinsülinizm de moleküler genetik testler ve Fdopa pet sintigrafisi tedavi seçimine karar vermede ve klinik süreci 

tahmin etmede çok değerlidir. 

  

Anahtar Kelimeler: konjenital hiperinsülinemi, ABCC8 mutasyon, 18F-DOPA pet sintigrafi, subtotal pankreotektomi 
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[P-087] 
Siklik Cushing Sendromu Saptanan Bir Olguda Bulunan PRKAR1A Mutasyonu Ve Carney Kompleksi 
  

Hande Turan, Aydilek Dagdeviren Çakır, Oya Ercan, Saadet Olcay Evliyaoğlu 

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalı 

  

Amaç: Siklik Cushing sendromu (SCS), Cushing sendromunun(CS) nadir görülen bir alt grubudur. Adrenal kaynaklı SCS,Carney 

kompleksi(CK)gibi sendromlara eşlik edebilir. CK, PRKAR1A geninin inaktive edici mutasyonundan kaynaklanan otozomal dominant bir 

multiple neoplazi sendromudur.Endokrin organlar,kalp ve santral sinir sistemini etkiler.Burada 5,2 yaşındayken adrenal kaynaklı siklik Cushing 

sendromu tanısı koyduğumuz ve PRKA1A geninde mutasyon belirleyerek bunun CK sendromunun bir parçası olduğunu saptadığımız bir 

olgumuzu sunduk. 

Olgu: 5,2 yaş kız;pubik bölgede kıllanma ve tekrarlayan vücut ağırlığı(VA) artışı yakınmaları ile başvurdu.Özgeçmişinde özellik 

yoktu.Soygeçmişinde annede psommatöz pigmentli schwannoma, memede duktal adenom ve babaannesinde sürrenal kaynaklı adenom öyküsü 

vardı.Başvuru fizik bakısı, antropometrik ölçümleri ve laboratuar değerleri normaldi.2 ay sonra ağırlık artışı başlaması nedeni ile tekrar 

başvurduğunda VA 1 ayda 2 kg artmıştı.Laboratuarında sabah kortizolü yüksek,ACTH baskılı,kortizolün diurnal ritmi bozulmuştu. 24 saatlik 

idrarda serbest kortizol düzeyi 10 kat artmıştı.Batın MR incelemede bilateral sürrenal glandlar kitle formasyonu olmaksızın hiperplazik 

görünümdeydi.İzleminde serum kortizol düzeyi ve VA kademeli olarak azaldı.Yaklaşık 3 ay sonra aynı yakınmalar ile başvurduğunda VA ve 

serum kortizol düzeylerinin tekrar yükseldiği görüldü ve olguya adrenal kaynaklı SCS tanısı konuldu.SCS ile birlikte olabilecek bozukluklar ile 

birlikte aile öyküsü dikkate alındığına olguda CK düşünüldü ve PRKAR1A geninde önceden bu hastalık için tanımlanmış c.289C>T (p.R297) 

(p.Arg97) heterozigot mutasyon saptandı.Aynı mutasyon annesindede bulunmaktaydı.Sendromun etkileyeceği diğer sistemler açısından yapılan 

göz incelemesi, ekokardiyografisi,tiroid usg,sella MRI ve kemik grafileri normal saptandı.Olgu yılda 3 atak geçirdi ve tedavisiz izlendi.Bugüne 

kadar büyümesinde duraklama,glukoz metabolizmasında yada kanbasıncında bozulma saptanmadı.Olgunun 6,4 yaşında tekrarlayan 

hiperkortizolemi atağında bakılan testlerinde hipertiroidi saptandı. Anti TPO pozitif,tiroid usg normaldi,metimazol tedavisi başlandı. 

 

Sonuç: Tanı kriterlerinin belirlenmiş olması CK teşhisinde yardımcı olsada,ciddi klinik şüphe,iyi bir anamnez ile tanıya ulaşılabilir. Genetik 

mutasyonun araştırılması ailesel vakaların bulunmasına yardımcıdır.Sadece siklik hiperkortizolemi ile başvuran bir hastada,iyi bir ananmnez ve 

ayırıcı tanıyla bu kadar nadir görülen bir sendrom tanınabilir ve erken tanı ve uygun tedavilerle morbidite ve mortalite gelişimini önlenebilir. 

  

Anahtar Kelimeler: siklik Cushing sendromu, Carney Kompleksi, PRKAR1a mutasyonu 

 

 

[P-088] 
Nadir Görülen Bir Kromozom Hastalığı; Trizomi 4p 
  

Merve Nur Hepokur1, Zeynep Uzan Tatlı1, Gül Direk1, Leyla Akın1, Nihal Hatipoğlu1, Mustafa Kendirci1, Selim Kurtoğlu2 
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı 
2Memorial Kayseri Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Birimi 

  

Amaç: 4p duplikasyonu oldukça nadir görülen bir kromozom hastalığıdır. Literatürde 4p16.3 duplikasyonu olan vakalarda dismorfik fasial 

özellikler, öğrenme güçlüğü, konuşmada gerilik, aşırı büyüme sendromu, kas-iskelet anomalileri ile dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ve 

otizm birlikteliği bildirilmiştir. Benzer bulgularla kliniğimize başvuran ve 4p16.3 duplikasyonu saptadığımız bir hastayı literatürde az sayıda 

vaka bulunması nedeniyle sunmak istedik. 

Olgu: 15 3/12 olan erkek hasta el ve ayaklarda büyüme, konuşmada gerilik şikayeti ile başvurdu. Fizik muayenesinde vücut ağırlığı 76.9 kg (75-

90p), boy 163.4 cm (10 p) idi. Yüksek damak ve adenoid yüz görünümü olan hastanın her iki el ve ayağı yaşına göre büyük, her iki el beşinci 

parmakta fleksiyon kontraktürü mevcuttu. Hastanın özgeçmişinde 4 yaşında dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanısı aldığı öğrenildi. 

Soygeçmisinde anne baba arasında 3. dereceden akrabalık bulunan hastanın ve otizm tanısı ile takip edilen bir kuzeni mevcuttu. IQ testi yaşına 

göre geriydi. Hastanın hipofiz mr ve görme alanı tetkiki normaldi. Laboratuar tetkiklerde bazal GH ve IGF-1 normal sınırlarda idi. OGTT ile GH 

supresyonu sağlandı. Klinik ve laboratuar bulgusu olarak insulin direnci saptanmadı. Hastanın el ve ayaklarda aşırı büyüme şikayeti ve deab 

birlikteliğinin olması üzerine gönderilen genetik incelemede 4p16.3p16.1 duplikasyonu saptandı. 

Sonuç: 4p16.3 duplikasyonu literatürde oldukça nadir tanımlanmış trizomi 4p sendromu olarak da bilinen bir kromozom hastalığıdır. Aşırı 

büyüme sendromu ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu birlikteliğinde belirgin dismorfik fasial özellikleri olan hastalarda akılda tutularak 

genetik inceleme ile tanı konulabilir. 

  

Anahtar Kelimeler: trizomi 4p, aşırı büyüme sendromu, otizm 
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[P-089] 
Bir Olgu, Hiperinsulinizm-Hiperamonyemi (HIHA) Sendromu 
  

Mesut Parlak, Sema Akçurin 

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Antalya 

  

Amaç: Glutamat Dehidrogenaz enzimi, ATP sentezinde glutamatın alfa-ketoglutarat ve amonyağa dönüşümünde rol alır. Glutamat 

Dehidrogenaz genindeki (GLUD1) aktive edici mutasyon amonyak artışı yanında hiperinsulinizme de neden olur. Olgular hipoglisemik nöbet 

kliniği gösterebilir. 

Olgu: Ateşsiz olarak nöbet geçirme şikayeti ile başvuran 8 aylık kız olgunun, 4 aylıktan itibaren 2 kez nöbet şikayeti olduğu antiepileptik tedavi 

başlandığı, tedaviye B1+B6 vitamini eklendiği, 37GH da C/S ile miadında doğduğu, anne baba arasında akrabalığın olmadığı öğrenildi.  

Fizik muayenede: Boy 69cm (25-50p), ağırlık 7,3kg (25p), ön fontonel 1x1cm açık, diğer sistemik muayenesi normal idi. 

Laboratuvar bulguları; Hb: 11.8g/dL, Glukoz 36mg/dL, Kalsiyum 10.4mg/dL, Fosfor 4.6mg/dL, Sodyum 137mEq/L, Potasyum 5.3mE/L, ALT: 

50U/L, Kreatinin 0,33mg/dL, Kortizol 10,2ug/dL, GH 1,2ng/ml, İnsulin 8.1uU/mL, C-peptid 1,3ng/mL, İdrar keton (-), Amonyak 413.5ug/dL 

(19-60), Kan gazında PH: 7.36, HCO3: 21.4mmol/L, metabolik tarama testleri normal saptandı.  

IV glukoz tedavi ile hipoglisemi ve nöbeti kontrol altına alınan, oral alımı sağlanan olguda diazoksit 7mg/kg/gün ile hipoglisemi oluşmadı. 

Genetik analizde hastalıkla uyumlu GLUD 1 geninde c.1493C>T (pSer498Leu) Heterozigot mutasyon saptandı. 

Sonuç: Yenidoğan ve süt çocukluğu döneminde nöbet etyolojisinde nonketotik hipoglisemi ve hiperinsulinemi saptandığında HIHA sendromu 

da göz önünde bulundurulmalıdır. 

  

Anahtar Kelimeler: hiperinsulinemi, hipoglisemi, hiperamonyemi 

 

 

[P-090] 
Hiperinsülinemik Hipogliseminin Nadir Bir Nedeni: Costello Sendromu 
  

Doğuş Vurallı1, Can Koşukcu2, Ekim Taşkıran2, Pelin Özlem Şimşek Kiper3, Gülen Eda Utine3, Koray Boduroğlu3, Ayfer Alikaşifoğlu1, 

Mehmet Alikaşifoğlu4 
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Ankara 
2Hacettepe Üniversitesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı 
3Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Genetik Bilim Dalı 
4Hacettepe Üniversitesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı; Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Genetik Bilim Dalı 

  

Amaç: Costello sendromu prenatal aşırı büyüme, postnatal büyüme geriliği, gelişme geriliği / zihinsel yetersizlik, kaba yüz görünümü, boyun, el 

ve ayaklarda gevşek cilt, kardiyovasküler anomaliler, akantozis nigrikans, derin palmar ve plantar çizgilenme ve çeşitli kanserlere yatkınlık gibi 

özelliklerle karakterize nadir bir RASopatidir. Costello sendromlu olgularda büyüme hormonu eksikliği, adrenal yetmezlik, glukoz intoleransı, 

paratiroid adenomu, hiperprolaktinoma ve hipoglisemi gibi çeşitli endokrin bozukluklar tanımlanmıştır. Burada hiperinsülinemik hipogliseminin 

kliniğe eşlik ettiği Costello sendromu tanısı alan bir olgu ve diazoksit tedavisine cevabı sunuldu.  

Olgu: 36 haftalık 3800 gr ağırlığında doğan ve doğumdan sonra büyüme ve gelişme geriliği olan kız hastanın fizik muayenesinde vücut ağırlığı 

6120 gr (<3p), boyu 63 cm (< 3p), kaba yüz görünümü, derin palmar ve plantar çizgileri mevcuttu. EKO'sunda pulmoner kapak stenozu 

saptandı. Depo hastalıklarının ekartasyonu ve klinik bulgular doğrultusunda düşünülen Costello sendromunun doğrulanması için tüm ekzom dizi 

analizi yapıldı ve yalnızca HRAS mutasyonu saptanarak Costello sendromu tanısı doğrulandı. Kranyal MRG'de korpus kallozumda diffüz ince 

görünüm saptandı. 13 aylık olduğunda hipoglisemi nedeniyle endokrin bölümünde değerlendirildi. Hastanın biyokimyasal olarak ölçülen kan 

şekeri 38 mg/dl iken eş zamanlı insülin:2.88 mcIU/ml, c-peptit:1.8 ng/ml, kortizol:26 mcg/dl, büyüme hormonu (BH): 8.72 ng/ml, NH3:123 

mcg/dl (N:20-120), laktik asit:13.69 mg/dl (N:4.5-19.8), pirüvat:1.62 mg/dl (N:0.3-0.9), ardışık kütle spektrometrisi, idrar-kan amino asitleri ve 

idrar organik asit analizleri normal olarak değerlendirildi. Hipoglisemik iken insülin ve c-peptit düzeylerinin yüksek olması ve glukagon testinde 

abartılı glukoz cevabı olması hiperinsülinizm lehine değerlendirildi. Tiroid fonksiyon testleri, kortizol ve prolaktin değerleri normal, IGF-1: 4.66 

ng/ml(<-3SD) ve IGFBP-3: 1082,93 ng/ml(<-3 SD), glukagon ile BH uyarı testinde pik BH 9.07 ng/ml saptandı. Kan şekeri takibinde açlık 

hipoglisemileri ve postprandial hiperglisemisi saptandı. Hiperinsülinemik hipoglisemiye yönelik diazoksit 10 mg/kg/gün 3 dozda başlandı ve 

hipoglisemisi düzeldi, postprandiyal hiperglisemiler de tekrarlamadı.  

Sonuç: Costello sendromuna eşlik eden hiperinsülinemik hipoglisemi az sayıda vakada bildirilmiş olup etyolojisi aydınlatılamamıştır. Olgular 

diazoksit tedavisine iyi cevap vermektedir. 

  

Anahtar Kelimeler: Costello sendromu, hiperinsülinemik hipoglisemi, diazoksit 
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[P-091] 
Nadir Görülen Bir Olgu: Pallister Hall Sendromu 
  

Eda Çelebi Bitkin1, Aslıhan Sanrı2, Cengiz Kara3, Jamala Mammadova1, Gönül Oğur2, Murat Aydın1 
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Samsun 
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Genetik Bilim Dalı, Samsun 
3İstinye Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, İstanbul 

  

GİRİŞ:Pallister-Hall Sendromu, hipotalamik hamartom, pitüiter disfonksiyon, postaksiyel polidaktili ve visseral malformasyonları içeren 

pleiotropik bir otozomal dominant bozukluktur. İmperfore anüs, laringeal kleft, anormal akciğer lobasyonu, renal agenezi veya displazi, kısa 

dördüncü metakarpaller, tırnak displazisi, mikrofallus, konjenital kalp defekti ve intrauterin gelişme geriliği diğer bulgularıdır. Hastaların % 99'u 

kromozom 7'nin kısa kolunda GLI3 geninde mutasyon göstermektedir.Nadir görülen sendromun yeni bir olgusu sunulacaktır.  

 

Olgu: Otuzaltıncı gestasyon haftasında 2560 g ağırlığında, anal atrezi ile doğan hasta dış merkezde kolostomi açılmış olarak postnatal 3. ayında 

kliniğimize getirildi. Ebeveynleri akraba olmayan ailenin 2. çocuğu olup, ailede benzer sorun yoktu. Hastanın boyu 56,5cm (3 p), vücut ağırlığı 

4,8kg (3 p), baş çevresi 40cm (21p), her iki elinde postaksiyel polidaktili, sindaktili, ayaklarda sindaktili ve şekil bozukluğu, inguinal herni, 

mikropenis mevcuttu. Testisler bilateral 2/2ml idi. Laboratuvar tetkiklerinde tiroid fonksiyonları normal sınırlarda, Kortizol:12,3µg/dl, 

ACTH:57,7pg/ml (0-46), Prolaktin:112,7ng/ml (4,04-15,2), FSH:2,38 mU/l (0.16-4.1), LH:2.37mIU/l(0.02-7.0), T.Testosteron:88.5 ng/dl(60-

400) saptandı. FSH ve LH da saptanan yükseklik testisleri prepubertal palpe edilen hastada mini puberteye bağlandı. Beyin MRG’sinde 

Hipotalamik Hamartom ve EKO’da Sekundum ASD saptandı. Hastanın mevcut postaksiyel polidaktili, anal atrezi, hipotalamik hamartom 

olması ön planda Pallister-Hall Sendromunu düşündürdü. Genetik inceleme için kan tetkiki gönderildi. 

 

Sonuç: İmperfore anüs ile doğan ve eşlik eden malformasyonları olan çocuklarda kranial görüntüleme yapılmalıdır. Pallister-Hall Sendromu 

saptanan olgular hipotalamus hamartomunun yol açabileceği erken puberte ve eşlik edebilecek hipopitüitarizm açısından takip edilmelidir. 

  

Anahtar Kelimeler: Pallister hall sendromu, hipotalamik hamartom, polidaktili 

 
 

[P-092] 
Olgu Sunumu: Ciddi Bir Hiperkalsemi Nedeni Olarak Subkutan Yağ Nekrozu 
  

Gizem Böke Koçer1, Şükriye Pınar İşgüven2 
1Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Ana Bilim Dalı, Sakarya 
2Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Ana Bilim Dalı, Pediatrik Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı, Sakarya 

  

Amaç: Subkutan yağ nekrozu (SKYN) yenidoğan döneminde nadir olarak görülen, genellikle doğum travması, mekonyum aspirasyonu, sepsis 

ya da hipotermi tedavisini takiben ortaya çıkan geçici ve kendiliğinden iyileşen bir pannikülit formudur. Ancak nadiren kronik böbrek 

yetmezliğine kadar ilerleyen ve patogenezi tam olarak bilinmeyen hiperkalsemi ve nefrokalsinozise neden olur. Burada SKYN‘ye bağlı 

hiperkalsemi gelişen bir olgu sunulmaktadır. 

 

Olgu: Kusma ve kilo alamama yakınmaları ile getirilen 3 aylık erkek bebeğin öyküsünde; annenin preeklamptik olduğu, miadında 3200 gr olarak 

yaygın mekonyumlu doğduğu kardiyopulmoner resüsitasyon uyguladığı ve hipoksik iskemik ensefalopati ön tanısı ile yenidoğan yoğun bakım 

ünitesinde hipotermi tedavisi aldığı öğrenildi.  

Hastanın servise kabul muayenesinde; kilo: 4800 gram (3persentil), boy: 56 cm (3 persentil). Dehidrate ve huzursuzdu. Sırt, kalça ve 

yanaklarında pembe, keskin sınırlı, sert nodüller saptandı. Laboratuvar incelemelerinde; kalsiyum: 17,9 mg/dl, iyonize kalsiyum: 2,05 mmol/L, 

fosfor: 3,9 mg/dl, alkalen fosfataz: 194 IU/l, albümin: 4,3 mg/dl, sodyum: 132 mmol/L, aspartat aminotransferaz: 140 U/L, alanin 

aminotransferaz: 88 U/L, spot idrarda kalsiyum /kreatinin oranı: 0.9, PTH: 1,7 pg/mL ve 25-Hidroksi Vitamin D: 30,3 ng/ml bulundu. Batın 

ultrasonografisinde; karaciğer ve her iki böbrekte yaygın kalsifikasyonlar izlendi. Cilt biyopsisinde; SKYN etrafında lipid yüklü makrofajlar ve 

multinükleer dev hücreler görüldü. Bu bulgular ile SKYN’ye sekonder hiperkalsemi tanısı alan bebeğe başlanan intravenöz hidrasyon, 

metilprednizolon ve furosemid tedavisinin 3. gününde kalsiyum değerleri normal sınırlara geriledi ve izlemde de yükselmedi. 

 

Sonuç: Sonuç olarak, SKYN’nin hiperkalsemi açısından muhtemel bir risk faktörü olduğu iyi bilinmeli ve hastalar deri lezyonlarının görüldüğü 

andan sonraki birkaç ay boyunca serum ve idrar kalsiyum düzeyleri açısından yakından izlenmelidir. Hiperkalseminin erken tanı ve doğru 

tedavisi ciddi komplikasyonların önlenmesini sağlayacaktır. 

  

Anahtar Kelimeler: Hiperkalsemi, subkutan yağ nekrozu, hipoksik iskemik ensefalopati 
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[P-093] 
İnmemiş Testis Ve Torsiyon Nedeniyle Getirilen Ve Dismorfik Bulguları İle Prader-Willi Sendromu Tanısı Alan Olgu 
  

Mehmet Keskin1, Ayşe Aysima Özçelik2, İdil Rana User3, Kadri Karaer4, Emel H.aytaç Kaplan1, Murat Karaoğlan1 
1Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı 
2Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Nöroloji Bilim Dalı 
3Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahi Anabilim Dalı 
4Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Genetik 

  

Amaç: Prader-Willi sendromu, nadir görülen ciddi neonatal hipotoni, erken çocukluk döneminde gelişen obezite, hipogonadizm, kısa boy, küçük 

el ve ayaklar, dismorfizm, mental retardasyon ile seyreden sendromdur. Olguların % 70’ inde 15q11-13 bölgesinde delesyonlar, % 99’unda 

metilasyon bozuklukları tespit edilir. Burada; sol testisi torsiyon nedeniyle opere edilen; sağda inmemiş testis, nöromotor gerilik ve dismorfik 

bulguları ile erken dönemde Prader-Willi sendromu tanısı alan bir olgu sunulmaktadır. 

Olgu: İki yaşında erkek hasta; çift taraflı inmemiş testis şikâyeti ile getirildi. Orşipeksi uygulanan olguda sol testisin torsiyone olduğu, sağ 

testisin sağ süpraskrotal bölgeye indirilebilerek sabitlendiği öğrenilmişti. Öyküsünden premetür doğum öyküsü, büyüme geriliği, nöromotor 

gerilik ve hipotonisi olduğu öğrenilen olgunun fizik muayenesinde vücut ağırlığı 9 kg (<3p), boyu 74 cm (<3p), baş çevresi 42 cm (<3p), 

dismorfik yüz, badem gözler, bilateral inmemiş testis, nöromotor gerilik mevcuttu. Myotonik distrofin geni normal olan olgunun, sitogenetik 

kromozom analizi 46 XY idi. Mevcut bulgular ile Prader-Willi sendromu ön tanısı ile gönderilen örneğinde, SNRPN geninde iki demetile kopya 

tespit edilerek Prader-Willi sendromu ile uyumlu geldi. Olgu; Çocuk Endokrin, Çocuk Nöroloji ve Çocuk Cerrahi Bölümlerince takip 

edilmektedir. 

Sonuç: Prader-Willi sendromu olguları genellikle obezite, boy kısalığı nedeniyle ileri yaş gruplarında başvurmaktadırlar. Bu olgularda; kilo 

alımı 2 yaş sonrası başlamaktadır. Bu çalışma; dismorfik bulgular, hipotoni ve inmemiş testisin, erken dönemde Prader-Willi sendromu tanısı 

için uyarıcı olabileceğini göstermiştir. 

  

Anahtar Kelimeler: hipotoni, Prader-Willi, testis 

 
 

[P-094] 
Olgu Sunumu: Uzun Boy ile Başvuran Sütçocuğu 
  

Elif Söbü, Yasemin Kendir Demirkol, Hacer Kamalı, Gül Demet Kaya Özçora 

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

  

Amaç: Marfan sendromu; bağ dokunun önemli bir yapıtaşı olan ‘fibrillin’ proteinini kodlayan FBN1 genindeki mutasyonlara bağlı gelişen, 

otozomal dominant kalıtılan bir hastalıktır. En ağır şekli neonatal Marfan sendromu olup olgular genellikle yaşamın ilk 2 yılında konjestif kalp 

yetmezliği sonucu kaybedilir. Hastaların tanınması kardiyak komplikasyonların önlenmesi açısından önemlidir 

Olgu: Akrabalık olmayan sağlıklı baba ile annenin 6. gebeliğinden 5. canlı doğumu (1 abortus) olarak 3300 gr C/S ile doğurtulmuş. Doğum 

öyküsünde özellik yok. İki aylıkken kilo alamama nedeniyle hastaneye başvuran olgunun muayenesinde tartı 4650 gr (-0,66 SD), boy 64 cm 

(3,02 SD), baş çevresi 39 cm (0,17 SD) saptandı. Yüksek damak, mikrognati ve araknodaktili dikkat çekmekteydi. El uzunluğu 8,5 cm, ayak 

uzunluğu 10 cm olarak ölçüldü. Gevşek cilt yapısı mevcuttu. Kardiyovasküler sistem muayenesinde üfürüm saptanmadı. Nörolojik 

muayenesinde belirgin aksiyal hipotonisitesi mevcuttu.Uzun boy ve kilo alamama nedeniyle değerlendirilen olgunun bu bulgulara eşlik eden 

retrognati, malar hipoplazi, antimongoloid aks, araknodaktili, dirsek ekstansiyonunda kısıtlılık, başparmak işareti, hipotositesi olması nedeniyle 

Marfan sendromu şüphesi ile FBN1 gen analizi gönderildi. Kardiyak üfürümü olmayan olgunun ekokardiyografisinde aortik anulus 11 mm (1,84 

SD), sinüs valsalva düzeyinde 20 mm (5,13 SD), asendan aorta 12 mm (1,17 SD) saptandı. Aortada sinüs valsalva düzeyinde belirgin dilatasyon 

mevcuttu. Genetik analizinde FBN1 geninde heterozigot c.3589+1 G>A mutasyonu saptandı. 

Sonuç: Neonatal dönemde uzun boyla başvuru çocuk hekimliği pratiğinde nadir görülen bir durumdur. Uzun boy nedeniyle başvuran ve Marfan 

sendromu tanısı alan olgu sunuldu. Neonatal Marfan sendromu bu hastalığın ağır ve nadir bir tipidir. Konjestif kalp yetmezliği, triküspit ve 

mitral kapak yetersizliklerine bağlı prognoz kötüdür. Erken tanı kardiyak komplikasyonların izlem ve tedavisi açısından önemlidir. 

  

Anahtar Kelimeler: marfan sendromu, uzun boy, aort dilatasyonu 
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[P-095] 
Düşük Doğum Ağırlıklı Doğan Bebeklerin Anne Sütü Ghrelin ve Nesfatin-1 Düzeylerinin Bebeğin Antropometrik 

Ölçümleri ile İlişkisi 
  

Berna Eroğlu Filibeli1, Melike Karabulut2, Saliha Aksun3, Gönül Çatlı4, Bumin Dündar4 
1Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinolojisi Bölümü, İzmir 
2Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, İzmir 
3İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Tıbbi Biyokimya AD, İzmir 
4İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Çocuk Endokrinolojisi BD, İzmir 

  

Giriş: Anne sütünde bulunan adipokinlerin, anne sütüyle beslenen bebeklerin büyümelerinde etkili olabileceği öne sürülmektedir. 

 

Amaç: İlk aylarda hızlı büyüme paterni gösteren düşük doğum ağırlıklı doğan bebeklerin (SGA), ilk 4 aylık dönemdeki antropometrik ölçümleri 

ile anne sütündeki total ghrelin (TGh) ve nesfatin-1 düzeyleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.  

 

Yöntem: Şubat 2017- Ağustos 2017 tarihleri arasında doğan yirmi SGA ve kontrol grubu olarak yirmi normal doğum ağırlıklı (AGA) bebek 

çalışmaya alındı. Tüm bebeklerin 0-1-4. aylarda araştırmacı doktor tarafından antropometrik ölçümleri (Baş çevresi (BÇ), göğüs çevresi (GÇ) ve 

orta kol çevresi (MAC)) kaydedildi ve bebeklerin anne sütlerinden 1. ve 4. aylarda TGh ve nesfatin-1 düzeyleri ELİZA yöntemi ile çalışıldı.  

 

Bulgular: SGA'lı grubun doğum ve birinci aydaki antropometrik ölçümleri AGA'lı gruba göre anlamlı olarak düşük saptandı (p<0,05). Dördüncü 

ayda anne sütündeki TGh ve nesfatin-1 değerleri SGA bebeklerde AGA bebeklere göre istatiksel olarak anlamlı derecede daha düşüktü (p<0,05). 

SGA grupta 1. ay nesfatin-1 seviyeleri ile 1.ay antropometik ölçümlerle anlamlı ilişki saptanmazken doğumdaki ağırlık, BÇ, MAC ve 4. Ay 

nesfatin-1 düzeyleri ile doğumdaki ağırlık ve GÇ arasında orta düzeyde negatif korelasyon mevcuttu (p<0,05). 

 

Sonuç: Anne sütü içeriğindeki TGh ve nesfatin-1 düzeylerinin AGA bebeklere kıyasla SGA bebeklerde farklılık gösterdiği saptanmıştır. SGA'lı 

bebeklerde; dördüncü ayda anne sütü TGh düzeylerinin daha düşük saptanması bu bebeklerde aktif Gh'nin büyüme hamlesinde daha etkili 

olabileceğini, diğer taraftan 4. ay nesfatin-1 düzeylerindeki düşüş ve nesfatin-1 ile antropometrik ölçümler arasındaki negatif ilişki anne sütü 

nesfatin-1'in ilk dört ayda hızlı büyüme paterni gösteren bu bebeklerde obeziteden koruyucu bir faktör olabileceğini düşündürmektedir. 

  

Anahtar Kelimeler: Düşük doğum ağırlıklı bebek, normal doğum ağırlıklı bebek, anne sütü, total ghrelin, nesfatin-1 

 

 

[P-096] 
Büyüme Hormonu Eksikliğinin Eşlik Ettiği Glikojen Depo Hastalığı Tip 0: Bir Olgu Sunumu 
  

Hakan Döneray1, Ayşe Özden1, İlker Tosun2 
1Atatürk Üniversitesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Erzurum 
2Atatürk Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Erzurum 

  

Amaç: Glikojen depo hastalığı tip 0 (GDH-0) hepatik glikojen sentetaz eksikliğine bağlı gelişen oldukça nadir bir hastalıktır. Büyüme hormonu 

eksikliği ile olan birliktelik daha önce tanımlanmamıştır. Bu posterde büyüme hormonu eksikliğinin eşlik ettiği GDH-0 tanılı bir olgu 

sunulmaktadır.  

Olgu: İki yaş üç aylık kız hasta kan şekerinde düşüklüğün eşlik ettiği ateşsiz havale geçirme nedeni ile getirildi. Öz geçmişinde özellik 

bulunmayan olgunun anne ve babası birinci dereceden akraba idi. Hastanın boyu 80 cm (- 2.4 SD) ve vücut ağırlığı 11.3 kg (10.P.) ölçüldü. Vital 

bulguları normal sınırlarda bulunan olgunun fizik muayenesi doğaldı. Laboratuvar incelemede tam kan sayımı, tam idrar, serumda glukoz, 

elektrolitler, kreatin kinaz, böbrek ve karaciğer fonksiyon testleri normaldi. IGF-1 77 ng/ml ve IGFBP-3 1.5 ng/ml idi. Lipid profilinde trigliserit 

209 mg/dl, kollesterol 176 mg/dl, HDL 52 mg/dl ve LDL 127 mg/dl bulundu. Kan şekeri takibinde serum glukozu 42 mg/dl iken kortizol 21 

mcg/dl, büyüme hormonu 0.65 ng/ml, insülin 0.39 mIU/ml, C-peptid 0.07 ng/ml, amonyak 118 mmol/l bulundu. Hipofiz MR incelemesi 

normaldi. 0.03 mg/kg/gün dozunda büyüme hormonu tedavisi başlandı. Kapiller kan glukozu takip edildi. Bir ay sonraki kontrolde aralıklı 

sabaha karşı olan kan şekeri düşüklükleri (50-70 mg/dl) tespit edildi. OGTT’de serum glukozunun 60.dk’da 241 mg/dl’ye kadar yükseldiği, 

glukoz artışına laktat yüksekliğinin eşlik ettiği ve 120.dk’da kan glukozu ve laktat düzeylerinin normale döndüğü saptandı. Bu tablonun açlık ve 

tokluk kan şekeri takiplerinde de sebat ettiği bulundu. Genetik incelemede GYS2 gen analizinde mutasyon saptandı. Hepatik glukojen sentetaz 

eksikliği tanısı konuldu. Açlık süresinin üç saati aşmaması ve gece çiğ nişasta alması önerildi. Takibinde yıllık büyüme hızının arttığı tespit 

edildi.  

Sonuç: Olgumuz hepatik glukojen sentetaz eksikliğine büyüme hormonu eksikliğinin eşlik ettiği ilk vakadır. Sabah hipoglisemisi olan ve 

hepatomegalinin eşlik etmediği olgularda hormonal etmenler dışlandıktan sonra açlık ve tokluk kan şekeri takibi ve OGTT sırasında serum laktat 

düzeyi denetlenmelidir. 

  

Anahtar Kelimeler: glikojen sentetaz eksikliği, büyüme hormonu eksikliği, hipoglisemi 
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[P-097] 
Nadir Görülen Bir Malign Paraganglioma Olgusu 
  

Zeynep Uzan Tatlı1, Gül Direk1, Mervenur Hepokur1, Nihal Hatipoğlu1, Leyla Akın1, Mustafa Kendirci1, Selim Kurtoğlu2 
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Kayseri 
2Memorial Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji ve Neonatoloji Uzmanı, Kayseri 

  

Amaç: Paraganglioma nadir görülen nöro-endokrin tümörlerden olup adrenal medulla dışında yerleşim gösteren feokromasitoma olarak da 

adlandırılabilir. Çocuklarda görülme sıklığı yaklaşık 1/50.000 olarak bildirilmektedir. Başta hipertansiyon olmak üzere katekolamin salınıma 

bağlı semptomlar başvuruda sıklıkla bulunurken nadiren metabolik olarak inaktif tümörler de görülebilir. Nadir görülen bu tümör çoğunlukla 

benign kabul edilirken metastaz gösterilen olgular malign karakterdedir.  

Karın ağrısı şikayeti ile yapılan ultrasonografide kitle saptanan ve yapılan değerlendirme sonucu malign paraganglioma saptanan olgu, hastalığın 

çocuklarda çok nadir görülmesi dolayısı ile sunulmuştur. 

 

Olgu: 10 yaşında erkek hasta. Sünnet sonrası devam eden hematüri şikayeti ile yapılan ultrasonografik değerlendirmede retroperitoneal 

yerleşimli, yüksek kanlanma gösteren kitlesel lezyon saptanması üzerine kliniğimize yönlendirildi. Hastanın annesinin malign paraganglioma 

tanısı ile takip edildiği ve anneannesinin glomus tümörü nedeni ile opere olduğu öğrenildi. Aile öyküsü ve karın ağrısı şikayeti ile hastaya 3 yıl 

önce ilk kez ultrasonografik görüntüleme yapıldığı ve sonrasında yıllık tekrarlarında patoloji saptanmadığı ifade edildi. Hastanın fizik 

muayenesinde vücut ağırlığı:24.5kg (5p), boy: 132.9cm (21p) di. Pubertal gelişimi Tanner evre 1 ile uyumluydu. Kan basıncı değerleri ve vital 

bulguları normal olup, flushing, çarpıntı şikayetleri yoktu. 24 saatlik idrarda bakılan VMA, metanefrin ve normetanefrin düzeyleri, plazma 

serbest metanefrin ve fraksiyone metanefrin düzeyleri normal sınırlardaydı. Radyolojik değerlendirmede sağ sürrenal bez komşuluğunda 

retroperitoneal yerleşimli 4.5cm çapında primer tümör dışında metastatik lezyon saptanmadı. Sintigrafik değerlendirmede primer tümöre ek 

olarak sağ akciğer üst lobunda milimetrik subplevral şüpheli nodüler lezyon saptandı. Hastanın annesinde operasyon esnasında hipertansif kriz 

geçirme öyküsü olması ve karın içi yerleşimli kitlelerin yüksek oranda fonksiyonel olması nedeni ile hastaya antihpertansif tedavi başlanarak 

operasyonu planlandı. Kitlenin total eksizyonu yapıldı. Operasyon esnasında komplikasyon görülmedi. Kitlenin patolojik değerlendirmesi 

sinaptofizin ve kromogranin ile pozitif boyanan esktraadrenal yerleşimli sempatik paraganglioma ile uyumlu olarak değerlendirildi. Kitle 

etrafında izlenen patolojik boyuttaki lenf nodlarında da metastaz varlığı dolayısı ile hasta malign seyirli paraganglioma tanısı ile izleme alındı. 

Sonuç: Çocukluk çağında feokromasitoma ve paraganglioma nadir görülen tümörlerdendir. Malign davranış için tek güvenilir parametre 

metastaz varlığının gösterilmesidir. Preoperatif görüntüleme yayılımın saptanması ve prognoz açısından önemli olsa da her zaman yeterli bilgiyi 

vermeyebilir. Bazı olgularda ilk tanıdan yıllar sonra metastaz saptanabilir. Hastaların bu açıdan izlemi önem taşır. 

  

Anahtar Kelimeler: paraganglioma, feokromasitoma, hipertansiyon 

 

 

[P-098] 
İnsülin Pompası Tedavisi Alan Brittle Diyabetli Olgularımızda İnsülin Glulisin Deneyimi 
  

Ayşe Derya Buluş1, Ayça Törel Ergür2 
1Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pediatrik Endokrinoloji Bölümü,Ankara 
2Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalı,Ankara 

  

Giriş: Brittle diyabet hastaları kan şekerinde geniş dalgalanmalar olan, aynı tip ve aynı doz insülin tedavisine, farklı kan şekeri cevapları veren 

Tip 1 diyabetlilerdir. HbA1c seviyeleri tipik olarak yüksek(>%10), kronik komplikasyonlar daha sıktır. Hızlı etkili insülinlerin (HEİ) emilim 

süresinin kısa oluşu ve postprandiyal hipoglisemi riskinin az olması nedenleriyle özellikle tip 1 diyabetli çocukların tedavisinde önem arz 

etmektedir. Hızlı etkili insülinler; insülin aspart, insülin lispro ve insülin glulisindir. İnsulin glulisinin (IG), çinko yerine polisorbat 20 içermesi 

nedeniyle etki süresinin daha kısa olduğu öne sürülmektedir. Bu çalışmada; brittle diyabet tanısı ile takip edilen ve insülin pompa tedavisinde IG 

tedavisi alan tip 1 diyabetes mellituslu beş hastanın sonuçları tartışılmıştır. 

 

Materyal-Metod: Çalışmamıza tip 1 diyabetes mellitus tanısı ile takip edilen başvuran beş hasta dahil edildi.4' ü kız,1' i erkek olan beş olgunun 

yaşları 7.6-16.5 yıl arasında değişmekteydi. Olguların diabet süreleri ise 3 yıl ila 7.5 yıl arasında idi. Brittle diyabet tanısı aynı tip ve aynı doz 

insülin tedavisiyle kan şekerinde geniş dalgalanma (hipoglisemi-hiperglisemi) tespit edilen ve/veya yılda üç yada daha fazla kez hipoglisemi 

nedeniyle hastaneye yatırılan olgularda esas alındı. 

 

Sonuç: İnsülin pompa kullanırken insülin lispro(IL) veya insülin aspart(IA) kullanan hastalarımızda postprandial hipoglisemi ve/veya 

hiperglisemisi olan hastaların insülinleri insülin glulisin(IG) ile değiştirildi. Beş hastamızda IG ile daha az sıklıkta hipoglisemi (hipoglisemi 

sayısı 9’dan 1’e düştü) ve/veya hiperglisemi tespit edilmiş olup kan şekeri regülasyonu daha iyi seyreden hastalarda HbA1c’de (Ortalama 

%8,4±1,2’den %7.7±0,9 a düşüş )iyileşme saptandı. 

 

Yorum: Her üç hızlı etkili insülinin glisemik kontrol etkinliğinin eşit olduğu bilinmektedir. Bununla birlikte yapılan son çalışmalarda insülin 

glulisinin diğer hızlı etkili insülinlere göre postprandial hiperglisemiyi azaltmakta, HbA1c düzeyinde iyileşme sağladığı ve postprandial 

hipoglisemi görülme oranını azalttığı gösterilmiştir. 

Brittle diyabet tanısı ile takip ettiğimiz hastalarımızda sayımız az olmakla birlikte insülin glulisin ile daha az hipoglisemi ve/veya hiperglisemi 

saptamış olup HbA1c’de iyileşme görülmüştür. 

  

Anahtar Kelimeler: Tip1 diabet, insülin pompası, brittle diyabet, insülin glulisin 
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[P-099] 
Tip 1 Diyabetes Mellitus'lu Çocuklar Ve Sağlıklı Çocukların El Fonksiyonlarının Karşılaştırılması 
  

Canan Atay1, Ebru Kaya Mutlu2, Hanifegül Taşkıran3, İlker Tolga Özgen4 
1İstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, İstanbul 
2İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, İstanbul 
3İstanbul Aydın Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, İstanbul 
4Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul 

  

Amaç: 8-12 yaş arası Tip1 Diyabetes Mellitus’lu (T1DM) çocuklar ile sağlıklı çocukların el fonksiyonlarının karşılaştırılmasıdır. 

Materyal-Metod: Bu amaçla 8-12 yaş aralığında T1DM tanısı konmuş çocuklar (n=46) ile sağlıklı çocuklar (n=51) olmak üzere iki grup 

çalışmaya dahil edildi. Grupların üst ekstremite eklem hareket açıklığı (EHA) universal gonyometre ile, kas kuvveti “Hand-held” dinanometre 

(Lafeyette Instrument®, Lafayette,IN) ile, elin kaba kavrama kuvveti “Hand-Grip” El Dinamometresi JAMAR (JAMAR, JA Preston Co, 

Michigan, USA) ile, parmak kuvveti “pinchmetre” Baseline® (MechanicalPinch Gauges, NexGen Ergonomics, Inc.Montreal, Canada) ile, elin 

fonksiyonel değerlendirilmesi Modifiye-Jebsen-Taylor El Fonksiyon Testi (JTEFT) ve Purdue-Pegboard testi ile ve yaşam kalitesi Çocuklar İçin 

Yaşam Kalitesi Ölçeği (ÇİYKÖ) ile değerlendirildi.  

Bulgular: JTEFT, yazı yazma süresi T1DM grubunun dominant tarafında kontrol grubuna kıyasla anlamlı ölçüde uzun bulundu (p=0,001). 

T1DM grubunun non-dominant tarafında kart çevirme, büyük-hafif nesneler ve büyük-ağır nesneleri atlatma süresi kontrol grubuna göre anlamlı 

ölçüde uzun bulundu (sırasıyla p=0,001, p=0,001 ve p=0,002). Purdue-Pegboard fonksiyon testinde, kas kuvvetinde ve EHA’da her iki grup 

arasında anlamlı fark bulunmadı (p>0.05). Çocukların ÇİYKÖ’nden aldıkları puan ortalamaları karşılaştırıldığında; fiziksel sağlık (p=0,04), 

psikososyal sağlık (p=0,001), duygusal işlevsellik (0,001), okul işlevselliği (p=0,002) ve ölçek toplam puanı (p=0,001) ile ebeveynlerinin 

görüşlerine göre de duygusal işlevsellik açısından (p=0,02) gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulundu. 

Sonuç: Amerikan Diyabet Derneği'nin klinik uygulama kılavuzlarında, rutin muayenede kardiyovasküler ve sinir sistemlerinin analizlerini 

önermesine rağmen kas-iskelet bozukluklarının değerlendirilmesine yer verilmemektedir. Çalışmamızın sonuçlarına göre, T1DM'li çocukların el 

fonksiyonlarında, özellikle yazma için dominant taraf ve kart döndürme ve büyük nesneyi hareket ettirmede non-dominant tarafın sağlıklı 

çocuklara göre etkilendiği bulundu. Ayrıca, yaşam kalitelerinin kontrol grubuna göre düşük olduğu ancak ebeveynlerin bunu tam olarak 

göremediği bulundu. Bu nedenle, el fonksiyonlarının değerlendirilmesi gibi kas-iskelet bozukluklarının değerlendirilmesi T1DM’li çocukların 

rutin kontrollerine dahil edilmesi gerektiğini ve T1DM'li çocuklar için fonksiyonel yetenekleri ve yaşam kalitesini en üst düzeye çıkarmak için 

çok disiplinli bir yaklaşım gerekliliğini düşünmekteyiz. 

  

Anahtar Kelimeler: çocuklar, el fonksiyonları, Jebsen Taylor el fonksiyon testi, tip 1 diyabetes mellitus, yaşam kalitesi 

 

 

[P-100] 
Atipik Diyabet Özellikleri Gösteren Kız Hastada G6PC2(Glukoz 6 Fosfataz Katalitik Subunit 2) Geninde Heterozigot 

Mutasyon; Klinik Verileri Açıklar Mı Yoksa Bir Polimorfizm Mi? 
  

Elif Özsu1, Emel Gül Açıkgöz2 
1Memorial Sağlık Grubu, Pediatrik Endokrinoloji, İstanbul 
2Samsun Kadındoğum ve Çocuk Hastanesi, Samsun 

  

Amaç: Diyabet tiplerininin belirlenmesi her zaman çok kesin olmamakta ve kimi zaman tanı zorlukları olabilmektedir. Burada 10 yaşında 

diyabet tanısı almış ancak uygun bir sınıflama yapılamamış hastada genetik analiz ile nadir görülen bir mutasyon saptanmıştır.  

 

Olgu: ilk kez 9 yas 7 aylıkken obezite nedeni ile tetkik edilen, kan şekeri ve lipidleri normal olan hasta, 2011 yılının sonunda tesadüf bakılan kan 

şekerinin 570 mg/dl olması nedeni ile yatırılarak izleme alınmış. Eş zamanlı bakılan keton negatif imiş. Son zamanlarda kilo kaybı olan vakanın 

başka şikayeti yokmus. Geliş fizik bakısında 54 kg (99p) boy: 146,7 cm (95p) vücut kitle indeksi 25.3 (98p) olup ax2p2t3-3 idi. Biyokimyasal 

parametreleri; Akş: 363 mg/dl kan gazı normal, bazal insülin: 3,76 mıu/ml c peptit: 1ng/ml Hba1c%10, elektrolitleri, lipidleri normal aralıkta idi. 

Tiroid fonksiyon testleri normal ve otoantikorları negatif idi. Anti GAD negatif saptandı. Öncelikle Tip 1 Diyabet düşünülen ve subkutan insulin 

tedavisi başlanan hastanın kan şeker düzeyi düşük doz insülin kullanmasına rağmen genellikle iyi seyretti. 3 yıl sonunda hala rezervi olması 

neden ile MODY paneli yollandı ve monogenik diyabete yol açan 23 gen çalışıldı. G6PC2 geninde heterozigot olası patolojik bir mutasyon 

saptandı. Bu mutasyon şimdiye kadar bildirilmiş bir monogenik diyabetten ziyade açlık kan şekeri ayarlanması ve HbA1c değeri üzerinde etkisi 

ile bilinmektedir.  

 

Sonuç: Tip 2 diyabete yatkınlık oluşturan ve genellikle açlık kan şeker regülasyonunda etkin olan bu genin monogenik diyabete sebep olduğu 

bilinmemektedir. Genetik inceleme ile diyabet sınıflaması daha net yapılabilecektir. 

  

Anahtar Kelimeler: atipik, diyabet, Glukoz 6 fosfataz katalitik subunit 2 
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[P-101] 
Geçici ve Kalıcı Neonatal Diyabet Nedeni Olan INS Gen Mutasyonuna Sahip İki Kuzen 
  

Meliha Demiral1, Kıymet Çelik2, Nilufer Okur2, Serdar Balsak3, Hüseyin Demirbilek4, Mehmet Nuri Özbek1 
1Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Diyarbakır 
2Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi, Neonatoloji Bilim Dalı, Diyarbakır 
3Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Diyarbakır 
4Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji, Ankara 

  

Giriş: INS gen mutasyonları, preproinsülin-insülin sentezinde bozukluğa neden olarak neonatal diyabete yolaçar. Heterozigot mutasyonlar kalıcı 

neonatal diyabetle ilişkiliyken akraba evliliğinin yaygın olduğu bölgelerde homozigot mutasyonlar da kalıcı neonatal diyabete 

yolaçabilmektedir. Burada aynı homozigot INS gen mutasyonu saptanan paternal kuzen olan neonatal diyabetli iki hastada birinde kalıcı 

diğerinde geçici neonatal diyabet seyri sunulmuştur. 
 

Olgu: Birinci Olgu: 4 yaşında kız hasta, özgeçmişinde 36haftalık, 1400g doğduğu, anne-babanın birinci derece kuzen olduğu, 2 günlükken düşük 

doğum ağırlığı ve kan şekeri yüksekliği nedeni ile hastanemize sevk edildiği öğrenildi. Serum glukozu 554mg/dl iken insülin: 1.4uIU/ml, 

cpeptid:0.1ng/ml, kan-idrar ketonu negatifti. Takipte NPH-kristalize insülin ile kan şekeri regülasyonu sağlandı. Diyabetle ilişkili otoantikorlar 

negatifti, genetik testlerde INS geninde promotor bölgede homozigot c.-331>G mutasyonu saptandı. Son kontrolünde 1ü/kg/gün dozunda insülin 

tedavisi ile kan şekeri izlemi stabil, HbA1c %7.1 idi. 

İkinci olgu: 15 aylık kız hasta, özgeçmişinde 28haftalık, 850g olarak doğduğu, anne-babanın birinci derece kuzen olduğu, prematürite, solunum 

sıkıntısı nedeniyle yatırıldığı öğrenildi. Postnatal birinci gün başlayan hiperglisemileri (255-502 mg/dl) gözlendi. Kan-idrar ketonu negatifti, 

aralıklı insülin infüzyonu ile kan şekeri regüle edildi. Postnatal 10. günde serum glukoz:322 mg/dl iken insülin:0.273 μIU/ml, c-peptid<0.1 

ng/ml saptanması üzerine neonatal diyabet tanısıyla, NPH insülin tedavisi başlandı, ancak kan şekeri regülasyonu sağlanamadığı için glarjin 

insülinle tedaviye devam edildi. Diyabetle ilişkili otoantikorlar negatifti. Paternal kuzeninde neonatal diyabet öyküsü olan hastada genetik 

analizde INS geninde promotor bölgede aynı homozigot c.-331>G mutasyonu saptandı. Sekiz aylıkken insülin yapıldığında hipoglisemi olması 

nedeniyle insülin kesildi. Son 5 aydır insülinsiz takibinde açlık kan şekerleri 80-90mg/dl, son bakılan cpeptid:0.9ng/ml, insülin:2.2 μIU/ml, 

HbA1c:% 4,9 idi. 
 

Sonuç: INS mutasyonu ile ilişkili neonatal diyabetli hastalarda inutero insülin sekresyonu azalır, tüm hastalarda bizim hastalarımızda olduğu gibi 

düşük doğum ağırlığı ortak bulgudur, ancak diyabetin başlangıç yaşı, seyri, süresi aynı ailede, aynı mutasyonda bile değişken olabilir. Epigenetik 

varvasyonlar, intrauterin stres, gen ekspresyonunu etkileyen tanımlanmamış genlerin bu duruma yol açtığı düşünülmektedir. 

  

Anahtar Kelimeler: yenidoğan, diyabet, INS gen mutasyonu 

 

 

[P-102] 
İzole Neonatal Diyabetli PTF1A Mutasyonu Saptanan Bir Olgu 
  

Meliha Demiral1, Kıymet Çelik2, Nilufer Okur2, Samim Özen3, Damla Gökşen3, Mehmet Nuri Özbek1 
1Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Diyarbakır 
2Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi, Neonatoloji Bilim Dalı, Diyarbakır 
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, İzmir 

  

Amaç: Pankreas transkripsiyon faktör 1 (PTF1A) pankreas ve serebellumun gelişiminde rol oynayan bir transkripsiyon faktördür, PTF1A 

mutasyonlarında β-hücre apoptozis-disfonksiyonu nedeniyle neonatal diyabet gelişir. PTF1A’nın truncating mutasyonu pankreas 

agenezisi/hipoplazisi, serebellar agenezi ve ciddi nörogelişimsel problemlere yolaçarken distal enhacer mutasyonları izole pankreas 

agenezi/hipoplazisiyle ilişkilidir. Burada PTF1A’nin homozigot distal enhacer mutasyonuna bağlı neonatal diyabet gelişen ancak ilginç olarak 

pankreas egzokrin fonksiyon bozukluğu saptanmayan bir hasta sunulmuştur. 
 

Olgu: 5 aylık erkek hasta, birinci derece kuzen olan anne-babadan 36haftalık 1880g, doğan hasta prematurite ve düşük doğum ağırlığı nedeni ile 

yenidoğan yoğun bakım ünitesine yatırıldı. Prematurite bulguları dışında anormal muayene bulgusu yoktu. Postnatal altıncı saatte hiperglisemi 

(244 mg/dl) tespit edildi, tekdoz kristalize insülin yapılarak kan şekeri regülasyonu sağlandı. Dört günlükken beslenmenin arttırılmasıyla kan 

şekerleri 300mg/dl ve üzerinde seyretti, kristalize insülin tedavisi idame edildi ancak takipte hipoglisemi-hiperglisemi atakları olması nedeni ile 

glarjin insülin tedavisine geçildi. Tetkiklerinde serum glukoz:300mg/dl iken insülin:0.1µU/ml cpeptid:0.1ng/ml, keton negatif, diyabet ile ilişkili 

otoantikorlar negatifti. Batın distansiyonu ve beslenme intolerası mevcuttu, gaitada yağ saptanmadı, indirgen madde negatifti, pankreatik amilaz 

ve lipaz düzeyleri normalin alt sınırındaydı. Batın ultrasonografisinde gaz nedeniyle optimal değerlendirme yapılamadı, batın MR’da pankreas 

kanalı görüldü. Transfontanel ultrasonografide patoloji yoktu. Kan şekeri regülasyonunu sağlamak için insülin pompası ile takip edildi ancak 

hipoglisemi-hiperglisemi ataklarında değişiklik olmadı, takibe glarjin insülin ile devam edildi. Genetik incelemede PTF1A geninde homozigot 

distal enhacer g.23508365A>G mutasyonu saptandı. Anne-babanın aynı mutasyon için heterozigot taşıyıcı olduğu tespit edildi. Hastanın 5 

aylıkken yapılan muayenesinde ağırlık: 4500g(-3.1SD), boy:52cm(-4.8SD), baş çevresi: 40cm(-2SD) başını tutuyor, desteksiz oturuyor, glarjin 

insülin ile kan şekerleri stabildi, kranial görüntüleme planlandı. 
 

Sonuç:: PTF1A distal enhacer g.23508365A>G bölgesi mutasyonunun pankreas agenezisi/hipoplazisi ile ilişkisi bilinmektedir ve pankreas 

hipoplazisi saptanan hastalarda egzokrin pankreas fonksiyon bozukluğu olduğu bildirilmiştir. Hastamızda da pankreas kısmen görüntülenmiş 

ancak egzokrin pankreas fonksiyon bozukluğu tespit edilememiştir. Hastamızdaki farklı klinik prezentasyon nedeni ile genotip-klinik fenotip 

ilişkisini vurgulamak amaçlanmıştır. 

  

Anahtar Kelimeler: yenidoğan, diyabet, PTF1A gen mutasyonu 
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[P-103] 
Tip 1 Diyabetli bir olguda GullianBarr Sendromu: Koinsidans? 
  

Mehmet Nur Talay1, Meliha Demiral2, Murat Kangın1, Bahattin Sayınbatur3, Mehmet Nuri Özbek2 
1Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı, Diyarbakır 
2Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Diyarbakır 
3Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Çocuk Nöroloji Bilim Dalı, Diyarbakır 

  

Amaç: Tip 1 diyabet ve Guillain Barr sendromu (GBS); etyopatogenezinde genellikle enfeksiyonla tetiklenen otoimmun mekanizmalar olan iki 

ayrı hastalık grubudur. Erişkin yaş grubunda nadiren diyabetik ketoasidoz sırasında periferik sinir hücresi yüzeyindeki antijenlere karşı gelişen T 

hücre cevabı, kompleman aktivasyonu ve humöral immun yanıt nedeniyle GBS ortaya çıktığı bildirilmiştir. Burada tip 1 diyabet tanısından 4 ay 

sonra GBS gelişen adölesan bir olgu sunulmuştur. 

 

Olgu: Dört aydır tip 1 diyabet tanısıyla izlenen 12 yaşında kız hasta bir gün önce başlayan karın ağrısı, halsizlik ve kusma nedeniyle başvurdu. 

Muayenesinde yutma güçlüğü, halsizlik mevcuttu, destekle yürüyebiliyordu. Kan gazı normal, keton negatif ve kan şekeri 200 mg/dl olması 

üzerine kliniğe yatırıldı. Rutin tetkiklerinde anormal bulgu yoktu. Başvurudan 12 saat sonra alt ekstremitelerinde hareket kaybı gelişmesi üzerine 

GBS olabileceği düşünülerek yoğun bakım ünitesine (YBÜ) alındı, hastanın genel durumu iyi ancak kas gücü alt ve üst extremitelerde 1/5 

saptandı. DTR alt ve üst extremitelerde pozitifti. Çocuk nöroloji tarafından GBS bulber tutulum olarak değerlendirildi. Akut flask paralizi 

açısından gönderilen gaita örneğinde poliovirus saptanmadı. 2gr/kg dan 2 gün IVIG verilmesi planlandı. Takipte önce konuşma bozukluğu 

ardından solunum yetmezliği gelişmeye başladı. Kan gazında PaCO2:53 olması ve hastanın bilinci açık bir şekilde nefes almakta zorlandığını 

ifade etmesi üzerine entübe edilerek mekanik ventilatöre bağlandı, IVIG tedavisi verildi. YBÜ’de 5. günde klinik düzelme gözlenmedi, ikince 

kez İVİG verildi. BOS incelemesinde albumino sitolojik disosiasyon tespit edildi. İkinci doz IVIG tedavisinden 5 gün sonra üst extremite kas 

gücünde ve boyun hareketlerinde yavaş bir düzelme saptandı, 7.gün extübe edildi, genel durumu daha iyi olması nedeniyle 14. gün yoğun 

bakımdan çıkarıldı. Hastanın son kontrolünde nörolojik muayenesi normal, kas gücü 5/5, insülin pompası ile kan şekerleri regüle, HbA1c: %6.9 

idi. 

 

Sonuç: Yeni tanı tip 1 diyabetli hastalarda erken dönemde GBS gelişmesi; iki otoimmun proçesin birbirini tetiklediğini düşündürmektedir. Nadir 

görülen bir birliktelik olması nedeni ile dikkat çekmek üzere sunulmuştur. 

  

Anahtar Kelimeler: Tip 1 diyabet, guillanbarre sendromu, otoimmunite 

 

 

[P-105] 
Tip 1 Diyabetes Mellituslu Çocuk Ve Adolesan Olgulardaki 25-Hidroksi Vitamin D Düzeylerinin Ketoasidoz Ve İzlem 

Verileri İle İlişkisi 
  

Gökcen Karamık1, Aslıhan Araslı Yılmaz2, Nurdan Yıldırım2, Zehra Aycan2, Şenay Savaş Erdeve2, Semra Çetinkaya2 
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve 

Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji 

Kliniği, Ankara 

  

Giriş: Tip 1 diyabetes mellitus (T1DM) pankreasın beta hücrelerinin harabiyetine bağlı, insülin üretim eksikliğinden kaynaklanan otoimmün bir 

hastalıktır. Genetik yatkınlık zemininde çevresel faktörler otoimmüniteyi tetiklemektedir. D vitamininin güçlü bir immünmodulatuar olması 

nedeni ile T1DM etiyopatogenezinde ve izleminde önemli bir rolü olduğu düşünülmektedir. Çalışmamızda T1DM’li çocuk ve adolesan 

olgularımızın tanı anındaki 25-hidroksi vitamin D (25-OHD) düzeylerinin; klinik, laboratuvar ve izlem verileri ile ilişkisini değerlendirmeyi 

amaçladık. 

 

Gereç-Yöntem: 2009-2015 tarihleri arasında kliniğimizde, T1DM tanısı alan ve veri kayıtları eksiksiz olan 115 olgu çalışmaya alındı. Olguların 

başvuru, öz/soygeçmiş, klinik, laboratuvar, izlem verileri tarandı. Farklı çalışmalarda önerilen 25-OHD düzeylerinin 

eksiklik/yetersizlik/yeterlilik eşik düzeylerine göre (<10, 10-20, >20 ng/ml ve <20, 20-30, >30 ng/ml); tüm verilerin ilişkisi değerlendirildi. 

 

Bulgular: Olgularımızın %53,9’u kız, tanı yaş ortalaması 8,62±4,19 yıl idi. En sık yaş grubunu %41,9 ile 10-14 yaş arası oluştururken, olguların 

%59,1’i prepubertaldi. Olgularımızın %53,9’u diyabetik ketoasidoz (DKA) ile tanı almıştı ve %32,2 oranı ile en sık anti-adacık antikoru ve anti-

GAD antikoru birlikteliği mevcuttu. Tanıda bakılan ortalama 25-OH D düzeyi 18,90±11,07 ng/ml idi ve olguların %86’sının 25-OHD düzeyinin 

<30 ng/ml, %60’ının <20 ng/ml olduğu saptandı. Ortalama 25-OHD düzeyleri eksik/yetersiz/yeterli durumuna göre üç farklı eşik değer alınarak 

değerlendirildiğinde; 25-OH D düzeyi <20 ng/ml olan olguların ketoz/ketoasidozdan çıkma sürelerinin daha uzun olduğu, yine 25-OHD düzeyi 

yeterli olan olguların ketozis ile tanı aldığı saptandı. 2±1. ay kontrollerindeki balayı durumları (%52,2’si balayı döneminde), insülin dozları ve 

tanı sonrası ilk iki yıldaki ortalama HBA1c düzeyleri ile ortalama 25-OHD düzeyleri arasında bir ilişki bulunmadığı belirlendi. 

 

Tartışma: Çalışmamız klinik ve izlem verilerinin, özellikle 2±1. ay kontrollerindeki balayı durumlarının D vitamini düzeyi ile ilişkisinin 

değerlendirildiği bir çalışmadır. Çalışmamızda 25-OHD düzeyi yeterli olduğunda olguların DKA derecelerinin azaldığını ve ketoasidozdan 

çıkma sürelerinin kısaldığını saptamakla birlikte benzer bir ilişkiyi izlem verileri ile D vitamini arasında saptamadık. 

  

Anahtar Kelimeler: 25 OH D, Tip 1 diyabetes, balayı dönemi, çocukluk çağı, adolesan çağı 

 



 

130 
 

[P-106] 
Eskişehir İlindeki Tip 1 Diyabet Hastalarının Epidemiyolojik İncelemesi 
  

İlhan Hazer, Enver Şimşek, Meliha Demiral, Çiğdem Binay 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Eskişehir 

  

Bu çalışmamızda Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalında 2010-

2017 yılları arasında 18 yaş öncesi tanı alan ve takipleri yapılan 140 tip 1 diyabetes mellitus (T1DM) hastası retrospektif olarak incelenerek; 

hastaların tanı yaşı dağılımları, cinsiyetleri, serum insülin ve c-peptit düzeyleri, T1DM ile ilişkili glutamik asit dekarboksilaz otoantikoru (anti-

GAD),insülin otoantikoru(IAA), adacık hücre otoantikoru(ICA) varlığı; tiroglobulin peroksidaz antikoru varlığı; doku transglutaminaz 

otoantikoru varlığı; tanı anındaki klinik bulguları; mevsimsel özelliği incelendi. Hastaların 70’i kız 70’i erkek, ortalama tanı yaşı 9.3±4.3 olarak 

(0,75-17) bulundu. Tanı anında hastaların 36’sı hiperglisemi(%26,1),46’sı ketoz(%33,3), 30’u ketoasidoz(%31,1) 13’ü ketoasidoz koması(%9,4) 

ile başvurdu. Hastalık başlangıcının en sık ilkbahar ayında, en düşük yaz ayında olduğu saptandı. Tiroit peroksidaz otoantikoru(anti TPO) 

pozitifliği gösteren hasta sayısı 22(%15,6), anti doku transglutaminaz IgA(TG-IgA) pozitifliği gösteren hasta sayısı 21(%15,8)’di. T1DM ile 

ilişkili otoantikorlardan anti-GAD 68 hastada (%63), ICA 53 hastada (%52) ve IAA 23 hastada(%22.3) pozitif saptandı. Bütün otoantikorları 

negatif olan hastalar başka bir çalışmada değerlendirilmekte olup çalışma devam etmektedir 

  

Anahtar Kelimeler: Tip 1 diyabet, Eskişehir, epidemiyolojik 

 

 

[P-107] 
Donohue Sendromu ve Hipertrofik Kardiyomyopati 
  

Ayşe Derya Buluş1, Esra Döğer3, Dilek Sarıcı2, Şeyma Kayalı5, Aylin Uğurlu3, Gökhan Kalkan4 
1Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji Bölümü, Ankara 
2Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Bölümü, Ankara 
3Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Ankara 
4Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Yoğun Bakım, Ankara 
5Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kardioloji Bölümü, Ankara 

  

Amaç: Donohue sendromu insülin reseptör genindeki mutasyonların neden olduğu, insülin direnci ile karakterize otozomal resesif geçişli ender 

görülen konjenital bir hastalıktır. İntrauterin ve postnatal büyüme geriliği, ciltaltı yağ doku atrofisi,dismorfik yüz görünümü,akantozis 

nigrikans,batın distansiyonu,hipertrikoz, açlık hipoglisemi ve tokluk hiperglisemi, şiddetli insülin direnci ve insülin direncine bağlı 

hiperinsülinemi ile karakterizedir. Burada Donohue sendromu ve hipertrofik kardiyomyopati birlikteliği olan olguyu sunacağız 

 

OLGU SUNUMU 

Yirmi üç yaşındaki annenin G2Y2 olarak 36 haftalık 1720 gr NSVY ile doğan kız hasta IUGR nedeni ile YYBÜ’ne yatırıldı.  

Soygeçmişinde: anne baba arasında 1. Derece akrabalık mevcut.  

Fizik Muayene: VA: 1720 gr(<3 p), Boy:42 cm(<3 p), BÇ: 33 cm (<3 p).ÖF:4x2 cm, AF:3x1 cm açık.Genel durumu orta,hipoaktif,elfin 

face,saçlar kaba ve kuru, akantozis,subkutan yağ dokusu azalmış,cildi kırışık, hipertrofik dudaklar,yaygın hipertrikozis,interkostal 

retraksiyon,batında distansiyon,haricen kız görünümde(labia majorlarda hipertrofi) 

Postnatal 8.gününde KŞ’leri250-300civarında seyreden hasta bölümümüze danışıldı. 

Laboratuvar tetkiklerinde:KŞ:328mg/dl,İnsülin:>300(5253)µIU/ml,C-peptid:>30 (76,16) ng/ml, TİT:idrar dansite:1012 glukoz (++), keton (-

),KCFT,BFT,Hemogram,Kan gazı: normaldi. 

Batın USG:karaciğer boyutları normal,her iki böbrek >95 persentil, her iki böbrekde multipl milimetrik ekojeniteler.EKO:sol ventrikül ve 

interventriküler septumda hafif hipertrofi. 

Hastaya 0,01 ünite/kg/saatten regüler insülin başlandı ve 0,1 ünite/kg/saate kadar çıkarılmasına rağmen kan şekerleri regüle edilemedi.Postnatal 

32.Gününde AST:58 U/L, ALT:82 U/L, total bil: 5,61 mg/dl, direk bil:3,89 mg/dl’yegastroenteroloji bölümü tarafından ursafalk tedavisi 

başlandı. 

Postnatal 51.Gününde 7U/kg/gün insülin glarjin ile taburcu edildi. 

3 aylıkken poliklinik kontrolü sırasında hipoglisemik konvülsiyon(3 saat açlık sonrası) nedeni ile servise yatırıldı. Fizik muayenesinde yeni 

saptanan 2/6sistolik üfürüm nedeni ile çekilen EKO:hipertrofik kardiyomyopati ve sol ventrikül çıkışında darlık nedeni ile propranolol tedavisi 

başlandı. 

Hipertrofik kardiyomyopati nedeni ile rekombinant IGF-I tedavisi verilemedi. 

Genetik analiz: INSR geninde exon 3-22 de homozigot delesyon. 

8 aylıkken pnömoni nedeni ile ex oldu. 

Sonuç:  

Donohue sendromu fatal tedavi yönetimi zor olan bir hastalıktır. Tedavide beslenme,insülin ve rekombinantIGF-1 tedavisi kullanılmakta birlikte 

görüş birliği bulunmamaktadır.Donohue sendromunu takip ederken eşlik edebilecek diğer bulgular açısından (hipertrofik kardiyomyopati,over 

kistleri, kolestaz) dikkatli olunmalıdır. 

  

Anahtar Kelimeler: Donohue Sendromu, hiperinsülinizm, hipertrofik kardiyomyopati 
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[P-108] 
Diyabetik Ketoasidoza Eşlik Eden Ciddi Hipertrigliseridemi ve Klinik Seyri 
  

Ayça Selda Altıncık, Bayram Özhan 

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Endokrinoljisi BD, Denizli 

  

Amaç: Diyabetik ketozasidoz (DKA) ve ciddi hipertrigliseridemi (Trigliserid >1000 mg/dl) birlikteliği erişkin hasta serilerinde %8-12.5 

oranında bildirilmiş olup, çocuk hastalarda insidansı bilinmemektedir.Olgumuz, pediatrik literatürde yeni tanı DKA ve hipertrigliseridemi 

beraberliğinin oldukça az olması, trigliserid yüksekliğinin DKA yönetiminde yol açtığı güçlüklerin tartışılması ve trigliserid yüksekliğine bağlı 

pankreatitin tanısal yaklaşımının vurgulanması amaçlı sunulmuştur. 

Olgu: Onbeş yaşındaki kız olgu hastanemize DKA tanısı ile yönlendirildi. Uzun zamandır poliüri, polidipsi ve son 2-3 gündür sık nefes alma, 

şiddetli karın ağrısı ve halsizlik şikayeti olan olgunun fizik bakısında genel durumu orta, uykuya meyilli, orta-ağır dehidrate, kusmaull solunumu 

mevcuttu. Dirsek ön yüzü, diz üzerlerinde daha yaygın olmak eruptif ksantomları mevcuttu. Laboratuvar değerlerinde; glukoz: 449 mg/dL, 

keton: 5.4 mmol/L, kan gazında pH:6.80, HCO3: 2.4 mmol/L, tam kan sayımında lökositozu (36.93K/uL) mevcut olup, Na: 127 mmol/L, K: 4.6 

mmol/L, kreatinin: 1.46 mg/dL, BUN: 20 mg/dL, trigliserid: 1106 mg/dL, LDL: 127 mg/dL, HDL: 22 mg/dL, t.kolesterol: 401 mg/dL, HbA1c: 

%18.9 saptandı. Lipemik serum nedenli transaminazları değerlendirilmedi. Uygun sıvı ve insülin tedavisi ile 36 saatte kan gazı normale gelen 

olgunun karın ağrısının devam etmesi nedeniyle pankreatit ön tanısı ile batın USG istendi pankreas normal olarak değerlendirildi. Serum amilaz: 

49 U/L(normal), Lipaz:67 U/L (n=13-60 U/L) saptandı. Lipema retinalis açısından istenen göz dibi bakısı normal saptandı. Aile taramasında 

annenin trigliserid değeri >300 mg/dL, babanın lipid değerleri normaldi.Çoklu doz insülin ve omega- 3 tedavisi ile taburcu edilen olgunun 

poliklinik izleminde serum trigliserid değerleri en düşük 470mg/dL’e kadar geriledi ancak 500 mg/dl üzeri seyrettiği için fibrat tedavisi 

planlandı.  

 

Sonuç: Ciddi hipertrigliseridemi DKA’nın nadir komplikasyonlarından biri olup, etyopatogenezinde insulin eksikliğine bağlı lipoliz 

suçlanmıştır. Hipertrigliseridemi, pseudohiponatremi ve pseudonormoglisemiye neden olduğu için DKA izleminde tedavi yönetiminde 

güçlüklere yol açabilmektedir. Trigliserid değerlerinin > 1000 mg/dL olması pankreatit riskini arttırmaktadır. Serum trigliserid değerleri 

genellikle insülin tedavisi ile normalize olmakta ve ek tedavi gerekmemektedir. 

  

Anahtar Kelimeler: diyabet, DKA, hipertrigliseridemi 

 

 

[P-109] 
Yeni Tanılı Tip 1 Diyabetli Çocuklarda Yaş ve Beden Kitle İndeksinin C-Peptit Düzeylerine Etkisi 
  

Gülay Karagüzel1, Deniz Usta1, Ayşegül Tavacı1, Mustafa F Tanış1, Ercüment Beyhun2 
1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Endokrinoloji B.D. Trabzon 
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D. Trabzon 

  

Giriş-Amaç: C-peptit endojen insülin salınımın iyi bir göstergesidir. Amacımız yeni tanılı tip 1 diyabetli (DM1) hastalarda C-peptit düzeylerinin 

yaş, vücut kitle indeksi (VKİ) ve insülin dozu ile ilişkisini araştırmaktı. 

Metod: Yeni tanı alan tüm DM1A ve DM1B’li hastalarımızın sırasıyla klinik ve laboratuvar bulguları kaydedilerek VKİ ve z skoru hesaplandı. 

DM1’li tüm hastalarda (n= 153), DM1A ve DM1B alt gruplarında yaş ve VKİ’nin açlık ve tokluk C-peptit düzeyleri ile ilişkisi incelendi. 

Verilerin analizi SPSS programı kullanılarak yapıldı. 

Bulgular: DM1A’lı hastaların (n= 115) C-peptit düzeyleri DM1B’li hastalardan (n= 38) daha düşük olmakla birlikte, sadece tokluk C-peptit 

düzeyleri arasında anlamlı farklılık saptandı (p= 0.02), VKİ’leri arasında anlamlı farklılık yoktu (p>0.05). Tüm grupta; açlık ve tokluk C-peptit 

düzeyleri ile yaş, VKİ ve VKİ z skoru arasında anlamlı pozitif korelasyon saptandı (p<0.001). C-peptit düzeyleri ile insülin dozları arasında 

anlamlı ilişki saptanmadı. 

Sonuçlar: C-peptit düzeyleri, pankreas beta-hücre fonksiyonu yanında vücut yağı ve yaştan etkilenebilir ve vücut yağ oranının insülin direnci ile 

ilişkisi de bilinmektedir. Tip 1 diyabetli çocuklarda vücut kitle indeksinin C-peptit düzeylerine etkisini inceleyen sadece birkaç çalışma vardır. 

Çalışmamızda C-peptit düzeyleri ile yaş, VKİ ve z skoru arasında kuvvetli ilişkisi saptanmıştır. Bu nedenle klinik değerlendirme ve ayırıcı tanı 

yaparken, yaş grubu ve VKİ’ne göre C-peptit düzeylerinin değerlendirilmesi önemlidir. 

  

Anahtar Kelimeler: tip 1 diyabet, c-peptit, vücut kitle indeksi, yaş 
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[P-110] 
İnsülin Tedavisinin Yönetiminde Dexcom® İle Sürekli Ciltaltı Glukoz İzlemi (SCGİ) Ne Kadar Güvenilir? 
  

İlknur Arslanoglu1, Nefise Arıbaş Öz2, Şengül Cangür3, Semih Bolu3 
1Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Endokrinoloji Ve Diyabet Bilim Dalı, Düzce 
2Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Düzce 
3Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Endokrinoloji Kliniği 

  

Amaç: İnsülin tedavisinin düzenlenmesinde büyük önemi olan kan şekeri izleminin sürekli ciltaltı glukoz izlemine (SCGİ) dayandırılmasının ne 

kadar güvenli olduğu konusunda kuşkular mevcuttur. Bu çalışmada SCGİ verilerinin parmakucu (PU) kan şekeri ölçümleriyle uyumunu test 

etmeyi amaçladık. Yöntemler: Bir diyet çalışması için yedişer gün hospitalize edilen geç pubertal 21 diyabetli kız hastanın kapiler ve SCGİ kan 

şekeri değerleri karşılaştırıldı. PU ölçümler Optium®Freestyle glukometre ile, SCGİ ise Dexcom® Platinum G4 sistemi ile yapıldı. Dexcom her 

gün ikişer kapiler ölçüm ile kalibre edildi. Günde en az 8 kez yapılan PU ölçümler dakikaya hassas şekilde kaydedildi. Dexcom ile yapılan 

ölçümlerin bilgisayarda indirilmesinden sonra günlük 250 ölçümü listeleyen “text” dosyalarından aynı zamana karşılık gelen kan şekeri 

değerleriyle veri çiftlerinden oluşan iki sayı dizisi elde edildi ve tanımlayıcı istatistikleri hesaplandı. Sürekli nicel değişkenlerin normal dağılım 

varsayım kontrolü Kolmogorov Smirnov testiyle incelendi. İki ölçüm aletinin nicel değerleri arasındaki uyum Intraclass Korelasyon katsayısı ile 

değerlendirildi. İstatistiksel değerlendirmelerin tümü SPSS 22 programında yapıldı ve p<0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.  

Bulgular: Toplam 1517 veri çifti analiz edildi. Kan şekerleri [ort±SS (min-max)] sırasıyla PU ve SCGİ ile 165,4±76,9 (10-406) ve 163,4±76,0 

(40-399) olarak saptandı. İki değer dizisi arasında yüksek düzeyde pozitif yönde bir uyum vardı (r=0,951 p<0,001 %95GA[0,946-0,956]). 

Ölçümlerin %51,8’inde (n=786) “PU, SCGİ değerinden 23,50±24,94 mg/dl daha yüksek”, %45,9’unda (n=697) “PU, SCGİ değerinden 

22,05±24,94 mg/dl daha düşük” ve %2,2’sinde (n=34) ise “iki cihazın aynı değeri ölçtükleri” belirlenmiştir. Toplamda ölçüm değerleri 

arasındaki ortalama farka bakılırsa SCGİ kan şekerini PU dan ortalama 2,04±32,96 mg/dl daha düşük ölçmektedir. Sonuç: Sensör kullanımının 

en önemli iki avantajı kapiler ölçüm için parmak delmenin büyük oranda ortadan kalkması ve glukoz dalgalanmalarının gizli evrelerinin de açığa 

çıkarılabilmesidir. Elde ettiğimiz sonuçlar Dexcom® sensör kullanımının insülin tedavisini yönetmede güvenilir bir monitorizasyon yöntemi 

olduğunu desteklemektedir. Ölçüm farklarının yaratacağı güvensizlik ölçüm sürekliliğiyle fazlasıyla dengelenmektedir. 

  

Anahtar Kelimeler: sürekli ciltaltı glukoz izlemi, diyabet, çocuk 

 

 

[P-111] 
MODY Tip 2 Tanılı Olgularımızın Sürekli Glukoz Monitorizasyonu Sonuçları 
  

Zeynep Uzan Tatlı1, Gül Direk1, Mervenur Hepokur1, Nihal Hatipoğlu1, Leyla Akın1, Mustafa Kendirci1, Nurten Variyenli2, Selim Kurtoğlu3 
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Kayseri 
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Diyabet Hemşiresi 
3Memorial Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji Uzmanı, Kayseri 

  

GİRİŞ: Çocukluk çağında en sık görülen diyabet türü tip 1 diyabettir. MODY (maturity onset diabetes of the young) olarak isimlendirilen 

diyabet grubu daha nadir görülür. MODY 2 ise glukokinaz geninde meydana gelen mutasyonlar sonucu glukoz düzeyinin algılanmasında 

bozulma ve dolayısı ile insülin salınımının bozulmasına yol açarak diyabet gelişimine neden olur. Buna bağlı gelişen hiperglisemi genellikle 

hafif, ilerleyici seyir göstermeyen ve insülin tedavisi gerektirmeyen düzeylerdedir. Bu nedenle hastalara nadiren medikal tedavi önerilir. 

Kliniğimizde takip edilen genetik analiz sonucu GCK geninde mutasyon gösterilmiş 9 hastada sürekli glukoz monitorizasyonu yapılarak gün 

içerisindeki hiperglisemi varlığının ortaya konması hedeflenmiştir. 

 

Materyal-Metod: Erciyes Üniversitesi Çocuk Endokrinoloji Kliniğinde takip ve tedavisi yapılan, GCK geninde MODY 2 ile ilişkili tanımlanmış 

mutasyon saptanan 8 olguya 6 gün süreyle sürekli glukoz monitorizasyonu yapılmıştır. Hastaların başvuru şekilleri, tanı yaşları, tanı anındaki ve 

değerlendirme anındaki laboratuar değerleri kaydedilmiştir. 

Bulgular: Değerlendirme yapılan 8hastanın 4’ü kız ve 4’ü erkek cinsiyetteydi. Hastalardan 2’si çok su içme ve çok idrara çıkma şikayetleri ile 

başvururken, 2’si enfekiyona eşlik eden stres hiperglisemisi ile başvurdu. Diğer 4 hasta başlangıçta semptomatik olmayıp farklı nedenlerle 

yapılan tarama testlerinde hiperglisemi saptanması üzerine başvurdu. Tüm hastaların anne ya da babasından en az birinde hiperglisemi mevcuttu. 

Hastaların tanı anında ortalama yaşı 10.4 (2,81-17,08) dü. Tanı zamanındaki ve sürekli glukoz monitorizasyonu(SGM) tarihinde yapılan 

laboratuar değerlendirmesi ve monitorizasyon sonuçları tablo1’de özetlenmiştir. Hastalardan 2’si başlangıçta kısa süreli insülin tedavisi almış 

olup değerlendirme yapıldığı sırada hiçbiri insülin kullanmamaktaydı. 

 

Sonuç: MODY-2 tanılı hastalar başvuruda semptomatik veya asemptomatik olabilirler. Hastaların HbA1c değerleri genellikle 7.5 altında 

seyretmesine rağmen takip edilen tüm hastalarda yaşam tarzı ve beslenme ile ilişkili olarak yaklaşık %50’ye varan oranlarda glukoz yüksekliği, 

%0.1-3 oranlarında yüksek kan şekeri değerleri görülmüştür. Buradan anlaşılacağı üzere bu hastalar; belirli kurallara uyulmadığı sürece gün 

içinde semptom oluşturmayacak fakat ilerde diğer diyabet tiplerinin neden olduğuna benzer hasar oluşturabilecek şeker yükseklikleri 

yaşamaktadırlar. Özelikle adolesanlarda zaman zaman uygulanacak sürekli glukoz monitorizasyonun farkındalık oluşturmak ve yaşam tarzı 

değişikliğinin önemini hatırlatmak için yararlı olabileceğini düşünmekteyiz. 

  

Anahtar Kelimeler: mody-2, glukoz monitorizasyonu, glukokinaz 
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[P-112] 
İnsülin İnfüzyon Pompa Tedavisinde Yaş Gruplarına Göre Bazal Hız Değişkenliği 
  

Günay Demir, Şükran Darcan, Samim Özen, Hafize Işıklar, Yasemin Atik Altınok, Damla Gökşen 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet BD, İzmir 

  

GİRİŞ. Tip 1 diyabetli çocuk ve ergenlerde, insülin infüzyon pompa tedavisinde (İİPT) pediatrik diyabet derneklerinin önerilerinde bazal hız 

saatlik olarak olgunun gün içi ritmi ve açlık testi sonuçlarına göre ayarlanmaktadır. Birçok çalışma gün içi ritmin yaşa bağımlı olduğunu 

vurgulamaktadır.  

AMAÇ. İİPT başlangıcında saatlik eşit olarak ayarlanan bazal insülin hızlarının Tip 1 diyabetli çocuk ve ergenlerde, yaş gruplarına göre; 

başlangıç ve 12. ayda değişimlerini göstermek amaçlanmıştır. 

YÖNTEM. İİPT kullanan, 0-21 yaş grubundaki tip 1 diyabetli olguların birinci yılın sonunda, bazal hızları ve bazal hızların gün ve zaman 

içerisindeki değişimleri karşılaştırıldı. 

BULGULAR. Beş yaş altı (n:27), 5-8 yaş (n:20), 8-12 yaş (n:33), 12-15 yaş (n:28), 15-18 yaş (n:16), > 18 yaş (n:5) olacak şekilde 129 olgu 

değerlendirildi. İİPT başlama yaşı 9,7±5,0 diyabet tanı yaşı 8,2±3,6 olarak bulundu. Olguların bazal insülin ihtiyaçları (ü/kg) ve bazal yüzdeleri 

başlangıç ve birinci yılda yaş grubu kendi içinde istatiksel anlamlı farklı değildi (p>0.05). Yaş grupları arasında ise başlangıçta ve birinci yılda 

bazal insülin ihtiyacı istatiksel anlamlı farklı bulundu (p<0.05), (Tablo 1). Yaş gruplarına göre olguların saatlik bazal hızları incelendiğinde her 

yaş grubunda gün içi ritmin oluşmuş olduğu ve insülin ihtiyacının gün içinde istatiksel anlamlı farklı olduğu saptandı (Şekil 1). 

SONUÇ; İİPT başlangıcında bazal hızların ayarlanması sırasında saatlik bazal hızlar eşit olarak değil yaş grubuna özgün gün içi ritimde 

başlanmalıdır. 

  

Anahtar Kelimeler: bazal hız, tip 1 diyabet, insülin pompa tedavisi 

 

 

[P-113] 
İnsülin Pompası Kullanan Diyabetli Çocuklarda Aspart ve Glulizin ile Kan Şekeri Seyri ve Karbonhidrat-yağ-protein 

Sayımı 
  

Esra Döğer, Rukiye Bozbulut, Şebnem Ercan, Aylin Kılınç Uğurlu, Emine Demet Aktaş, Aysun Bideci, Orhun Çamurdan, Peyami Cinaz 

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı 

  

Giriş: Tip 1 diyabetli çocuklarda postprandiyal kan şekeri öğünde uygulanan insülin dozu, açlık kan şekeri ve besinin miktarı, içeriği, glisemik 

indeksinden etkilenir. Yoğun insülin tedavisi ve karbonhidrat ( Kh) sayımı uygulamalarına rağmen glisemik kontrolde beklenen iyileşmeler 

görülememektedir. İnsülin glulizinin diğer hızlı etkili analoglara göre etki başlangıcı daha hızlı ve etki süresi daha kısadır. Daha önce insülin 

pompa tedavilerinde çocuklarda glulizin insülinin daha etkin olup, hipoglisemiye yol açmadığı bildirilmiştir.  

Amaç 

İnsülin pompası kullanan tip 1 diyabetli çocuklarda insülin glulizin ve aspart’ın kan şekeri seyri ve Kh/ Kh-yağ-prot sayımına etkisinin 

karşılaştırılması.  

 

Metod: 6-18 yaş arası, Tip 1 diyabetli, insülin infüzyon pompası kullanan 15 çocuk ve adölesanın çalışmaya alınması planlanmıştır. Çalışmayı 

tamamlayan 5 olgunun ön sonuçları verilmiştir. Olgulara1. hafta aspart insülin, 2 hafta sonra glulizin insülin alırken Medtronic Ipro2 sürekli 

glukoz ölçüm cihazı takılıp kan glukoz seviyeleri 6 gün boyunca izlenmiştir. İzlemin 2. günü ve 5. gününde olgulara 84 g kh (%38. 4), 36 g yağ 

(%39.9), 46 g protein (%21.7) olan bir pizza öğle yemeğinde tükettirilmiştir. 2. günde yalnızca kh miktarına göre normal bolus, 5. gün ise kh 

miktarına göre normal bolus ve yağ-protein içeriği için ek insülin yayma bolus olarak uygulanmıştır (Pankowska ve ark.’nın algoritmasına göre 

hesaplanmıştır).  

Bulgular 

Glulizin insülin ile ortalama kan şekerleri anlamlı olarak daha düşük olmakla beraber hipoglisemi sıklığında artış görüldü (Tablo1). Bu durum 

olgu sayısının az olması ve bir olguda hipogliseminin sık görülmesine bağlandı. Olgularda hem aspart hem de glulizin insülin ile kh-yağ-protein 

sayımında tek başına kh sayımına göre daha iyi kan şekeri regülasyonu sağlandı (p<0,05). Kh ve kh-yağ-protein sayımı açısından insülinler 

arasında fark gözlenmedi. 

Sonuç: Çocuklarda insülin pompa tedavisinde glulizin etkin ve güvenilir bir insülindir. Yağ içeriği yüksek gıdalarda kh-yağ-protein sayımı daha 

iyi kan şekeri regülasyonu sağlar. 

  

Anahtar Kelimeler: İnsülin glulizin, insülin aspart, karbonhidrat sayımı, yağ-protein sayımı, insülin pompa tedavisi 
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[P-114] 
Tip 2 Diyabet ve Glikokinaz Mutasyonu Olan Bir Vaka 
  

Elif Özsu1, Ahmet Yesilyurt2 
1Memorial Sağlık Grubu, Pediatrik Endokrinoloji, İstanbul 
2Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi,Genetik Tanı Merkezi, Ankara 

  

Giriş/Amaç: Çocukluk çağında tip 2 DM prevelansı gün geçtikçe artmaktadır. Vakalar bu açıdan değerlendirilirken güçlü aile öyküsü olanlarda 

MODY panelinin de çalışılması önemli olabilir.  

Olgu: 10 yaşında kız hasta rutin tetkiklerinde kan şekerinin 250 mg/dl olması nedeni ile yönlendirildi. Belirgin bir semptomu olmayan vakanın 

ailesinde diyabet yükü fazla olup baba ve babannenin insülin kullandıkları öğrenildi. Normal vajinal yolla 2200 gr doğan ve öz geçmişinde 

özellik olmayan hastanın geliş fizik bakısında va: 58 (2,68SDS) kilogram boy: 150 cm (1,87 SDS) bel çevresi 84 cm BMI:25,78(2,26SDS) olup 

akontosiz nigricans ve hiperkeratosis pilaris olmayıp striaları mevcuttu. Pubertal bakısında ax2p4 t3-4 idi. İlk oral glikoz yükleme testinde açlık 

kan şekeri 164 mg/dl iken insulin 12 ve c-peptit 2,91ng/ml ve 120.dakikada kş:327 mg/dl ve insülin 43 ıu/ml olup insilünopenisi vardı. İdrar 

glikozu ve ketonu negatif idi. Anti GAD negatif ve Hba1c: % 7,95 idi. Karaciğerde grade 2 yağlanması olan hastanın ast: 34 u/l ALT: 71 u/l idi. 

Hastaya uzun etkili insilin ve 2x500 mg metformin tedavisi baslandı ve 4 ay sonra lantus kesildi. Kilo veren olgunun BMI: 21,8 geriledi ve bazal 

kş:84 mg/dl c -peptit:0,6 ve Hba1c: % 5,41 saptandı. İzlem boyunca hba1c degerleri % 5,5 altında seyretti. Hastadan MODY paneli yollandı ve 

GCK geninde mutasyon saptandı. 

Sonuç: Tip 2 DM ve MODY tanıları içiçe geçebilir ve erken başlangıçlı tip 2 DM vakalarında aile öyküsü güçlü ise MODY paneli bakmak 

yararlı olacaktır. 

  

Anahtar Kelimeler: tip 2 diyabet, glikokinaz mutasyonu, çocukluk çağı 

 

 

[P-115] 
Yeni Tanılı Tip 1 Diabetes Mellituslu Çocuk Hastalarda Enterovirüs ve Solunum Yolu Virüsleri Birliklteliği 
  

Murat Karaoğlan1, Fahriye Ekşi2, Mehmet Keskin1, İlkay Karaoğlan3 
1Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı 
2Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 
3Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 

  

Amaç: Adacık hücresi yıkımını tetikleyen ve artıran virüsler, tip 1 Diabetes Mellitus'a (T1DM) neden olur. Bununla birlikte, neden-sonuç 

ilişkisinin varlığı halen tartışmalıdır. T1DM'nin virüslerle ilişkisine ve mevsimsellik özeliğine yönelik Türkiye'den bildiren çok az sayıda 

bölgesel bildiri bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, yeni tanılı T1DM'li hastalarda enterovirüslerin ve solunum yolu virüslerinin mevsimsel 

özelliğinin sero-epidemiyolojik ve moleküler kanıtlarını araştırmaktır. 

 

Yöntem: Bu çalışma bir yıl içinde T1DM tanısı alan 40 çocuk ve 30 sağlıklı çocuğu kapsamaktadır. Çocuklar, coxsackievirus B4 (CVB4) RNA 

için araştırılmış ve enterovirüsler ve solunum yolu virüsleri de dahil olmak üzere çeşitli virüslere karşı serumda IgM antikorları açısından 

taranmıştır. Mevsimler Sonbahar-Kış ve İlkbahar-Yaz olarak iki grupta sınıflandırılmıştır. Aylar, soğuk, orta ve ılık olarak üç gruba ayrıldı.  

 

Sonuçlar: yeni tanılı T1DM'li çocuklarda en sık saptanan virüsler ve oranları şu şekilde idi: İnfluenza B (IVB) (% 70), Echo 7 (ECHO7) (% 45), 

Parainfluenza virüs 4 (PIV4) (% 40), Coxsackievirus A7 (CAV7) (% 27.5), H3N2 (% 22.5). Kontrol grubuyla karşılaştırıldığında, bu virüslerin 

T1DM ile istatiksel olarak anlamlı bir birlikteliği saptandı (sırasıyla p = 0.000, p = 0.000, p = 0.035, p = 0.003, p = 0.023). Coxsackievirus B4 

RNA'sı hiçbir serumda tespit edilmedi. Hastaların %75'i Sonbahar-Kış mevsimlerinde, %95'i ise soğuk ve ılık aylarda yeni T1DM tanısı aldı. 

 

Sonuç: Çalışmamız yeni tanılı T1DM ile IVB, ECHO7, PIV4, CAV7 ve H3N2 virüsleri arasında anlamlı bir ilişki olduğunu göstermiştir. Ek 

olarak; hastaların büyük çoğunluğunun Sonbahar-Kış mevsimleri ile soğuk ve ılık aylarda T1DM tanısı aldığını ortaya koymuştur. Bu sonuçlar, 

T1DM'nin klinik olarak ortaya çıkışında respiratuvar ve enterovirüsler ile mevsimsel özelliklerin etyopatogenezde rol oynayabileceğini 

göstermektedir. 

  

Anahtar Kelimeler: type 1 diyabet, enterovirüsler, respiratuvar virüsler, mevsimsel varyasyon 
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[P-116] 
Glikokinaz geninde yeni bir mutasyon saptanan bir MODY2 olgusu 
  

Bülent Hacıhamdioğlu1, Zekiye Küpçü2, Gamze Özgürhan2, Ece Keskin2 
1İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi 
2Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

  

Amaç: Glikokinaz genindeki heterozigot inaktive edici mutasyonlar, hafif ilerleyici olmayan açlık hiperglisemisi ile karakterize bir durum olan 

MODY2’ye neden olmaktadır. Aynı gendeki aktive edici mutasyonlar ise hiperinsülinemik hipoglisemiye yol açmaktadır. Burada glikokinaz 

geninde yeni bir mutasyon saptanan bir olgu sunulacaktır. 

Olgu: Onüç yaşında erkek hasta kan şekeri yüksekliği nedeni ile değerlendirildi. Öyküsünde bir yıldır dış merkezde prediyabet tanısı ile izlendiği 

ve metformin tedavisi önerildiği ancak bu tedaviyi düzenli kullanmadığı öğrenildi. Ailede anneanne ve babaanne tip 2 diyabet nedeni ile tedavi 

almakta idi. Fizik incelemesinde abdominal obezite dışında bir patoloji saptanmadı. Antropometrik ölçümlerinde vücut kitle indeksi 26.1 kg/m2 

(+1.5 SDS) idi. Laboratuar değerlendirmelerinde açlık kan şekeri 123 mg/dl, HbA1c %6.3 saptandı. Oral glikoz tolerans testinde kan şekerleri 0. 

dakika (dk) 112 mg/dl, 60. dk. 132 mg/dl, 120. dk ise 226 mg/dl, insülin ise sırası ile 26.7, 55 ve 219 mIU/ml idi. Lipid profili ve karaciğer 

enzimleri normaldi. Ultrasonografik incelemede hepatosteatoz saptanmadı. Bir yıl boyunca izlenen olgunun açlık kan şekeri 110-130 mg/dl 

arasında, HbA1c değeri ise %5.7 ile %6.3 arasında seyretti. Herhangi bir ilaç tedavisi uygulanmadı. MODY2 ön tanısı ile planlanan incelemede 

glikokinaz geninde 442 kodonda glutamat yerine glisinin geçtiği, daha önce tanımlanmamış heterozigot missense bir mutasyon saptandı.  

Sonuç: Literatürde glikokinaz geninde 442 kodonda glutamat yerine lizin geçtiğinde gende aktivasyona ve sonuçta hiperinsülinemik 

hipoglisemiye neden olduğu bildirilmiştir, ancak Glu442Gly değişimi tanımlanmamıştır. İlerleyici olmayan hafif hiperglisemi olgularında 

otozomal dominant geçiş öyküsü net olarak alınamasa bile MODY2 ayırıcı tanıda akılda tutulmalıdır. MODY olgularının aynı zamanda aşırı 

kilolu olması ayırıcı tanıyı zorlaştırabilmektedir. 

  

Anahtar Kelimeler: Hiperglisemi, glikokinaz geni, MODY2 

 

 

[P-117] 
Diyabetin Nadir Bir Nedeni: Kazanılmış Lipodistrofi 
  

Samim Özen1, Aysun Ata1, Damla Gökşen1, Barış Akıncı2, Hüseyin Onay3, Canan Tuncer Atay4, Şükran Darcan1 
1ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrin Ve Diyabet Bilim Dalı 
2dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrin Ve Metabolizma Bilim Dalı 
3ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı 
4dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı 

  

Amaç: Lipodistrofiler, doğumsal ya da kazanılmış yağ dokusu kaybının eşlik ettiği heterojen bir grup hastalıktır. Bu hastalık grubu çocukluk 

çağında da ciddi metabolik komplikasyonlara neden olabilir.  

Olgu: 10,5 yaşında kız olgu, 10 yaşında menarş ve sonrasında 6 ay menstruel siklus gözlenmemesi ve vücutta koyu lekeler nedeni ile 

yönlendirildi.  

8 yaşında iken her iki alt ekstremitede sklerotik lezyonlar olması nedeniyle Çocuk Romatoloji Bilim Dalına başvuran olguya, skleroderma tanısı 

ile metotreksat tedavisi başlanmış. Özgeçmiş ve soygeçmişinde 40 haftalık, 2250 gr doğduğu ve anne baba arasında akraba evliliği olmadığı 

öğrenildi.  

Fizik bakıda kardiyak nabız 88/dk, kan basıncı 116/70 mmHg, ağırlık: 47 kg (+1,4 SDS), boy: 158.7 cm (+2.6 SDS) idi. Boyunda ve aksiller 

bölgede akantozis nigrikans, alt ekstremiteler ince, kaslı görünümde, yağ dokusu belirgin olarak azalmış saptandı. Tetkiklerinde kemik yaşı:11,5 

yaş, pelvik USG’da over ve uterus pubertal sınırlarda, FSH, LH, östradiol pubertal düzeylerde, açlık kan glukoz: 80 mg/dL, açlık insülin: 27 

IU/mL ve HOMA-IR: 6 saptandı. Yaşam tarzı değişikliği ve tıbbi beslenme tedavisi ile izleme alındı. 4 yıllık izlem içinde olgunun 

yakınmalarına seste kalınlaşma, kıllanma artışı ve adet düzensizliği eklendi. Kliteromegali, hirsutismus, akantozis ve alt ekstremitlerde yağ 

dokusu kaybında belirgin artış saptandı. Çekilen tüm vücut MR’da alt ekstremitede belirgin yağ dokusu kaybı, karaciğerde lipid depolanması 

gösterildi. Otoimmun hastalık taraması, C3,C4 düzeyleri, HIV serolojisi normal bulundu. 15 yaşında iken açlık kan glukoz: 219 mg/dL, HbA1C: 

%12,4, serum leptin düzeyi:4,31 ng/mL ( N>12 ng/ml), hiperlipidemi, karaciğer yağlanması, hiperandrojenemi saptandı. Ailesel parsiyel 

lipodistrofiye yönelik gönderilen LMNA, PPARG, PLIN1, AKT2 genlerinde mutasyon saptanmadı. Olguda öykü ve ilerleyici ağır klinik 

bulgular ile pannukulite ikincil kazanılmış jenaralize lipodistrofi olabileceği düşünüldü. Çoklu doz insülin (1.5 ünite/kg), metformin 2x1000 mg, 

tıbbi beslenme tedavisi, yaşam tarzı değişikliği ile izlenmekte olan olguda 15,5 yaşında iken HbA1c’si %11 bulundu. Olguda rekombinant leptin 

tedavisi plandı.  

Sonuç: Çocuklarda lipodistrofi nadir görülmekle birlikte ciddi insülin direnci, diyabetes mellitus ve diğer metabolik bozukluklara neden 

olabilmektedir. Tedavide yüksek doz insüline yanıt yetersizken, leptin tedavisi yüz güldürücü olabilir. 

  

Anahtar Kelimeler: diyabetes mellitus, lipodistrofi, çocukluk çağı 
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[P-118] 
Tip 1 Diabetes Mellitus Tanısı İle İzlenen Olgular Ve Ailelerinde Anksiyete Ve Depresyon Sıklığı Ve Bu Durumun 

Metabolik Kontrole Etkisi 
  

Ayça Selda Altıncık1, Merve Aktaş Terzioğlu2, Savaş Yılmaz3, Gökçe Gökçe4 
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Denizli 
2Denizli Devlet Hastanesi Çocuk Psikiatri Kliniği,Denizli 
3Denizli Devlet Hastanesi Psikiatri Kliniği, Denizli 
4Denizli Devlet Hastanesi Diyabet Hemşireliği Birimi, Denizli 

  

Giriş: Tip 1 DM’li çocuk ve ergenlerin sık insulin enjeksiyonu, kan şekeri takibi, diyet ve egzersiz yapma zorunlulukları yaşam kalitesini 

olumsuz etkilemekte, tedavi çocuk ve aile ilişkileri üzerinde yük oluşturmaktadır. Ek olarak ebeveynlerin ruhsal sorunları, başa çıkma 

yöntemleri de çocuk ve ergenin davranışları üzerinde rol oynayabilmektedir. 

Amaç: Çalışmanın amacı Tip 1 DM tanısı ile izlenmekte olan çocuk ve ebeveynlerin anksiyete, depresyon durumlarının ve bu ölçeklerin 

metabolik kontrol ile ilişkisinin araştırılmasıdır.  

Yöntem: Çalışmaya Denizli Devlet Hastanesi Çocuk Endokrinoloji polikliniğinde Tip 1 DM tanısı ile izlenen, 43 adet (29 kız, 14 erkek; yaş 

ortalaması 12.5±2.98yıl) hasta ve 43 adet ebeveyn (ortalama yaş: 39.23±5.76) alındı. Hastaların demografik verileri ve metabolik kontrol 

parametleri dosyalarından doldurulduktan sonra, Çocuklar için Durumluluk-Süreklilik Kaygı Ölçeği (ÇDSKÖ) ve Çocuk Depresyon Ölçeği 

(ÇDÖ) anketlerini doldurmaları istendi ve çocuk pskiatrisi ile görüşme yapıldı. Eş zamanlı olarak anneler durumluluk -süreklilik kaygı envanteri 

(STAI I ve II), Beck depresyon ölçeklerini (BDÖ) doldurdu.  

Bulgular: Çalışmaya alınan hastaların klinik değerleri ve ölçek skorları tablo 1’de verimiştir. Çalışmada Tip1 DM’li çocukların bir tanesinde 

(%2.3) depresyon, %26.3’ünde durumluluk kaygı düzeyi yüksek, %28.9’unda sürekli kaygı düzeyi yüksek saptandı. Annelerin %24.4’de hafif 

düzeyde, %7.3’ünde orta düzeyde depresyon, %7.5’inde durumluluk kaygı düzeyi yüksek, %12.8’inde sürekli kaygı düzeyi yüksek saptandı. 

Anne ve çocukların depresyon ölçekleri arasında (r=0.49, p=0.2), durumluluk ve süreklilik kaygı envanter skorları (r=0.57, p<0.001, 

r=0.652,p<0.01) arasında anlamlı korelasyon mevcuttu. Yaş, tanı süresi, HbA1c ortalaması, kş ölçüm sayısı ile depresyon/anksiyete skorları 

arası korelasyon saptanmadı. Metabolik kontrolü iyi olanlar ile orta ve kötü olanlar arasında, anksiyete bozukluğu görülme sıklığında fark 

yoktu.  

Sonuç: Tip 1 DM’li çocuklarda anksiyete bozukluğu görülme oranı yüksek olup, bu durum annelerin anksiyete durumu ile korele saptanmıştır. 

Hastaların takibinde, bu durumun olumsuz etkilerinin azaltılması adına yaklaşımlar göz önünde bulundurulmalıdır. 

  

Anahtar Kelimeler: depresyon, diyabet, kaygı 

 

 

[P-119] 
Tip 2 Diabetes Mellitusta Klinik Deneyimimiz 
  

Gül Direk1, Zeynep Uzan Tatlı1, Merve Nur Hepokur1, Ülkü Gül Şiraz3, Leyla Akın1, Nihal Hatipoğlu1, Mustafa Kendirci1, Selim Kurtoğlu2 
1Erciyes Üniversitesi Tıp fakültesi Çocuk Endokrin Bilim Dalı 
2Kayseri Medical Park Hastanesi Çocuk Endokrin Bölümü 
3Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Endokrin Bölümü 

  

Amaç: Tip 2 diabet, insülin direncini progresif olarak kompanse edemeyen insülin salınımı ile karakterize, genetik yatkınlık zemininde çevresel 

faktörlerin etkisiyle ortaya çıkan heterojen bir hastalıktır. İnsülin direnciyle başlayan hipergliseminin β hücrelerine toksik etki (glukotoksisite) 

gösterdiği ve sonunda beta hücre işlevlerinin bozulduğu düşünülmektedir. En sık sebebi obezite olmakla birlikte etyolojide bir çok faktör rol 

oynayabilir. Kızlarda erkeklere göre daha sıktır.  

Burada kliniğimizde takipli tip2 diabetli olguların etyoloji, klinik özellikleri sunulmuş, tedavi ve takip yaklaşımları paylaşılmıştır. 

 

Olgu: Kliniğimizde tip 2 diabetes mellitus ile takipli yaş ortalaması 13.6 yaş olan onaltı hastanın (12 kız, 4 erkek) başvuru nedenleri, aile 

öyküleri, hormonal ve biyokimyasal değerlendirmesi, uygulanan tedaviler kaydedilmiştir. Hastaların bir tanesi hiperosmolar nonketotik koma 

gibi ciddi bir tablo olmak üzere %37.5 u diabet semptomları, %12.5 u enfeksiyon bulguları ile(stres hiperglisemisi başvurdu diğerleri 

asemptomatikti. Tek hasta katarakt ile başvurdu. Aile öyküsü onbir tanesinde vardı ve tek hasta dışında diğerleri obez ve kiloluydu.Ayrıca 

hastaların yarısında akantoz saptandı. Hastaların yaklaşık olarak %70 inde insülin ihtiyacı oldu.  

Sonuç: Tip 2 diabetes mellirus sinsi seyirli bir hastalıktır ve çocuklarda nadir görülür. Bu nedenle tanı alması gecikir. 

Burada bir tanesi hiperosmolar nonketotik koma, bir tanesi diabetik ketoasidoz, bir tanesi ketoz bir tanesi katarakt, 8 tanesi asemptomatik olarak 

başvuran heterojen klinikle karşımıza çıkan tip 2 diabetli olgular tartışıldı. Aile öyküsü hastaların çoğunda pozitifti ve özellikle obezite ile 

birliktelik göstermekteydi. Ağır insülin direncine rağmen akantozun hastaların yarısında görülmesi hastalardaki klinik heterojeniteyi gösteren 

diğer bir durumdu. 

Sonuç olarak obezitede özellikle aile öyküsü varsa klinik olmasa bile tip 2 diabet mutlak akılda tutulması gereken bir hastalıktır. 

  

Anahtar Kelimeler: diabetes, tip2, obezite, hiperosmolar nonketotik koma 
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[P-120] 
ABCC8 Geninde Yeni Bir De Novo Mutasyonun Neden Olduğu Diyabetik Ketoasidozla Başvuran Geçici Neonatal 

Diyabetli Olgu 
  

Semih Bolu1, İbrahim Hakan Bucak2, Çapan Konca2, İrem Eldem2, Mehmet Tekin2 
1Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Adıyaman 
2Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Adıyaman 

  

Giriş: Neonatal Diyabetes Mellitus (NDM) yaşamın ilk altı ayı içinde hiperglisemi, gelişme geriliği, dehidratasyon ve bazen ketoasidozla 

kendini gösteren diyabetin monogenik bir formudur. KCNJ11 veya ABCC8 geninde aktive edici mutasyonlar kalıcı veya geçici neonatal 

diyabete yol açabilir.  

Olgu: Yirmi bir yaşındaki annenin ilk gebeliğinden, normal yolla, son adet tarihine göre 38. gebelik haftasında 2200 gram olarak doğan erkek 

hasta, postnatal 10. haftada öksürük ve hırıltı şikayeti ile acil servise getirildi. Anne ve babası arasında akrabalık olmayan hastanın yeni doğan 

refleksleri zayıf, emmesi azalmış ve kussmaul solunumu mevcuttu. Ağırlığı 6.6 kg ( 25-50 p), boyu 61.5 cm ( 10-25 p) ve baş çevresi 40 cm (3-

10 p) olarak ölçüldü. Laboratuvar değerlendirmede venöz kan şekeri 800mg/dl iken idrarda glukoz (+4), keton (+2), kapiller kan gazında 

ph:7.214 (7.35-7.45), pCO2:37,7 mmHg (35-45), HCO3: 13.8 mmol/L (22-26) olarak saptandı. İnsülin düzeyi: 1,83 mIU/ml (2,6-27) ve C-

peptid: 0,583 ng/ml (0,9-4), HbA1c: % 7.1 (4.27-6.07) ölçülen hastaya NDM tanısı konuldu ve 0,05 IU/kg/saatten kristalize insülin tedavisi 

başlandı. Anti-insülin, anti-glutamik asit dekarboksilaz ve adacık hücre antikorları negatif olarak saptandı. Yatışın ikinci gününde oral 

beslenmesi başlayan hastanın insülin tedavisi subkutan Neutral Protamine Hagedorn (NPH) olarak değiştirildi. ABCC8 geninde mutasyon 

saptanan hastanın insülin tedavisi tedavinin 33.günü kesildi ve oral sülfanilüre başlandı. Oral sülfanilüre dozu kademeli olarak azaltılarak 

40.günde kesildi. Hastamız şu an 19 aylık olup sorunsuz takip edilmektedir. 

Metod: Neonatal diyabet etiyolojisine yönelik KCNJ11, INS, ABCC8 ve EIF2AK3 gen Sanger sekans analizi yapıldı. 

Bulgular: ABCC8 p.Thr1381Asn proteini (c.4142C>A) oluşturan ABCC8 geninde heterozigot yeni bir de nova missense mutasyon tespit edildi. 

Anne ve babada ise mutasyon saptanmadı (Resim-1).  

Sonuç: Neonatal diyabet monogenik karakterde olduğundan, ebeveynlerde diyabet öyküsü olmasa da sülfanilüre tedavisine yanıt veren 

mutasyon tiplerinin varlığı nedeni ile NDM’li olgularda genetik mutasyon incelemesi yapılmalıdır. ABCC8 gen mutasyonuna sahip olgularda 

oral sülfanilüre tedavisi ile etkili glisemik kontrol sağlanabilir. 

  

Anahtar Kelimeler: ABCC8 gen mutasyonu, neonatal diyabet, sülfonilüre 

 
 

[P-121] 
Kronik Böbrek Yetmezliği ile Başvuran Wolfram sendromu Olgusu 
  

Hüseyin Anıl Korkmaz 

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi, Pediatri Endokrinoloji Bölümü, Balıkesir, Türkiye. 

  

Giriş: Wolfram sendromu (DIDMOAD) diabetes insipitus, diabetes mellitus, optik atrofi ve sağırlıkla karakterize nadir görülen herediter 

nörodejeneratif hastalıktır.  

Olgu: Ondokuz yaşında erkek olgu acil sevise başağrısı, göğüs ağrısı ve enürezis diurna nedeniyle başvurdu. Öyküsünden anne ve babası 

arasında akrabalık olan olguya 13 yaşında tip 1 diyabet tanısı (kan glukoz: 386 mg/dL, idrar keton negatif, normal kan gazı, serum C-peptide: 

0.1 pmol/mL (0.15-1.10) and HbA1c: 9.6 %) konulduğu ve 0.9 ünite /kg /günden regüler insülin tedavisi verildiği öğrenildi. Tip 1 diyabet 

açısından bakılan anti insülin antikoru 3 U (0-8 U), anti-GAD GAD 0.4 U/ml (<1 U/ml) ve adacık hücre antikoru negatif saptanmış. Bununla 

birlikte göz muayenesinde bilateral optik atrofi saptanmış. Aile öyküsünden dayısının, teyzesinin ve kız kardeşinin diyabet tanısı ile takip 

edildiği öğrenildi. Fizik muayenesinde 31 kg(<3p), 136.5 cm(<3p), kan basıncı: 160/80 mmHg, Nabız:96/dk ve gözlerinin bilateral görmediği 

saptandı. Böbrek fonksiyon testleri yüksekliği (BUN:78 mg/dl, kreatinin: 4,7 mg/dl), elektrolit anormalliği (Na: 133,7 mmol/L, K: 4.2 mmol/L, 

Cl: 103,7 mmol/L, serum kalsiyum: 8.4 mg/dL serum fosfor: 8 mg/dL) ve yüksek paratiroid hormon düzeyi nedeniyle kronik böbrek yetmezliği 

düşünüldü. Renal ultrasonografisinde böbrek boyutları yaşına göre küçük saptandı. Glomerüler filtrasyon oranı 13 ml/dk/1.73 m2 saptanması 

üzerine evre 5 kronik böbrek yetmezliği düşünüldü. Wolframin geninin sekizinci ekzonunda homozigot mutasyon saptanması üzerine wolfram 

sendromu tanısı konuldu. 

Sonuç: Wolfram sendromunun otozomal resesif geçiş göstermesi, aile bireylerinde bu hastalığın görülme insidansını arttırmaktadır. DM ve optik 

atrofi birlikteliği olan vakalar Wolfram sendromu açısından araştırılmalıdır. 

  

Anahtar Kelimeler: Wolfram sendromu, diyabet, optik atrofi 
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[P-122] 
Denizli İlinde Çocuklarda Tip 1 Diyabetes Mellitus’un Epidemiyolojik Özellikleri-Tek Merkez Sonuçları 
  

Ayça Selda Altıncık1, Gökçe Gökçe2 
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı, Denizli 
2Denizli Devlet Hastanesi Diyabet Hemşireliği Birimi, Denizli 

  

Giriş: Tip 1 diabetes mellitus (DM), çocukluk çağının sık görülen kronik metabolik hastalıklarından biri olup etyolojisinde, genetik, çevresel ve 

otoimmun faktörler önemli rol oynamaktadır. Tip 1 DM’nin görülme sıklığında %2.4-%3.3 arasında değişen bir artış bildirilmektedir.  

Amaç: Bu çalışmanın amacı Denizli ilinde tek merkezde yeni tanı alan olguların demografik özelliklerinin incelenmesidir. 

Yöntem: Çalışmaya Ocak 2012-Aralık 2016 yılları arasında Denizli Devlet Hastanesi’nde Tip 1 DM tanısı alan 72 olgu alınmıştır. Laboratuvar 

ve klinik veriler dosya taramalarından alınmış, demografik veriler için aile ile birebir görüşerek veri formu doldurulmuştur. Pamukkale 

Üniversitesi Tıp Fakültesi invaziv olmayan çalışmalar etik kurul izni alınmıştır. 

Bulgular: Hastaların tanı anı klinik ve laboratuvar verileri tablo 1’de verilmiştir. En sık başvuru şikayeti poliüri-polidipsi (%86.1), halsizlik 

(%45.8) ve kilo kaybıydı (%26.3). Hastaların %47’sinde şikayet süresi 15 günden kısa, %31.8’inde 15 gün-1 ay, %21.2’sinde 1 aydan uzundu. 

Onyedi olgu (%23.6) ilk başvurduğu sağlık merkezinde tanı alamamış, ilk başvuraları ile tanı almaları arasında ortalama 2.7 ±1.57 gün (min-

maks:1-7 ) geçmiştir. Annenin eğitim düzeyi (ilk-orta öğretim / lise-yüksek okul), tanı anı ketoasidoz oranını etkilemiyordu (p ki kare=0.44). 

Beş olgunun (%6.9) birinci derece akrabasında Tip 1 DM tanısı mevcuttu. Tanı anında 9 olguda (%12.5) oto-immun troidit, 2 olguda (%2.7) 

çölyak hastalığı saptandı. Olguların %71 kentsel, %29 kırsal yerleşim yerinde ikamet etmekte, %73.9’unda aylık kişi başı gelir düzeyi 886 TL 

altında olup, yoksulluk sınırının altındaydı. Son bir yılın HbA1c ortalamasına göre olguların %18.3’ü iyi, %60’ı orta, %21.7’si kötü 

kontrollüydü. Hastaların izlemi esnasında yıllık HbA1c ortalamaları sırasıyla %9.07±1.16, %8.99±1.12, %8.80±0.91, %9.05±1.08, %9.4±1.15 

olarak saptandı ve yıllara göre ortalama HbA1c değerleri arasında fark yoktu (p=0.06). 

Sonuç: Tip 1 DM tanısında, ketoasidoz sıklığında azaltabilmek, tanı gecikmelerini ortadan kaldırmak adına sağlık çalışanları ve toplumun 

farkındalığının arttırılmasına yönelik çalışmalara ihtiyaç vardır. 

  

Anahtar Kelimeler: diyabet, epidemiyoloji, pediatri 

 

 

[P-123] 
Parsiyel Lipodistrofinin Eşlik Ettiği İnsülin Reseptör Gen Defektine Bağlı Diyabet ve Ağır İnsülin Direnci Tanılı İki Kız 

Kardeş 
  

Murat Karaoğlan, Mehmet Keskin, Emel Aytaç 

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı 

  

Kalıtımsal ağır insülin direnci (IR) ya insülin sinyal defektlerinden ya da lipodistrofilerden kaynaklanabilir. Tip A insülin direnci insülin reseptör 

gen defektine bağlı aşırı hiperinsülizm ve akantozisin eşlik ettiği ağır insülin direnci ile karakterize bir bozukluktur. Biz diyabet ve ağır insülin 

direncinin iki genetik nedeni olarak insülin sinyal defekti ve lipodistrofinin birlikte görüldüğü iki kız kardeşi sunuyoruz 

Giriş  

İnsülin sinyal bozukluğuna yol açan reseptör gen defekleri Tip A insülin direnci, Leprechaunism ve Rabson Mendenhall sendromlarından oluşur. 

Lipodistrofiler ise konjenital jeneralize ve familyal parsiyel lipodistrofiler olarak ikiye ayrılır. Biz hem parsiyel lipodistrofi kliniğinin eşlik ettiği 

hem de insülin sinyal defektine yol açan INS geninde homozigot mutasyon saptanan birisi diyabete ilerlemiş Tip A insülin direnci tanılı iki kız 

kardeşi sunuyoruz.  

Olgular  

12.5 yaşındaki kız hasta 7 yaşında boyunda koltuk altında koyu lekeler bulunması şikayeti ile başvurdu. Açlık insülin düzeyleri 200 uIU/ml 

arasında saptandı. Açlık glukoz 85 mg/dl arasında idi. C-peptid:7.2 ng/ml, HbA1C:5.7 idi. Hastanın yapılan değerlendirmelerinde lipodistrofiden 

kaynaklanan ağır insülin direncine ikincil akantozis düşünülerek izleme alındı. Hastaya izlemde metformin başlandı. İzlemde açlık insülini >300 

uIU/ml değerler saptandı. 10 yaş dolaylarında hastada diyabet gelişti. Metformin dozu artrılmasına karşın glisemik kontrol sağlanamadı. HbA1C 

düzeyleri 7.1’den 9.9 düzeylerine yükseldi. 3 ay önce ise insülin başlandı. Zayıf görünümde olmasına karşın, yanaklar ve dudaklar dolgun idi. 

Hastanın boyun, koltukaltı, kasık ve umbilukusunda yaygın akantozis bulunuyordu. Üst ve alt ektremiteler ince görünümde idi. Organomegali 

saptanmadı.Laboratuar:açlık glukoz: 267mg/dl, insülin>30uIU/ml, C-peptid 7.4ng/ml, Trigliserid: 66-78mg/dl, LDL:61-90mg/dl, MODY gen 

mutasyon analizleri negatif. INSR(İnsülin Reseptör) geninde p.T937M homozigot mutasyon.  

8 yaşındaki kız kardeşinde de akantozis bulguları ve benzer klinik var. İnsülin 123uIU/ml, glukoz:88mg/dl. HbA1C: 5.1 

Tartışma:  

İnsülin sinyal bozukluklarında lipodistrofi bulgularının eşlik edebileceği bildirilmekle beraber, bu birlikteliğin her iki yolağı içeren yeni bir 

patolojik süreç olup olmadığının tartışılması gerektiğini düşünmekteyiz. Bu açıdan hastamızda lipodistrofi açısından genetik inceleme, leptin ve 

adiponektin testleri planlanmıştır. 

  

Anahtar Kelimeler: type A insülin direnci, diyabet, lipodistrofi, insülin receptör gen defekti 
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[P-124] 
Neonatal Diyabetli Dört Olgu Sunumu: Farklı Mutasyonlar ve Farklı Tedavi Yaklaşımları 
  

Hande Turan1, Aydilek Dagdeviren Çakır1, Seffa Ahmedzade3, Kubra Yilmaz3, Yildiz Perk2, Oya Ercan1, Saadet Olcay Evliyaoglu1 
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalı 
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Neonatoloji Bilim Dalı 
3İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Pediatri Ana Bilim dali 

  

Amaç: Neonatal diyabet hayatın ilk 6 ayında görülen tek gen mutasyonuna bağlı oluşan nadir bir diyabet formudur.Birçok farklı gendeki 

mutasyonla oluşabilir.Biz burada farklı mutasyonlarda farklı tedavi deneyimlerimiz olan 4 olgumuzu sunduk. 

Olgu: Olgu 1,anne-baba arasında akraba evliliği olmayan 35GH’da 3500 gram doğan erkek bebekti.Doğumdan sonra nöbet ve hiperglisemi 

nedeniyle yoğun bakım ünitesinde(ybü) izlenmişti.Hipotoni ve kas gücü kaybı mevcuttu.Düzenli insülin glargin ile birlikte ihtiyaç halinde çok 

kısa etkili insülin başlandı.Konvulziyonları kan şekerlerinden bağımsız olarak devam etti.KATP kanallarının Kir 6.2 subünitesini etkilediği 

tahmin edilen daha önceden bildirilmiş olan bir KCNJ11 missense mutasyonu saptandı.Sülfanilüre grubundan glibenklamid tedavisi başlandı ve 

izleminde insülin dozları azaltıldı.Bu tedavi ile kan şekerleri kontrol altında tutulurken nörolojik durumunda belirgin bir gelişme gözlenmedi. 

Olgu2 anne-baba arasında 1.derece akrabalık bulunan,37.GH’da 1900 gram ağırlığında doğan kız bebekti.Postnatal RDS ve hiperglisemi nedeni 

ile YBÜ’de izlenmişti.Kan şekerleri bazal etkili glargine insülin ve lüzumu halinde çok kısa etkili insülin ile kontrol altında tutulmuştu.Kalça 

displazisi dışında fizik bakısı normaldi.Hastada pankreas gelişiminde rol oynayan PTF1A geninde ekpresyon kaybına yolaçan homozigot 

g.23508363A>G mutasyonu saptandı. Hasta halen esnek doz insülin uygulaması ile takip edilmektedir. 

Olgu3 ve 4; 1.derece kuzen evliliği olan ebeveynlerden sırasıyla 35.GH'da 1520 gram ve 1380 gram doğan kuzenlerdi.SGA ve hiperglisemi 

nedeni ile YBÜ'de izlenmişlerdi ve olgulara regüler insülin tedavisi uygulanmıştı.Fizik bakıları normaldi.İzlemlerinde devamlı subkutan insüliin 

tedavisine geçildi ve bu tedavi ile kan şekerleri iyi kontrol edildi.Olgularda pankreas gelişiminde rol oynayan PTF1A geninde ekpresyon kaybına 

yolaçan homozigot g.23508437A>G mutasyonu saptandı.İlginç olarak Olgu 3’ün babasında da aynı mutasyon homozigot olarak saptanmış olup 

babada klinik bulgu saptanmamıştı. 

Sonuç: Tanısı klinik olarak konulsada hastalığın prognozunu ve tedavi seçimini belirlemede yol gösterici olduğundan genetik analiz 

önemlidir,dünyadaki sıklığı nadir olan mutasyonların ülkemiz gibi akraba evliliğinin sık görüldüğü toplumlarda görülme sıklığı daha yüksektir 

  

Anahtar Kelimeler: neonatal diyabet, ptf1a mutasyonu, dend sendromu 

 

 

[P-125] 
PDX 1 Mutasyonu Saptanan MODY Tip 4 Olgusu 
  

Emel Hatun Aytaç Kaplan1, Murat Karaoğlan1, Mehmet Keskin1, Doğan Öncü2, Melda Melik2 
1Gaziantep Üniversitesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Gaziantep 
2Gaziantep Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Gaziantep 

  

Amaç: Maturity-Onset Diabetes of Young (MODY) tüm diyabetli olguların yaklaşık %1-2’sini oluşturur. MODY otozomal dominant geçiş 

gösteren beta hücre defekti ve insülin salgısında bozuklukla giden ve orta derecede klinik diyabetle seyreden bir hastalıktır. Çok sayıda tipi 

tanımlanmıştır. PDX 1 (insülin promoter faktör1, IPF1 olarak da bilinir) geni pankreatik beta hücresinin spesifik transkripsiyon faktörü olup 

homozigot mutasyonları pankreatik ageneziye neden olurken heterozigot mutasyonlar MODY’ye neden olmaktadır. MODY tip 4 olarak 

tanımlanan bu hastalıkta genç başlangıçlı tip 2 diyabet kliniği ortaya çıkmaktadır. Burada erken yaşta MODY tip 4 tanısı alan ve hipo-

hiperglisemi atakları ile atipik seyirli bir olgumuzu sunduk 

Olgu: 3 yaş kız hasta, ara ara çok su içme, çok idrara çıkma ve iştahsızlık şikayeti ile geldi. Evde yapılan kan şekeri ölçümlerinde hipoglisemi ve 

hiperglisemi atakları tarifleniyordu. Hasta 34. gestasyon haftasında 3400 gram olarak doğmuştu. Annede insülin direnci, anneannede ve dayıda 

tip 2 diyabet öyküsü vardı. Hastanın boyu 98 cm (50-75p) vücut ağırlığı 15 kg (75 p) idi. Sistemik muayenesi doğaldı. Tam kan sayımı ve 

biyokimyada patoloji yoktu. HbA1c: %5 (takiplerde 5,5 üzerine hiç çıkmadı), c peptid: 1,02 ng/ml, insülin 2,1 Iu/ml, TSH:2,42 uIU/ml, fT4: 

1,45 ng/dl, antiTPO:5 IU/ml, antiTg: 10 IU/ml idi. Antiadacık antikoru, antiinsülin antikoru ve anti GAD antikorları negatifti. Genetik 

incelemede PDX geni ekzon 1’de heterozigot D76N (rs 137852783) mutasyonu saptandı. Hastaya tip 4 MODY tanısı kondu. 

Hastanın evde kan şekeri ölçümlerinde hipoglisemi ve hiperglisemi atakları devam etmektedir. Ayrıca kan şekerinde çok hızlı ani değişiklikler 

yaşamakta ve o sırada hastada hipoglisemi septomları tarif edilmekteydi. Hastanın hipoglisemisi yokken semptomu olması BOS transportunda 

da patoloji olabileceğini düşündürttü.  

 

Sonuç:  

Nadir rastlanan tip 4 MODY vakamızı sunarak sadece hiperglisemi değil hipogliseminin de monogenik diyabetleri akla getirmesi gerektiğini 

vurgulamak istedik. 

  

Anahtar Kelimeler: diyabet, hipoglisemi, hiperglisemi, monogenik 

 
 

  



 

140 
 

[P-126] 
Tip 1 Diyabetes Mellituslu Hastalarda 25- Hidroksi Vitamin D Düzeyi ve Metabolik Kontrol Arasındaki İlişki 
  

Yılmaz Kor1, Deniz Kor2 
1Adana Şehir Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Endokrinoloji, Adana 
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Adana 

  

Giriş: Diyabetes Mellitus, insülin sekresyonu, insülin etkisi veya her ikisindeki bozukluğa bağlı olarak gelişen kan şekeri yüksekliği ile 

karakterize metabolik bozukluktur. Diyabet ilişkili komplikasyonlardan korunmak için metabolik kontrol takibi glikolize hemoglobin A1c 

(HbA1c) ile yapılmaktadır. 25-hidroksi vitamin D steroid yapıda bir hormondur ve pankreasta insülin salgılanmasında etkili olduğu 

bilinmektedir. Bu çalışma Tip 1 diyabetli çocuklarda D vitamini eksikliği sıklığının ve metabolik kontrol ile ilişkisini araştırmak amacıyla 

yapılmıştır. 

Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmada, tip 1 diyabetli 109 çocuk değerlendirildi. Serum 25-hidroksivitamin D, hemoglobin A1c, tiroid fonksiyon 

testleri, kalsiyum, fosfor, magnezyum, parathormon ve alkalen fosfataz düzeyleri ölçüldü. Hastalar vitamin D düzeyine göre eksik, yetersiz veya 

normal olarak 3 gruba ayrıldı. 

Bulgular: Serum 25(OH)D düzeyleri, hastaların%31.8’inde eksik veya yetersiz saptandı. 25(OH)D düzeyi< 20 ng / mL olan hasta grubunda 

parathormon ve alkalen fosfataz düzeyleri 25(OH)D düzeyi>= 20 ng / mL olan gruba göre yüksek (p <0.05) bulundu. Vitamin D düzeyi ile 

metabolik kontrol arasında anlamlı ilişki bulunamadı. 

Sonuç: Sonuç olarak; bu çalışma Türkiye’nin en sıcak ve çoğunlukla açık havaya sahip bir şehrinde yapılmıştır. Buna rağmen hastaların yaklaşık 

1/3’ünde 25(OH)D düzeyi eksik-yetersiz bulunmuş, bunun metabolik kontrol ile ilişkili olmadığı saptanmıştır. T1DM gibi kronik bir hastalığı 

olanlarda 25(OH)D ve metabolitlerinin metabolik kontrol ile ilişkisi olsun ya da olmasın sistemik etkileri göz önüne alınarak rutin bakılması 

gerektiğini düşünmekteyiz. 

  

Anahtar Kelimeler: 25(OH)D, Metabolik kontrol, Tip 1 diyabetes mellitus 

 
 

[P-127] 
Tip 1 Diyabetli Çocuk Ailelerinde Glukagon Uygulama Endişesi 
  

Gul Yesiltepe Mutlu, Serra Muradoğlu, Gizem Bayrakçı, Tuğba Gökçe, Şükrü Hatun 

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Bilim Dalı 

  

Giriş: Tip 1 diyabetli çocukların ailelerinde hipoglisemi korkusunun oldukça sık olduğu ve bu korkunun yüksek kan şekeri ortalaması sorununa 

yol açabildiği bilinmektedir. Bununla beraber ebeveynlerin glukagon uygulamasıyla ilgili tutumlarını inceleyen araştırmaların sayısı oldukça 

azdır. 

Yöntem: Koç Üniversitesi Hastanesi Pediatrik Endokrinoloji Bölümünde izlenen tip1 diyabetli çocukların ebeveynlerine iki adet anket, 

elektronik posta ve SMS ile gönderildi. Anketlerden ilki demografik bilgileri ve hipoglisemi sıklığını sorgularken ikincisi ebeveynlerin glukagon 

uygulaması ile ilgili bilgi ve tutumlarını sorgulamaktaydı. 83 çocuğun anne veya babası ilk anketi tamamlarken bunlardan 75’i glukagon ile ilgili 

anketi de tamamlamıştı. 

Bulgular: Ankete katılan ebeveynlerin tip 1 diyabetli çocuklarının yaş ortalaması 8.7 (1-17.2) yıldı, çocukların %52’si (n:43) kızdı. Ortalama 

tanı süresi 2.6 (5-14) yıl olup, %57’si (n:47) sürekli glikoz izlem sistemi (CGMS), %19’u (n:16) insulin pompası kullanmaktaydı. HbA1c 

ortalaması %7.6 (5-14)’ydı. Son 3 ay içinde kan şekerinin <50 mg/dl olma (ikinci derece hipoglisemi epizodu) sıklığı ortalama 5.3 (0-25), gece 

hipoglisemisi sıklığı ortalama 5.3 (0-46), tanı anından itibaren bilinç kaybı ve/veya nöbet eşlik eden hipoglisemi sıklığı ortalama 0.44 (0-10)'tü. 

Katılımcıların %81’i (n: 67) hiç glukagon uygulamadığını belirtirken, glukagon uygulaması konusunda bilgi ve becerilerini 0’dan 10’a kadar 

puanlamaları istendiğinde ortalama puan 6.3±2.8 (0-10)'di. ‘Hangi durumda glukagon uygulanmalıdır?’ sorusuna katılımcıların %72’si 

hipoglisemiye bağlı bilinç kaybı olduğunda yanıtını verirken, %15.2’si iki kez basit şeker uygulamasına ragmen, %10’u ise 3 kez basit şeker 

uygulamasına ragmen kan şekeri yükselmiyorsa’ yanıtını verdi. Glukagon enjeksiyonu yaparken paniklemekten korktuğunu ifade edenlerin oranı 

%35, glukagona ragmen hipogliseminin düzelmeyeceğini düşünenlerin oranı %26.5, enjeksiyon sırasında sinir-damar yapılarına zarar vermekten 

korktuğunu belirtenlerin oranı %48.2, glukagonun yan etkilerinden korktuğunu ifade edenlerin oranı ise %42’ydi.  

Sonuç: Tip 1 diyabetli çocukların ebeveynlerinde hipoglisemi korkusu yanında glukagon uygulaması ile ilgili endişelerinin de sık olduğu 

görülmektedir. Yakın zamanda kullanıma girmesi beklenen nazal glukagonun, bu konuda etkili bir çözüm olabilir,glukagon uygulaması 

eğitimine ailelerin endişelerini dikkate alacak şekilde öncelik ve önem verilmelidir. 

  

Anahtar Kelimeler: glukagon, hipoglisemi, endişe, enjeksiyon 
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[P-128] 
Diyabet İle Eş Zamanlı Glukoz-6-Phosphate Dehidrogenaz Eksikliği Tanısı Alan Adolesan Hasta 
  

Deniz Ökdemir1, İhsan Esen1, Saadet Akarsu2, Ece Meltem Gürbüz3 
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Elazığ 
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji Bilim Dalı, Elazığ 
3Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Elazığ 

  

Giriş: Glukoz-6-phospate dehidrogenaz (G6PD) eksikliği X’e bağlı resesif geçen, dünyada 400 milyon insanı etkileyen, kırmızı kan hücrelerinin 

en sık görülen enzim eksikliğidir. G6PD eksikliğinde nikotinamid adenin dinükleotit (NADPH) üretimi azalır. Böylelikle eritrositler artmış 

oksidatif strese maruz kalır ve hemoliz gerçekleşir. Çeşitli ilaçlar, enfeksiyonlar, bakla yeme ve diyabet gibi oksidatif stresin artığı durumlarda 

hemoliz provake olur. Diyabet ve G6PD eksikliği birlikteliğinde izlemde HgA1C değerlerinin yalancı düşük olabildiği ve diyabetin 

mikrovasküler komplikasyonları açısından daha fazla risk taşıdıkları da bilinmektedir. 

Olgu: Diyabet semptomları ile başvuran 17 yaşında erkek hasta hiperglisemi ve ketonemi saptanması üzerine diyabettes mellitus tanısı ile 

yatırıldı. Yatışında asidozu olmayan hastaya cilt altı insülin tedavisi başlandı. İzleminin 6. gününde halsizlik şikayetini takiben muayenesinde 

sklera ve cildinde ikteri olduğu gözlendi. Yapılan tetkiklerinde hemoglobin değerinde düşüş, direk bilirubin 0,3 mg/dl (N: <0,35), indirek 

biluribin 3,3 mg/dl (N: 0,3-1,0 mg/dl) saptandı. Coombs negatif, retikülosit % 13,2 (N:0,8-2,1) olması üzerine G6PD enzim düzeyi gönderildi ve 

0,25 U/g Hb (N:6,97-20,5) düşük saptandı. Hastanın daha önce hiç hemoliz atağı geçirmediği ve baklada yemediği öğrenildi. İzlemde 

hemoglobin düzeylerinin tekrar yükselmesi üzerine önerilerle taburcu edildi. Diyabet oto-antikorları pozitif, C-peptit 0.2 ng/ml saptanması 

üzerine tip 1 diyabet tanısı ise poliklinik takibine alındı.  

Sonuç: Glukoz-6-phospate dehidrogenaz eksikliği olan bireylerde enfeksiyon, çeşitli ilaçlar ve favizim ile hemoliz sık bilinen nedenlerdendir. 

Diyabetes mellitus ile G6PD eksikliğinin açığa çıkıp tanı alması sık karşılaşılan bir durum değildir. Diyabet tanısı ile beraber sarılık ve non-

otoimmün hemolitik anemi gelişen erkek çocuklarında G6PD eksikliği düşünülmelidir. 

  

Anahtar Kelimeler: diyabetes mellitus, hemoliz, glikoz-6-fosfataz eksikliği 

 

 

[P-129] 
Hipergonadotropik Hipogonadizm gelişen bir Wolfram Sendromu olgusu: Yeni bir mutasyon 
  

Zeynep Uzan Tatlı1, Gül Direk1, Mervenur Hepokur1, Nihal Hatipoğlu1, Leyla Akın1, Mustafa Kendirci1, Selim Kurtoğlu2 
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Kayseri 
2Memorial Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji ve Neonatoloji Uzmanı, Kayseri 

  

Amaç: Wolfram Sendromu 4.Kromozomda bulunan wolframin geninde meydana gelen mutasyonlar sonucu gelişen nadir bir diyabet nedenidir. 

DIDMOAD sendromu olarak da bilinen hastalıkta diyabetes mellitus(DM) ve optik atrofiye; diyabetes insipidus(DI), sensörinöronal sağırlık ve 

psikiyatrik problemler sıklıkla eşlik eder. Hipergonadotropik hipogonadizm ise Wolfram sendromuna eşlik edebileceği daha önce bildirilmiş 

nadir bir durumdur.  

Wolframin geninde homozigot yeni mutasyon saptanan olgu izleminde nadir bildirilen hipergonadotropik hipogonadizm gelişmesi nedeni ile 

sunulmuştur. 

 

Olgu: Aralarında ikinci derece kuzen evliliği olan anne babadan miadında 3500 gr olarak doğan hasta, 2 yaş 10 aylıkken birkaç gündür 

farkedilen çok su içme ve çok idrar çıkma şikayetleri ile başvurdu. Hastanın bakılan kan şekeri 234mg/dl, HbA1c %10 olması üzerine DM tanısı 

ile insülin tedavisi başlandı. Hastanın bakılan anti-GAD (glutamik asit dekarboksilaz) ve ICA (adacık hücre antikoru) negatif olması ve ablasının 

DIDMOAD sendromu tanısı ile izlenmekte olması dolayısı ile hastada ön planda Wolfram sendromu düşünüldü. Göz muayenesinde optik atrofi 

saptanmadı. İdrar dansitesinin ve serum sodyum değerlerinin normal olması nedeni ile DI düşünülmedi. Hastanın Çöliak ve Hashimoto 

hastalıklarına yönelik tetkikleri normaldi. İnsülin tedavisi ile izlenmekte olan hastanın HbA1c değerleri grafik-1’de gösterilmiştir.  

Hastanın ilk kez 10yaş 5aylıkken optik atrofisi saptandı, yapılan işitme testi normaldi. İzlemi süresince DI gelişmedi. Hastanın 12yaş 10aylıkken 

pubertal gelişimi Tanner evre2 ile uyumlu saptandı. İzleminde testis hacimlerinin 10ml’ye kadar arttığı fakat sonra ilerleme göstermediği 

görüldü. Bunun üzerine bakılan LH:20.9mIU/ml, FSH:49.9mIU/ml ve T.Testosteron:347ng/dl saptandı. Yapılan spermiogramda azospermi 

saptanması ve testosteron düzeylerinin giderek azalma göstermesi üzerine intramusküler testosteron tedavisi başlandı. Yapılan genetik 

incelemede wolframin geninde daha önce bildirilmemiş olan c.2069G>A/p.(Cys690Tyr) homozigot mutasyon muhtemel patojen olarak 

bildirildi. Hastanın mevcut tedavileri ve izlemi devam etmektedir. 

 

Sonuç: Diyabetes mellitus tanısı ile izlenen hastalarda özellikle oto-antikorlar negatif saptanması halinde DIDMOAD sendromu tanıda 

düşünülmelidir. Bu tanıyla izlenen hastaların izleminde DI ve optik atrofi gelişebileceği iyi bilinmekle birlikte olgumuzda görüldüğü gibi çok 

daha nadir görülen hipergonadotropik hipogonadizmin de gelişebileceği akılda tutulmalıdır. 

  

Anahtar Kelimeler: DIDMOAD, Hipergonadotropik hipogonadizm, Wolfram Sendromu 
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[P-130] 
Çocukluk Çağında Nadir Görülen Endokrin Bir Acil: Hiperglisemik Hiperosmolar Durum 
  

Özgecan Demirbas1, Erdal Eren1, Nilay Çölbe2, Ömer Tarım1 
1Uludağ Üniivertsitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Endokrinoloji, Bursa 
2Uludağ Üniivertsitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Bursa 

  

Giriş: Diyabetik ketoasidoz (DKA) ve hiperglisemik hiperosmolar durum (HHD)diyabetin en ciddi acil komplikasyonlarıdır.HHD tanı 

kriterleri;plazma glukoz konsantrasyonu > 600 mg/dl, pH >7,30,serum bikarbonat düzeyi> 15 mmol/L,hafif ketonüri,ketonemi ve bilinç 

değişikliği/nöbet varlığıdır.Burada hiperglisemik hiperosmolar durum ile diyabet tanısı alan adölesan bir olgu sunulmaktadır. 

Olgu: On altı yaşında erkek olgu bilinç kaybı nedeniyle başvurdu.Öyküsünde bir hastalığı,ilaç kullanımı olmayan olgunun son 2 aydır ağız 

kuruluğu,çok su içme,gece sık idrara kalkma dışında şikayeti yoktu.Fizik muayanesinde genel durumu kötü,bilinci letarjik,ağır dehidrate 

görünümde,taşikardik ve takipneikti.Hipotansiyonu yoktu.Vücut ağırlığı 90 kg (1,84 SDS),boy 178 cm (0,61 SDS),BKİ 28,4 (1,64 SDS) 

idi.Batında striaları vardı.Biyokimya incelemesinde glukoz 880 mg/dl,üre 67 mg/dL,kreatinin 2.23 mg/dL,sodyum 156 mmol/L, potasyum 5,07 

mmol/L idi.Kan gazı normal ve kan ketonu,idrar ketonu negatifti.Yoğun bakım ünitesine alınarak 20 cc/kg dan bir saat içerisinde iki kez %0.9 

NaCl bolusu yapıldı.Olgu %15 dehidrate kabul edilip idame +defisit sıvısı hesaplanarak %0,45 NaCl derişimde sıvı başlandı. İlk 4 saatte 

hidrasyon ile kan şekerinde yaklaşık saatlik 60-80 mg/dl düşme sağlanırken,serum sodyumunda gerileme olmadı.Dördüncü saat sonunda kan 

gazında hafif metabolik asidozu ve kan keton pozitifliği saptanan olguya 0,05ü/kg/saatten insülin infuzyonu başlandı.İki saat sonra metabolik 

asidozu düzeldi.Yatışının 12. saatinde halen hipernatremik olarak seyreden olgunun sıvısı %5 dekstroz olarak değiştirildi.Kan şekeri düşüş 

hızına göre insülin infuzyonu kademeli olarak artırılarak 0,2 ü/kg/saate kadar çıkıldı.Yatışının 20. saatinde bilinç durumu düzelmeyen hastaya 

kranial MR çekildi,normal saptandı.Yirmi dördüncü saatinde bilinci açıldı.Normoglisemi sağlanan ve elektrolit patolojisi düzelen hastanın 

yatışının 48. saatinde subkutan insülin tedavisine geçildi.Tetkiklerinde Hba1c %15, Insülin 2,1 μU/mL, C-peptit 0,02 ng/mL, Anti GAD65 Ab 

64.21 IU/mL olarak saptandı. Hastanın insülin tedavisi devam etmektedir. 

Sonuç: HHD diyabetin çocuklarda nadir görülen, mortalitesi daha yüksek ve fatal seyredebilen akut metabolik bir komplikasyonudur.DKA’dan 

farklı olarak sıvı ve elektrolit kaybı daha belirgindir. Patogenezi, komplikasyonları ve tedavi stratejisi birbirinden farklı olduğundan DKA ile 

ayrımını yapmak ve tedavide sıvı ve elektrolit replasmanını uygun olarak yapmak son derece önemlidir. 

  

Anahtar Kelimeler: Diyabet, hiperglisemik hiperosmolar durum, hiperglisemi 

 
 

[P-131] 
Denizli İlinde Tip 1 Diyabetes Mellitus İnsidansı Ve Epidemiyolojik Özellikler 
  

Ayça Selda Altıncık, Bayram Özhan 

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı 

  

Giriş: Tip 1 diabetes mellitus (DM) insidansı; yaşa, ırka, coğrafi bölgeye göre değişkenlik göstermekte olup, görülme sıklığında %2.4-%3.3 

arasında bir artış bildirilmektedir.  

Amaç: Bu çalışmanın amacı Denizli ilinde beş yıl ara ile yeni tanı alan olguların epidemiyolojik ve demografik verilerin incelenmesi ve 

karşılaştırılmasıdır. 

Yöntem: Çalışmaya 1 Ocak 2012-31 Aralık 2012 ve 1 Ocak 2017-31 Aralık 2017 arasında yeni tanı alan, 0-18 yaş arası Tip 1 DM olguları 

alınmıştır. Bu yıllarda Denizli ilinde tek çocuk endokrinoloji merkezi bulunmaktaydı. Olguların laboratuvar ve klinik verileri dosya 

taramalarından alınmış, demografik veriler için aile ile birebir görüşerek veri formu doldurulmuştur.  

Bulgular: Hastaların tanı anı klinik ve laboratuvar verileri tablo 1’de verilmiştir. Hastalığın ortalama tanı yaşı, cinsiyet dağılımı, diyabetik 

ketoasidoz ile başvuru sıklığı, başvuru anı pubertal durum ve mevsimsel dağılımı arasında fark saptanmamıştır. Tip 1 DM insidansı 2012 yılı 

için 8.6/100.000 (kız 9/100.000, erkek 8/100.000); 2017 yılı için 12/100.000 (kız 13/100.000, erkek 11/100.000) olarak hesaplanmıştır. Yaş 

gruplarına göre bakıldığında 2012 yılı için 0-4 yaş arasında %0.011, 5-9 yaş arasında %0.012, 10-14 yaş arasında % 0.011, 15-19 yaş arasında 

%0.001; 2017 yılı için 0-4 yaş arası %0.012, 5-9 yaş arası %0.014, 10-14 yaş arası %0.018, 15-19 yaş arasında %0.004 olarak hesaplanmış olup, 

en sık tanı yaşı 5-9 ve 10-14 yaş olarak bulunmuştur.  

Sonuç: Beş yıllık süreçte, Tip 1 DM’un tanı anı epidemiyolojik özelliklerinde anlamlı bir değişiklik bulunmamıştır. Çalışmamızda 2017 yılı Tip 

1 DM insidansı, daha önce ulusal düzeyde yapılan çalışma sonuçları (10.8/100.000) ile benzer saptanmıştır. Tanı anı ketoasidoz ile başvuru 

sıklığında azalma olsa da bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildir. Tanı gecikmelerini azaltmak adına sağlık çalışanları ve toplumun 

farkındalığının arttırılmasına yönelik çalışmalara ihtiyaç vardır. 

  

Anahtar Kelimeler: Epidemiyoloji, insidans, tip 1 Dm 
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[P-132] 
Hipoglisemi Duyarsızlığında Yapılandırılmış Eğitim Sonrası; Daha yüksek HbA1c mi ?, Daha Az Glisemik Değişkenlik mi 

? 
  

Günay Demir, Samim Özen, Hafize Çetin, Şükran Darcan, Damla Gökşen 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet BD, İzmir 

  

Giriş: Glisemik değişkenlik (GD) tip 1 diyabetli çocuklarda akut ve kronik komplikasyonlarda önemli rol oynamaktadır. Glisemik değişkenliği 

değerlendirmede çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Hipoglisemi duyarsızlığı (HD) saptanan olgularda gerçek zamanlı glukoz ölçüm cihazları ve 

pompa tedavisi glisemik değişkenliği azaltmaktadır. 

Amaç: T1DM 'li çocuk ve ergenlerde profesyonel sürekli cilt altı glukoz ölçüm sistemi (SGÖS) ile HD saptanan olgularda yapılandırılmış 

eğitimin GD ve HbA1c üzerine etkisini göstermek. 

Gereç-Yöntem: Beş yıl ve üzeri diyabet yaşı olan rastlantısal seçilen 30 T1DM'li olgudan; HD'ı saptanan 9 olgunun tanı zamanında ve tedavi 

sonrası SGÖS sonuçlarındaki anahtar noktalar (hipo-hiperglisemi, normoglisemi düzey ve süreleri, eğri altında kalan alan (EAKA)) ve glisemik 

değişkenlik parametresi CoV değerlendirildi ve metabolik kontrol (HbA1c) ile karşılaştırıldı. CoV değeri < % 36 olması; glisemik değişkenliğin 

azaldığını göstermektedir.  

Sonuçlar: HD saptanan 9 olgunun yaş ortalaması 14,82±2,13 yıl, ortalama diyabet süresi 7,63±1,45 yıldı. HD saptanan olguların başlangıç ve 3 

ay sonra ortalama HbA1c'leri sırasıyla % 7,93±0,90 ve 8,20±0,85 bulundu (p= 0,35).  

Düzey 2 hipoglisemide (< 54 mg/dl) geçen zaman % 5,1±3,3'ten % 0,6±0,9'a (p:0,008) ve EAKA 302,5±2,6 mg/dlxgün'den 68,8±116,6  

mg/dlxgün'e azaldığı saptandı (p:0,01). Düzey 1 hipoglisemi (54-70 mg/dl) için EAKA 94,2±7,3 mg/dlxgün'den 105,7±6,9 (p:0,004) 

mg/dlxgün'e yükselirken; normoglisemi (70-140 mg/dl) için EAKA;321,4±39,7 mg/dlxgün'den 450,4±55,5 mg/dlxgün'e (p:0,02) yükseldi.  

EAKA başlangıca göre düzey 1 hipoglisemi için % 80 azalırken, düzey 2 hipoglisemi için %12, hedef değerler için %18 artış olduğu gösterildi. 

GD değerlendirildiğinde CoV % 47'den % 41 'e (p:0,03) düştü.  

Sonuç olarak; HD saptanan olgularda yapılandırılmış eğitim ile; HbA1c düzeyinde artış saptanırken; düzey 2 hipoglisemi azalmış, 

normoglisemide geçen süre artmış, glisemik değişkenlik azalmıştır. Tip 1 DM'te SGÖS sonuçları analizinde metabolik kontrol ile birlikte 

hipoglisemi ve glisemik değişkenlik de değerlendirilmelidir. 

  

Anahtar Kelimeler: hipoglisemi duyarsızlığı, tip 1 diyabet, çocuk 

 
 

[P-133] 
Diyabetli Çocuk Ve Gençlerin Pompa Uygulaması Sandığımız Gibi Mi? Carelink’le İşin Gerçek Yüzü! 
  

Ilknur Arslanoglu1, Figen Akçalı2, Gülşen Aytar2, Furkan Timur1 
1Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı 
2Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama Araştırma Merkezi 

  

Amaç: Tip 1 diyabette insülin pompasının sayısız potansiyel avantajları vardır. Diğer yandan kullanıcının bireysel uygulamasının geçmiş 

dökümü elektronik ortamda yapılabilmektedir. Bu çalışmada pompa kullanan tip 1 diyabetli çocuk ve ergenlerin tedavi uyumları elektronik 

verilerle denetlenerek diyabet ekibinin beklentileriyle karşılaştırılmıştır. Yöntemler: Hastaların pompa geçmişi Medtronic firmasına ait Carelink 

programıyla indirilerek kullanım pratiği irdelenmiştir. Günde 3-6 kez bolus sıklığı, haftada 2-3 kez set değişimi, bolus sihirbazı aktifse doz 

belirleyici olması, bazal/bolus oranının % 40-60 olması beklenen uygulamalardı. Tanımlayıcı tipte istatistik yöntem kullanıldı. Bulgular: On 

hastanın iki ayrı dönemde olmak üzere 60 rapor indirilmiştir (2-20 yaş 50 farklı hasta, K/E: 25/25). Geçmiş gün sayısı, en fazla ve en düşük 

günlük bolus sıklığı, en fazla ve en düşük haftalık set değişim sayısı, en fazla ve en düşük bazal bolus oranları tabloda gösterilmiştir. Kırk olguda 

günlük 3 kezden az, 33 olguda 6 kezden fazla bolus kullanımı gözlenmiştir. Beş olguda haftada bir, 25 olguda 4 ve üzeri kez set değişimi 

yapılmıştı. Günlük insülin miktarına bolusların etkisi ağırlıktaydı. Hastaların çoğunluğu (% 72) bolus sihirbazı kullandığı halde bunlardan 40 

(toplamdan 57 si) olguda manuel bolus kullanımı, sihirbaz önerisine bir olguda sıfır uyum, 7 olguda nadiren uyum gözlenmiştir (yalnızca 3 

olguda istikrarlı bolus sihirbazı kullanımı). Pompa kullanımına bir olguda kesin, 17 olguda şüpheli ara verme gözlenmiştir. Otuzüç olguda (%55) 

bolus dozları günlük insülin dozu toplamının % 60 ından fazlaydı. Sonuç: Hastalarımızın özellikle günlük bolus sıklığı ve haftalık set değişim 

oranlarında beklenmeyen durumlarla karşılaşılmıştır. İnsülin pompasının tip 1 diyabette enjeksiyon tedavisine bir çok üstünlükleri mevcuttur. 

Bunlardan bazal insülinin 24 saati kapsaması, okul çocuğunda ortam, küçük çocukta enjeksiyon korkusundan kaynaklanan bolus atlamalarının 

çözüme kavuşması, karbonhidrat sayımının kolaylaşması ve kesirli-modellenebilen boluslar en başta gelenlerdir. Buna rağmen hastalarda 

görülen tedavi uyumsuzluklarının sıklığı ve çeşitliliği tip 1 diyabet tedavisine uyumda teknolojinin yeterli olmadığını, psikososyal sorunlara 

yönelik çözümler gerektiğini düşündürmektedir. 

  

Anahtar Kelimeler: Diyabet, insülin pompası, çocuk, ergen, Carelink 
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[P-134] 
Onsekiz Yaş Altı Tip 2 Diyabette Klinik: Tek Merkez Deneyimi 
  

Hümeyra Yaşar Köstek1, İlknur Arslanoğlu1, Semih Bolu2, Merve Aslantaş1 
1Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Endokrinoloji Ve Diyabet Bilim Dalı, Düzce 
2Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Endokrinoloji Kliniği, Adıyaman 

  

Amaç: Diyabetin ayırıcı tanısı özellikle çocukluk çağında bilinmeyenler içeren bir sorundur. Son yıllarda tip 2 diyabet (T2D) sıklığının 

çocukluk çağında da arttığı öne sürülmektedir. Çalışmamızda T2D tanısı ile çocuk endokrin kliniğimizde takip edilen hastaların klinik özellikleri 

araştırılmıştır. Yöntemler: Retrospektif tanımlayıcı vaka serisi çalışması yapıldı. T2D ve 18 yaş altında tanı alan tüm hastalar çalışmaya alındı. 

Prediyabetten diyabete ilerleyenlerin ilk başvurudaki değerleri analiz edildi. Sonuçlar oran (X/Y), %, ortanca (min-max)veya ortalama ±SD 

olarak verildi.Bulgular: Toplam 36 T2DM (E/K=13/23) hasta mevcuttu. Yaş 16 (6-19), tanı yaşı 13 (5-16), hastalık süresi 3.5 yıl (1-8) idi. VKİ 

30.5 (17-51.7), Z skoru 2.4 (-0.45-4.21) idi. Obez hastalarını oranı %52.8 (n=19) iken, %47.2 (n=17) hastanın birinci derece yakınında T2D 

tanısı mevcuttu. İlk tanıda C peptid 1.85±1.48 (0.2-5.7), kan şekeri 217±113 (91-457) ve HbA1c 9.9±3.2 (5.3-16.5); son kontrolde C peptid 

2.81±1.22 (0.8-4.8), kan şekeri 164±75 (82-348) ve HbA1c 7.7±2.2 (4.9-13.5) idi. Tümü olumlu yöndeki bu değişimler istatiksel açıdan C peptid 

(p=0.31) için anlamsız, HbA1c (p=0.001) ve kan şekeri (p=0.009) için anlamlı idi. 36 hastanın tamamında antiGAD ve adacık hücre antikorları 

negatif bulundu. Hepatosteatoz oranı %16.6 (n=12) idi. Başvuru kliniği 10 hastada (%28) taramada tanı, 22 hastada (%61) semptomatik 

hiperglisemi, 3 hastada ketoz (%8), 1 hastada ağır hiperosmolar ketoasidotik koma şeklindeydi ve son hasta komadan çıkamayarak tanının ilk 

gününde kaybedildi. Altısı (%8.3) monoterapi olmak üzere hastaların 16 sı (%44.4) insülin kullanmaktaydı. Onikisi (%16.6) monoterapi olmak 

üzere 22 hasta (%61.1) metformin kullanıyordu. Bir hastaya da dulaglutide başlanmıştı. Sonuç: T2D risk faktörlerinden obezite ve kız cinsiyet 

serimizde baskın bulunmuştur. Otoantikorların tüm hastalarda negatif olması, ketozun % 10 dan az hastada görülmesi, C peptidin görece 

yüksekliği ve giderek yükselmesi T2D in ayrımında önemli ipuçları olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak bu hastalarımızın bir kısmının ilk 

tanıda T1D olarak kategorize edilmiş olması diyabetli hastalarda ayırıcı tanının belirli aralarla tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini 

düşündürmektedir. 

  

Anahtar Kelimeler: Tip 2 diyabet, diyabet ayırıcı tanı, çocuk 

 
 

[P-135] 
PAX4 Geninde C.397C>T Varyantı Saptanan Bir MODY Olgusu 
  

Mustafa Dogan1, İlknur Arslanoğlu2, Recep Eröz1 
1Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genetik Bilim Dalı, Düzce 
2Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Endokrinoloji Ve Diyabet Bilim Dalı, Düzce 

  

Amaç: Maturity Onset Diabetes of the Young (MODY) her ne kadar bütün diyabet vakalarının % 1-2'sini oluştursa da moleküler genetik tanısı 

optimal tedavi, prognoz ve genetik danışmanlık için gereklidir. PAX4 geninde mutasyonun neden olduğunu düşündüğümüz bir diyabetli olgu 

sunularak klinik seyir açısından literatüre katkıda bulunulması amaçlanmıştır. Olgu: 10 yaşında erkek olgu burun kanaması nedeniyle baş 

vurduğunda rutin tetkiklerinde glukozun 165 mg/dl saptanması üzerine kliniğimize yönlendirilmiştir. Başvuruda hiperglisemik semptomu 

olmayan hastanın glukoz 95, OGTT de 2. Saat 253, HbA1c si % 6.6, kan ketonu 0.1 mmol/l, C Peptit 0,982 ng/ml bulunmuş, insülinsiz izlemde 

kan şekeri 100-150 arasında seyrederken üçüncü ayın sonunda 300 lere yakın glukoz değerleri, hafif ketoz ile insülin tedavisi başlanmıştır. 

Adacık ve GAD antikorları negatiftir. Anne babası arasında akrabalık bulunmayan hastanın anneanne, halalar ve dedesinde diyabet öyküsü 

mevcuttu. Tanıdan bir yıl sonraki son kontrolünde VKİ: 18,4 kg/m2(54p), HbA1c 7,3 ve insülin gereksinimi 0,7 u/kg/gün olarak 

saptandı.Yöntem: Hastadan periferik kan örneği alınarak DNA izole edilmiş ve MODY etyolojisinde ortaya konmuş olan 13 adet GCK, 

HNF1A, HNF4A, HNF1B, PDX1, NEUROD1, KLF11, CEL, PAX4, INS, BLK, ABCC8 ve KCNJ11 genleri NGS yöntemiyle çalışılmıştır. 

NGS yöntemi için Miseq cihazı kullanılmıştır.Bulgular: PAX4 geni Ekzon 3’te c.397C>T(p.Arg133Trp) değişikliğini heterozigot formda 

taşıdığı saptanmıştır. Sonuç: Bugüne kadar literatürde Tayvanlı, Japon ailelerde PAX4 mutasyonlu MODY kliniği olan olgular bildirilmiş, 

Türkiye’de bugüne kadar PAX4 geninde mutasyonu pozitif bir MODY olgusu bildirilmemiştir.Saptanan varyantın biyoinformatik ve in-siliko 

analiz verileri, varyantın alel frekansı, hastanın klinik ve laboratuvar bulguları birlikte değerlendirildiğinde varyantın patojenik olabileceği 

düşünüldü ve aile bireylerinde segregasyon çalışmaları devam etmektedir. Varyantı taşıyan birey sayısı arttıkça daha fazla bilgi elde 

edilebilecektir. 

  

Anahtar Kelimeler: Diyabet, çocuk, MODY, PAX4 
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[P-136] 
Tip 1 Diyabetli Çocuk/Adolesan Hasta ve Ebeveynlerinin Diyabet Bilgi Düzeyi ile Metabolik Kontrol Arasındaki İlişkinin 

Değerlendirilmesi 
  

Havva Nur Peltek Kendirci1, Ümran Karayurt2, Emre Demir3 
1Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Çocuk Endokrinolojisi Bölümü,Çorum 
2Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği, Çocuk Endokrinolojisi Bölümü, Çorum 
3Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ABD, Çorum 

  

Giriş-Amaç: Diyabetli bireye ve onların bakımından sorumlu olan kimselere hastalığın bakımı ve yönetimini öğretmek diyabet tedavisinin 

önemli bir basamağıdır. Diyabet hakkında gerekli bilgi ve zaman içinde kazanılmış deneyimler olmadıkça diyabette iyi kontrolün 

sağlanamayacağı genel olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmada Tip-1 diyabetli çocuk/adolesan ve ebeveynlerinin diyabet bilgi düzeyi ile 

metabolik kontrolü arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

 

Materyal-Metod: Çalışmaya Ocak-Şubat 2018 tarihleri arasında hastanemiz Çocuk Endokrinolojisi Kliniğine başvuran, en az 1 yıldır Tip-1 

diyabet tanısıyla takip edilen çocuk/adolesan hasta ve bakım veren ebeveynleri dahil edildi. Ebeveynler ve 11 yaş üzeri adolesanlara diyabet 

bilgi düzeyini ölçmeyi ve günlük diyabet yönetimlerini sorgulamayı amaçlayan anket formu uygulandı. Diyabet bilgi düzeyinin ölçülmesi 

amacıyla hastalara 20 soru soruldu, her doğru cevap 10 puan olarak değerlendirilerek diyabet bilgi puanı (DBP) hesaplandı. Hastaların fizik 

muayeneleri ve antropometrik ölçümleri yapıldı, metabolik kontrolün değerlendirilmesinde son 1 yıl içinde ölçülmüş, hastane bilgi-yönetim 

sistemine kayıtlı HbA1c düzeylerinin ortalaması kullanıldı. HbA1c düzeyi<%7,5 iyi, %7,5-9 orta, >%9 kötü metabolik kontrol olarak 

değerlendirildi. 

 

Bulgular: Çalışmaya ortalama yaşları 11,6±4,1 (1,6-18,6) yıl olan 42 hasta (27 kız/15 erkek) dahil edildi. Hastaların %69’u (n=29) pubertaldi. 

Diyabet süresi 4,8±3,3 (1-15) yıl olan hastaların ortalama Hba1c düzeyleri %8,2±1,4 (%5,9-12,3) bulundu. Hastaların %33,3’ü (n=14) iyi, 

%38,1’i (n=16) orta, %28,6’sı (n=12) kötü metabolik kontrollü idi. Ebeveynlerin %69’u (n=29) kendi diyabet bilgi düzeyini iyi, %16,7’si (n=7) 

çok iyi, %14,3’ü (n=6) ise orta düzeyde değerlendirmekteydi. Diyabet bilgisinin hastalığın yönetiminde kullanımı sorgulandığında ebeveynlerin 

%47,6’sı (n=20) her zaman, %35,7’si (n=15) sıklıkla, %9,5’i (n=4) bazen, %7,1’i (n=3) ise nadiren cevabını vermişti. Hasta çocuk/adolesanların 

DBP 134,3±35,9 (73-200) iken, ebeveynlerin DBP 133,6±25,3 (69-189) idi. Hba1c düzeyi ile hasta çocuk/adolesan DBP ve ebeveyn DBP 

arasında ilişki saptanmadı (sırasıyla p=0,279, p=0,963). Diyabet bilgisinin hastalığın yönetiminde kullanımı arttıkça HbA1c düzeyinin düştüğü 

gözlendi, ancak istatistiksel fark bulunmadı (p=0,418). Hba1c‘yi etkileyen en önemli faktörlerin diyabet süresi (p=0,010) ve şeker ölçüm sıklığı 

(p=0,028) olduğu görüldü. 

 

Sonuç: Bu çalışmada ilginç olarak hasta ve bakım veren ebeveyninin diyabet bilgi düzeyinin metabolik kontrolle ilişkili olmadığı bulundu. 

Bilginin hastalığın yönetiminde kullanım sıklığının metabolik kontrole önemli etkisinin olduğu, ancak metabolik kontrolü etkileyen daha önemli 

faktörler olduğu sonucuna varıldı. 

  

Anahtar Kelimeler: Diyabet eğitimi, HbA1c, Tip 1 Diyabet 

 

 

[P-137] 
Yeni Tanı Tip 1 Diyabetli Olguda Nadir Komplikasyon: İnsülin Ödemi 
  

Meltem Didem Çakır1, Özlem Baysal2 
1Mersin Şehir Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji 
2Mersin Şehir Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

  

Amaç: İnsülin ödemi, genellikle yeni tanı diyabet olgularında yoğun insülin tedavisi başlandıktan kısa bir süre sonra ortaya çıkan nadir bir 

komplikasyondur. Genellikle periferde görülen hafif ödem şeklinde olup, nadiren asit ve plevral effüzyon görülebilmektedir. Sıklıkla kendi 

kendini sınırlamaktadır. Burada diyabetik ketoasidozla başvuran yeni tanı tip 1 diyabette yüksek doz insülin tedavisi sonrası insülin ödemi 

gelişen olgu sunulmaktadır. 

Olgu: 9 yaşında, kız olgu, bir aydır çok su içme, sık idrara çıkma, üç gündür karın ağrısı ve kusma şikayeti nedeniyle başvurdu. Fizik muayenede 

boy: 145,5 cm (97 p), kilo: 45 kg (boya göre vücut ağırlığı %118), hafif dehidratasyon dışında fizik muayene bulguları doğaldı. Kan şekeri 491 

mg/dl, idrar ketonu 3 (+), kan gazında pH: 7,20, bikarbonat 8,3 mmol/lt idi. Diğer biyokimya bulguları normal sınırlardaydı. Diabetik ketoasidoz 

tanısı ile mayi ve kristalize insülin infuzyonu başlandı. HbA1c değeri %13,5, insülin tedavisinden önce alınan serum insülin: 1,8 mU/L (3-25), C 

peptid 0,3 ng/ml (1,1-4,4), anti GAD ve anti adacık antikor düzeyi (+) idi. İzlemde asidozu düzelen olgunun oral beslenmesi açılarak subkutan 

insülin tedavisine geçildi. İdrar ketonunun (-) olması ve enfeksiyon bulgusu bulunmamasına rağmen izlemde insülin ihtiyacında giderek artış 

gözlendi. Günlük insulin dozu 2 Ü/kg/gün’e artırıldıktan sonra normoglisemi sağlanabildi. Tedavinin 1. haftasında her iki ayak, ayak bileği ve 

pretibial bölgede gode bırakan ödem oluştu. İdrar tetkikinde protein (-), 24 saatlik idrarda mikroalbumin normaldi. Böbrek ve karaciğer 

fonksiyon testleri, total protein ve albumin düzeyi normaldi. Kan şekeri değerlerinin de normal sınırlara düşmesi üzerine insülin dozu azaltıldı. 

Ödem gerileyerek 3 gün sonra tamamen kayboldu, tekrar ödem gelişmedi. 

Sonuç: İnsüline bağlı ödem oldukça seyrek karşılaşılan bir durum olup çoğu olgu hafif seyretmekte ve kendiliğinden düzelmektedir. Tedavide 

sıvı ve tuz kısıtlaması, ciddi ödem durumunda diuretik önerilmektedir. Nadir görülen bu duruma dikkat çekmek, bu az bilinen komplikasyon 

hakkında bilgilendirmek için olgu sunulmuştur 

  

Anahtar Kelimeler: insülin ödemi, diyabet, ödem 
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[P-138] 
Neonatal Diyabetin Nadir Bir Nedeni: Wolcott Rallison sendromu 
  

Gulay Can Yılmaz1, Elisa De Franko2 
1Mardin Devlet Hastanesi, Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı, Mardin 
2University of Exeter Medical School Institute of Biomedical and Clinical Science 

  
Amaç: Wolcott-rallison sendromu EIF2AK3 gen mutasyonları sonucu ortaya çıkan, otozomal resesif geçişli, kalıcı neonatal diyabete neden olan 
nadir bir hastalıktır. Karaciğer yetmezliği, böbrek yetmezliği, iskelet displazisi, hipotiroidi eşlik edebilecek diğer sistem bulgularıdır. Sistemik 
bulgular tanı anında eşlik edebileceği gibi zaman içerisinde de gelişebilir. Burada yenidoğan döneminde tanı alan sistemik bulguların eşlik 
etmediği iki olgu sunulmuştur. 
 

Olgu: Olgu 1: 45 günlük erkek hasta ateş ve beslenememe nedeniyle acil servise başvurdu. Kan şekeri 675 mg/dl, kan gazında ph 7.01 HCO3 
5meq/L olan hastaya diyabetik ketoasidoz tanısı kondu. Diyabetik ketoasidoz tedavisi düzenlenen hastanın takibinin 48. Saatinde subkutan 
insüline geçildi. 1.5Ü/kg/g 2 dozda NPH ile tedavisine başlanan hastanın kan şekerlerinin kontrol altına alınamaması üzerine insülin dozu 2ü/kg/ 
g e çıkıldı ve tedavisi detemir insülin olarak değiştirildi. Aile öyküsünde anne baba arasında akrabalık olduğu ve bir kardeşinin 2 yaşına kadar 
neonatal diyabet tanısı ile izlendiği, karaciğer yetmezliği nedeniyle kaybedildiği öğrenildi. Genetik değerlendirmede EIF2AK3 geninde exon 5 te 
homozigot c.997C>T( p.(Gln333Ter) mutasyonu saptandı.  
 

Olgu 2: 33 günlük erkek hasta halsizlik,ateş nedeniyle acil servise başvurdu. Kan şekeri 1040 mg/dl saptanan hastanın kan gazında asidozu 
yoktu. İdrar ketonu 2+ idi. Hastaya insülin infüzyonu başlandı. Tedavinin 36. Saatinde 2ü/kg/g den günde 2 doz NPH insülin ile subkutan 
tedaviye geçildi. Kan şekerinin dalgalı seyretmesi üzerine tedavisi 2ü/kg/g den detemir insülin olarak değiştirildi. Aile öyküsünde anne baba 
akraba idi. Hastanın büyük kardeşinin 1.5 yaşına kadar wolcott rallison sendromu tanısıyla izlendiği ve karaciğer yatmezliği nedeniyle 
kaybedildiği öğrenildi. Genetik değerlendirmede EIF2AK3 geninde exon 5 te homozigot c.997C>T( p.(Gln333Ter) mutasyonu saptandı. 
Her iki hastanın da tanı anında karaciğer, böbrek fonksiyonları normaldi. İskelet displazisi bulgusu yoktu. Akraba evliliği, diyabet ve karaciğer 
yetmezliği nedeniyle kaybedilen kardeş öyküsü olması nedeniyle ön planda wolcot rallison sendromu düşünüldü.  
 
Sonuç: Erken süt çocukluğu döneminde tanı alan hastalarda aile öyküsü ve akraba evliliği olması durumunda otozomal resesif geçiş nedeniyle 
wolcot rallison sendromu da akılda tutulmalıdır. Tanı anında sistemik bulgular eşlik etmeyebileceğinden hastalar eşlik edebilecek bulgular 
açısından takip edilmelidir. 

  

Anahtar Kelimeler: diyabet, yenidoğan, insulin tedavisi 

 
 

[P-139] 
Diyabetik Ketozis ve Diyabetik Ketoasidoz ile Başvuran Çocuklarda Serum Eser Element Düzeyleri: Bir Longitüdinal ve 

Kontrollü Çalışma 
  

Hakan Doneray1, Kadri Gürbüz2, Ayşe Özden1, Mehmet Ali Gül3, Zerrin Orbak1 
1Atatürk Üniversitesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Erzurum 
2Atatürk Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Erzurum 
3Atatürk Üniversitesi Biyokimya Anabilim Dalı, Erzurum 
  
Giriş-Amaç: Tip 1 diyabetes mellitus (T1DM)'a bağlı diyabetik ketosis ve diyabetik ketoasidozis ile prezente olan çocuk ve adölesanların serum 
eser element düzeyleri ile ilgili çalışmaların sayısı az ve bulguları tartışmalıdır. Günümüze kadar T1DM’li çocuklarda başvuru anından itibaren 
serum eser element düzeylerindeki değişimi inceleyen longitüdinal ve kontrollü bir çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı diyabetik 
ketozis ve diyabetik ketoasidoz tablosu ile prezente olan T1DM’li çocuklarda başvuru anından başlayarak takibin ilk altı ayı boyunca serum eser 
element düzeylerindeki değişimi incelemek ve hastalarla aynı cinsiyet ve benzer yaştaki sağlıklı çocuklardan oluşan bir kontrol grubu ile 
karşılaştırmaktır. 
Materyal-Metod: Yaşları 3-17 yıl arasında değişen yeni tanı alan ve diyabetik ketozis veya diyabetik ketoasidozis ile prezente olan 38 çocuk 
çalışma grubunu oluştururken, hastalarla aynı cinsiyet ve benzer yaştaki 38 sağlıklı çocuk kontrol grubunu oluşturdu. Tüm hastalar tanı anında 
(1. vizit), tanıdan 10-15 gün sonra (2. vizit), tanıdan 3 ay sonra (3. vizit) ve tanıdan 6 ay sonra (4. vizit) değerlendirildi. Antropometrik ölçümler 
yapıldı. Kan gazları ve tam kan parametreleri ve serum hemoglobin A1c (HbA1c), kreatin kinaz (CK), selenyum (Se), çinko (Zn), bakır (Cu), 
mangan (Mn), krom (Cr) ve kobalt (Co) düzeyleri analiz edildi. Yapılan ölçümler kontrol grubu ile karşılaştırıldı. 
Bulgular: T1DM tanısı alan hastaların 27 (%71.1)’si diyabetik ketozis tablosunda ve 11 (%28.9)’i diyabetik ketoasidoz tablosunda idi. Çalışma 
ve kontrol grubu arasında birinci ve ikinci vizitte ölçülen vücut ağırlığı ve boy ölçümleri arasında fark saptanmazken (p>0.05), vücut kitle 
indeksi anlamlı olarak daha düşük saptandı, sırasıyla p=0,001 ve p=0.011. Çalışma grubunda birinci vizitte ölçülen kan gazları parametlerinden 
ortalama pH, PCO2 ve HCO3 düzeylerinin kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha düşük olduğu bulundu. Çalışma grubunda birinci, üçüncü 
ve dördüncü vizitlerde ölçülen ortalama HbA1c düzeylerinin kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha yüksek olduğu tespit edildi. Çalışma 
grubunda tam kan parametrelerinden beyaz küre ve trombosit sayısının birinci vizitte kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksek olduğu 
bulundu, sırasıyla p=0.000 ve p=0,019. Çalışma grubunda birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü vizitlerde ölçülen ortalama serum CK düzeylerinin 
kontrol grubundan farklı olmadığı saptandı. Çalışma grubunda her vizitte ortalama serum Se ve Zn düzeylerinin kontrol grubundan anlamlı 
olarak daha yüksek olduğu bulundu (Resim 1). Çalışma grubunda serum Se ve Zn düzeyleri ile diğer parametreler arasında korelasyon 
saptanmadı. 
Sonuç: Çalışmamız diyabetik ketozis veya diyabetik ketoasidozis ile prezente olan T1DM’li çocuklarda serum eser element düzeyindeki 
değişiklikleri longütidünal olarak inceleyen ve bir kontrol grubu ile karşılaştıran ilk çalışmadır. Çalışmamızın bulguları serum Zn ve Se 
düzeylerinin diyabetin ilk altı ayı boyunca yüksek seyrettiğini göstermektedir. Serum düzeyindeki trendin saptanması için daha uzun süreli ve 
kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır. 
  
Anahtar Kelimeler: diyabetes mellitus, diyabetik ketozis, diyabetik ketoasidoz, eser elementler 
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 [P-140] 
Kortikosteroid Tedavisi ile Ortaya Çıkan Tip 1 Diabetes Mellitus Olgusu 
  

Ahmet Anık1, Emel Emine Sarali1, Dilek Yılmaz2, Ferah Sönmez2, Tolga Ünüvar1 
1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı, Aydın 
2Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı, Aydın 

  

Amaç: Hiperglisemi, kortikosteroid tedavisine bağlı sık gözlenen bir yan etkidir. Kortikosteroid tedavinin kesilmesini takiben hipergliseminin 

spontan düzelmesi ilaca bağlı diyabetin tipik bir özelliğidir.  

Olgu: İlk kez 2.5 yaşında iken nefrotik sendrom tanısı konan ve steroid bağımlı nefrotik sendrom tanısı ile izlenen 12 yaşındaki erkek olgu 

nefrotik sendrom atağı nedeni ile yatırılıp hastaya 2 mg/kg/gün prednizolon tedavisi başlanmış. Tedavi sırasında ortaya çıkan hiperglisemi 

nedeni ile danışılan olgunun son günlerde içtiği su miktarının arttığı ve sık idrara çıktığı öğrenildi. Kilo kaybı olmayan hastanın fizik muayenesi 

olağandı. Laboratuvar tetkiklerinde açlık ve tokluk plazma glukozu sırası ile 163 ve 194 mg/dl, HbA1c %5.4, açlık insülin 14,4 mu/L, c-peptid 

2,1 ng/ml olarak saptanan olguda ön planda steroid ilişkili hiperglisemi düşünüldü. Semptomatik olması nedeni ile 1 IU/kg/gün (%40 bazal, %60 

bolus) olacak şekilde insülin tedavisi başlanan hastada steroid tedavisi gün aşırıya geçildiğinde normoglisemi görüldü ve insülin tedavisi 

kademeli olarak azaltılarak kesildi. Bu sırada tedavisiz normoglisemik olan olgunun adacık hücre antikorunun pozitif olması nedeni ile olgu 

izleme alındı. İzlemini aksatan ve izlemin 3. ayında 7.5 mg/gün prednizolon kullanırken semptomatik hiperglisemi geliştiren olgunun bu 

dönemde bakılan HbA1c %12.7, c-peptid 0.2 ng/ml saptandı. Olguya tekrar bazal-bolus insülin tedavisi başlandı. Takibinde 4 ay süren remisyon 

dönemi gözlenen olgu halen 1 U/kg/gün insülin tedavisi ile izlenmektedir.  

Sonuç: Kortikosteroid ilişkili hiperglisemi hastalarında –özellikle de semptom olması durumunda- tip 1 diabetes mellitus açısından hastaların 

rutin olarak değerlendirilmesi, gerek tanının erken konması, gerekse de morbiditelerden korunmak ve etkin tedavinin başlanabilmesi açısından 

önemlidir. 

  

Anahtar Kelimeler: Kortikosteroid, hiperglisemi, tip 1 diabetes mellitus 

 
 

[P-141] 
Dizostozis Multipleks ve Hiperparatiroidizm: Mukolipidoz 
  

Beyza Belde Doğan1, Abdurrahman Akgün1, Melek Yıldız2, Banu Aydın2, Ecem Kahveci3, Hasan Önal1, Servet Erdal Adal4 
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Çocuk Metabolizma Hastalıkları 

Kliniği,İstanbul 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Pediatrik Endokrinoloji Kliniği,İstanbul 
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği,İstanbul 
4Medipol Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği, İstanbul 

  

Giriş: Dizostozis multipleks; mukolipidoz, mukopolisakkaridoz (MPS), oligosakkaridoz, GM-1 gangliosidoz gibi depo hastalıklarında, 

endokondral ve membranöz kemikleşmedeki yaygın gecikme ve bozukluk nedeniyle klasik olarak görülen radyografik kemik anomalilerinin 

bütünüdür.  

Bölümümüz takibinde olan dizostozis multipleksi hastaların, sadece mukolipidoz tanılı olanlarında serum kalsiyum (Ca) ve fosfor (P) düzeyi 

normal, parathormon (PTH) düzeyi yüksek olarak ölçülmüştür. Bu durum, intrauterin dönemde başlayan kemik yapım-yıkım metabolizmasında 

bozukluk ve buna bağlı kemik gelişiminin durmasına bağlansa da; neden dizostozis multipleksi olan MPS gibi diğer hasta gruplarında yüksek 

olmadığı anlaşılamamıştır.  

Olgu: 2,5 ay kız hasta, kaba yüz görünümü yakınmasıyla polikliniğimize getirildi. Anne-babasının akraba olduğu, solunum sıkıntısı nedeniyle 15 

gün yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedavi aldığı öğrenildi. Dismorfik yüz görünümü olan, burun delikleri geniş, burun kökü hafif basık, diş 

etleri hipertrofik olan hastanın kifozu da mevcuttu. Doğduğu dış merkezde bakılan tetkiklerde ALP yüksek saptanması üzerine endokrinoloji 

bölümüne konsülte edilen hastanın serum Ca ve P değerleri normal olmasına rağmen PTH yüksek, 25-OH- D vit düzeyi sınırda düşük saptanıp, 

mevcut durumun D vitamini eksikliğine bağlanarak 1300 IU D vitamini tedavisi başlandığı öğrenildi. Tipik yüz görünümü nedeniyle tetkik 

edilen hastada; GNPATB geninde p.Arg1031(c.3091 C>T) homozigot mutasyon saptanarak mukolipidoz tip 2 tanısı konuldu. Hastanın 2 ay 

sonraki poliklinik kontrolünde tetkikler tekrarlandığında; serum Ca, P ve 25-OH- D vit düzeyi normal olmasına rağmen PTH seviyesindeki 

yüksekliğin aynı şekilde devam ettiği görüldü.  

Yorum: izostozis multipleksi olan mukolipidoz hastalarında serum Ca ve P düzeyi ile ilişkisiz PTH yüksekliği, D vitamini eksikliği şeklinde 

yanlış yorumlanabilmektedir. Klinik tecrübelerimizle tespit ettiğimiz bu durum tipik yüz görünümü ile birlikte mukolipidoz lehine 

yorumlanabilip; mukolipidoz düşünülen hastalarda tarama testi gibi değerlendirilebilir. 

  

Anahtar Kelimeler: Dizostozis multipleks, Hiperparatiroidizm, Mukolipidoz 

 
 

  



 

148 
 

[P-142] 
Herediter Vitamin D Dirençli Rikets Tip 2 Tanılı, VDR Geninde Yeni Mutasyon Saptanan, Üç Olgunun Fenotipik 

Özellikleri, Tedavi Yanıtları ve Uzun Dönem İzlem Verileri 
  

Elvan Bayramoğlu1, Melikşah Keskin1, Yufei Shi2, Zehra Aycan1, Şenay Savaş Erdeve1, Semra Çetinkaya1 
1T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Çocuk 

Endokrinoloji Kliniği, Ankara 
2King Faisal Specialist Hospital & Research Centre, Genetik Kliniği, Riyad 

  

Giriş: Herediter vitamin D dirençli rikets tip 2 (VDRR-T2) vitamin D reseptör (VDR) gen mutasyonunun neden olduğu otozomal resesif geçişli 

nadir bir hastalıktır. VDR genindeki heterojen mutasyonlar, VDR’de fonksiyon kaybına yol açar ve 1,25(OH)2 vitamin D’ye doku cevabı 

değişken derecelerde azalır veya tamamen kaybolur. Bu mutasyonlar farklı fenotiplerle ilişkilendirilmiştir. Bu çalışmada VDR geninde aynı 

mutasyon saptanan üç olgunun fenotipik özellikleri, tedavi yanıtları ve uzun dönem izlem verileri sunulmuştur. 

Yöntem: VDRR-T2 tanısı ile izlediğimiz, aralarında akrabalık bulunmayan, iki aileden üç olgunun; tanı yaşları, başvuru klinik/ aboratuar 

bulguları ve uzun dönem izlem verileri değerlendirildi. Sanger dizi analizi ile VDR gen analizi yapıldı. 

Bulgular: Olgularımızda; VDR geninin 118.pozisyonundaki Aspartik asitin Serin ile yer değiştirdiği p.Asp118SerFs*7 (350-354 del AGGAC) 

daha önce tanımlanmamış bir çerçeve kayması mutasyonu saptandı. Olguların klinik, laboratuvar ve izlem verileri; Tablo 1’ de özetlenmiştir.  

Sonuç ve Tartışma: Birinci olgu 4,4 yaşında, ikinci olgu ağabeyi olan birinci olgu nedeniyle 0,8 yaşında tanı aldı. Geç tanı alan ve 18,5 yıllık 

izlemi olan ilk olgunun; kalsitriol ve oral kalsiyum tedavisi ile, -2,1 boy SDS değeri ve normal KMD değerleri ile 18,5 yaşında tedavi ihtiyacı 

kalmadı ve 4 yıl süre ile tedavisiz izlemde klinik ve biyokimyasal patoloji saptanmadı. Geç tanı alan üçüncü olgu ise; aynı tedaviye rağmen 

düzelme olmadığı için, hastaneye yatırılarak, 9 saat/gün-4 ay uygulanan İV kalsiyum infüzyonu-1gr/m2/gün ile benzer sonuca ulaşabildi. Erken 

tanı ve tedavi alan ikinci olgu ise; hem boy, hem kemik metabolizması değerleri olarak normal değerleri yakalayabildi. Nadir genetik olgularda 

genetik, klinik ve uzun dönem izlemin önemli bilgi kazanımları sağlayacağı kanaatindeyiz. 

  

Anahtar Kelimeler: Herediter vitamin D dirençli rikets tip 2, VDR mutasyonu, Kalsiyum tedavisi 
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Langer-Giedion Sendromu 
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2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Genetik 
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Psikiyatri Kliniği 

  

Amaç: Langer-Giedion Sendromu oldukça nadir görülen ve otozomal dominant yolla kalıtılan bir sendromdur. Burada jinekomasti nedeniyle 

kliniğimize başvuran, öykü ve fizik muayene bulguları değerlendirilerek Langer-Giedion Sendromu tanısı alan bir olgu sunulmuştur. 

Olgu: 16 yaş 7 aylık erkek hasta, bir aydır farkedilen her iki memede şişlik şikayeti ile başvurdu. Bilateral inmemiş testis nedeni ile 2 yıl önce 

opere edildiği öğrenildi.Fizik muayenede boy kısalığı, karakteristik yüz görünümü, alopesi, her iki alt ve üst ekstremitede multipl exostozlar 

mevcuttu. Zeka değerlendirmesi sonucunda donuk zeka saptandı. Öykü derinleştirildiğinde babada da benzer bulgular olduğu öğrenildi. 

Karyotip 46 XY idi. Array sonucunda arr(hg19)8q23.3q24.12(116,795,540-120,010,520)x1 saptandı. Langer-Giedion Sendromu tanısı konuldu. 

Sonuç: Langer-Giedion Sendromu tanısı alan bu olgu jinekomasti ile başvurması ve nadir görülmesi sebebiyle sunulmuştur. 

  

Anahtar Kelimeler: exostoz, jinekomasti, sendrom 
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[P-144] 
Çocuklarda Paratiroid Adenomu 
  

Fatma Dursun, Hacer Arıkan Avcu, Gülcan Seymen Karabulut, Heves Kırmızıbekmez 

S.B.Ü. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji Kliniği, İstanbul 

  

Parathormon (PTH), kalsiyum ve fosfor dengesinde temel rol oynamaktadır. Normal paratiroid hücrede hücre dışı iyonize kalsiyum düzeyini 

algılayan bir mekanizma vardır. Bu mekanizma negatif geri bildirim ile PTH salgısını düzenler. Primer hiperparatiroidide (PHPT), bu geri 

bildirimin düzenlenmesinde defekt vardır. Çocukluk çağında nadir görülen (2-5/100000) PHPT’in çoğunda tek bir benign paratiroid adenomu 

vardır. PHPT’ nin çocuklarda klinik bulguları heterojen ve non-spesifiktir. Bu nedenle tanı konulması gecikebilmektedir. Laboratuvar bulguları 

ise; hiperkalsemi, hipofosfatemi ve yüksek PTH düzeyi ile karakterizedir. Hastalığın erken tanınması ve etkin tedavi edilmesi hedef organ 

hasarının engellenmesi açısından önemlidir. Bu çalışmada, 2015-2018 yılları arasında çocuk endokrinoloji polikliniğimize başvuran ve 

paratiroid adenomu tanısı alan dört olgunun genel özellikleri değerlendirilmiştir (tablo). Hastaların 3’ü erkek, biri kızdı. Tanı yaşları 10-12 

arasında idi. Bir hastanın baba ve amcasında MEN1 tanısı mevcuttu. Tüm hastalarımızda tek bir paratiroid adenomu vardı. 3 hastamızda 

semptomatik ve ciddi hiperkalsemileri olduğu için cerrahi olarak paratiroid adenomu çıkarıldı. 

  

Anahtar Kelimeler: paratiroid adenomu, çocuklarda, hiperkalsemi 
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Primer Hiperparatiroidi Tanısı ile İzlenen Çocukların Klinik, Laboratuvar ve Genetik Özellikleri 
  

Mehmet Taştan1, Fatih Gürbüz1, İhsan Turan1, Murat Alkan2, Bilgin Yüksel1 
1Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı 
2Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı 

  

Primer hiperparatiroidi (PHP) çocukluk çağında nadir olup, hiperkalsemi, hipofosfatemi ve yüksek serum parathormon konsantrasyonlarıyla 

karakterizedir. Çalışmamızda kliniğimizde 2009-2018 yılları arasında PHPT tanısı ile takip edilen hastaların klinik, laboratuvar ve genetik 

özellikleri retrospektif olarak incelendi.  

Dört kız, 5 erkek toplam 9 PHP hastanın başvuru desimal yaşı ortalama 8,2 (min:0,05, max:17,1) yıl olup, üç hasta yenidoğan döneminde 

halsizlik, emmede güçlük, bir hasta kusma, bir hastada poliüri/polidipsi, bir hasta karın ağrısı, bir hasta sağ femurda kırık şikayetiyle 

başvururken, iki hastada rastlantısal hiperkalsemi (asemptomatik) mevcuttu. Hastaların laboratuvar tetkiklerinde ortalama kalsiyum değerleri: 

13,9 (min:11,1, max:17,6) mg/dl, parathormon düzeyleri ortalama: 593,8 (min:50,2 max:1349) pg/ml olup, 3 olguda kemik bulguları (birinde 

osteopeni, birinde metafizlerde genişleme/düzensizlik, birinde sağ femurda fraktür) vardı. Hiperkalsiüri 6 hastada mevcutken sadece üçünde 

nefrolitiyazis/nefrokalsinozis saptandı. Ultrasonografilerinde 2 hastada paratiroid adenomu görülürken, paratiroid sintigrafisinde bu iki olguya ek 

olarak 1 hastada daha paratiroid adenomu olduğu tespit edildi. Hastaların 4'üne yenidoğanın ağır primer hiperparatiroidizmi (YAPHP), birine 

ailesel hipokalsiürik hiperkalsemi, bir olguya izole primer hiperparatiroidi, üç olguya ise paratiroid adenomu tanısı konuldu. Hastalardan CaSR 

gen analizi istendi; 2 hastada homozigot mutasyon, 1 hastada heterozigot hastalıkla ilişkili mutasyon saptandı. Paratiroid adenomu olan 

hastalardan CaSR’ye ek olarak MEN1, RET gen analizleri de çalışıldı fakat mutasyon tespit edilmedi. Paratiroid adenomu olan 3 olguya 

adenomektomi, hiperkalsemisi medikal tedavi ile kontrol altına alınamayan YAPHP'li 4 olguya ise total paratiroidektomi uygulandı. Postoperatif 

dönemde 4 YAPHP'li olgunun tümünde, üç paratiroid adenomlu olgudan birinde, toplam 5 hastada aç kemik sendromu, 1 olguda geçici vokal 

kord paralizisi gelişti. Adenomektomi uygulanan 3 hastadan birinin patolojik değerlendirmesi atipik adenom şeklinde olup, olgunun 

adenoidektomiden 3 ay sonra aynı bölgede adenomu tekrar gelişmişti.  

Hiperparatiroidili çocuk olgularda PHP tanılı çocukların özellikle ağır hiperkalsemi varlığında medikal tedavisinin yetersiz kaldığı, bu nedenle 

cerrahi işlemin en iyi küratif tedavi seçeneği olduğu düşünülmüştür. 

  

Anahtar Kelimeler: Primer Hiperparatiroidi, Hiperkalsemi, CaSR gen Mutasyonu 
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[P-146] 
Paratiroid Adenomu Tanılı Sekiz Olgunun Klinik Değerlendirilmesi 
  

Gül Direk1, Zeynep Uzan Tatlı1, Merve Nur Hepokur1, Ülkü Gül Şiraz1, Leyla Akın1, Nihal Hatipoğlu1, Mustafa Kendirci1, Selim Kurtoğlu2 
1Erciyes Üniversitesi Çocuk Endokrinoloji Departmanı, Kayseri 
2Kayseri Özel Memorial Hastanesi, Kayseri 

  

Amaç: Hiperparatiroidizm etyolojisine göre primer ve sekonder (üremik) olmak üzere ikiye ayrılır. İnfant dönemde genelde caSR mutasyonuna 

bağlı olarak gelişir adölesen yaş grubunda ise paratiroid adenomuna sekonderdir. Paratiroid adenomu çocukluk yaş grubunda genelde familyal 

multipl neoplazi sendromlarına eşlik eder. Hastalar kemik ağrısı, proksimal myopati, fraktürler, renal taş ve pankreatit ile başvurabildiği gibi 

tamamen asemptomatik tesadüfi olarak da saptanabilir. Burada son 2 yılda kliniğimizde primer ve sekonder paratiroid adenomu tanısı alan 8 

olgunun klinik özellikleri sunulmuş ve tedavi yaklaşımları paylaşılmıştır. 

Olgu: Son 2 yılda hiperparatiroidi nedeni ile tedavi edilen ve takipleri sürmekte olan 8 çocuk hasta değerlendirmeye alınmıştır. Hastaların 

başvuru nedenleri, hormonal ve biyokimyasal değerlendirmesi, uygulanan tedaviler değerlendirilmiştir. Hastaların E/K oranı 3/5, yaş aralıkları 

8-15 yaştı. Semptom olarak tek hastada karın ağrısı görüldü. Olguların üçü hipofosfatemik rikets tanısı olan hastalardı ve adenom sekonder 

hiperparatirodi sonrasında gelişti. Diğer beşi ise sporadikti. Hiçbirinde aile öyküsü ve MEN ilişkili klinik bulgular yoktu. Tüm hastalarda 

adenom lokalizeydi ve İkisi dışında hepsi opere oldu. Patolojileri adenom ile uyumluydu.  

Sonuç: Paratiroid bezlerin hastalığı çocuklarda nadir görülen bir durumdur genelde paratirod adenomuna bağlı gelişen primer 

hiperparatiroidizmle tanı alırlar. Bizim hastalarımızın da çoğu primer hiperparatioidizmle tanı aldı ve kızlarda daha sıktı. Hastaların çoğu 

asemptomatikti. Olgularda MEN ile ilişkili bulgular ve aile hikayesi yoktu.  

Biz de burada çocukluk çağında nadir görülen bu hastalıkta kliniğimizin tecrübesini aktararak konuya dikkat çekmeye çalıştık. 

  

Anahtar Kelimeler: paratiroid adenomu, hiperparatiroidizm, hiperkalsemi 
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TRPM6 Gen Mutasyonlu Bir Hipomagnezemi Olgusu 
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3Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genetik Tanı Merkezi, Gaziantep 

  

Amaç: Primer ailevi hipomagnezemi sebeplerinden olan intestinal hipomagnezemi sekonder hipokalseminin de eşlik ettiği nadir görülen bir 

genetik bozukluktur. Magnezyumun intestinal emiliminde kusur vardır. Tetani, konvülziyon, karpal spazm ve huzursuzluk başlıca başvuru 

sebepleridir. Magnezyum düzeltilmediği sürece düzeltilemeyen bir hipokalsemi olur. İntestinal hipomagnezemi olarak tanımlanan bu genetik 

bozukluk 9q22 kromozomunda yer alan transient receptor potential melastatin 6 (TRPM6) geninin kodlandığı bölgenin mutasyonundan 

kaynaklanmaktadır.  

Burada intestinal hipomagnezemi tanısı alan olgumuzu sunduk. 

 

Olgu: 2 yaş 2 aylık erkek hasta. 20 günlük iken nöbet nedeniyle yapılan tetkiklerinde hipomanezemi ve hipokalsemi tespit edilmiş. Oral 

kalsiyum, magnezyum ve fenobarbital ile takibe alınmış. Aile öyküsünde bir hastalık bulunmayan olgumuzun anne babasında birinci derece 

kuzen evliliği vardı. Boyu 84 cm (SDS: -1,65), vücut ağırlığı 12 kg (SDS: -0,84) idi. Sistem muayeneleri doğaldı. 3 aylık iken bakılan kalsiyumu 

10,5 mg/dl, magnezyum 1 mg/dl, alkalen fosfataz 411, albümin 3,9 g/dl, fosfor 5,7 mg/dl, paratiroid hormon 21,4 pg/ml, kan gazı normaldi. 

İdrar kalsiyum kreatinin oranı 0,18, idrar magnezyum atılımı 0,1 mg/dl idi.  

Hipomagnezemi etyolojisi açısından yapılan genetik incelemede TRPM6 geninde homozigot mutasyon (NM_017662.4, IVS7+1G-A c.841+1G-

A) saptandı. Bu mutasyon daha önce tanımlanmış bir mutasyondur. Mevcut klinik ve laboratuar bulgular ile hastaya intestinal hipomagnezemi, 

tip 1 hastalığı tanısı kondu. Oral magnezyum tedavisi ile hastanın kliniği iyi seyretmektedir.  

 

Sonuç: Hipomagnezeminin eşlik ettiği hipokalsemi olgularında hipomagnezemi etyolojisinde genetik bir bozukluk olan intestinal 

hipomagnezemi, tip 1 akılda tutulmalıdır. 

  

Anahtar Kelimeler: hipomagnezemi, hipokalsemi, intestinal 
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[P-148] 
Çocukluk Çağında Hiperkalseminin Nadir Bir Nedeni: Parathormon-Related Peptid İlişkili Hiperkalsemi 
  

Gönül Çatlı1, Berna Filibeli2, Belde Kasap Demir3, Fatma Mutlubaş4, Bumin Nuri Dündar1 
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, İzmir 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji Kliniği, İzmir 
3İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Nefroloji Bilim Dalı, İzmir 
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Nefroloji Kliniği, İzmir 

  

Giriş: Parathormon-related peptid (PTHrP), parakrin veya otokrin yollarla etki ederek doku kalsiyum konsantrasyonunu düzenler. Daha çok 

erişkinlerde paraneoplastik sendrom ile ilişkili hiperkalsemiden sorumludur. Çocuklarda paraneoplastik hiperkalsemi, ALL, medulloblastom ve 

hepatoblastom gibi kanserlerde nadiren (%0,4-0,7) bildirilmiştir. Deneysel çalışmalarda, PTHrP’nin neoplastik doku dışında da (glomerul ve 

tübul hücreleri) sentezlendiği gösterilmiştir. 

Amaç: Renal hipoplazi tanısı ile izlenen ve malignite olmaksızın PTHrP ilişkili hiperkalsemi saptanan bir olgu sunulmuştur.  

Olgu: Beş aylık erkek hasta hiperkalsemi nedeniyle Çocuk Nefroloji bölümünce tarafımıza danışıldı. 29. gebelik haftasında 1330 gram 

ağırlığında doğduğu, bilateral renal hipoplazi nedeniyle yenidoğan döneminde periton diyalizi yapıldığı, D vitamin profilaksisi aldığı, tiyazid 

diüretik veya başka bir ilaç kullanımı olmadığı öğrenildi. Fizik muayenesinde, boy -3,32 SDS, ağırlık -3,8 SDS saptandı. Ciltaltı yağ nekrozu, 

dismorfizm veya iskelet displazisi bulgusu yoktu. Diğer sistemlerin muayenesi normaldi. Laboratuvar incelemelerinde, üre: 43 mg/dL (N, 10-

38), kreatinin:3,0 mg/dL (N, 0,4-0,7), Ca:14 mg/dL (N, 8,8-10,8), P:2,3 mg/dL (N, 4-7), Mg:2,5 mg/dL (N, 1,8-2,6), ALP:1631 U/L (N, 82-383), 

PTH:6,64 pg/mL (N, 10-69), 25(OH)D3:97 ng/mL (N, 20-100), 1,25 (OH)2D3: 60 pg/mL (N, 16,4-81), pH: 7,38 (N, 7,35-7,45) HCO3:24 

mmol/L (N, 22-26) olarak saptandı. Hipotiroidizm ve adrenal yetmezlik ekarte edildi. Ekokardiyografi normaldi. Bu bulgularla etyolojide 

öncelikle PTH bağımsız hiperkalsemi nedenleri düşünüldü. Fosfor düzeyi düşük, D vitamini metabolitleri normal olan hastada D vitamini 

zehirlenmesi veya CYP24A1 mutasyonundan uzaklaşıldı. Direkt radyografilerde metafizyel displazi veya rikets bulgusu olmayan hastada 

Jansen’in metafizyel displazisi düşünülmedi. PTHrP düzeyi 5,9 pmol/L (<2,0) yüksek saptandı. Kemik iliği incelemesi ve görüntüleme 

çalışmalarında malignite bulgusu saptanmadı. Hidrasyon ve furosemid tedavisine yanıt vermeyen hiperkalsemi nedeniyle pamidronat infüzyonu 

verildi. Pamidronat sonrası serum kalsiyum düzeyi normale döndü ve klinik izlemde hiperkalsemi tekrarlamadı. 

Sonuç: PTHrP ilişkili hiperkalsemi çoğunlukla paraneoplastik olarak ortaya çıkmasına karşın nadiren renal gelişimsel patolojilerde de 

görülebilmektedir. Renal hipoplazi/displazi tanısı ile izlenen ve klinik izleminde hiperkalsemi gelişen olguların ayırıcı tanısında PTHrP ile 

ilişkili hiperkalsemi düşünülmelidir. 

  

Anahtar Kelimeler: kronik böbrek hastalığı, hiperkalsemi, PTH-related peptid 

 

 

[P-149] 
Nadir Bir Hiperkalsemi Nedeni: İdiyopatik İnfantil Hiperkalsemi Tip-2 
  

Eda Çelebi Bitkin, Cengiz Kara, Jamala Mammadova, Gülay Can Yılmaz, Murat Aydın 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Samsun 

  

GİRİŞ:İdiyopatik infanti lhiperkalsemi (İİH) kusma, dehidrasyon,büyüme geriliği ve nefrokalsinozile kendini gösterir. Yakın zamanda 24-

hidroksilaz enzimini kodlayan CYP24A1 ve böbrekte fosfor geri emilimini sağlayan NaPi-IIa kotransporterini kodlayan SLC34A1 gen defektleri 

İHH nedeni olarak tanımlanmış ve sırasıyla tip 1 ve tip 2 İHH olarak adlandırılmıştır. Burada klinik ve laboratuvar bulguları tip 2 İİH ile uyumlu 

olan bir olgu sunuyoruz.  

 

Olgu: Dört buçuk aylık erkek bebek emme güçlüğü, idrar çıkışında artış ve kilo alımında yetersizlik yakınmaları ile getirildi. Daha önce 3 aylık 

iken kilo alamama nedeniyle başvurdukları dış merkezde hiperkalsemi (Ca:15,6 mg/dl) saptanarak tek doz pamidronat uygulanmıştı. Kalsiyum 

düzeyi normale dönmüş fakat yaklaşık 20 gün sonra yeniden yükselmişti. Öyküsünden 3750 gr ağırlığında doğduğu, bir kez idrar yolu 

enfeksiyonu geçirdiği, yüksek doz D vitamini alımı olmadığı, ebeveynleri arasında akrabalık bulunmadığı ve ailenin ilk çocuğu olduğu 

öğrenildi. Her iki dedesinde böbrek taşı öyküsü mevcuttu, ancak ailede hiperkalsemi bildirilmedi. Anne ve babanın kalsiyum değerleri normaldi. 

Fizik incelemede boyu 64,5 cm(48p), ağırlığı 5,88 kg(7 p), nöromotor gelişimi normal, dismorfik bulgusu yok, genel durumu iyi, ancak hafif 

dehidrate idi. Laboratuvar incelemesinde Ca:13,8 mg/dl (9-11), P:2,0mg/dl(2,3-4,7), ALP:251U/L(122-469), BUN 6.4 mg/dl, kreatinin 0.4 

mg/dl, idrar Ca/kreatinin oranı 0,78 (<0,5) ve TPR %97,7 PTH:8,47pg/ml(15-65), 25OHVitD:22ng/ml(20-80) ve 1,25(OH)2VitD:69,9pg/ml 

(24-86), saptandı. Parathormon related peptit (PTHrP) <0,1 idi. Üriner USG’de medüller nefrokalsinozis saptandı. Ekokardiyografi normaldi. 

Hastanın hidrasyonu düzeltildikten sonra İİH tip 2 ön tanısıyla oral su takviyesi ve 30 mg/kg/gün dozunda fosfor tedavisi başlandı. Bir hafta 

sonraki kontrolde Ca:10,7 mg/dl ve P:4,1 mg/dlbulundu. Hastamızın takibinde kalsiyum değerleri 10-11,3mg/dl arasında seyretmektedir.  

 

Sonuç: Normalin alt sınırında veya hafif düşük serum fosfor düzeyi olan idiyopatik hiperkalsemili çocuklarda İİH tip 2 olasılığı akla gelmelidir. 

Olgumuz hiperkalsemi tedavisinde doğru endikasyonla kullanılan fosfor replasmanın yararlılığını doğrulamaktadır. 

  

Anahtar Kelimeler: Hipofosfatemi, Hiperkalsemi, SLC34A1 
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[P-150] 
Psödoakondroplazi 
  

Esra Döğer1, Aysun Bideci1, Öznur Boyunağa2, Aylin Kılınç Uğurlu1, Emine Demet Aktaş1, Orhun Çamurdan1, Peyami Cinaz1 
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı 
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Radyoloji Bilim Dalı 

  

Amaç: Psödoakondroplazi, yaşam boyu eklem ağrısı ve erken başlangıçlı osteoartrit ile karakterize kısa ekstremiteli cüceliktir. Doğumda normal 

boy ve yüz görünümü vardır. Yürüme başlangıcında sallanarak yürüme ile bulgu verir. Tipik olarak, iki yaşında boy kısalığı belirginleşir ve 

orantısız kısa ekstremite görünümüne yol açar. Çocukluk çağında, özellikle de alt ekstremitelerin geniş eklemlerindeki eklem ağrısı sık görülür. 

Dejeneratif eklem hastalığı ilerleyicidir.  

 

Olgu: Boy kısalığı ve diz, kalça ağrısı nedeniyle başvuran 10 y 6 aylık erkek hastanın daha önce akondroplazi tanısıyla izlendiği ve 3 ay büyüme 

hormonu tedavisi sonrası Pertes hastalığı olması nedeniyle büyüme hormonu tedavisinin kesildiği öğrenildi. 36 haftalık, 2800 gr doğan hastanın 

annesi de benzer fenotipik özellikleri gösteriyordu. Ailede başka boy kısalığı olgusu yoktu. TY: 10 y 6 ay, BY: 5 y 3 ay, KY: 10 yaş, VA: 27,9 

kg (10p), boy: (<3p), boy SDS: -4,65 SD, fizik muayenede aksilla(-), pubis evre 2, testis hacmi: 3 /3 ml idi. Üst kol: 21,5 cm, ön kol: 24,5 cm, 

baş-pubis: 61 cm, pubis- topuk: 50,8 cm ölçüldü. Brakidaktili, rizomeli, skolyoz, sallanarak yürüme, genu varus ve lomber lordozu mevcuttu. 

Daha önce yapılan FGFR3 gen analizi normal saptanan hastanın kemik grafilerinde uzun kemiklerde düzensiz epifiz ve metafiz, gecikmiş 

epifizyel ossifikasyon, femur başı epifizinde küçüklük, brakidaktili, kısa metakarpal kemikler, düzensiz karpal kemikler saptanarak 

Psödoakondroplazi tanısı kondu. COMP gen analiz sonucu bekleniyor. 

 

Sonuç: Otozomal dominant geçiş gösteren ve kıkırdak oligomerik matriks proteinde (COMP) mutasyonlar nedeniyle gelişen 

Psödoakondroplazinin tanısı klinik bulgulara ve radyografik özelliklere dayanarak yapılabilir. Normal kraniofasial görünümü, eklem 

hiperlaksitesi ve karakteristik radyolojik bulgular ile akondroplaziden ayrılır. Akondroplazi düşünülen ancak eklem ağrıları ve hiperlaksitesi olan 

olgularda pseudoakondroplazi akılda tutulmalıdır. 

  

Anahtar Kelimeler: Psödoakandroplazi, eklem hiperlaksitesi, akandroplazi 

 

 

[P-151] 
Kemik Mineral Yoğunluğu Normal Olan Osteogenezis İmperfekta Olgusu 
  

Tuba Tınastepe1, Berna Eroğlu Filibeli2, Gönül Çatlı3, Bumin Dündar3 
1Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, İzmir 
2Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinolojisi Bölümü, İzmir 
3İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Çocuk Endokrinolojisi BD, İzmir 

  

Amaç: Osteogenezis imperfekta, tip 1 kollajenin yapı veya sentez bozukluğuna bağlı olarak gelişen çocuklarda yaygın osteoporoz ve kemiklerde 

frajilite, kırıklar ve deformitelerle seyreden kalıtsal bir bağ dokusu hastalığıdır. Özellikle tip I ve XIII'de kemik mineral yoğunluğu normal hatta 

yüksek olabilmektedir. Burada kemik mineral dansite yoğunluğu düşük saptanmayan bir osteogenezis imperfekta olgusu sunulmuş ve tedavi 

sonuçları paylaşılmıştır. 

 

Olgu: 13 yaş erkek hasta kemiklerde sık kırılma yakınması ile getirildi. Kol ve bacaklarda çok defa minör travmalar ile kırık öyküsü olduğu 

öğrenildi. Zamanında, 3100 gram olarak doğmuş ve bilinen başka hastalık öyküsü yok. Ailede baba, amca, hala, babaanne ve kuzenlerde sık 

kemik kırığı olduğu belirtildi. Fizik muayenede, vücut ağırlığı 1.31 SDS, boy 0.57 SDS, puberte evre 3 olup ekstremitelerde deformite bulgususu 

yoktu. Diğer sistem muayeneleri olağandı. Laboratuvarda Ca:10.1 mg/dl (N, 8.8-10.6), P: 4.8 mg/dl (N, 4-7), ALP: 376 U/l (N, 74-390), PTH: 

38.5 pg/ml (N, 10-69) ve 25-OH Devit:19.2 ng/ml (N, 20-100) saptandı. Kemik dansitometresinde (DEXA) düzeltilmiş z skoru 1.5 saptandı. 

Osteogenezis imperfekta ön tanısıyla gönderilen genetik analizinde COL1A2 geninde p.1119T heterozigot mutasyon (hastalığa neden olduğu 

bilinen) saptandı. İşitme testi normaldi. Ekstremite grafilerinde osteogenezis imperfekta ya da iskelet displazi düşündürecek radyolojik bulgu ve 

vertebra grafilerinde çökme fraktürü saptanmadı. Tekrarlayan kemik kırıkları nedeniyle alendronat sodyum ve D vitamini tedavisi başlandı. 

Tedavinin 1 ayında travma sonrası el parmağında ve ayağında çatlak gelişti, kemik kırığı izlenmedi. Tedavi sonrası birinci yılda çekilen DEXA 

düzeltilmiş z skoru 5.76 SDS saptandı. Hastanın hala ve amcasının osteogenezis imperfekta tanısı aldığı öğrenildi. Olgunun alendronat sodyum 

tedavisine klinik yanıt alındığından tedaviye devam edilmektedir. 

 

Sonuç: Osteogenezis imperfektada kemik mineral yoğunluğu genelde düşük saptanıp tedaviyle artmakla birlikte tip I ve tip XIII gibi bazı 

tiplerinde kemik mineral yoğunluğu normal olabilmektedir. Bu hastaların tedavisinde kırık sayısı, ağrı, mobilizasyon ve yaşam kalitesi gibi 

parametreler göz önünde bulundurularak tedavi planı yapılmalıdır. 

  

Anahtar Kelimeler: artmış kemik mineral yoğunluğu, DEXA, osteogenezis imperfekta 
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[P-152] 

Osteopetrozis: Bir Olgu Sunumu 
  

Hakan Döneray1, Ayşe Özden1, Uwe Kornak2 
1Atatürk Üniversitesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Erzurum 
2Berlin Brandenburg Center for Regenerative Therapies/Institute for Medical Genetics and Human Genetics, Berlin, Germany 

  

Amaç: Osteopetrozis osteoklastik işlev bozukluğuna bağlı gelişen abartılı osteoskleroz ile karakterize nadir bir hastalıktır. Sklerotik kemiklerin 

çevre dokuya yaptığı basıya bağlı olarak klinikte anemi, sekonder immün yetmezlik, nörolojik gelişimde gerilik, körlük, sağırlık, hidrosefali ve 

beyin sapı bası bulguları gelişebilir. Bu posterde oldukça nadir görülmesi bakımından osteopetrozis tanısı konulan bir olgu sunulmaktadır.  

Olgu: İki yaş üç aylık iken sağ ve sol ön kolda bir minör travma ile oluşan kırıklar için kliniğimize getirilen ve osteopetrozis ön tanısı ile takibe 

alınan bir kız hasta 11 yaş iki aylık iken kontrol amacı ile yeniden değerlendirildi. Gelişim basamaklarında gecikme olduğu, geçen zaman 

zarfında başka bir kemik kırığının gelişmediği ve sık enfeksiyon geçirmediği bildirildi. Anne ve babası arasında birinci dereceden akrabalık 

bulunan olgunun soy ağacında benzer bir hastalığa sahip kimsenin olmadığı öğrenildi. Hastanın boyu 135 cm (3.P.), vücut ağırlığı 27.5 kg (3.P.) 

ve baş çevresi 49 cm (10-25.P.) ölçüldü. Antropometrik ölçümlerin önceki ölçümlerle birlikte aynı persentil eğrisinde olduğu tespit edildi. Genel 

durumu iyi olan olgunun yüzü ince ve dar olup supraorbital ark belirgin ve dişler düzensizdi. Ön kostalarda öne doğru hafif çıkıklık ve her iki 

ayak baş parmağında halluks valgus deformitesi saptandı. Diğer sistem muayeneleri doğaldı. Göz dibi muayenesi ve işitme testi normaldi. 

Laboratuvar incelemede tam idrar, tam kan sayımı, serumda glukoz, elektrolitler, böbrek ve karaciğer fonksiyon testleri, paratiroid hormon ve D 

vitamini ve spot idrarda kalsiyum ve kreatinin oranı normaldi. Çekilen direkt kemik grafilerde vertebraların düzleştiği ve sandviç görünümünde 

olduğu görüldü. Kafa tasının tabanında ve kalvaryumda ve simetrik olarak uzun kemiklerin proksimal ve distal metafizlerinde yoğun skleroz 

saptandı. Femurda erlenmayer deformitesi, femur boynunda kısalık ve koksa vara deformitesi tespit edildi. SLC29A3 geninin analizinde 

homozigot mutasyon [(c.1172C>A (p.Pro391His)] saptandı. Kemik iliği transplantasyonuna yönelik ön hazırlıkların yapılmasına karar verildi. 

Sonuç: Osteopetrozis heterojen bir klinik seyir gösteren nadir bir hastalıktır. Direkt kemik grafilerde sklerotik kemik dokusunun varlığı bu 

hastalığı düşündüren önemli bir bulgudur. Olguların kemik iliği yetersizliği ve nörolojik bası bulguları bakımından izlenmesi gereklidir. 

  

Anahtar Kelimeler: osteopetrozis, kemik kırığı, SLC29A3 geni 

 

 

[P-153] 
SLC34A1 Gen Mutasyonuna Bağlı İdiopatik İnfantil Hiperkalsemili Bir Olgu 
  

Ahmet Anık1, Nilay Tuğçe Işık Bayar2, Tolga Ünüvar1, Abdullah Barış Akcan3, Serdar Ceylaner4, Münevver Kaynak Türkmen3 
1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı, Aydın 
2Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Aydın 
3Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Neonatoloji Bilim Dalı, Aydın 
4İntergen Genetik Tanı Merkezi, Ankara 

  

Amaç: İdiyopatik infantil hiperkalsemi (İİH) hiperkalsemi, hiperkalsiüri ve nfrokalsinozis ile karakterizedir. Hastalığın iki tipi vardır: Tip 1’de 

CYP24A1 mutasyonuna bağlı 24-hidroksilaz enzimi inaktive olmakta ve aktif D vitamini yıkılamamaktadır. Son yıllarda tanımlanan Tip 2’de 

ise SLC34A1 mutasyonuna bağlı proksimal tubulustan fosfor kaybı gelişmekte ve artan aktif D vitaminine bağlı hiperkalsemi gelişmektedir.  

Olgu: Yirmi sekiz yaşındaki sağlıklı anneden 35. gestasyonel haftada ikiz eşi olarak 1930 gram ağırlığında doğan olgu dış merkezde prematürite 

nedeni ile yaklaşık 2 hafta yenidoğan yoğun bakım ünitesinde izlenmiş. Yatışında bakılan karın ultrasonografisinde (USG) sağ böbrek alt 

polünde kalsiyum sütü açısından şüpheli ekojenite saptanmış. İzlemde genel durumu iyi olan olgu taburculuk sonrası sarılık ve huzursuzluk 

yakınmaları ile hastanemize başvurdu. Anne ve baba arasında akrabalık tarif edilmedi. Fizik muayenesinde vücut ağırlığı 2000 gr (<3p), boy 45 

cm (<3p), baş çevresi 10-25p’de olan olgunun cilt renginin hafif sarı ve bebeğin hafif dehidrate olduğu görüldü. Laboratuvarında serum 

kalsiyumu 13.4 mg/dl, fosforu 4.5 mg/dl, alkalen fosfataz 408 U/L, parathormon 0.7 pg/ml, 25-OH vitamin D 21 ng/ml,spot idrarda kalsiyum 

/kreatinin oranı 2 olan bebeğin abdominal USG’sinde bilateral nefrokalsinozis ile uyumlu bulgular, bilateral toplayıcı sistemde belirginleşme, 

sağ börekte çift toplayıcı sistem ve bilateral renal parankimde ekojenite artışı saptandı. Hiperkalsemi için IV hidrasyon ve furosemid tedavileri 

başlanan bebeğin takibinde serum kalsiyumunun 12-14 mg/dl bandında seyrettiği görüldü. Laboratuvar tetkiklerine tekrar bakıldığında serum 

kalsiyumu 13.8 mg/dl, fosfor 3.8 mg/dl, spot idrar kalsiyum/kreatinin oranı 1.8, 1,25 OH vitamin D düzeyi ise 87 pg/ml (24-87) bulundu. Serum 

fosforunun yaşa göre düşük olduğu dikkat çeken olgunun tubuler fosfat reabsorbsiyonu (TPR) %93, TMP/GFR oranı ise alt sınırda 1.6 (1.5-3.3) 

olarak saptandı. Bu veriler ile idrarla fosfor kaybına ikincil hipofosfatemi ve buna bağlı hiperkalsemi düşünülen bebeğin SLC34A1 geninin dizi 

analizinde homozigot IVS9+1G>A (c.1006+1G>A) mutasyonu saptandı. Hastaya joule solüsyonu, 40 mg/kg/gün elementer fosfor olacak şekilde 

başlandı. Bir hafta sonraki kontrolde tartı alımı yeterli olan ve anne sütü ile beslenen olgunun serum kalsiyum düzeyi: 9.7 mg/dl, fosfor: 6.5 

mg/dl, ALP: 382, PTH: 27.6, spot idrar Ca/krea:0.2 olarak saptandı.  

Sonuç: SLC34A1 mutasyonuna bağlı gelişen İİH’de tipik özellik serum fosforunun düşük olmasıdır. Ancak yenidoğan döneminde fizyolojik 

olarak fosfor düzeylerinin yüksek olması bu dönemdeki hafif hipofosfateminin kolaylıkla atlanabilmesine neden olmaktadır. IIH Tip 2 tanısı 

konulduğunda fosfor replasmanı ile serum kalsiyumunun normale gelmesi doğru tanının önemini göstermektedir. 

  

Anahtar Kelimeler: infant, hiperkalsemi, SLC34A1 
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[P-154] 
Malign İnfantil Osteopetrozis: Olgu Sunumu 
  

Mehmet Gündüz1, Burcu Yüksel Tufan2, Ali Nazım Güzelbağ2, Merve Arık2, Ahmet Burak Şimşek2 
1Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji ve Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Metabolizma Hastalıkları ABD 
2Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji ve Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

  

Amaç: Malign infantil osteopetroz,kemik rezorpsiyon kusuru nedeniyle oluşan yaygın kemik sklerozuyla karekterize kalıtımsal bir hastalıktır. 

İnfantlarda makrosefali, hepatosplenomegali, ciddi anemi,sağırlık, körlük ve yaygın osteoskleroz ile kendini gösteren bu hastalığın tanısı 

doğumdan hemen sonra koyulabilmekle birlikte nadir görülmesi ve klinik bulgularının nonspesifik olması nedeniyle genellikle gecikmektedir.  

Olgu: 3 aylık erkek hasta, son 1 aydır şaşılık şikayeti ile çeşitli merkezlere başvurduktan sonra pansitopeni ve splenomegali tablosu ile tarafımıza 

başvurdu. Hastanın öz ve soy geçmişinden 20 yaşındaki annenin ikinci gebeliğinden ikinci yaşayan olarak miadında 3720 gr ağırlığında c/s ile 

dünyaya geldiği, doğum sonrası bir sıkıntısının olmadığı, anne ve babanın birinci derecen kuzen olduğu öğrenildi. Fizik muayenesinde hasta 

soluk görünümdeydi, yüksek damak ve nistagmus mevcuttu, dalak kot altı 4 cm ele geliyordu. Tam kan sayımında hemoglobin 7.5 gr/dl, wbc 59 

000/ mm3, trombosit sayısı 48 000/ mm3 idi, periferik yaymasında lökoeritoblastik kan tablosu ve atipik hücreler mevcuttu. Kafa grafisinde 

kemik yapılar hiperdens görünümde,gözlük işareti mevcut, extremite grafileri yaygın sklerotikti, kemik içinde kemik belirtisi vardı. İşitme testi 

normal, göz muayenesinde bilateral optik atrofi vardı. Kardiyolojik değerlendirme PFO ile uyumluydu. Kemik iliği aspirasyonu normoselüler, 

flowsitometri normaldi. Osteopetrozis tanısı ile hastadan osteopetrozis gen analizi gönderildi. Hastaya 2mg/kg/g dozunda metilprednizolon 

tedavisi başlandı. KİT açısından anne, baba ve kardeşten HLA doku grupları gönderildi. Aİle içi HLA doku gruplarının uyumsuz gelmesi 

üzerine akraba dışı tarama başlatıldı. 

Sonuç: Malign infantil osteopetrozis hayatın erken döneminde klinik ve radyolojik bulgular ile kolay tanı koyulabilmesine rağmen çok nadir 

görülmesi ve ilk planda şüphelenilmemesi nedeni ile geç tanı alabilen bir hastalıktır. Hızlı tanı konulup erken dönemde kemik iliği 

transplantasyonu yapılan hastalarda sağkalım süresi uzundur. Akraba evliliklerinin sık görüldüğü ülkemizde hepatosplenomegali, anemi, 

trombositopeni ayırıcı tanısında düşünülmesi gerekir. 

  

Anahtar Kelimeler: Anemi, hepatosplenomegali, malign infantil osteopetrozis 

 
 

 [P-155] 
Spondiloenkondrodisplazi: Nadir Bir Boy Kısalığı Nedeni 
  

Sare Betül Kaygusuz1, Zeynep Atay2, Tarık Kırkgöz1, Tülay Güran1, Serap Turan1, Abdullah Bereket1 
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet BD 
2Medipol Üniversitesi Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet BD 

  

Amaç:  

Spondiloenkondrodisplazi (SPENCD); asit fosfataz 5 (ACP5) geninde mutasyon sonucu gelişen; metafizyel ve spondiler tipik radyolojik 

bulgularla, çeşitli sistem bozukluklarının görüldüğü bir iskelet displazisidir.  

Primer hipotroidi nedeniyle başvuran 3 yaşında kız hasta; iskelet grafilerinde tipik bulguların saptanması nedeniyle yapılan genetik analizi ile 

SPENCD tanısı almıştır. Vaka; nadir görülen hastalığın özellikleri ve tanısına dikkat çekmek amaçlı sunulmuştur. 

 

Olgu:  

Primer hipotiroidi tanısıyla tarafımıza başvuran 3 yaş 8 aylık kız hasta. İki yaşında yürümeme ve konuşmama nedeniyle tetkik edilerek, 

hipotiroidi tanısıyla tedavi başlanmış. Yapılan kranial görüntüleme ve metabolik tetkiklerinde patoloji saptanmamış. Ailede akraba evliliği ve 8 

yaşında erkek kardeşte boy kısalığı nedeniyle tedavi öyküsü mevcuttu. Başvuruda; boyu:85 cm( <3.p sds: -3,5),kilosu:13,3 kg( 10-25.p sds: - 

1,15) idi. Solunum, kardiyovasküler ve gastrointestinal sistem muayeneleri doğaldı. Nörolojik muayenesinde spastik tetraparezisi mevcuttu. 

Takibinde trombositopeni ve otoimmün hemolitik anemi gelişmesiyle Evans Sendromu tanısı konuldu. Hematolojik tablosu nedeniyle steroid 

bağımlı olan hastanın kemik mineral dansitesi 0,929 g/cm2 (z skor:-0,2) idi. Çekilen vertebra grafisinde platispondili ve vertebra korpus 

posteriorlarında ossifikasyon odakları, uzun kemik metafizlerinde düzensizlik ve büyüme plaklarından metafize uzanan radyolusen laküner 

görünüm saptandı. Bulgular SPENCD ile uyumlu olarak düşünüldü. Genetik analizinde ACP5 geninde homozigot 19bp delesyon (c.[772-

790del19]; [(772-790del19)] ) saptandı. İmmundisfonksiyon ve nörolojik tutuluma yönelik yapılan tetkiklerinde bilateral bazal ganglia ve lateral 

ventrikül frontal boynuzlarında yoğun kalsifikasyon ve CD4+ hücre sayısında azalma saptandı. 

 

Sonuç:  

SPENCD uzun kemiklerde enkondroma benzeri metafizyel lezyonlar ve vertebral displaziyle karakterize nadir bir iskelet displazisidir. ACP5 

geninde biallelik mutasyon sonucu oluşan TRAP eksikliği; osteopontinin defosforilasyonunda defekte neden olarak disregüle enkondral 

ossifikasyon ve artmış interferon-1 ekspresyonuna sebep olur. İskelet displazisine; nörolojik bulgular ve immun disfonksiyon eşlik edebilir. En 

sık başvuru nedeni kas-iskelet sistemi semptomlarıdır. Tipik iskelet bulguları tanı koydurucudur ve tek bulgu boy kısalığı olabilmektedir. 

Hastalığın tanınması; iskelet dışı sistem disfonksiyonlarının araştırılarak uygun tedavinin başlanmasında ve genetik danışmanlık uygulanmasında 

önem taşımaktadır. 

  

Anahtar Kelimeler: SPENCD, APC5, TRAP, İskelet displazileri 
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[P-156] 
SLC34A1 Geninde Yeni Mutasyona Bağlı Nadir Bir Durum: İnfantil Hiperkalsemi Tip 2 
  

Erdal Kurnaz, Şenay Savaş Erdeve, Semra Çetinkaya, Zehra Aycan 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı, Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

  

Amaç: Fizyolojik koşullar altında NaPi-IIa vasıtasıyla proksimal tübüler fosfat reabsorpsiyonu sağlanmaktadır. Yakında zamanda CYP24A1 

geninde mutasyon saptanamayan idiyopatik infantil hiperkalsemili olgularda NaPi-IIa’yı kodlayan CYP34A1 geninde mutasyon saptanmış ve bu 

grup infantil hiperkalsemi tip 2 olarak sınıflandırılmıştır. Burada kliniğimize hiperkalsemi, hipofosfatemi, metabolik alkaloz nedeniyle refere 

edilen ve SLC34A1 geninde yeni mutasyon saptanan infantil hiperkalsemi tip 2’li bir olguda tanıda yaşanan zorluklar ve tedavi yanıtı 

tartışılacaktır. 

Olgu: Miadında normal kiloda doğan hastanın dört aylıkken kilo alamama, çok su içme ve çok idrara çıkma şikayetiyle dış merkeze başvurduğu 

öğrenildi. Bu merkezde yapılan tetkiklerinde; hiponatremi (Na:121mEq/L), hiperpotasemi (K:6.3mEq/L) saptanılarak i.v. sıvı replasmanı 

yapılmış ve taburcu edilmişti. Tekrar benzer şikayetlerle başka bir merkezde değerlendirilen hastanın hiponatremi (Na:124mEq/L), 

hiperpotasemi (K:5.8mEq/L) ve hiperkalsemi (Ca:12.93mg/dL) saptanması üzerine sıvı replasmanı yapıldığı, hiperkalsemi nedeniyle D vitamini 

profilaksisinin kesildiği, kalsiyumdan fakir mama önerildiği öğrenildi. İzlemde kalsiyum değerlerinin yüksek (Ca:13.8mg/dL) seyretmesi 

üzerine steroid başlandığı, Williams sendromu açısından elastin geninde mutasyon saptanmadığı, renal USG’de medüller sünger böbrek tespit 

edildiği belirlendi. Steroid tedavisi almaktayken kalsiyum:14.51mg/dl (8.9-10.8), fosfor:2.95mg/dl (4.5-6.7), sodyum:124.5mEq/L (129-145), 

potasyum:5.9mEq/L (3.6-5.8) saptanması üzerine etyolojik değerlendirme açısından kliniğimize sevk edildi. Başvuruda yedi aylıkken 

kilo:5.12kg (-3.38 SDS), boy:61cm (-2.64 SDS), baş çevresi:38.5cm (-4.01 SDS)’di. Kalsiyum:11.8mg/dl, iyonize kalsiyum:1.41mmol/L (1-

1.3), fosfor:3.3mg/dl, sodyum:130mEq/L, potasyum: 4.5mEq/L, PTH:3.9pg/ml (11-67), 25-OH vitamin D:9ng/ml (10-80), 1.25(OH)2 

D:85.8pg/ml (25.1-153.8), pH:7.51(7.35-7.45), HCO3:27.9mmol/L (18-23), PCO2:33.4mmHg (32-46), baz açığı:5,2, ß-2 micro-globulin:<0.216 

mg/L (<0.22), kalsiyum/kreatinin oranı:0.8 (0-7ay <0.86) saptandı. Hiperkalsemi ve hipofosfatemi nedeniyle hastada infantil hiperkalsemi tip 2 

tanısı düşünüldü ve SLC34A1 geninde homozigot yeni mutasyon saptandı. Anne ve babada mutasyon heterozigottu. Olgunun steroidi azaltılarak 

kesildi, oral fosfat desteği ile kan kalsiyum değerleri normale döndü (Tablo1). 

Sonuç: İnfantil dönemde hiperkalsemi ile başvuran olgularda, hipofosfatemi eşlik ediyorsa ve parathormon düzeyi baskılı ise infantile 

hiperkalsemi tip 2 tanısı akla gelmelidir. Bu olgularda metabolic alkalozun klinik tabloya eşlik edebileceği akılda tutulmalıdır. Tanı konulunca D 

vitamin kesilmeden sadece fosfor desteği ile izlem yapılabilir. 

  

Anahtar Kelimeler: SLC34A1 geni, İnfantil Hiperkalsemi tip 2, Hipofosfatemi 
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Primer Hiperparatiroidi Tanılı Olgularımızın Değerlendirilmesi 
  

Şervan Özalkak, Şenay Savaş Erdeve, Semra Çetinkaya, Zehra Aycan 

Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

  

Giriş: Primer hiperparatiroidizm (PHP) çocuklarda nadir görülür, insidansı 2-5/100.000’dir.PHP’de tipik laboratuvar bulgusu hiperkalsemidir. 

Hiperkalsemik bir olguda artmış serum paratiroid hormon (PTH) düzeyi veya hiperkalsemiye karşın baskılı olmayan PTH düzeyi PHP tanısını 

koydurur. Hastalarda nefrokalsinozis, akut pankreatit ve kemik tutulumu görülebilir. Bu yazıda kliniğimizde PHP tanısı alan olguların klinik, 

laboratuvar bulguları ve izlem verileri değerlendirilecektir. 

Metod: Kliniğimizde 2013-2017 yılları arasında PHP tanısı alan olgular değerlenlendirildi. 

Bulgular: Dört yıllık süreç içerisinde 4’ü kız, 1’i erkek olmak üzere PHP tanısı alan 5 hasta vardı. PHP’li olgular 11-17,7 yaş aralığında, pubertal 

dönemde başvurmuştu.Asemptomatik tanı alan hastamız yoktu. En sık başvuru şikayeti 3 olguda kemik ağrısıydı (Tablo1). Olguların hiçbirinde 

PHP açısından aile hikayesi yoktu. Sadece rikets kliniğiyle başvuran Irak’lı erkek hastada serum kalsiyum düzeyi hipokalsemik sınırdaydı.Bu 

hastada ALP ve PTH düzeyleride belirgin yüksekti. Bu hasta dışında diğer hastaların tümünde tanıda serum kalsiyumu yüksek saptandı. Sadece 

1 olguda serum fosforu düşüktü. Serum 25(OH)D vitamini tüm olgularda düşüktü, ancak iki olguda ciddi eksiklik vardı. Ciddi D vitamini 

eksikliği olan hastalarımızın ilkinde yaygın kemik deformiteleri ve rikets kliniği, diğerinde minör travma ile oluşan tibia fraktürü 

vardı.Hiperkalsiüri tüm hastalarda varken, nefrokalsinozis 4 hastada saptandı. Olguların tümünde tek paratiroid adenomu tespit edildi. Adenom 3 

olguda sağ inferior, 2 olguda sol inferior lokalizasyondaydı. Cerrahi sonrası kalıcı ve geçici komplikasyon gelişen hastamız yoktu. 

Operasyondan 6 ay sonra hastaların tümünde serum kalsiyum düzeyi normaldi. PHP’li hastaların tanı ve izlem verileri Tablo 1’de verildi. 

Sonuç: Paratiroid adenomuna bağlı PHP’li olgularımızın hepsi 10 yaş üzeri ve pubertal dönemde tanı aldılar. Tanıda kemik ağrısı ve 

hiperkalsemi en sık bulguyken, rikets kliniğinin eşlik ettiği olgumuzda sınırda hipokalsemi vardı. Hiperkalsiüri, hiperkalsemi olmayan olgumuz 

dahil bütün olgularımızda mevcuttu ve PHP tanısında yönlendirici bir bulgu olarak değerlendirilmelidir. 

  

Anahtar Kelimeler: primer hiperparatiroidi, paratiroid adenomu, hiperkalsemi, hiperkalsiüri 
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[P-158] 
Farklı Mutasyon Bağlı İki Olguda D Vitamini Bağımlı Rikets Tip 1 
  

Erdal Kurnaz1, Oğuzhan Yaralı1, Ali Akyiğit1, Berrin Demir2, Atilla Çayır1 
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
2Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü, Palandöken Devlet Hastanesi 

  

Amaç: D vitamini bağımlı rikets Tip 1’de (DVBR Tip 1) 25OHD 1-α-hydroxylase gene (CYP27B1) mutasyonu nedeniyle aktif D vitamini 

sentezlenememektedir. CYP27B1 geninde şimdiye kadar değişik etnik gruplarda 60’dan fazla mutasyon tanımlanmıştır. Tanımlanmış 

mutasyonlar çoğunlukla missense ve nonsense şeklindedir. Burada daha önce bildirilmemiş, erken stop kodon oluşturan farklı mutasyona sahip 

iki olgu tanımlandı.  

Olgu: Olgu 1: 4 ay 15 günlük erkek olgu hipokalsemi nedeniyle yönlendirildi. Olgunun 32 haftalık olarak doğduğu, 2 hafta yenidoğan yoğun 

bakım ünitesinde izlendiği, rutin kontrolü sırasında 600 ünite/gün devit almaktayken Ca:5,8mg/dl, 25OHD:48,5ng/dl saptandı 

öğrenildi.,Başvuda fizik muayenede vucut ağırlığı: 5,5kg(-1,87 SDS), boy:59 cm(-2,1 SDS), el bileklerinde genişleme saptandı. Biyokimyasal 

parametrelerinde; kalsiyum:7,2mg/dl (8,4-10,6), iyonize kalsiyum:1,04 mmol (1,15-1,29), fosfor:3,8 mg/dl (2,3-4,7), PTH:1223 pg/ml (15-68), 

albumin:3,6mg/dl(3,5-5), ALP:1671U/L (90-350), 25-OHD:45ng/ml (8,8-46,3) ve el bilek grafiside ulna ve raidus ucunda fırçamsı gorünüm ve 

kadehleşme saptandı. DVBR Tip 1 ön tanısıyla kalsitriol ve oral kalsiyum tedavileri başlandı. İzlemde 1,25 hidroksivitamin D düzeyi <7,5pg/ml 

olarak raporlandı. Olgunun CYP27B1 geninde homozigot c.1320_1321 ins CACCCCC (P. F443Pfs*24) mutasyonu saptandı.  

Olgu 2: 10 aylık kız olgu hipokalsemi nedeniyle yönlendirildi. Hastanın miadında 3300 gr olarak doğduğu, 2. ayında pnömoni nedeniyle tedavi 

aldığı öğrenildi. Olgunun başvuruda vucut ağırlığı: 7,7 kg (-1 SDS), boy: 67 cm (-1,7 SDS), el bileklerinde genişleme ve raşitik rozary saptandı. 

Biyokimyasal parameterlerinde: kalsiyum:6,7 mg/dl (8,4-10,6), iyonize kalsiyum: 4mg/dl(4,8-5,5), fosfor: 4,1 mg/dl(2,3-4,7), PTH:342 

pg/ml(15-68), albumin:5,8 mg/dl(3,5-5), ALP:795U/L (90-350), 25-OHD: 63 ng/ml(10-40) ve el bilek grafiside ulna ve raidus ucunda fırçamsı 

gorünüm ve kadehleşme saptandı. DVBR Tip 1 ön tanısıyla kalsitriol ve oral kalsiyum tedavileri başlandı. İzlemde 1,25 hidroksivitamin D 

düzeyi 7 pg/ml olarak raporlandı. Olgunun CYP27B1 geninde homozigot c.1215_1215+delinsCGA (p.T460Efs*69) mutasyon saptandı.  

 

Sonuç: Devit düzeyi normal, hipokalsemi, hipofosfatemi olgularında, PTH yüksekliği ve rikets bulguları varlığında öncelikle DVBR Tip 1 

düşünülmelidir. Sunulan DVBR Tip 1 olgularında daha önce tanımlanmamış farklı iki mutasyon saptandı. 

  

Anahtar Kelimeler: Rikets, kalsitriol, CYP27B1 

 
 

[P-159] 
Nadir Bir Hiperkalsemi Nedeni: Prematüre Osteopenisi 
  

Beyza Belde Doğan1, Abdurrahman Akgün1, Melek Yıldız2, Banu Aydın2, Yusuf Ziya Varlı3, Hasan Önal1, Servet Erdal Adal4 
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4Medipol Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği, İstanbul 

  

GİRİŞ 

Prematüre kemik mineral hastalığı (osteopeni) hiperkalsemi-hipofosfateminin nadir sebeplerinden biridir. Sıklıkla postnatal 6-12. haftalarda 

kendini gösterir. Rutin laboratuvar incelemeleri sırasında saptanabilecek subklinik durumdan kemik kırıklarına kadar uzanabilecek bir yelpazeyi 

içerir. Prematüre osteopenisinin tanısı; serum ALP düzeyi >400IU/L, serum P düzeyi <3,5mg/dL ve radyolojik olarak osteopeni ve/veya kırık 

varlığına dayanmaktadır. Serum kalsiyum (Ca) düzeyi tipik olarak normaldir, ancak belirgin hipofosfatemiyle fosfor (P) kaybının olduğu 

olgularda artmış değerler olabilir. Devamlı düşük P düzeyi, yetersiz mineral alımının göstergesi olup, gelişmekte olan prematürite osteopenisinin 

habercisi olabilir. Burada ateş ile başvurarak insidental olarak hiperkalsemi-hipofosfatemi saptanan ve prematüre osteopeni tanısı alan bir olgu 

anlatılacaktır. 

OLGU 

70 günlük erkek, 32 haftalık doğum ve postnatal 30 gün yenidoğan yoğun bakım yatış öyküsü olan hasta, ateş yakınmasıyla acil servisimize 

getiriliğinde, ateş etiyolojisine yönelik yapılan tetkiklerde akciğer grafisinde kemik mineral içeriğinin azaldığı fark edildi. Bunun üzerine bakılan 

Ca:13,2 mg/dl(N:9-11); P:2,4 mg/dl (N:3,5-6,6); Mg:1,9 mg/dl (N:1,7-2,2); ALP:1466 mg/dl (N:<449) saptandı. Tetkikler detaylandırıldığında; 

el bilek grafisinde de osteopeni doğrulandı. İdrar Ca/kreatinin oranı:2,18 (N:0,03-0,91) olan hastanın PTH düzeyi: 8 pg/mL(N:15-65), 25-OH-

Dvit: 29 ng/ml (N:40-70), 1,25-OH-D vit: 88pg/ml (N:17-53) saptandı. Bunun üzerine prematüre osteopenisi tanısı konularak, hiperkalseminin 

ancak serum P değerinin düzeltilerek gerileyebileceği düşüncesi ile 60 mg/kg/gün 5 dozda Joulie solüsyonu ve 600 IU D vit damla tedavisi 

başlandı. 10 günlük tedavi sonrası bakılan kontrol Ca:8,5 mg/dl; P: 6,1mg/dl ALP: 850mg/dl; PTH: 62pg/mL, 25-OH-Dvit: 45 ng/ml olarak 

normal aralıklarda ölçüldü. 

YORUM 

Hiperkalsemi - hipofosfatemi kliniği ile başvuran prematüre doğum öyküsü olan süt çocuklarında prematüre osteopenisi akla gelmelidir. 

Hastalığın tedavisinden çok prematüre osteopenisinin önlenmesi amaçlanmalıdır. Bu bebeklerde erken dönemde yeterli Ca ve P desteği 

sağlanmalıdır. 

  

Anahtar Kelimeler: Prematüre osteopenisi, Hiperkalsemi, Hipofosfatemi 
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[P-160] 
Kronik Karaciğer Hastalığı Olan Çocukların D Vitamini Düzeylerinin Değerlendirilmesi 
  

Fatih Gürbüz1, Mehmet Ağın2, Eda Mengen1, Hüseyin Elçi3, İlker Ünal4, Gökhan Tümgör2, Bilgin Yüksel1 
1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı 
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenterolojisi Bilim Dalı 
3Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı 
4Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Ana Bilim Dalı 

  

D vitamini kalsiyum metabolizması ve iskelet sağlığında önemli rol oynayan bir hormondur. Ayrıca D vitamininin iskelet sağlığı dışı birçok 

fonksiyona sahip olduğu bilinmektedir. Karaciğer, vitamin D metabolizmasına katılan başlıca organlardan biridir. Son yıllarda yapılan 

çalışmalar kronik karaciğer hastalığına sahip hastalarda vitamin D eksikliğinin ve yetersizlik prevalansının yüksek olduğunu ortaya koymuştur. 

Ancak çocukluk çağında bu konuda az sayıda çalışma mevcuttur.  

Kronik karaciğer hastalığı (KKH) tanısı ile izlenen çocukların vitamin D düzeyleri ve tedavi yanıtları geriye dönük olarak dosyalarından 

değerlendirilmiştir. Dört yıllık dönemde izlenen 17 (%34) kız, 33 (%66) erkek olmak üzere toplam 50 hastanın dosya kaydı verilerine ulaşıldı.  

Çalışmaya alınan 50 hastanın tanı anındaki yaş ortalamaları 7,83 (±3,70) yıl olup, hastaların %34’ünde yetersizlik, %24’ünde eksiklik olmak 

üzere toplam %59’unda D vitamini yetersizliği veya eksikliği mevcuttu (ortalama 25-OH vitamin D: 12,79 (± 4,63) ng/ml). Tedavi sonrası 

vitamin D düzeyi eksik veya yetersiz olan hastaların %82,8’inde düzelme sağlanırken, 5 hastada (%17,2) yeterli cevap yoktu. Düzelme olmayan 

bu 5 hastanın 3’ünde kolestaz mevcuttu. Çalışmamızdaki kolestaz olmayan %90,9 hastanın vitamin D düzeyleri düzelirken, kolestazı olanların 

sadece %57,1’inde vitamin D değerlerinin normale geldiği düşünüldüğünde kolestazın varlığı tedavi etkinliğini olumsuz yönde etkilediği 

kanısına varıldı.  

D vitamini takviyesi artık KKH ve sirozlu hastaların tedavisinde önemli bir bileşen olarak kabul edilmektedir. Kronik karaciğer hastalığı ve 

yetersiz 25-OHD düzeyleri olan çocuk hastalar için düzenli D vitamini takviyesi, KKH’da osteoporozu tedavi etmek veya önlemek için 

kliniklerde standart bir tedavi olarak uygulanmasının gerekli olduğunu bize düşündürmüştür. 

  

Anahtar Kelimeler: Kronik karaciğer hastalığı, D vitamini, Çocukluk dönemi 
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Geç Neonatal Dönemde Ağır D Vitamini Eksikliğinin Hipokalsemik Nöbete Neden Olduğu Bir Olgu 
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Giriş-Amaç: D vitamini eksikliğine bağlı klinik problemler halk sağlığındaki gelişmelere rağmen günümüzde de önemini korumaktadır. Yeni 

doğan döneminde görülen rikets vakaları sadece hipokalsemi ile bazen de hipokalsemik nöbetle gelebilmektedir. Bu olgu, maternal D vitamini 

eksikliğinin yeni doğanın kalsiyum metabolizması üzerine etkisini vurgulamak amacı ile sunulmuştur.  

Olgu: 10 günlük erkek bebek kollarda ve bacaklarda kasılma, gözlerde sabit bakma yakınması ile getirildi. Özgeçmişinde bebeğin 2850 gram 

ağırlığında, zamanında doğduğu ve doğum sonrası herhangi bir sorununun olmadığı belirtildi. Başvuruda yeni doğanın vücut ağırlığı 3200 gr, 

boyu 51 cm, baş çevresi 36 cm ve sistem muayeneleri doğaldı. Laboratuvar bulgularında hipokalsemisi olan hastanın ve eş zamanlı olarak 

bakılan annenin serum 25 hidroksi vitamin D3 (25-OH vit-D3) düzeyi düşüktü (Tablo-1). El-bilek grafisinde aktif rikets bulgusuna rastlanmadı. 

Örtülü giyim tarzına sahip olan annenin gebelik süresinin büyük kısmını ev içerisinde geçirdiği ve herhangi bir vitamin kullanmadığı öğrenildi. 

Bu laboratuvar bulguları ile hastamız konjenital rikets tanısı aldı. İntravenöz kalsiyum tedavisi ile iki gün sonra kalsiyum düzeyi normale döndü 

ve oral kalsiyum ile taburcu edildi. Bebeğe 2000 ü/gün, annesine de bölünmüş dozlarda 600.000 ünite D vitamini başlandı. Takipte 

hipokalsemisi düzelen hastamızın PTH düzeyi de normal sınırlara geriledi. 

Tartışma: Yaşamın ilk sekiz haftasında bebeklerin serum 25-OH vit-D3 düzeyleri annelerinki ile korelasyon göstermektedir. Konjenital riketste 

hipokalsemi, yüksek serum alkalen fosfataz, azalmış 25-OH vit-D3 düzeyi, sekonder hiperparatiroidizm ve hipokalsemiye bağlı dirençli 

konvulziyonlar gelişebilir. Ülkemizde annelerin yeterli D vitamini almamaları ve güneş ışığından yetersiz yararlanma önemli bir halk sağlığı 

problemi olan konjenital riketse neden olabilir. Bu nedenle doğumu izleyen ilk günlerden itibaren bir yaşa kadar tüm bebeklere 400 İU/gün ve 

12. gestasyonel haftadan itibaren tüm gebelere 12 ay boyunca 1200 İU/gün vitamin D desteği yapılması önerilmektedir.  

Sonuç: Maternal D vitamini eksikliğine bağlı erken dönem riketsli olgularda klasik rikets bulgularının silik olabileceği ve bu vakaların 

hipokalsemik nöbetlerle başvurabilecekleri unutulmamalıdır. 

  

Anahtar Kelimeler: Konjenital rikets, Maternal D vitamini eksikliği, Hipokalsemik nöbet 
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GALNT3 Mutasyonu Saptanan Hiperfosfatemik Ailesel Tümoral Kalsinozis Olgusu 
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Giriş: Hiperfosfatemik ailesel tümoral kalsinozis (HFTC) fibroblast büyüme faktörü 23 (FGF23) etkisinin yetersizliğine bağlı renal tubüllerde 

uygunsuz yüksek fosfat reabsorpsiyonu, hiperfosfatemi ve tümör benzeri ağrılı ekstraosseöz kalsifikasyonlar ile karakterize otozomal resesif 

geçişli nadir bir hastalıktır. HFTC, UDP-N-asetil-D galaktozamin: polipeptid N-asetilgalaktosaminiltransferaz 3 (GALNT3), FGF23, ve Klotho 

(KL) gen mutasyonlarından kaynaklanır. Burada GALNT3 geninde mutasyon saptanan HFTC olgusu sunulmaktadır. 

Olgu: Anne babası kuzen olan 16 yaşında erkek hasta sol kalça ve sağ gluteal bölgede kitle nedeniyle başvurdu. Hastanın ilk kez 12 yaşında sağ 

kalçada ağrılı kitlesi oluşmuştu. Dış merkezde kitle çıkarılmış ve histolojik olarak tümöral kalsinozis tanısı konmuştu ancak tedavi verilmemişti. 

İki yıl sonra sol kalçada oluşan kitle kısmen çıkarılmıştı. Sonraki yıl içinde sol kalçadaki kitlenin giderek büyümesi, sağ gluteal bölgede yeni 

şişlik oluşması üzerine hasta kliniğimize sevk edildi. Fizik muayenede sol kalçada 18x15 cm, ağrılı sert kitle ve sağ gluteal bölgede cilt altı 

dokuda yüzeyel şişlik mevcuttu. Diğer sistem bulguları normaldi. Ailede benzer olgu yoktu. Laboratuvar incelemelerinde Ca 9.8 mg/dl (8.4-

10.2), P 7.05 mg/dl (2.3-4.7), ALP: 174 U/L (82-331), kreatinin 0.63 mg/dl (0.4-1.4), PTH: 19.8 pg/ml (15-65) ve TPR: % 98.3 bulundu. C-

terminal FGF23>1300 kRU/L (26-110) saptandı ancak intakt FGF23 çalışılamadı. Radyolojik incelemede, sol femur majör tuberkulum 

çevresinde daha belirgin olmak üzere bilateral periartiküler yumuşak doku kalsifikasyonları izlendi (Şekil 1). FGF23 geninde mutasyon 

bulunmadı. GALNT3 geni 7. eksonda daha önce bildirilen homozigot c.1245T>A(p.His415Gln) mutasyonu saptandı. Sol kalçadaki kitle total 

çıkarıldı. Fosfor kısıtlı diyet, sevelamer 2x800 mg ve asetazolamid 2 x 500 mg (14 mg/kg) tedavisinin 6. Ayında serum P 6.67 mg/dl, TPR 

%94.6, kan pH 7.3 ve bikarbonat 19.1 mmol/l iken gluteal bölgedeki kitlede küçülme gözlendi. İzlemde yeni kitle oluşmadı.  

Sonuç: Hastamızdaki HFTC kliniğinin FGF23’ün O-glikolizasyonunu ve böylece sağlam kalmasını sağlayan enzimi kodlayan GALNT3 gen 

defektinden kaynaklandığını gösterdik. Sevelamer ve asetazolamid tedavileri ile var olan kitle küçülürken yeni kitle oluşumu gözlenmedi 

  

Anahtar Kelimeler: Hiperfosfatemik Ailesel Tümoral Kalsinozis, kalsifikasyon, GLANT 3 

 
 

[P-163] 
Ağır Deformitelerle Seyreden Hipofosfatemik Raşitizm Olgusu 
  

Beray Selver Eklioğlu1, Muhammed Burak Selver2, Pelin Taşdemir3, Mehmet Emre Atabek1 
1Necmettin Erbakan Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Endokrin Bilim Dalı, Konya 
2Necmettin Erbakan Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya 
3Necmettin Erbakan Üniversitesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Konya 

  

Amaç: Raşitizm, klinik tablosu heterojen olan anormal serum kalsiyum ve fosfat düzeyleri ile ilişkili bir kemik hastalığıdır. Raşitizmin 

nutrisyonel olmayan en sık rastlanan formu X’ e bağlı geçiş gösteren hipofosfatemik raşitizmdir. Hipofosfatemik raşitizm, çoğunlukla renal 

fosfat kaybına bağlı gelişir. Bu olguda iskelet deformiteleri olan ve PHEX geninde novel mutasyon saptanan bir çocuk hasta sunulmuştur. 

Olgu: 17 aylık kız hasta bacaklarda eğrilik nedeniyle başvurdu. Düzenli olarak 400U/gün dozunda D vitamini kullandığı, benzer bulguların 

babasında ve halasında da olduğu öğrenildi. Hastanın fizik muayenesinde vücut ağırlığı 10,5 kg (-0,35SDS), boyu 76 cm (-1,19SDS) olup el 

bileklerinde genişleme ve o-bain deformitesi mevcuttu. Serum kalsiyum düzeyi 10,3 mg/dl, fosfor 2,4 mg/dl, magnezyum 2,6 mg/dl, ALP 579 

U/L, PTH 58,4 pg/ml, 1-25 dihidroksivitamin D düzeyi 128ng/ml, spot idrar kalsiyum/kreatinin oranı 0,08, fosfor/kreatinin oranı 2,35, TPR %84 

idi. Direkt grafileri değerlendirildiğinde bilateral ulna distalinde çanaklaşma ve metafizer genişleme ve düzensizlikler, alt ekstremitede bilateral 

metafizer genişleme ve düzensizlikler ile birlikte o-bain deformitesi izlendi. Hastaya hipofosfatemik raşitizm tanısıyla joule solüsyonu (dibazik 

sodyum fosfat) ve kalsitriol başlandı. Hastanın 7 yaş 1 aylıkken fizik muayenesinde ağırlığı: 16 kg (-2,68 SDS) boyu: 107,8 cm (-2,52 SDS) olup 

bacaklarda ağır o-bain deformitesi mevcuttu. Serum kalsiyum 10,1 mg/dl, fosfor 3,1 mg/dl, magnezyum 1,74 mg/dl, ALP 486 U/L, PTH 51,3 

pg/ml, idrar fosfor/kreatinin: 3,78, idrar kalsiyum/kreatinin 0,04 saptandı. Kalsitriol ve joule solüsyonu dozları hastanın klinik ve laboratuar 

sonuçlarına göre ayarlandı. Hastanın PHEX geninin 16. ekzonunda R567*(p.A567X)(c.1699 C>T) heterozigot mutasyon tespit edildi. Diğer aile 

bireylerinde herhangi bir mutasyon tespit edilmedi. 

Sonuç: Genetik kökenli raşitizm tanısı genellikle gecikir çünkü klinik tablo beslenme yetersizliklerine bağlı raşitizminkine çok benzer. Bu 

nedenle, genetik kökenli bir bozukluğun raşitik semptomları olan hastalarda klasik tedavinin başarısız olmasının nedeni olabileceğini bilmek 

önemlidir. Ayrıntılı aile öyküsü ve klinik değerlendirmeler ile raşitizmin nadir formlarının ayırıcı tanısının yapılabileceğini vurgulamak istedik. 

  

Anahtar Kelimeler: Hipofofatemik rikets, kalsiyum metabolizma bozuklukları, ekstremite deformitesi 
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[P-164] 
Vitamin D Dirençli Rikets Tip II Tanılı Bir Olguda Gece Sürekli Enteral Kalsiyum İnfüzyonu İle Tedavi Deneyimimiz 
  

Berna Filibeli1, Özgür Kırbıyık2, Bumin Nuri Dündar3, Gönül Çatlı3 
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji Kliniği, İzmir 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genetik Kliniği, İzmir 
3İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, İzmir 

  

Giriş: Vitamin D dirençli rikets tip II (VDDR-II), VDR genindeki mutasyonlar sonucu gelişen tedavisi zor bir hastalıktır. Yüksek dozda aktif D 

vitamini ve oral kalsiyum tedavilerine karşın, çoğunlukla yeterli iyileşme sağlanamamaktadır. Alternatif tedavi olan intravenöz kalsiyum 

infüzyonu ile başarılı sonuçlar bildirilmektedir; ancak hastaneye yatış gerektirmesi, katater enfeksiyonu, tromboz, ekstravazasyon, cilt nekrozu 

gibi ciddi kısıtlılıkları ve komplikasyonları mevcuttur.  

Amaç: Konvansiyonel tedaviye yanıt vermeyen bir olguda gece-sürekli enteral kalsiyum infüzyonunun sonuçlarını sunmaktır.  

Olgu: 19 aylık erkek hasta kaput kuadratum, raşitik tespih, el bileklerinde genişleme ve o-bacak deformitesi bulgularıyla yönlendirildi. 

Ebeveynleri akraba olan hastanın boyu -3,2 SDS, ağırlığı -1,47 SDS’de, alopesisi yoktu. Biyokimyasal ve radyolojik bulguları Evre 3 rikets ile 

uyumluydu (Tablo 1, Resim 1). Nutrisyonel rikets tanısıyla verilen stoss tedavisine yanıt alınamaması ve 1,25(OH)2D3 düzeyinin yüksek 

saptanması üzerine VDDR-II düşünüldü. VDR geninde R158L (c.473G >T) homozigot mutasyonu saptandı. Konvansiyonel tedaviye yanıt 

alınamayınca, intravenöz kalsiyum tedavisinin komplikasyonlarından kaçınmak amacıyla, onam alınarak gece-sürekli enteral kalsiyum glukonat 

infüzyonuna (100 mg/kg/12 saat nazogastrik sonda ile) başlandı. Yirmi gün sonra bilinç bulanıklığı ve artmış anyon gapli ağır metabolik asidoz 

ile başvurdu. Yapılan tüm incelemelere rağmen metabolik asidozun nedeni açıklanamadı. NaHCO3 tedavisine yanıt vermeyen hastaya diyaliz 

uygulandı. Taburcu edildikten sonra, tedaviye devam edilen hasta tedavinin otuzuncu gününde tekrar bilinç değişikliği ile başvurdu. 

Nörometabolik hastalıklar açısından yapılan tarama testleri normaldi. Destek tedavisi ile iyileşen hastanın metabolik asidoz atakları enteral 

kalsiyum glukonat tedavisi kesildikten sonra tekrarlamadı. Hasta halen dört yaşında olup, periyodik olarak aldığı intravenöz kalsiyum glukonat 

tedavisinin sonuçları Tablo-1 ve Resim-1’de görülmektedir. 

Sonuç: VDDR-II’li olgularda tedavide yaşanan güçlükler hekimleri alternatif tedavi arayışlarına yöneltmektedir. Bu olgu raporunda, enteral 

kalsiyum glukonat infüzyonu ile ilişkili olduğu düşünülen ağır metabolik asidozlu bir olgu sunulmuştur Kalsiyum glukonat tedavisinin 

intravenöz olarak uygulandığında metabolik asidoza yol açmazken, enteral olarak uygulandığında neden bu duruma yol açtığı açık değildir. 

  

Anahtar Kelimeler: Vitamin D dirençli rikets tip 2, enteral kalsiyum infüzyonu, metabolik asidoz 

 
 

[P-165] 
İskelet Displazili Olguların Tiplendirmesinde ve Tanısında Plazma C- Tip Natriüretik Peptid Düzeyi Kullanılabilir mi ? 
  

Sirmen Kızılcan Çetin1, Damla Gökşen2, Samim Özen2, Hüdaver Alper3, Esra Işık4, Hüseyin Onay4, Şükran Darcan2 
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir 
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Bilim Dalı, İzmir 
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Radyoloji Bilim Dalı, İzmir 
4Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Genetik Hastalıkları Bilim Dalı, İzmir 

  

Giriş: İskelet displazisi; anormal enkondral osifikasyon ile giden, heterojen bir hastalık grubu olup tiplendirmesi oldukça karmaşıktır. 

Natriüretik peptid ailesinden, C-tip natriüretik peptid (CNP)’nin kemik gelişiminde rol oynadığı gösterilmiştir. İskelet displazi tiplerinden 

bazılarında CNP düzeyleri yüksek bulunmuştur. Amaç: Kemik gelişiminde etkin olan CNP’nin iskelet displazi tipleri için belirteç olarak 

kullanılabilme olasılığını değerlendirmek, tiplendirmesini sağlamaktaki rolünu araştırmaktır. Hastalar-Yöntem: 6ay-18 yaş arası izlenen 75 

iskelet displazili hastadan çalışmaya katılmayı kabul eden 37 hasta çalışmaya alındı. Olguların öyküleri alınarak,fizik bakı ve antropometrik 

ölçümleri yapıldı, kemik surveyleri değerlendirildi. Yaş grupları benzer, 49 sağlıklı çocuk kontrol grubunu oluşturuldu. Hasta ve kontrol 

grubunda plazmada CNP (pg/ml) ELISA yöntemi ile çalışıldı. Hasta grubun 11’i kız (%29.7), 26’sı erkek (%70.3); sağlıklı grubun 24’ü kız 

(%48.9), 25’i erkek (%51.1) idi. Hasta grubu; akondroplazili 17 (% 45.9), spondiloepifiziyal displazili 6 (%16.2), metafiziyel displazili 5 

(%13.5), epifiziyel displazili 2 (%5.4), hipokondroplazili 2 (%5.4), akromezomelik displazili 1 (%2.7) ve sınıflandırılması yapılamayan 4 

(%10.8) olgudan oluşmakta idi. Hastaların 16’sına genetik mutasyon analizi yapıldı. FGFR3 mutasyonu saptanan olguların 9’unda (%53,6) 

p.G379R, 3’ünde (%17.6) p.G308R, 1’inde (%2.7) p.N540K, 1’inde (%2.7) p.N542K, heterozigot mutasyonları saptandı. Sonuçlar:Hasta 

grubunun boy SDS değeri; -4,58±2.87 (n=37), sağlıklı grupta 0,05±0.79 (n=49) saptanmıştır (p<0.05). Hastalarda CNP konsantrasyonu medyan 

değeri, sağlıklı grubun medyan değerinden daha yüksek bulundu (p=0.020). Sağlıklı grup (n=49) ile hasta grupta yer alan akondroplazi 

hastalarının (n=17) CNP konsantrasyon medyan değeri, sağlıklı gruba oranla daha yüksek idi (p=0.032). Tüm katılımcılarda (erkek=51; kız=35 ) 

cinsiyetler arasında CNP konsantrasyonu medyanları arasında anlamlı bir fark saptanmadı (p=0.082). Hasta grupta klinik tanılara göre CNP 

değeri akondroplazili hasta grubunda yüksek olmasına karşın; diğer iskelet displazili hastalarının sayısı yetersiz olduğundan, o grupta 

istatistiksel değerlendirme yapılamadı. Sonuç: CNP tüm iskelet displazilerinin tanı ve tiplendirmesinde kullanılabilir bir belirteçtir demek için; 

daha çok sayıda olgunun olduğu ve diğer moleküler genetik analizlerinin de yapıldığı çalışmalara gereksinim vardır. 

  

Anahtar Kelimeler: İskelet displazisi, C-tip natriüretik peptid, boy kısalığı 
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[P-166] 
Osteogenezis İmperfekta Tip VI Tanılı Olguda Denosumab Tedavisi 
  

Nazlı Gönç, Nur Berna Çelik Ertaş, Betül Yaman, Ayfer Alikaşifoğlu, Alev Özön, Nurgün Kandemir 

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Ankara 

  

Amaç: Osteogenezis imperfekta tip VI (OI-VI) kırıkların geç başlaması ve iskelet dışı sistem bulguları olmaması nedeniyle diğer tiplerden 

ayrılan, ağır seyreden bir formdur. OI-VI’da mineralizasyon defekti vardır ve karakteristik olarak artmış osteoid doku nedeniyle bisfosfanatlar 

diğer OI tiplerine göre daha az etkilidir. RANKL antikoru olan denosumab kemiğin mineralizasyon durumundan bağımsız olarak kemik 

rezorbsiyonunu azaltır ve ilk olarak OI dışı nedenlere bağlı osteoporoz tedavisinde kullanılmıştır. Bisfosfonat tedavisine yeterli yanıt alınamamış 

bir OI-VI olgusunda denosumab tedavisinin sonuçları bildirilmiştir.    

 

Olgu: On yaşında erkek hasta tekrarlayan femur kırığı ile başvurdu. Öyküsünden ilk kez 2 yaşıda travma sonrası oluşan femur kırığı nedeniyle 

dış merkeze başvurduğu, OI tanısıyla pamidronat tedavisi başlandığı öğrenildi. Fizik incelemede; ileri derecede boy kısalığı ve deformite mevcut 

olup desteksiz ayakta duramıyordu. Biyokimya değerleri normal ve direkt grafilerde tüm kemik yapılarda şiddetli osteoporoz, yaygın vertebra 

plana görünümü mevcut olup kranium grafisinde ise vormian kemikler yoktu. İki yıl 7 mg/kg/yıl dozunda pamidronat tedavisi verildi. İzlemde 

mobilite skorları giderek kötüleşen ve tekerlekli iskemleye bağlı olan olgunun ekstremitelerinde ağır deformite, pektus karinatum ve kifoskolyoz 

gelişti. Bu dönemde yapılan genetik analizi SERPINF1,  ekzon 3, homozigot c.268_269delCT olarak OI-VI ile uyumlu saptandı. Bu OI 

formunda pamidronat yanıtının yetersiz olduğu bilinmesi ve literatürde denosumab tedavisine kısmi yanıt veren olguların bulunması nedeniyle 

olguya 1 mg/kg (3 ayda bir) subkutan denosumab tedavisi başlandı. Bir yıl tedavi alan olguda bu süre içinde 2 kez uzun kemik kırığı oluştu,  

ağrıları arttı ve denosumab tedavisine  yanıtı yeterli bulunmayarak tedavisine 0.0125 mg/kg, intravenöz zoledronik asit eklenmesi planlandı. 

 

Sonuç: OI-VI nadir görülen progresif bir hastalıktır. Bisfosfonat tedavisine yanıt vermeyen bu olgularda denosumab tedavisi her zaman etkin 

olmamaktadır. Bu OI formunda kombine veya farklı tedavi seçeneklerine ihtiyaç vardır. 

  

Anahtar Kelimeler: Denosumab, osteogenezis imperfekta tip VI, pamidronat 

 
 

[P-167] 
Çölyak Hastalığı Tanısı Alan Çocuklarda Kemik Mineral Yoğunluğu ve Kemik Metabolizması Belirteçlerinin 

Değerlendirilmesi 
  

Havva Nur Peltek Kendirci1, Atakan Comba2, Emre Demir3 
1Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Çocuk Endokrinolojisi Bölümü,Çorum 
2Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Çocuk Gastroenterolojisi Bölümü, Çorum 
3Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ABD, Çorum 

  

Giriş-Amaç: Çölyak hastalığında kalsiyum ve D vitamini eksikliğine bağlı metabolik kemik hastalığı en sık ekstraintestinal semptomlardan 

biridir. Bu çalışmada Çölyak hastalığı tanısı alan çocuklarda tanı esnasında kemik mineral yoğunluğunun (KMY) değerlendirilmesi ve kemik 

mineral metabolizmasıyla ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi amaçlandı. 

Materyal-Metod: Çalışmaya Aralık 2015-Aralık 2017 tarihleri arasında Çölyak hastalığı tanısı alan 43 çocuk hasta dahil edildi. Retrospektif 

olarak hastaların klinik, antropometrik, patolojik ve laboratuar özellikleri [kalsiyum, fosfor, alkalenfosfataz (ALP), parathormon (PTH), 

25OHvitamin D düzeyleri] incelendi. Tanıda DEXA (Dual Energy X-Ray Absorptiometry) yöntemi ile ölçülmüş olan lumbal (L1-L4) kemik 

mineral yoğunluğu düzeyleri değerlendirilerek kronolojik yaşa ve boy yaşına göre Z-skorları hesaplandı.  

Bulgular: Ortalama yaşları 9,9±4,8 (2,5-17,7) yıl olan 43 hastanın (34 kız/9 erkek) verileri değerlendirildi. Tanıda hastaların %46,5’i pubertaldi. 

%30,2’si (n=13) 0-6 yaş, %30,2’si (n=13) 7-11 yaş aralığında ve % 39,5’i (n=17) 11 yaş üzerindeydi. Yaşa göre KMY Z-skoru -0,83±1,1 (-3,6-

1,6) iken, boy yaşına göre KMY Z-skoru -0,18±1,1 (-3,6-1,8) saptandı. Hastaların yaş grubu ve puberte durumu ile kronolojik yaşa göre ve boy 

yaşına göre KMY Z-skorlarında farklılık saptanmadı (sırasıyla p=0,150, p=0,225). Hastaların %51,2’sinde (n=22) yaşa göre KMY Z-skoru>-1, 

%34,9’unda (n=15) -1 ve -2 arasında ve %14’ünde (n=6) <-2 saptandı. Yaşa göre KMY Z-skorunun<-2 olma oranı 11 yaştan büyük çocuklarda 

anlamı olarak yüksekti (p<0,001). Hastaların ortalama D vitamini düzeyleri 13,5±7,7 (4,6-35,1)ng/ml olup, KMY Z-skorları ile serum D 

vitamini,kalsiyum, fosfor, ALP ve PTH düzeyleri arasında ilişki saptanmadı (p>0,050). Kronolojik yaşa göre KMY Z-skoru ile vücut ağırlığı, 

boy ve VKİ Z-skorları arasında pozitif korelasyon saptandı (sırasıyla p<0,001, p=0,005, p=0,015). 

Sonuç: Çölyak hastalarında tanı yaşının ileri kayması kemik mineral yoğunluğunu olumsuz etkilemektedir. Erken yaşta tanı konulması kemik 

mineral kaybını engeller ve osteopeni/osteoporoz gelişmiş olan hastalarda tedavi olanağı sağlayarak morbiditeyi azaltır. 

  

Anahtar Kelimeler: Çölyak hastalığı, Kemik mineral yoğunluğu, kemik metabolizması 
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[P-168] 
Hiperfosfateminin Nadir Bir Nedeni Tümoral Kalsinozis: Bir Olgu Sunumu 
  

Hakan Döneray1, Ayşe Özden1, Kadri Gürbüz2 
1Atatürk Üniversitesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Erzurum 
2Atatürk Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Erzurum 

  

Amaç: Tümoral kalsinozis hiperfosfatemi ve büyük eklemlerin etrafında şişlik ile karakterize olan nadir bir hastalıktır. Bu posterde tümoral 

kalsinozis tanısı konulan bir olgu sunulmaktadır. 

Olgu: On dört yaş on aylık erkek hasta sol kalçada ağrılı şişlik yakınması ile kliniğimize getirildi. Olgunun son beş yıl içerisinde sol kalçada ve 

sol ve sağ dirsek çevresindeki şişlikler için dört kez opere edildiği ve çıkarılan dokunun histopatolojik incelemesinin tümoral kalsinozis olarak 

yorumlandığı öğrenildi. Soy geçmiş öyküsünde özellik olmayan hastanın boyu 157.5 cm ( 3.P.) ve vücut ağırlığı 46 kg (3.P.) ölçüldü. Vital 

bulguları normaldi. Fizik muayenede her iki dirsek komşuluğunda 2X2 cm ve sol kalça üzerinde 4X5 cm ebadında sert kitleler tespit edildi. 

Aksiller ve evre 4 pubik kıllanma mevcuttu. Testis volümleri 12 ml idi. Diğer sistem bulguları normaldi. Laboratuvar incelemede tam idrar, tam 

kan sayımı, serum glukoz, sodyum, potasyum, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri normaldi. Serum kalsiyum 10 mg/dl, fosfor 7.8 mg/dl, 

alkalen fosfataz 186 IU/dl, paratiroid hormon 18.9 pg/ml ve D vitamini 20.2 ng/ml bulundu. Spot idrarda kalsiyum/kreatinin oranı 0.06 idi. 

Direkt kemik grafileri ve ekstremite MR incelemesinde lezyonların heterojen natürde ve septal ve periferal kontrastlanmalar gösterdiği tespit 

edildi. Tümoral kalsinozisden sorumlu FGF23 geninin analizinde homozigot mutasyon saptandı. Hiperfosfatemi için 1200 mg/gün dozunda 

sevelamer tedavisi başlandı. Bu tedavi altında geçen iki yıllık sürede serum fosfor düzeyi 4.5-6.5 mg/dl arasında seyretti. Eski kemik 

lezyonlarının büyümesinde yavaşlama olduğu öğrenildi ve yeni kemik lezyonu gelişmedi. Yan etki saptanmadı. 

Sonuç: Hiperfosfatemi ve büyük eklemlerin çevresinde şişlik yakınması ile başvuran normal böbrek fonksiyonuna sahip olgularda tümoral 

kalsinozis düşünülmelidir. Kemik lezyonlarının büyümesini yavaşlatmak ve yeni kemik lezyonlarının önlemek için serum fosfor düzeyi 

düşürülmelidir. Bu amaçla sevelamer etkili ve güvenilir bir tedavi seçeneği olabilir. 
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[P-169] 
Steatozu Olan Obez Erkeklerin Pubertal Durumu Ve Gonadal Fonksiyonları 
  

Müge Atar1, Hüseyin Kurku2, Muammer Büyükinan3, İsa Deniz4, Özgür Pirgon1 
1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Bilim Dalı, Isparta 
2Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Bölümü, Konya 
3Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Bölümü, Konya 
4Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü, Konya 

  

Giriş: Çocukluk çağındaki karaciğer hastalıklarının en sık nedeni obezitenin neden olduğu karaciğer yağlanmasıdır. Karaciğer yağlanması olan 

obez erişkinlerde sperm kalitesinin azaldığı, LH ve testosteron seviyelerinin düşük olduğu gösterilmiştir. Bazı çalışmalarda obez erkeklerde 

pubertede gecikme olduğu bildirilmiştir. Bu çalışmada karaciğer yağlanması olan obez erkeklerin pubertal durumu ve gonadal fonksiyonları 

incelenmiştir. 

 

Metot: Çalışmaya aynı yaş grubundan 119 obez ve 78 obez olmayan erkek dahil edilmiştir. Obez erkekler yüksek transaminaz sonuçları ve 

karaciğer ultrason bulgularına göre steatozu olan ve olmayan şeklinde iki gruba ayrılmıştır. Çalışmaya katılan tüm hastalarda gonadotropinler, 

total testosteron, AMH, inhibin B, lipid profili, hsCRP, açlık glukoz ve insülin seviyeleri incelenmiş ve aortik intima media kalınlığı 

değerlendirilmiştir. 

 

Bulgular: Çalışmaya alınan 197 katılımcının 174’ünün testis boyutu ve bazal LH değerine göre pubertal olduğu tespit edildi. Steatozu olan obez 

grubun %85.2’si, steatozu olmayan obez grubun %72.2’si ve kontrol grubun %98.8’si pubertaldi. Kontrol ve obez grupların testis boyutları ve 

puberte sıklığı karşılaştırıldığında anlamlı fark saptanmadı. AMH ve gonadotropin seviyeleri karşılaştırıldığında gruplar arasında anlamlı fark 

görülmedi. Total testosteron seviyesinin steatozu olan obez grupta (114.5 ± 13.9 ng/dL) steatozu olmayan obez gruba (183.7± 52.9ng/dL, p< 

0.001) ve kontrol grubuna (223.4 ± 21.8 ng/dL, p<0.001) göre anlamlı olarak düşük olduğu saptandı. Inhibin B seviyeleri karşılaştırıldığında ise 

steatozu olan ve olmayan her iki obez grupta kontrol grubuna göre anlamlı olarak düşük olarak bulundu (p=0.008 ve p=0.04, sırasıyla).  

 

Sonuç: Steatozu olan obez erkeklerde, total testosteron ve inhibin B seviyelerinin steatozu olmayan obezlere ve normal erkeklere göre düşük 

olduğu tespit edilmiştir. Pubertal durum, AMH seviyeleri ve testis hacimleri arasında gruplar arasında anlamlı bir fark saptanmamıştır 
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[P-171] 
Anne Sütü Verilmesinin Ve Emzirme Süresinin Çocukluk Çağı Obezitesi İle İlişkisi 
  

Mehmet Mustafa Yılmaz1, Nisa Eda Çullas İlarslan1, Fatih Günay1, Funda Seher Özalp Ateş4, Serdal Kenan Köse4, Semra Atalay2, Pelin Bilir3 
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara 
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı, Ankara 
3Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Endokrin Bilim Dalı, Ankara 
4Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Ankara 

  

Amaç: Çocukluk çağında obezite, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde, kronik hastalık miktarını arttırarak önemli bir halk sağlığı 

sorunu yaratmaktadır. Obez çocuk ve adölesanları gelecekte bekleyen sağlık sorunları düşünüldüğünde, sorunun çocukluk çağından başlayarak 

önlenmesi, büyük önem kazanmıştır. Çalışmamızda obezitenin önlenmesinde önemli olduğunu düşündüğümüz anne sütü kullanımı üzerinde 

durmak istedik. Bu nedenle toplumumuzda giderek daha sık görülen bir sağlık sorunu olan obezitenin prevalansını ve anne sütü kullanım 

süresinin obeziteyle olan ilişkisini saptamayı hedefledik.  

Yöntem: Çalışmamız tek merkezli ve prospektif olarak yapılmış olup, Temmuz 2017 -Kasım 2017 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Genel Polikliniği’ne çeşitli nedenlerle başvuran 6-18 yaş aralığında ve öyküsünde kronik hastalığı ve 

obeziteye neden olabilecek ilaç kullanımı olmayan çocuklar çalışmaya dahil edilmiştir. Olguların anne sütü alma öyküleri sorgulandı, vücut 

ağırlığı ve boy uzunluğu kaydedildi. Olgulardan, 6 aydan kısa süreli ve anne sütü hiç almayanlar grup-1, 6 aydan uzun süreli anne sütü alanlar 

ise grup-2 şeklinde sınıflandırıldı. Tüm olguların boya göre ağırlık (BGA) değerleri hesaplandı. Bu değerin %110-120 arasında olması aşırı 

kilolu, %120’nin üzerinde olması ise obezite olarak kabul edildi. Veriler uygun istatistik yöntemlerle değerlendirildi. 

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 1949 olgunun yaşları 6.0-17.9 yıl arasında değişmekte olup ortalama yaşı 11.1 ± 3.8 yıl olarak saptadık. 

Cinsiyet dağılımı %57.6 kız ve %42.4 erkek olarak bulundu. Olgularımızın %81.9’unu grup-2, %18.1’ini ise grup-1 oluşturmaktaydı ve BGA’ya 

göre %12.5’inin aşırı kilolu, %17.9’unun ise obez olduğunu saptadık. Grup-1 ve grup-2, BGA açısından karşılaştırıldığında; grup-2’de obezite 

%16.5 iken grup-1’de %25.2 olarak saptandı ve aradaki fark istatistiksel açıdan anlamlı olarak bulundu (p <0,05). 

Sonuç: 6 aydan fazla süre emzirilenlerde obezite belirgin düşük saptandı. Anne sütünün verilmesi obeziteyi azalttığından, emzirmenin önemi 

üzerinde durulması gerektiğini düşünüyoruz. Anne sütü kullanımı ile obezite arasındaki ilişki nedeniyle, anne sütünün verilmesi ve süresinin 

arttırılması için ebeveynlerin bilgilendirilmesi, obezite ve obeziteye bağlı kronik hastalıkları önleme açısından çok önemlidir. 
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[P-172] 
Çocukluk Çağı Obezitesi ve Ambulatuvar Glukoz Monitorizasyonu 
  

Ayça Törel Ergür, Berrin Atmaca, Tuğçe Ataseven Emeksiz 

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi,Pediatrik Endokrinoloji,Ankara 

  

GİRİŞ:Çocukluk çağı obezitesi (ÇÇO) adült yaştaki birçok kronik metabolik hastalığın gelişmesinde önemli bir risk faktöru  olup en 

önemlilerinden birisi de glukoz homeostazı(GH) üzerinde olanlardır. Ancak obez çocuklarda karbonhidrat metabolizması bozukluklarının 

tanısında kullanılan parametreler erken dönemde patolojileri saptamada her zaman yol gösterici olmayabildiği gibi öngörüyü belirlemede 

yetersiz kalabilmektedir. Bu nedenle yeni tanı yöntemlerine gerek vardır. Bu amaçla bu çalışmada obez çocuklarda ambulatuvar glukoz 

monitorizasyonunun(AGM) erken dönemde glukoz homeostaz sistemine ait bulguların değerlendirilmesinde yerinin araştırılması uygun görüldü. 

Materyal-Metod: Çocuk endokrin polikliniğimize başvuran yedi obez olguda ayrıntılı öykü, antropometrik değerlendirme ve fizik muayene 

yapıldıktan sonra biyokimyasal ve hormonal panel araştırıldı. Öncelikle tüm olgulara ambulatuvar glukoz monitorizasyonu (AGM) uygulandı ve 

günde 7 kez 14 gün süre ile ölçüm yapıldı. Bu ölçümler esnasında olgulara diyet ve egzersiz tedavisi yapılmadı her zamanki gibi yaşamaları 

özellikle istendi.14 günlük ölçüm sonrası olgulardan glukoz homeostazının belirlenmesinde kullanılan diğer konvansiyonel tanı yöntemleri 

(bazal ve tokluk kan şekeri, insülin direnç parametreleri,OGTT, HbA1c) ölçüldü. Kan şekerinin 70mg/dl altında hipoglisemi olarak 

değerlendirildi.  

SONUÇLAR;Tüm olguların GH na ait konvansiyonel parametreleri normal olmasına karşın AGM değerlendirilmesinde 4 olguda açlık 

intoleransı 1 olguda tokluk intoleransı ve tüm olgularda toplam 29 kez hipoglisemi saptandı. 

Yorum: Obez olgularda yapılan, bazal ve OGTT kan şekeri ve insülin düzeyleri, HbA1c her zaman sağlıklı bilgi vermeyebilir. Özellikle 

yaşanılan hipoglisemiler HbA1c başta olmak üzere tüm bazal değerleri etkileyecektir. Bu çalışma vesilesiyle obez olgularda ondört gün gibi 

uzun bir izlem sağlaması, kan şekeri fluktuasyonlarının (hipoglisemi-hiperglisemi) değerlendirilmesi ve beslenmeyle ilişkilerinin gösterilmesi 

yoluyla beslenmenin bireysel olarak düzenlenmesini sağlama açısından AGM'nin bu grup hastada oldukça değerli olduğu söylenebilir. Ayrıca bu 

çalışma metabolik sendrom ve diabetin habercisi olan glukoz dalgalanmasındaki artışı göstermesinden dolayı, AGM'nin obezlerde medikal 

tedavi kararı vermede hekimlere destek olabileceğini düşündürmüştür. 
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[P-173] 
Obez Çocuklarda Flash Glukoz Monitorizasyon Uygulamasının Tedavideki Etkisi;Bir Olgu Nedeniyle 
  

Ayça Törel Ergür, Berrin Atmaca, Tuğçe Ataseven Emeksiz 

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi,Pediatrik Endokrinoloji,Ankara 

  

Amaç: Obezite, tüm toplumlarda çok yaygın görülen bir sağlık sorunudur ve giderek küresel bir epidemi halini almaktadır. Çocukluk çağı 

obezitesi (ÇÇO) adült yaştaki birçok kronik metabolik hastalığın gelişmesinde önemli bir risk faktörü olup en önemlilerinden birisi de glukoz 

homeostazı üzerinde olanlardır. Ancak obez çocuklarda karbonhidrat metabolizması bozukluklarının tanısında kullanılan parametreler erken 

dönemde patolojileri saptamada her zaman yol gösterici olmayabildiği gibi öngörüyü belirlemede yetersiz kalabilmektedir. Bu nedenle yeni tanı 

yöntemlerine gerek vardır. Bu yazıda obez bir çocuğun Flash Glukoz Monitorizasyonu (FGM) ile 14 günlük takibi ile gelişen ilginç sonucu 

paylaşılmıştır. 

Olgu: 10 yaş altı aylık kız hasta, obezite nedeniyle Çocuk Endokrin Polikliniğimize başvurdu. Olgunun aktif şikayeti olmayıp relatif BMI’si 151 

olarak hesaplandı.Fizik muayenesi normal olan prepubertal olgunun yapılan tetkiklerinde AKŞ: 90, Açlık insülin:19,9 IR-HOMA: 4,93 idi. 

Ötiroid olan olguda dislipidemi saptanmadı.Diurnal kortizol salınımı normaldi.Yapılan OGTT sonucunda 120. dakika glukoz 129mg/dl ve 

insülin 54,2IU/L olarak saptandı. Hastaya flash glukoz monitorizasyon(FGM) sistemi uygulandı. 14 günlük takibe alındı. FGM izleminde 

hipoglisemi saptanmadı. Flash glukoz monitorizasyon sistemi sayesinde 14 gün boyunca düzenli beslenen ve besinler sonrası yaptığı ölçümlerle 

öğünlerini ayarlayan hastanın sonrasında kontrole geldiğinde 6 kilo vermiş olarak görüldü. Sistemin etkisini kendisini pozitif etkilediğini 

söyleyen hastanın tedavisi 6 haftalık düzenli egzersiz ve diyet programından sonra tekrar değerlendirilmek üzere planlandı. 

Yorum: Olgumuzda henüz konvansiyonel bir diyet verilmeksizin glukoz homeostazının araştırılması amaçlanarak uygulanan FGM esnasında 

kilo kaybetmesi dikkat çekicidir. Böylece bu gözlem FGM yönteminin obez olgularda ondört gün gibi uzun bir izlem sağlaması, kan şekeri 

fluktuasyonlarının (hipoglisemi-hiperglisemi) değerlendirilmesinin yanında önemli bir avantajını da açığa çıkarmıştır. Bu uygulama sayesinde 

besinler sonrası çıkan glukoz değerine göre olgunun kendisini kontrol etmesi nedeniyle düzenli beslenmeye yönlendirmiş ve kilo vermesine 

katkı sağlamıştır. Sonuçta bu olgudaki bu gözlem bize diyet başlamadan önce obez olgularda bu yöntemin kullanılması beslenmede 

bireyselleştirme fırsatını vereceğinden tedavinin başarı şansının artacağı umudunu vermiştir. 
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[P-174] 
Prematürite ve Düşük Doğum Ağırlığı Öyküsünün Çocukluk Çağı Obezitesi İle İlişkisi 
  

Mehmet Mustafa Yılmaz1, Fatih Günay1, Nisa Eda Çullas İlarslan1, Funda Seher Özalp Ateş4, Serdal Kenan Köse4, Semra Atalay2, Pelin Bilir3 
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3Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Endokrin Bilim Dalı, Ankara 
4Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Ankara 

  

Amaç: Çocukluk yaş grubunu bekleyen en önemli sorunlarının başında çağımızın hastalığı obezite gelmektedir. Obezite ve komplikasyonları 

toplumlar için tehdittir ve sağlık açısından maliyeti yüksektir. Birçok çalışma düşük doğum ağırlığı ve prematüriteyle ileriki yaşamda obezite 

oluşumu arasında ilişki saptamıştır. Bu çalışmamızda obezite için risk faktörü olduğunu düşündüğümüz prematürite ve doğum haftasına göre 

düşük doğum ağırlığı (SGA) üzerinde durmak ve obeziteyle ilişkisini saptamayı hedefledik.  

Yöntem: Çalışmamız tek merkezli ve prospektif olarak yapılmış olup, Temmuz 2017 -Kasım 2017 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Genel Polikliniği’ne çeşitli nedenlerle başvuran 6-18 yaş aralığında ve öyküsünde kronik hastalığı ve 

obeziteye neden olabilecek ilaç kullanımı olmayan çocuklar çalışmaya dahil edilmiştir. Olguların vücut ağırlığı ve boy uzunluğu kaydedildi. 

Doğum haftasına göre preterm, term ve postterm olarak ve doğum haftasına göre düşük doğum ağırlığı olanlar (SGA), normal olanlar (AGA), 

fazla olanlar (LGA) olarak sınıflandırıldı. Tüm olguların boya göre ağırlık değerleri hesaplandı. Bu değerin %110-120 arasında olması aşırı 

kilolu, %120’nin üzerinde olması ise obezite olarak kabul edildi. Veriler uygun istatistik yöntemlerle değerlendirildi. 

Bulgular: Çalışmamızdaki 1949 olgunun ortalama yaşını 11.1 ± 3,8 yıl olarak saptadık. Olguların %87,3’ü AGA, %8,3’ü SGA, %4,4’ü LGA ve 

%87,8’i term, %11,5’i pretermdi. Obezite oranını termlerde %17,8, pretemlerde %20,5 ve AGA olanlarda %17, SGA olanlarda %23,4 olarak 

saptadık. Olgularımızda doğum haftasına ve tartısına göre obezite açısından istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulmadık (sırasıyla p:0,82, p: 

0,52).  

Sonuç: Bu çalışmamızda istatiksel açıdan anlamlı olmasa da, yapılmış birçok çalışmada olduğu gibi, preterm ve SGA doğum öyküsü olan 

çocuklarda obezite oranının fazla olduğunu gösterdik. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte prematüre doğanların hayatta kalma oranlarının arttığı 

düşünüldüğünde, önümüzdeki yıllarda obezite açısından daha da önemli bir sağlık sorunu olacaktır. Bu nedenle SGA ve preterm doğum öyküsü 

olanların olası obezite riski açısından ailelerin bilinçlendirilmesini ve fiziksel aktivite ile sağlıklı beslenmeye dikkat etmelerini önermekteyiz. 
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[P-175] 
Baş Ağrısı Olan Ve Olmayan Obez Çocukların Biyokimyasal Ve Antropometrik Açıdan Karşılaştırılması 
  

Onur Akın, Mutluay Arslan 

Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara 

  

Çalışmamızın amacı, obezlerde yaygın görüldüğü bilinen baş ağrısı şikayeti olan ve olmayan obez çocukların laboratuvar ve fizik muayene 

açısından farklarının saptanmasıydı.  

Çalışmamız kapsamında 2013-2018 yılları arasında pediatrik endokrinoloji veya nöroloji polikliniklerimize başvurmuş baş ağrısı şikayeti olan 8-

18 yaş arası 161 obez çocuğun (90 kız, 71 erkek) dosyaları retrospektif olarak incelendi. Baş ağrısı şikayeti olan hastaların klinik özelliklerine 

göre baş ağrısı tipleri sınıflandırıldı. Gerilim tipi baş ağrısı ve migreni olan çocuklar iki ayrı grup olarak ayrıldı. Baş ağrısı şikayeti olmayan obez 

çocuklar ise kontrol grubuna dahil edildi. Gruplar arasında laboratuvar ve oksolojik tüm veriler karşılaştırıldı. 

Obez hastaların 29’unda migren, 35’inde gerilim tipi baş ağrısı mevcuttu. Gruplar arasında cinsiyet dağılımı, yaş, vücut kitle indeksi (VKİ), VKİ 

standart sapma skoru (SSS), bel çevresi ve kalça çevresi ölçümleri açısından da fark saptanmadı. Bunun yanında migreni olan obez çocuklarda 

düşük dansiteli lipoprotein (DDL) ve total kolesterol (TK) değerleri baş ağrısı olmayan gruba göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek 

bulundu. Diğer biyokimyasal parametreler açısından gruplar arasında fark yoktu. 

 

Obez çocuklarda kolesterol yüksekliği ile migren arasında ilişki mevcuttur. Bu sebeple migreni olan özellikle obez çocuklarda kan yağlarının 

dikkatle takip edilmesini öneriyoruz 

  

Anahtar Kelimeler: baş ağrısı, gerilim tipi, hiperlipidemi, obezite, migren 

 
 

[P-176] 
Çocukluk Çağı Obezitesinde Serum Galanin Düzeyinin Klinik ve Metabolik Parametreler ile Olan İlişkisi 
  

Sezer Acar1, Ahu Paketçi1, Tuncay Küme2, Korcan Demir1, Özlem Gürsoy Çalan2, Ece Böber1, Ayhan Abacı1 
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı, İzmir 
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı, İzmir 

  

Giriş: Son yıllarda tanımlanmış oreksijenik bir peptid olan galaninin, obeziteye yol açtığı ve glukoz-insülin metabolizmasını olumsuz yönde 

etkilediği ileri sürülmektedir. 

Amaç: Çocukluk çağı obezitesinde serum galanin düzeyinin klinik ve laboratuar parametreler ile olan ilişkisinin değerlendirilmesi amaçlandı. 

Yöntem: Vücut kitle indeksi (VKİ) >=95. persentil olan çocuklar obez gruba; yaş, cinsiyet, ve puberte açısından benzer, VKİ 3-85. persentil 

arasında olan çocuklar ise kontrol grubuna dahil edildi. Tüm olguların, antropometrik (vücut kitle indeksi, bel çevresi, orta kol çevresi, triseps 

deri kalınlığı, vücut yağ yüzdesi, sistolik ve diyastolik kan basıncı) ve biyokimyasal (glukoz, insülin, lipit profili, galanin ve leptin düzeyleri) 

parametreleri değerlendirildi. 

Bulgular: Bu çalışmaya, 38 obez (24 erkek, 14 kız; ortalama yaş: 11,9±3,0 yıl) ve 30 sağlıklı çocuk (18 erkek, 12 kız; ortalama yaş: 11,4±2,0 yıl) 

dahil edildi. Obez olgularda insülin, HOMA-IR, trigliserid, total kolesterol, LDL, HDL, galanin ve leptin düzeyleri istatistiksel olarak anlamlı 

yüksek saptanırken (p<0,05), serum glukoz düzeyleri açısından anlamlı fark saptanmadı (p=0,819). Obez olgulardaki insülin direnci durumuna 

göre serum galanin ve leptin düzeyleri arasında anlamlı fark saptanmadı (p>0,05). Obez olgularda, serum galanin düzeyleri ile açlık kan şekeri 

(r=0,398, p=0,013), insülin (r=0,383, p=0,018), HOMA-IR (r=0,375, p=0,020) ve trigliserid (r=0,391, p=0,015) değerleri arasında anlamlı 

pozitif ilişki saptandı. Yapılan çoklu regresyon analizlerinde açlık glukozu (β-katsayısı=0,478, p=0,003), insülin (β-katsayısı=2.319, p=0.001), 

HOMA-IR (β-katsayısı=-2.255, p=0.002) ve trigliserid (β-katsayısı=0.382, p=0.005) değerlerinin galanin düzeylerindeki değişkenliğin %42’sini 

(r2=0,483, p<0,001) etkilediği saptanmıştır.  

Sonuç: Bu çalışmada, oreksijenik peptid özelliğinde olan galaninin serum düzeyi obez olgularda anlamlı yüksek saptandı. Buna ek olarak, bu 

çalışmanın bulguları galaninin lipit ve insülin-glukoz metabolizması üzerine olumsuz etkisinin olduğunu desteklemektedir. 

  

Anahtar Kelimeler: Obezite, galanin, insülin direnci, HOMA-IR, trigliserid 
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[P-177] 
Prader-Willi Sendromu Tanılı Hastalarımızda Büyüme Hormonu Cevapları 
  

Nese Akcan1, Umut Mousa2, Hasan Sav2, Rüveyde Bundak3 
1Yakın Doğu Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalı, Lefkoşa, KKTC 
2Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Endorinoloji Kliniği, Lefkoşa, KKTC 
3Girne Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalı, Girne, KKTC 

  

Prader-Willi Sendromu (PWS), 15q11-q13 kromozom bölgesinde bulunan paternal imprinting ile kalıtılan, multisistemik genetik bir hastalıktır. 

Sendromun karakteristik özellikleri, neonatal hipotoni, hiperfaji, morbid obezite, boy kısalığı, hipogonadizm, öğrenme güçlüğü ve davranış 

problemleridir. PWS tedavisinde büyüme hormonunun kullanılması, final boy ve vücut kompozisyonuna olumlu etkiler sağlamaktadır. Erken 

yaşta özellikle 2 yaş öncesi başlanan büyüme hormonunun, motor gelişime de katkı sağladığı gösterilmiştir. Ancak, tedavinin erken 

dönemlerinde artan adenoid ve tonsiller hipertrofi, uyku apnesi riski, hatta ölüm vakaları da bildirilmiştir. Skolyoz ise bu hastalarda %30-%70 

sıklıkta görülse de tedavinin skolyoz üzerine etkisi tartışmalıdır.  

Amaç: Büyüme hormonu tedavisi başladığımız PWS’lu hastalarımızın tedavi cevaplarını değerlendirmek, tedavinin yarar ve zararlarını ortaya 

koymaktır.  

Olgu: Obezite nedeniyle başvuran ve PWS tanısı alan 4 hastaya, tanı sonrası 0,009-0,012 mg/kg/gün olacak şekilde düşük dozdan büyüme 

hormonu tedavisi başlandı. Önerilen maksimum doz olan 0,035 mg/kg/gün’e 6-8 haftada çıkıldı. Dört hastanın ikisinde vücut kitle indeksinde 

belirgin azalma gözlendi. Ancak geri kalan hastalarda tedaviye rağmen kilo alımı hızla devam etmiş, bir tanesinde belirgin insulin direnci 

gelişmiştir. Kilo alımı hızla devam eden ve insulin direnci gelişen hasta, iki kez adenoid hipertrofiden opere olmuş, ancak var olan skolyozu 

sabit kalmıştır. Vücut kitle indeksinde en çok gerileme görülen hastada ise skolyozun tedavi altında kilo kaybına rağmen ilerlediği görülmüştür.  

Sonuç: PWS’da büyüme hormonu tedavisi, her hastada olmasa bile kilo kontrolu için etkili bir tedavi seçeneği olabilir. Ancak, tedavinin skolyoz 

ya da adenoid hipertrofiyi artırıcı etkileri halen tartışmalı olup, hastalarda bu açıdan yakın takip gerekmektedir. 

  

Anahtar Kelimeler: Büyüme hormonu tedavisi, obezite, Prader-Willi Sendromu 

 
 

[P-178] 
İki Kardeş Olguda Alström Sendromu 
  

Ayşe Nurcan Cebeci1, Gözde Yeşil2, Barış Ekici3 
1İstanbul Bilim Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Endokrinoloji Bilim Dalı, İstanbul 
2Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, İstanbul 
3Çocuk Nöroloji Kliniği, Serbest Hekim, İstanbul 

  

Amaç: Alström sendromu; retinal dejenerasyon, sensörinöral işitme kaybı, obezite, tip 2 diyabet, kardiyomiyopati ile karakterize nadir bir 

genetik hastalıktır. Burada erken çocukluk döneminde tanı alan iki kardeş olgu sunulacaktır. 

Olgu: Konuşamama ve iletişim kuramama nedeniyle nedeniyle Çocuk Nöroloji Kliniği’ne başvuran, akraba evliliği öyküsü olmayan kız 

kardeşler obezite nedeniyle görüldü. Üç yaş 5 aylık büyük kardeşin normal vajinal yolla, 2700 gram doğduğu, postnatal dönemde sorun 

olmadığı, 6 aylıkken desteksiz oturabildiği, 18 aylıkken yürüyebildiği, konuşamadığının 11 aylıkken fark edildiği, sürekli huzursuz olduğu ve 

yemek yiyerek sakinleşebildiği öğrenildi. Boy: 98,7 cm (-0,01 SDS), tartı: 24 kg (+3,5 SDS), VKİ: 24, 64 kg/m2 (+ 4,21 SDS), yuvarlak yüz, içe 

bakan şaşılık ve nistagmus, bitemporal düzleşme, fotofobi, gövdesel yağlanma, 2 cm hepatomegali görüldü, üfürüm yok, puberte evre 1 idi. İki 

yaş 1 aylık kardeşinde öğrenme güçlüğü, görmeme, uykuda nefes tıkanması yakınması vardı. Doğum ağırlığı 3000 g, oturma 6 ay, yürüme 16 

aydı, anlaşılabilir 2-3 kelimesi vardı. Boy: 98 cm (+2,78 SDS), tartı: 28 kg (+6,91 SDS), VKİ: 29,15 (+5,45 SDS), yuvarlak yüz, kısa boyun, 

bitemporal düzleşme, nistagmus ve şaşılık, gövdesel yağlanma vardı, Puberte evre 1 idi. Denver gelişim testinde ablada orta düzey, kardeşte 

hafif gelişimsel gerilik saptandı (Tablo 1). Laboratuvar bulgularında her ikisinde de HDL düşük, trigliserid yüksek, D vitamini düşüktü. Büyük 

kardeşte sınırda transaminaz yüksekliği, küçük kardeşte ise insülin direnci ve subklinik hipotiroidi bulundu. Alström sendromu düşünülerek 

istenen göz muayenelerinde her iki kardeşte retinal distrofi, tuz-biber görünümü vardı, ekokardiyografileri ve batın ultrasonografileri normaldi. 

İşitme testleri hasta uyumsuzluğundan yapılamadı. Ablada bilateral seröz otitis media, kardeşte akut süpüratif otitis media saptandı, tedavileri 

düzenlenerek genel anestezi altında işitsel beyin sapı cevabı ölçümü (ABR) planlandı. Beslenmeleri düzenlendi. Klinik bulgularla Alström 

sendromu düşünülerek istenen genetik incelemede ALMS1 geninde homozigot mutasyon saptandı (c.10563_10564del p.(His3521Glnfs*17). 

Sonuç: Alström sendromu nadir görülmekle birlikte, erken başlangıçlı obezite ve konuşma geriliği olan hastalarda düşünülmelidir. 

  

Anahtar Kelimeler: Alström sendromu, sendromik obezite, ALMS1 geni 
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[P-179] 
Çocukluk Çağında Lipid Birikim Ürünü İndeksinin Karaciğer Yağlanması İle İlişkisi 
  

Bahar Özcabı1, Salih Demirhan2, Mesut Akyol3, Hatice Öztürkmen Akay4, Ayla Güven1 
1Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji Bölümü, İstanbul 
2Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul 
3Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Biyoistatistik Ana Bilim Dalı, Ankara 
4Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Radyoloji Bölümü, İstanbul 

  

Amaç: Lipid birikim ürünü (lipid accumulation product) (lap) erişkinlerde metabolik sendromu belirlemede kullanılan bir indekstir. Bu 

çalışmadaki amacımız lap’ın şişman çocuklarda karaciğer yağlanmasını öngörmedeki etkinliğini araştırmaktır. 

 

Gereç-Yöntemler: Çalışmaya 80 (39 kız) şişman çocuk alındı (yaş 6-18 yıl). Tıbbi kayıtları incelendi. Boy, vücut ağırlığı (VA), vücut kitle 

indeksi (VKİ), bel çevresi (BÇ), ergenlik evreleri, kan basıncı ölçümleri ve biyokimya sonuçları kaydedildi. SDS ve persentil değerleri 

hesaplandı. Olguların lap değerleri kızlarda lap=[bç(cm)-58) x trigliserit (mmol/L)], erkeklerde lap=[(bç-65) x trigliserit (mmol/L)] formülleriyle 

hesaplandı. Ayrıca çocukluk çağı için 3. (minimum lap) ve 50. (düzeltilmiş lap) yüzdelikteki bel çevresi değerlerine göre lap değerleri 

hesaplandı. Aterojenik indeks (AI: Kolesterol / HDL) tanımlandı. Karaciğer yağlanması varlığı ultrasonografi ile araştırıldı. ROC analizi ile 

AUC, lap, düzeltilmiş ve minimum lap için kesim noktaları (cut-off) belirlendi. 

 

Bulgular: Karaciğer yağlanması olan ve olmayan hasta gruplarında antropometrik ölçümler, indeksler ve biyokimyasal değerler Tablo’da 

özetlenmiştir. Lap; ergenlik evresi (rho=0.409; p<0.001), açlık insülini (rho=0.507; p<0.001), HOMA-IR (rho=0.470; p<0.001), ürik asit 

(rho=0.522; p<0.001), AI (rho=0.494; p<0.001) ile doğrusal yönde ve orta kuvvette, HDL ile ters yönde ve zayıf (rho=-3.833; p<0.001) 

ilişkiliydi. Benzer ilişkiler düzeltilmiş lap ve minimum lap içinde saptandı. Lap değerlerinin hepatosteatoz tanısını koymak için kullanılabilir 

olduğu saptandı (AUC=0.698; p=0.002). Lap >= 42.7 olanlarda hepatosteatozu göstermede testin duyarlılığı %53.7, seçiciliği %84.6 olarak 

belirlendi (Şekil). Erkeklerde (AUC=0.704; p=0.033) ve pubertal (AUC=0.693; p=0.013) olanlarda lap’ın kesim noktası tespit edildi. 

Düzeltilmiş lap için kesim noktası >=40.05 alındığında (AUC=0.691; p=0.003) duyarlılık %58.5, seçicilik %74.4; minimum lap için kesim 

noktası >=53.47 alındığında (AUC=0.673 p=0.008) duyarlılık %56.1, seçicilik %76.9 olarak hesaplandı. 

Sonuç: Çocuklarda lap karaciğerde yağlanmayı öngörmede etkin ve kolay hesaplanır bir yöntem olup; AI ve ürik asit değerleri ile de korelasyon 

göstermektedir; çalışmamız bu indeksin çocukluk çağındaki kullanımını irdeleyen ilk çalışmadır. 

  

Anahtar Kelimeler: lipid birikim ürünü, karaciğer yağlanması, şişmanlık 

 

 

[P-180] 
Ebeveynlerin Kişilik Özelliklerinin Çocukluk Çağı Obezitesi ile İlişkisi 
  

Gonca Özyurt1, Gönül Çatlı1, Gülten Tuncerler2, Bumin Nuri Dündar1, Aynur Akay3, Ayhan Abacı3 
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 
2İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi 
3İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi 

  

Giriş: Çocuklarda obezite, beslenme alışkanlıklarının ve ebeveyn tutumlarının değişmesiyle yıllar içinde dramatik bir artış göstermiş ve önemli 

bir halk sağlığı sorunu haline gelmiştir. Literatürde, ebeveynlerin duygu-durum özelliklerinin (depresyon, anksiyete, v.b) çocukluk çağı obezitesi 

ile ilişkisi gösterilmiştir. Ancak, ebeveynlerin kişilik özellikleri ve psikiyatrik belirtileri değerlendirilmemiştir.  

Amaç: Bu çalışmada, ilk kez obez ve sağlıklı çocuklarda ebeveynlerin kişilik özelliklerinin ve psikiyatrik belirtilerinin değerlendirilmesi ve 

çocuklardaki obezite ile ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır.  

Metod: Çalışmaya, 68 obez (14,1±1,0 yıl, 40 kız) ve 68 sağlıklı (14,5±1,5, 43 kız) çocuk ile bu çocukların ebeveynleri (98 obez ve 97 sağlıklı 

çocuğun ebeveyni) dahil edilmiştir. Tüm çocukların antropometrik ölçümleri yapılmıştır. Türk çocuklarının verilerine göre VKİ 95 persentil ve 

üzerinde olan çocuklar obezite grubuna, VKİ 3-85 persentil arasında olup herhangi bir kronik sistemik veya psikiyatrik hastalığı olmayan 

çocuklar kontrol grubuna alınmıştır. Ebeveynlerin kişilik özellikleri mizaç ve karakter envanteri ile, psikiyatrik bulguları ise kısa semptom 

envanteri ile değerlendirilmiştir.  

Bulgular: Babaların kişilik özellikleri değerlendirildiğinde; obez çocukların babalarının ‘sebat etme’ ve “kendine yöneltme” skorlarının sağlıklı 

çocukların babalarından anlamlı düşük olduğu, obez ergenlerin annelerinin ise “zarardan kaçınma” özelliklerinin anlamlı yüksek ve “iş birliği” 

özelliklerinin ise anlamlı olarak daha düşük olduğu saptanmıştır (p<0.05). Annelerin psikiyatrik belirtileri değerlendirildiğinde, obez çocukların 

annelerinin anksiyete ve somatizasyon skorlarının sağlıklı çocukların annelerine göre anlamlı yüksek olduğu saptanmıştır (p<0.05). Babaların 

psikiyatrik belirtileri açısından ise gruplar arasında anlamlı farklılık gözlenmemiştir (p>0.05).  

Sonuç: Obezitenin gelişiminde ve tedavisinde ebeveynlerin tutum ve davranışları önemli rol oynamaktadır. Bu sonuçlar, ebeveynlerin kişilik 

özellikleri ve psikiyatrik belirtilerinin çocuklarda obeziteye yatkınlığı artırabileceğini göstermektedir. Kişilik özellikleri ve psikiyatrik 

bozukluklar, ebeveynlik becerilerini ve aile işlevselliğini etkileyebilir. Çocuklarda obezitenin değerlendirilmesinde ebeveynlerin de sürece dahil 

olması ve psikolojik açıdan desteklenmesi tedavi başarısı açısından önemlidir. 

  

Anahtar Kelimeler: Ergen, obezite, ebeveyn, mizaç ve karakter envanteri, kısa semptom envanteri 
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[P-181] 
Obez Çocukların Metabolik Profillerinin Değerlendirilmesi 
  

Gizem Özkemahlı1, Aylin Balcı2, Tuba Reçber3, Emirhan Nemutlu3, Ayşe Derya Buluş4, Pınar Erkekoğlu2, Sedef Kır3, Belma Koçer Gümüşel2 
1Erzincan Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Erzincan 
2Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Sıhhiye/Ankara 
3Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Anabilim Dalı Sıhhiye/Ankara 
4T.C. Sağlık Bakanlığı Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Bölümü Keçiören/Ankara 

  

“Yetişkinlerde beden kitle indeksinin 30’dan fazla olması, çocuklarda ise persentil eğrilerine göre beden kitle indeksi değerinin %95’in üzerinde 

olması” olarak tanımlanan obezite, son derece ciddi sosyal ve psikolojik etkileriyle birlikte çeşitli sağlık sorunlarına ve mortaliteye neden 

olabilen, tüm yaş ve sosyo-ekonomik grupları ilgilendiren karmaşık bir hastalık olarak değerlendirilmektedir. Metabolomiks analizler, 

metabolitler olarak bilinen küçük moleküllerin hücre, biyolojik sıvı, doku ve tüm organizmada belirlenmesini sağlayan geniş kapsamlı 

analizlerdir. Bu küçük moleküllerin biyolojik sistemle etkileşmeleri “metabolom” olarak adlandırılır. Diğer “omiks” ölçümlerinin aksine 

metabolomik ölçümlerden elde edilen tüm veriler ve metabolitlerin konsantrasyonları biyokimyasal aktivite, metabolizma, farklı yıkım yolakları 

ve hücre ve dokuların genel durumunu doğru ve kesin bir şekilde yansıtabilir. Bu çalışmada obezite tanısı konmuş çocuklarının (1-9, n=50) kan 

örnekleri alınarak metabolit düzeyleri gaz kromatografisi-kütle spektrometresi (GC-MS) ile belirlenmiş ve elde edilen veriler sağlıklı kontrol 

grubuyla (n=50) karşılaştırılmıştır. Obez çocuklarda kontrol grubuna kıyasla plazma amino asit düzeyleri (aspartik asit ve glutamik asit) yüksek 

bulunmuştur. Bu protein yıkımının bir göstergesidir. Ayrıca, obez çocuklarda kontrol grubuna oranla gliserol 1-fosfat, piruvik asit ve sitrik asit 

düzeyleri azalmıştır. Bu azalma, bu çocuklarda enerji metabolizmasında bir düşüşe ve mitokondriyel fonksiyonlarda bir değişikliğe işaret 

etmektedir. Diğer taraftan, obez çocuklarda glutamik asit artarken glutamin azalmıştır. Bu da glutamat döngüsünde ve belki de glutamin sentaz 

enziminde kontrole kıyasla bir değişiklik olduğunu ifade etmektedir. Tüm bu sonuçlar, obez çocukların metabolik profillerinin sağlıklı çocuklara 

göre farklılıklar gösterdiğini işaret etmektedir. Yakın gelecekte kapsamlı metabolomik çalışmalar ile özellikle obezitenin altında yatan metabolik 

profil değişikliklerinin belirlenmesi ve obezitenin tedavisini kolaylaştırabilecek metabolik biyogöstergelerin bulunması gerçekleştirilebilecektir. 

  

Anahtar Kelimeler: Obezite, metabolik profil, metabolomiks analizler, GC-MS 

 

 

[P-182] 
Akantozis Nigrigans Ayırıcı Tanısında Terra Firma-Forme Dermatoz 
  

Mesut Parlak, Sema Akçurin 

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Antalya 

  

Amaç: Akantozis nigrigans (AN), kıvrım bölgelerine yerleşme eğilimi olan hiperpigmentli, hiperkeratotik ve kadifemsi verrüköz plaklarla 

karakterizedir. Terra Firma-Forme Dermatoz (TFFD) klinik gönümle AN ile karışabilen boyun, kol, bacak ve gövdede görülen görülen, 

histopatolojik olarak lamellar hiperkeratoz ve melanin artışının saptandığı nadir bir dermatozdur.  

Olgu: 11,4 yaşında kilo alma, boyun bölgesinde koyulaşma şikayeti ile başvuran kız olgunun son 1 yıldır AN ön anısı ile tetkik ve takip edildiği, 

diyet yaptığı, ilaç kullanmadığı, öz ve soygeçmişte özellik olmadığı öğrenildi. Fizik muayenesinde boy 160,5cm (+1,7sds) ağırlık 67kg, BMI 

26,4 +2,1sds, boyun bölgesinde hiperpigmente, katlantıları olan, kir benzeri cilt bulgusu mevcuttu. Pubertesi evre 5 olan olgunun diğer sistem 

muayeneleri doğaldı. 

Laboratuvar: Glukoz 88 mg/dL, İnsulin 10,9uU/mL, HOMA IR: 2,4, sT4 1.1 ng/dL, TSH 1.2 uIU/mL, Hb 12.5 g/dL, Kortizol 10.6 ug/dL, ALT 

25U/L, T.kolesterol 169mg/dL, Trigliserid 40,5mg/dL, HDL kolesterol 68mg/dL, LDL kolesterol 92mg/dL saptandı.  

Dermatolojik değerlendirmede cilt biyopsisi öncesi %70 izopropil alkol ile ovalayarak silme ile lezyonların kaybolduğu görüldü. Terra Firma-

Forme Dermatoz tanısı konuldu.  

Sonuç: Sistemik belirtilerin olmadığı hiperpigmente lezyonların ayırıcı tanısında TFFD da göz önünde bulundurulmalıdır. 

  

Anahtar Kelimeler: akantozis nigrigans, dermatoz, insulin direnci 
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[P-183] 
Triponderal Kitle İndeksi Obez Adolesanlarda Kardiyometabolik Riskin Tahmin Edilmesinde Yeni Bir Belirteç Olabilir 

mi? 
  

Gülten Cingöz1, Berna Filibeli1, Bumin Nuri Dündar2, Gönül Çatlı2 
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji Kliniği, İzmir 
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, İzmir 

  

Giriş: Vücut yağ oranının ve kardiyometabolik riskin belirlenmesinde vücut kitle indeksinin (VKİ) güvenilir olmadığı ileri sürülmektedir. 

Kardiyometabolik riskin değerlendirilmesinde bel çevresi, bel çevresi/boy oranı gibi zahmetli ve tekrarlanabilirliği düşük ölçümler 

kullanılmaktadır. Vücut ağırlığının, boyun küpüne bölünmesiyle kolayca elde edilen triponderal kitle indeksinin (TKİ) ise, vücut yağ oranını 

belirlemede ve obeziteyi tanımlamada VKİ’den üstün olduğu iddia edilmektedir.  

Amaç: Bu çalışmada ilk kez TKİ’nin vücut yağ oranı ve metabolik parametreler ile ilişkisi ve kardiyometabolik riskin saptanmasında diğer 

indekslere üstünlüğü araştırılmıştır. 

Yöntem: Çalışmaya, Türk çocuklarının verilerine göre VKİ>95persentil üzerinde olan obez adolesanlar alındı. Olguların antropometrik 

parametreleri, kan basınçları, açlık glukoz, insulin, lipid düzeyleri ölçüldü. Vücut yağ oranı biyoelektrik impedans ile değerlendirildi. Metabolik 

sendrom (MS) Uluslararası Diyabet Federasyon (IDF) kriterlerine göre tanımlandı. 

Bulgular: Çalışmaya alınan, 247 obez adolesanın (14,8±1,5 yaş, 158 kız, 105 MS), VKİ 34,1±4,7kg/m2; VKİ SDS 3,03±0,6; TKİ 

20,8±2,9kg/m3, bel çevresi/boy oranı 0,63±0,06 ve vücut yağ oranı %40,1±7,4 olarak saptandı. MS tanısı alan (n=105) olgularda VKİ, VKİ-

SDS, TKİ, bel çevresi/boy oranları anlamlı yüksek saptandı (Tablo 1). Vücut yağ oranının, VKİ SDS ve TKİ ile güçlü; bel çevresi/boy oranı ve 

VKİ ile orta derecede pozitif ilişki gösterdiği saptandı. TKİ’nin metabolik parametrelerden, yalnız HDL-K, açlık insülin ve HOMA-IR ile zayıf 

ilişkili olduğu gösterildi. MS tanısını öngörmede, TKİ, VKİ, VKİ SDS, bel çevresi/boy oranın tanısal duyarlılık ve özgünlüğü ROC analizi ile 

değerlendirildiğinde eğri altında kalan alanlar benzer ve anlamlı yüksek saptandı (Şekil 1). 

Sonuç: TKİ, obez adolesanlarda VKİ ve bel çevresi/boy oranına göre vücut yağ oranını daha doğru biçimde gösterirken, VKİ SDS’ye üstünlüğü 

yoktur. Ancak, TKİ’nin VKİ SDS’ye kıyasla daha pratik hesaplanabiliyor olması, vücut yağ oranını belirlemede kullanılabileceğini 

düşündürmüştür. Bunun yanısıra, TKİ’nin kardiyometabolik riski göstermede VKİ, VKİ SDS, bel çevresi/boy oranına üstünlüğü 

gösterilememiştir. 

  

Anahtar Kelimeler: Metabolik sendrom, obezite, triponderal kitle indeksi, kardiyometabolik risk 

 
 

[P-184] 
Boyunda Renk Koyuluğu İle Getirilen Ve Alström Sendromu Tanısı Alan Olgu 
  

Mehmet Keskin1, Emel H.aytaç Kaplan1, Murat Karaoğlan1, Kadri Karaer2, Özlem Keskin3 
1Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı 
2Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Genetik 
3Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Anabilim Dalı 

  

Amaç: Alström sendromu; erken başlangıçlı abdominal obezite, tip 2 diyabet, akantozis nigrikans, hiperlipidemi, progresif retinal dejenerasyon, 

sensorinöral işitme kaybı, dilate kardiyomiyopati ile seyreden otozomal resesif geçişli nadir bir sendromdur. Burada; boyunda renk koyulaşması 

nedeniyle başvuran; ciddi obezite, insülin direnci ve retinal distrofi bulguları üzerine genetik testi alström sendromu ile uyumlu gelen olgu 

sunulmaktadır. 

Olgu: Altı yaş 9 aylık kız hasta; boyunda renk koyuluğu şikayeti getirildi. Öyküsünden sürekli iştahlı ve kilolu olduğu, doğuştan itibaren 

gözlerde hipermetrop olduğu, prematür olarak 1300 gr doğduğu öğrenildi. Anne babası birinci derece kuzendi. Vücut ağırlığı 44 kg (97p<), boyu 

127 cm (90p) % İA: 162, hipermetrop gözlük kullanıyor, boyun ve aksillada belirgin akantozis nigrikans mevcuttu. Göz muayenesinde retinal 

distrofi mevcuttu. Laboratuvar bulgularında; glukoz: 75 mg/dl, insülin: 66.5 uIU/ml, c-peptid: 8.5 ng/ml, HOMA: 12.3, kolesterol: 109 mg/dl, 

trigliserit: 103 mg/dl, AST: 257 U/L, ALT: 277 U/L, GGT: 53 U/L, ALP: 690 U/L. Ultrasonografide karaciğerde 2-3. hepatosteatoz mevcuttu. 

Olgunun mevcut bulgularında kardiyomiyopati ve sensorinöral işitme kaybı mevcut değildi. İnsülin direnci ve kolestaz nedeni ile metformin ve 

ursodeoksikolik asit tedavisi başlanan hastada alström sendromu ön tanısı ile gönderilen AMLS1 geninde homozigot mutasyon tespit edildi. 

Sonuç: Bu çalışmada; ciddi morbid obezite ve insülin direnci ile başvuran olgularda beraberinde görme ve işitme sorunu da mevcut ise alström 

sendromunun erken dönemde akla gelmesi gerektiği vurgulanmak istenmiştir. 

  

Anahtar Kelimeler: Alström, insülin, obezite 
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[P-185] 
Obez Adolesanlarda Hiperürisemi ve Kardiyometabolik Risk Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi 
  

Aslıhan Araslı Yılmaz, Nursel Muratoğlu Şahin, Elvan Bayramoğlu, Şenay Savaş Erdeve, Semra Çetinkaya, Zehra Aycan 

T.C Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr.Sami Ulus Kadın Doğum,Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi,Çocuk 

Endokrinoloji Kliniği,Ankara 

  

Giriş: Ürik asit, diyet ve endojen olarak elde edilen pürin metabolizmasının son ürünüdür. Erişkin çalışmalarında serum ürik asit düzeyinin 

(SUA) insülin direnci, hipertansiyon, artmış karotid intima kalınlığı gibi metabolik sendroma ait kardiyometabolik anomaliler ile ilişkili olduğu 

gösterilmiş olup; hiperürisemi erişkinlerde ateroskleroz ve kardiyovasküler hastalık için bağımsız risk faktörü olarak kabul edilmektedir. Obez 

çocuklarda erken kardiyovasküler değişiklikler ve metabolik sendromun bileşenleriyle hiperürisemi arasındaki ilişkiyi değerlendiren araştırmalar 

oldukça sınırlıdır. Çalışmamızda, obez adolesanlarda SUA düzeyinin obezite komorbiditeleriyle ilişkisi ve kardiyometabolik riskin 

değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Materyal-Metod: 10-18 yaşları arasındaki 144 obez olgunun kayıtları retrospektif olarak değerlendirildi. SUA düzeyi yaşa ve cinsiyete göre <95 

persentilin olanlar grup1, SUA >=95 persentilin üzerinde olanlar ise grup2 olarak belirlendi. Gruplar arasında vücut kitle indeksi (VKİ), 

hipertansiyon, lipid profili, insülin direnci, serum transaminazları, hepatosteatoz, ambulatuar kan basıncı ölçümleri (ABKM) ve 

ekokardiyografideki sol ventrikül kütlesinin ölçümüne dayalı sol ventrikül hipertrofisi varlığı karşılaştırıldı. 

Bulgular: Olgularımızın yaş ortalaması 13,81±2,14 yıl, %60,4’ü kızdı.Olgularımızın %91,7’si pubertal iken; sadece %8,3 prepubertaldi. 

Grup2’de VKİ SDS, serum trigliserid, AST, ALT düzeyleri ve hepatosteatoz anlamlı olarak yüksek iken, HDL düzeyi belirgin olarak düşüktü. 

Grup2’dekilerin SUA ortalaması 7,06±1,12mg/dl idi. OGTT parametrelerinde 60, 90 ve 120.dk glukoz düzeyi ve 120.dk insülin düzeyi 

Grup2’de anlamlı olarak yüksekti. Gruplar arasında HbA1C ve HOMA-IR arasında fark saptanmadı.Gruplar arasında hipertansiyon varlığı 

değerlendirildiğinde; grup2 de ofis diastolik kan basıncı, ABKM de ise ortalama sistolik 24 saat, ortalama MAP, gündüz ve gece ortalama 

sistolik kan basıncı, gece ortalama diastolik kan basıncı ve gece sistolik kan basıncı yükü anlamlı olarak yüksekti. Grup2 deki olguların %38,2 

sinde sol ventrikül hipertrofisi mevcuttu ve sol ventrikül kütle indeksi ortalama 38,05±11,39g/m2,7 ile belirgin yüksekti(p<0,05)(Tablo-1). 

TARTIŞMA -SONUÇ Kardiyometabolik riski yüksek olan çocukların belirlenmesi,çocukluk çağı obezitesine ait komplikasyonların önlenmesi 

için son derece önemlidir. Hiperüriseminin obez çocuk ve adolesanlarda eşlik eden obezite komorbiditelerinin ve kardiyovasküler 

disfonksiyonun erken bir belirteci olabileceğini düşünmekteyiz. 

  

Anahtar Kelimeler: Obezite, ürik asit, kardiyometabolik risk 

 
 

[P-187] 
Nonsendromik Obeziteli Hastalarda AGRP, PCSK1, IRS1, NR0B2 Ve ADRB3 Genleri Ve Klinik Verilerin Analizi 
  

Recep Eröz1, Mustafa Doğan1, Hümeyra Yaşar Köstek2, İlknur Arslanoğlu2 
1Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Düzce 
2Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Endokrinoloji Ve Diyabet Bilim Dalı, Düzce 

  

Amaç: Obezite çevresel etkenlerin katkısıyla genetik yatkınlık zemininde monojenik ve polijenik etyolojilere bağlı gelişebilmektedir. Bu 

çalışmada klinik yönden nonsendromik obezite düşünülen olgularda varyasyon sıklığı, varyasyon dağılımı ve varyasyonu olan olgularımızın 

klinik özelliklerinin irdelenmesi amaçlanmıştır. Yöntemler: 2017-2018 yıllarında polikliniğimize obezite nedeniyle başvuran hastalardan uygun 

olanlarda ilgili genler NGS (Yeni Nesil Dizi Analizi) yöntemiyle araştırılmıştır. En az bir tane varyasyonu olan ve olmayan hastalar klinik 

parametreler yönünden karşılaştırılmıştır. Olgu seçimi: Nonsendromik obezite, aile öyküsü, VKI persantili>95, genetik araştırma amacıyla 

tekrar başvurmak Bakılan genler: AGRP (Agouti Related Peptide) PCSK1 ( Proprotein Convertase Subtilisin/Kexin Type 1) IRS1 (Insülin 

Reseptör Substrat 1) NR0B2 (Nuclear Receptor Subfamily 0 Group B Member 2) ADRB3 (Adrenoceptor Beta 3) Bulgular: Analizi yapılan 14 

hastanın 7 sinde (%50) varyasyon saptandı. AGRP ve PCSK1 genlerinde ikişer hastada, IRS1, NROB2 ve ADRB3 genlerinde birer hastada 

varyasyon pozitifti. Bunlardan PCSK1 geninde tespit edilen Ekzon 10'da c.1405G>A/p.V469I varyasyonu biyoinformatik analiz sonuçlarına 

göre mutasyon olduğu öngörüldü. Grup özellikleri arasında cinsiyet hariç anlamlı bir farklılık yoktu (Tablo).Sonuç: Serimizde beklediğimizden 

fazla varyasyonla karşılaştık (%46,6). Bildiğimiz kadarıyla bu genlerden hiçbiri ile ilgili Türk Populasyonuna ait frekans verileri mevcut 

değildir. Bu nedenle bu varyasyonların Türk populasyonundaki sıklığının belirlenmesi, hastalığın klinik ve biyokimyasal verilerle ilişkisinin 

tespit edilerek bu varyasyonlarını patojenik olup olmadığı hakkında bilgi edinilebilmesi açısından çalışmamız önem arz etmektedir. 

  

Anahtar Kelimeler: Obez, monojenik, çocuk 
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[P-188] 
Obez ve Fazla Kilolu Çocuklarda, İnsülin Direncinin Psikiyatrik Bozukluklarla İlişkisi 
  

Deniz Özalp Kızılay1, Şermin Yalın Sapmaz2, Semra Şen3, Yekta Özkan2, Betül Ersoy4 
1Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi, Çocuk Endokrin Kliniği, İzmir 
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı, Manisa 
3Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Manisa 
4Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrin Anabilim Dalı, Manisa 

  

Amaç: Bu çalışmada, obez ve fazla kilolu çocuklarda psikiyatrik bozukluk varlığının araştırılması, antropometrik ölçümler ve metabolik 

parametrelerle ilişkisinin ortaya konması amaçlandı. 

 

Metod: Vücut kütle indeksi (VKİ) 85 persantilin üzerinde olan obez ve fazla kilolu 88 çocuk çalışmaya alındı. Tüm hastaların boy, kilo, bel ve 

kalça çevresi, kan basıncı ölçümleri yapıldı. VKİ-standart sapma skoru (SDS) ve VKİ persentili hesaplandı. Hastaların açlık serum glukoz, 

insülin, lipid profili, insülin direnci (HOMA-IR; Homeostatic model assessments of insulin resistance) ve oral glukoz tolerans testinde (OGTT) 

2. saat glukoz düzeyleri kaydedildi. Hastalar psikiyatrik bozukluklar açısından çocuk ve ergen psikiyatristi tarafından değerlendirildi. Psikiyatrik 

bozukluk tanısı konan 40 ve psikiyatrik değerlendirmesi normal olan 48 hasta karşılaştırıldı. 

 

Bulgular: İnsülin direnci; psikiyatrik bozukluğu olan grupta 6.59±3.36, psikiyatrik bozukluğu olmayan grupta ise 5.21±2.67 olarak saptandı, İki 

grup arasında anlamlı fark bulundu (p=0.035). Diğer antropometrik ölçümler ve metabolik parametrelerde iki grup arasında anlamlı farklılık 

saptanmadı. 

 

Sonuç: Obezite ile psikiyatrik bozukluklar arasındaki ilişkinin anlaşılması, hastaların ve ailelerininin başarılı sağlıklı yaşam tarzı değişiklikleri 

ve kilo kontrolü açısından doğru yönlendirilmeleri ayrıca tedavi ile sağlanacak yararın arttırılması açısından önemlidir. 

  

Anahtar Kelimeler: Obezite, psikiyatrik bozukluk, insülin direnci 

 
 

[P-189] 
Leptin Reseptör Geninde Yeni Tanımlanmış Homozigot Gen Mutasyonu Tespit Edilen Morbid Obezite Olgusu 
  

Mehmet Keskin1, Emel H.aytaç Kaplan1, Murat Karaoğlan1, Kadri Karaer2, Özlem Keskin3 
1Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı 
2Gaziantep Dr.Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
3Gaziantep Ünivesitesi Tıp Fakültesi Çocuk Anabilim Dalı 

  

Amaç: Gen bozukluklarına bağlı obezite; tedavisi güç olan ve morbid seyreden bir sorundur. Leptin reseptör gen bozuklukları da bu gruba 

girmektedir. Adiposit kaynaklı bir hormon olan leptin, beslenme ve enerji homeostazında önemli bir rol oynamaktadır. Leptin santral veya 

periferik karmaşık biyolojik etkilerini reseptörleri aracılığı ile düzenlemektedir. Burada süt çocukluğu döneminde başvuran ve ağır seyretmekte 

olan; leptin reseptör homozigot gen mutasyonu tespit edilen bir morbid obezite olgusu sunulmaktadır. 

Olgu: Sekiz yaş 2 aylık kız hasta; aşırı iştah ve kilo şikâyeti getirildi. Öyküsünden süt çocuğu döneminde de başvurduğu ve o dönemde yapılan 

hormonal testlerinin normal olduğu öğrenildi. Anne babası birinci derece kuzendi. Vücut ağırlığı 107.5 kg (97 p<), boyu 146 cm (97p<) % İA: 

262, boyun ve aksillada akantozis nigrikans ve lipomasti mevcuttu. Laboratuvar bulgularında; glukoz: 85 mg/dl, insülin: 52.9 uIU/ml, c-peptid: 

8.5 ng/ml, HOMA: 11, kolesterol: 158 mg/dl, trigliserit: 164 mg/dl, AST: 26 U/L, ALT: 27 U/L, ALP: 243 U/L. ACTH, Kortizol, tiroid 

fonksiyon testleri ve leptin düzeyi normal sınırlardaydı. İnsülin direnci mevcut olan olgunun ultrasonografisi minimal hepatosteatoz ile uyumlu 

idi. Beslenme egzersiz önerileri ve beraberinde metformin tedavisi başlanan olgunun; metformin dozu 2x1000 mg a kadar çıkarıldı. Tedaviye 

dirençli olan hastada; etiyolojiye yönelik olarak yapılan leptin reseptörüne yönelik genetik çalışmada LEPR geninde p.E1089Vfs*5 

(c.3260_3263 del AGAG) (Homozigot) mutasyon tespit edildi.  

Sonuç: Bu çalışmada; yeni tanımlanmış bir leptin reseptör gen mutasyonu tespit edilen, ciddi seyirli morbid obezite olgusu sunularak tedavi 

seçeneklerinin tartışılması hedeflenmiştir. 

  

Anahtar Kelimeler: leptin, obezite, reseptör 
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[P-191] 
Kardeş İki Olgu Nedeniyle Bardet-Biedl Sendromu 
  

Hatice Yanar1, İsmail Eroğlu1, Deniz Kor2, Hülya Karayel1, Yılmaz Kor1 
1Adana Şehir Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Adana 
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Adana 

  

Amaç: Bardet-Biedl sendromu, obezite, retinal distrofi, polidaktili, mental retardasyon, erkeklerde hipogonadotropik hipogonadizm ve kızlarda 

genitoüriner malformasyonlar ile karakterize otozomal resesif geçişli genetik bir hastalıktır. Obezitesi olan olgularda mental retardasyon da var 

ise sendromik obezitenin düşünülmesi gerektiği, hipogonadizm eşlik ediyor ise Bardet-Biedl sendromunun akla gelmesi gerektiğini vurgulamak 

için sunulmuştur. 

Olgu-1: On yaş 8 aylık erkek hasta hızlı kilo alımı nedeniyle başvurdu. Fizik muayenesinde vücut ağırlığı 64.3kg (>97 p), boy 150.8cm ( 75-90 

p), VKİ 28.5kg/m2 (>95p), tansiyon 120/60mmHg, gerdirilmiş penis boyu 4.5cm, sol testis inguinal kanalda, sağ testis volümü 2ml, boyun ve 

koltuk altında akantozis nigrigans ve yaygın strialarının olduğu gözlemlendi. Laboratuvar incelemelerinde LH<0.1mIU/ml, FSH 1.1mIU/ml, 

total testesteron 6ng/dl, insülin 21.9µU/ml, glukoz 103mg/dl, HOMA-IR:5.6, HbA1c %5.9, TFT ve kortizol normal idi.  

Olgu-2: On bir yaş 11 aylık erkek hasta aşırı kilo alımı nedeniyle başvurdu. Altı yaşında epilepsi tanısı ile tedavi başlandığı öğrenildi. Fizik 

muayenede vücut ağırlığı 68.9kg (97 p), boy 151.6cm (50-75 p), VKİ 29.97kg/m² (>95p), tansiyon 110/70mmHg, gerdirilmiş penis boyu 5cm, 

iki taraflı testis volümü 2ml idi. Laboratuvar incelemelerinde LH 0.5mIU/ml, FSH 2.2mIU/ml, total testesteron 3ng/dl, TSH 12.6µIU/ml, serbest 

T4 1.34ng/dl, insülin 41µU/ml, Glukoz 93mg/dl, HOMA-IR 9.4, HbA1C %5,9 idi.  

Her iki olgunun öz geçmişinde; doğum öykülerinde özellik olmadığı, polidaktili nedeni ile opere oldukları, nörolojik gelişim basamaklarının 

yaşıtlarına göre geri olduğu, her ikisinde de doğuştan itibaren belirgin görme azlığının olduğu öğrenildi. Soy geçmişlerinde anne-baba birinci 

derece kuzen akraba idi. Olgularda mevcut bulgularla Bardet-Biedl sendromu düşünüldü. Yapılan genetik analiz sonucunda BBS10 geninde 

daha önce tanımlanmış homozigot p.R49W (c.145C>T) mutasyonu tespit edildi. Anne ve babanın heterozigot olduğu gösterildi.  

Sonuç: Nadir görülmesi ile birlikte obezite, polidaktili, hipogonadizm, mental retardasyon, retinal distrofi gibi klinik bulgular varlığında Bardet-

Biedl sendromu ayırıcı tanıda akılda tutulmalıdır ve tanı konduğunda eşlik eden diğer hastalıklar ve özellikle de renal hastalıklar açısından da 

yakın takibe alınarak izlemleri yapılmalıdır. 

  

Anahtar Kelimeler: Bardet Biedl, hipogonadizm, obezite 

 
 

[P-192] 
Fazla Kilolu ve Obez Çocuklarda Metabolik Sendrom Prevelansının Değerlendirilmesi 
  

İsmail Dündar1, Ayşehan Akıncı2 
1Malatya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı, Malatya 
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı, Malatya 

  

GİRİŞ: Çocukluk çağında obezitenin artması, metabolik sendrom (MetS) gibi obezite ile birlikte giden bozuklukları da artırmıştır. Obezite, 

insulin direnci, hipertansiyon ve dislipidemi gibi risk faktörleri kümesi, metabolik sendrom olarak tanımlanmış ve bu tablonun diyabet, 

kardiyovaskuler mortalite ve morbidite için önemli risk göstergesi olduğu saptanmıştır. Amacımız bölgemizde metabolik sendrom prevelansını 

saptamaktı. 

Metod: Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde mart 2013 ile eylül 2017 tarihleri arasında Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet 

Polikliniği obezite şikayeti ile başvuran 1399 çocuk (693 kız ve 706 erkek) çalışmaya dahil edildi.  

Bulgular: 3-18 yaş arasındaki 1399 çocuk ve ergen [546(%39.01) prepubertal ve 853 (%60.09) pubertal] değerlendirildi. Olguların 694’u(%49,6) 

kız, 705’i (% 50.4) erkeklerden oluşmaktaydı. Katılanların 186’sı (%13,2) fazla kilolu (VKİ % 85-95 persantil), 1213’ü (%86,8) obezdi 

(VKİ>%95 persantil). Modifiye edilmiş WHO kriterlerine göre metabolik sendrom oranı tüm hastalarda (obezite/fazla kilolu) % 36.9, kızlarda 

% 36.7 erkeklerde % 37 olarak saptandı(p:0,91). Pubertal çocuklarda % 40.4, prepubertal ise % 31,3 olarak tespit edildi (p:0,001). Obez 

çocuklarda Metabolik Sendrom sıklığı ise % 42.1, fazla kilolarda ise % 2.7 olarak saptandı(p:0,000). Obez kız çocuklarda metabolik sendrom 

sıklığı % 43.7, erkek çocuklarda % 40.7 olarak saptandı. Fazla kilolu çocuklarda metabolik sendrom sıklığı kızlarda % 3.3, erkek çocuklarda % 

1.5 olarak saptandı. HOMA-IR; prepubertal çocuklarda 3.04±1.9 pubertal çocuklarda 4.4 ± 1.3 olarak saptandı ve aradaki fark istatik olarak 

anlamlı idi(P= 0,000). OGTT yapılan( ailesinde diyabet öyküsü olan) 908 hastanın sonuçlarına göre; normal OGTT % 81.2, bozulmuş glukoz 

toleransı (IGT) % 9.7, bozulmuş açlık glukozu (IFG) %1.2, diyabet % 5.9 olarak saptandı. 

SONUÇ VE TARTIŞMA: Malatya ve çevre illerde MS'in prevelansı önemli ölçüde yüksek olarak saptanmıştır. Obezitenin küresel bir problem 

olduğu, çok ciddi morbidite ve mortaliteye yol açtığı bilinmektedir. Obeziteye bağlı gelişen komplikasyonlar hem çocukluk çağı hemde erişkin 

çağda çok ciddi psikolojik, sosyolojik ve ekonomik sorunlara neden olarak hayat kalitesini ciddi anlamda bozmaktadır. Obezitenin erken 

tanınması ve önlenmesi için hem biz hekimlerin hemde kurumsal olarak ilgili kurumlarının üzerinde sorumluluk hissetmesi gerektiğini 

düşünmekteyiz. 

  

Anahtar Kelimeler: Keywords { Obezite, Metabolik sendrom, İnsülin direnci } 
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[P-193] 
PCSK1 Geninde C.1405G>A Varyantı Tespit Edilen Erken Başlangıçlı Obezite Olgusu 
  

Mustafa Dogan1, İlknur Arslanoğlu2, Recep Eröz1 
1Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genetik Bilim Dalı, Düzce 
2Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Endokrinoloji Ve Diyabet Bilim Dalı, Düzce 

  

Amaç: PCSK1 (proprotein konvertaz subtilisin/kexin tip 1) geni 15. kromozomun uzun kolunda lokalize (5q15),15 ekzondan oluşan, protein ve 

peptid öncüllerini işleyen proteazları içeren, subtilisin benzeri proprotein dönüştürücü ailesinin bir üyesini kodlamaktadır. Bu ürün polipeptit 

hormonların ve nöropeptid prekürsörlerinin aktivasyonunda işlev görmektedir. Gendeki mutasyonlar daha önce erken başlangıçlı obezite, 

hiperfaji, reaktif hipoglisemi ve entero-endokrin disfonksiyonlarla ilişkilendirilmiştir. Ayrıca PCSK1 genindeki polimorfizmlerin Avrupa 

popülasyonlarında poligenik nonsendromik obezite üzerine katkıda bulundukları ortaya konmuştur. Nonsendromik obezitesi olan bir olgu klinik 

ve moleküler bulgularıyla literatüre katkı amaçlı sunulmuştur.Olgu: Küçüklüğünden beri fazla kilolu olduğu bildirilen erkek olgu ilk kez 7.5 

yaşında başvurduğunda VKİ 33, 6 yıllık izlemi sonundaki başvurusunda 13.5 yaşında, VKİ 37,9 idi (her ikisi de >95 P). İzlem süresince boyu 

25-75 persantil arasında, kan basıncı ve pubertal ilerlemesi ise normal sınırlarda seyretti. Hastada akantozis nigrikans var, dismorfizm yoktu. 

Amca ve babada obezite mevcuttu. İzlem yılları boyunca HbA1c max 6.4, en son 5.4 (%), açlık ve tokluk glukozu normal sınırlarda idi. Belirgin 

sabit hiperinsülinizm (açlık insülin 15-54 U/l), hafif ALT yüksekliği (43-67 U/l) ve izlemin 4. yılında gelişen hepatosteatoz mevcut idi. Diğer 

yandan seri ölçümlerde trigliserid düşük ve HDL yüksek idi. İlk 4 yıl metformin kullanan hasta tedaviden yarar görmedi, diyet ve egzersize de 

uyum sağlamadı. Yöntem: PCSK1 geninin tüm eksonları PCR tekniği ile amplifiye edilmiş ve PCSK1 geninin kodlayan tüm ekzonları, intron-

ekzon birleşim bölgeleri dizilenmiştir. Bulgular: PCSK1 geni ekzon 10’da, c.1405G>A / p.Val469 ile heterozigot olarak adlandırılan nadir bir 

tek baz değişikliği tespit edilmiştir. Sonuç: Olgumuz erken başlangıçlı, nonsendromik, ailevi obezite örneği olup tedaviye dirençli, insülin 

direncine rağmen dislipidemisi olmayan bir olgudur. Saptadığımız değişiklik literatürde daha önce tanımlanmış (rs1026383684) ancak değişimin 

patojenitesi net olarak ortaya konmamıştır. Varyantın alel frekansı, in-siliko analiz verileri, hastanın klinik ve laboratuvar bulguları birlikte 

değerlendirildiğinde bu varyantın patojenik bir varyant olması olasıdır. Varyantın klinik etkinliğinin daha kesin değerlendirilebilmesi için bu 

konuda daha fazla vaka tanımlanması, ek çalışmalar yapılması gerekmektedir. 

  

Anahtar Kelimeler: Obez, çocuk, monojenik, PCSK1 

 
 

 [P-194] 
Prohormon Konvertaz Eksikliğinde Somatostatin Deneyimi 
  

Ödül Eğritaş1, Aylin Kılınç Uğurlu2, Esra Döğer2, Emine Demet Akbaş2, Aysun Bideci2, Buket Dalgıç1, Orhun Çamurdan2, Peyami Cinaz2 
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı 
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı 

  

Giriş: Prohormon konvertaz (PC)kalsiyum bağımlı serin endoproteazdır. PC 1/3; enerji homeostazı, besin alımı, glukoz metabolizmasında 

görevli hormon ve nöropepitlerin (α-MSH, CART, NPY, AgRP, Oreksin, Hipokretin, Ghrelin, İnsülin, Kolesistokinin, GLP-1) ve hipofiz ve 

hipotalamustan salınan hormonların ( GHRH, GnRH, ACTH, TRH) pro formlarından aktif formuna dönüşmesinde görevlidir. PC 1/3 eksikliği 

olan olgular yenidoğan döneminde başlayan ishal, infant dönemde obezite, hipoglisemi, çoklu hipofiz yetmezliği ile seyretmektedir. 

 

Olgu: 4 aylık erkek hasta, ishal, dehidratasyon, metabolik asidoz nedeni ile hastanemize başvurdu. Öyküsünden 12 günlük iken ishalinin 

başladığı öğrenildi. Hasta, intravenöz mayi ve total parenteral beslenme tedavisi alırken hipoglisemileri olması nedeniyle bölümümüze danışıldı. 

Özgeçmişinde özellik olmayan hastanın soygeçmişinde anne ve baba 1. derece kuzendi. Hastanın fizik muayenesinde vücut ağırlığı: 4590 gr ( -

2.93 SD), boy: 58.5 cm ( -2.13 SD), VKI: 13.1 kg/m² ( -2.78 SD),kan basıncı:55 /nabız, tiroid evre 0, pubertesi Tanner evre 1, penis boyu:2 cm 

(<10p), kalibrasyonu inceydi. Hastanın glukoz 44 mg/dl, keton negatif, kortizol ve insülin düzeyleri normal ancak büyüme hormonu düzeyi 

düşük saptandı. Yapılan tetkikleri (Tablo 1) sonucunda santral hipotiroidisi saptanarak LT4 tedavisi başlandı. 

 

Hastadan gönderilen Proinsülin: 1300 (3-20 pmol/ L), İnsülin: 12.7 (2.6-25 uIU/mL) saptandı. Prohormon Konvertaz Eksikliği tanısı konulan 

hastanın genetik analizinde IVS4-2A>G (C.544-2A>G) homozigot yeni bir mutasyon saptandı. Hastanın izleminde santral hipotiroidisine, 

santral adrenal yetmezlik, diyabetes insipitus eklendi. Katater enfeksiyonu nedeni ile katateri çıkarılan hastanın hipoglisemileri sebat etmesi 

üzerine somatostatin tedavisi başlandı. Somatostatin tedavisi ile hastanın hipoglisemileri kontrol altına alındı.  

 

Sonuç: Prohormon konvertaz 1/3 eksikliği olan vakalarda Proinsülin yüksekliğine bağlı hipoglisemi görülmektedir. Literatürde postprandiyal 

hipoglisemisi olan olgular görülmekle birlikte tedavi ile ilgili bir paylaşım bulunmamaktadır. Bizim olgumuzun hipoglisemileri somatostatin 

tedavisi ile önlendi. Prohormon Konvertaz Eksikliği’ nde yeni bir mutasyon tanımlanmış olması ve hipoglisemi tedavisinde ilk somatostatin 

deneyimi olması nedeniyle paylaşılmıştır. 
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[P-195] 
Kronik Lavanta Kullanımı ve Puberte Prekoks 
  

Gül Direk1, Zeynep Uzan Tatlı1, Merve Nur Hepokur1, Nihal Hatipoğlu1, Selim Kurtoğlu2 
1Erciyes Üniversitesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Kayseri 
2Memorial Kayseri Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Birimi, Kayseri 

  

Amaç:: Puberte prekoks genetik mutasyonlar, organik beyin problemleri ve çevresel etkenlerle ortaya çıkan bir sorundur. Posterde uzun süre 

lavanta kullanımı ile oluştuğu veya hızlandığı düşünülen olgu sunularak konuya dikkat çekmeyi amaçladık. 

 

Olgu:: Takvim yaşı 8 4/12 olan hasta yaklaşık 6 ay önce başlayan büyümede hızlanma, pubik -aksiller kılllanma ve memelerde büyüme bulguları 

ile başvurdu. Anamnezde doğum ağırlığının 3 kg olduğu, bir yıl anne sütü aldığı, son 1 yıldır saçlarda sirkelenmeyi önlemek amacıyla her sabah 

saçlarına yoğun şekilde lavanta sıktığı öğrenildi. 

Fizik muayenede boy 137 cm (92 p, 1.40 SDS), ağırlık 28.8 kg(56.p, 0.15 SDS),pubik kıllanma evre 3, aksiller kılllanma evre 2, sağ meme 3, sol 

meme 2 cm çapında ölçüldü. Anne boyu163 cm, baba boyu 165 cm, midparental boy 157.5 cm(-0.95 SDS,) kemik yaşı 11 yaşla uyumlu, 

prediktif boy 151 cm olarak hesaplandı.Pelvik ultrasonografide uterus boyu 45 mm, endometrium çizgi şeklinde, over hacimleri 2.3 ml idi, 

hormon analizinde LH 3.69 IU/L, estradiol 97.92 pg/ml ölçüldü. Hasta temposu hızlanmış puberte olarak değerlendirildi ve leuprolid asetat 3.75 

mg /ayda başlandı. 

 

Sonuç: Lavanta yağı ve ürünleri kozmetik amaçla kullanılmaktadır. Lavanta yağının antibakteriel, antifungal, düz kas gevşetici(karmimatif), 

sedatif, antidepresif olduğu, yanık ve böcek sokmalarında yararlı olduğu gösterilmiştir. Ayrıca estrojenik ve antiandrojenik etkileri olduğu 

belirlenmiştir. Ondört aylık bir olguda prematür telarş oluşturduğu, erkek çocuklarda ise prepubertal jinekomastiye yol açtığı rapor edilmiştir. 

Olgumuzda yaklaşık 1 yıl süren günlük lavanta kullanımı vardı. Puberte prekoks nedeni olarak sadece lavantayı suçlamak yeterli kanıta 

dayanmasa da oluşan puberte prekoksun hızlanmasında rol alabileceğini düşünmekteyiz. Kızlarda prematür telarş ve puberte prekoks olgularında 

lavanta, rezene, çay ağacı ( çay,krem, şampuan, duş jeli) maruziyetinin sorgulanması gerektiğini vurgulamak istiyoruz. 

  

Anahtar Kelimeler: puberte prekoks, lavanta, erkence puberte, erken ergenlik 

 
 

[P-196] 
Adölesan Ovaryen Hiperandrojenizm Adölesan Polikistik Over Sendromu mu Abartılı Puberte mi? 
  

Ayça Törel Ergür1, Ebru Yüce2, Recai Pabuccu2 
1Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi,Pediatrik Endokrinoloji,Ankara 
2Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Doğum Hastalıkları,Ankara 

  

GİRİŞ:Polikistik over sendromu (PKOS), erişkin dönemde olduğu gibi adolesan dönemde de sık görülen, genetik temelleri olan ve pubertedeki 

değişikliklerle klinik tablonun tetiklendiği heterojen bir sendromdur. Adolesan PKOS ve pubertedeki benzer olaylar olan hiperpulsatil 

gonadotropin salınımı, hiperaktif over ve adrenal androjen üretimi, insülin rezistansı veya hiperinsülinemi ve akabinde IGFBP-1 ve SHBG (Sex 

Hormone Binding Globuline) düzeylerinde düşme nedeniyle bazı yazarlar tarafından adolesan PKOS ‘’abartılı puberte ‘’ olarak ta 

tanımlanabilmekte ve sonuçta PKOS’lu bir genç kızı, normal adolesandan ayırt etmek zor olabilmektedir. Bu nedenle tanı bu yaş grubunda 

güçleşmektedir.Oysaki zamanında PKOS tanısı alabilen adölesanlara erken tedavi girişimleri ile akut ve kronik komplikasyonlar en aza 

indirgenebilecektir. Bu çalışmada 115 adolesan olguda PKOS tanı kriterlerinin değerlendirilmesi amaçlandı. 

OLGULAR VE Yöntem: Çalışmaya adet düzensizliği, akne, kıllanma ve kilo artışı şikayetleri ile pediatrik endokrinoloji ve kadındoğum 

polikliniklerine başvuran, 12-18 yaş arasında, menarştan en az iki yıl geçmiş, herhangi bir sistemik hastalığı olmayan 115 adolesan dahil edildi. 

PKOS tanısı Rotterdam kriterlerinden en az ikisine sahip olanlara göre konuldu. Hirsutizm derecesi Ferriman-Gallwey skorlama sistemi 

kullanılarak hesaplandı. Tanı aşamasında; adetin 3. günü hormonal ( ACTH uyarı testi ve LHRH’a 17OHP yanıtı testi) ve biyokimyasal tetkikler 

( FSH, LH, prolaktin, total testosteron, DHEA-S, ST4, TSH, açlık insulin)alındı. Olgular transabdominal ultrasonografi ile değerlendirildi. 

Sonuçlar: Olgularda en sık başvuru şikayeti oligomenore (% 90.2) iken, 2. sıklıkta hirsutizmdi (%67). Rotterdam kriterlerinden biri olan PKO 

görünümü çalışma grubumuzda % 27,6 oranında saptandı.  

Yorum: Bu araştırmada ultrasonografide PKOS görünümünün normal populasyonda da saptanabilen bir bulgu olması, adolesan yaş grubunda 

ovaryan gelişimin bir aşaması olan multifoliküler görünüm ile benzerliği, abdominal USG’nin rezolüsyon düşüklüğü ve obezite gibi 

değerlendirmeyi subjektif kılan faktörlerin mevcudiyeti özellikle adolesan yaş grubunda PKOS tanısını koymada anlamlı olmadığı sonucuna 

varılmıştır. Diğer taraftan klinik bulgulardan özellikle progresif hirşutizmin adolesan yaş grubunda polikistik over sendromu tanısını koymada 

ultrasonografik değerlendirmeden daha anlamlı olduğu sonucuna varıldı. 

  

Anahtar Kelimeler: Adölesan, polikistik over sendromu, puberte, tanı 

 
 

  



 

174 
 

[P-197] 
Gerçek Erken Puberte Tanılı Kız Çocuklarda Leuprolide Asetat Tedavisinin Etkinlik ve Yan Etkilerinin 

Değerlendirilmesi 
  

Yunus Öztoprak1, Ayşehan Akıncı2, Emine Çamtosun2, İsmail Dündar2, Harika Gözde Gözükara Bağ3 
1İnönü Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Malatya 
2İnönü Üniversitesi Çocuk Endokrinolojisi ve Metabolizma Bilim Dalı, Malatya 
3İnönü Üniversitesi Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı, Malatya 

  

Giriş: Gerçek erken puberte(GEP) tanısı alan kız hastalarda boy kaybını ve erken menarşı önlemek için gonadotropin salgılatıcı hormon 

analogları (GnRHa) kullanılmaktadır. Ülkemizde en sık kullanılan GnRHa Leuprolide asetattır(LA). Çalışmamızda LA ile tedavi edilen GEP 

tanılı kız olgularda tedavi etkinliği ve yan etkileri değerlendirilmiştir. 

Materyal-Metod: Ocak 2008-Aralık 2016 tarihleri arasında Çocuk Endokrinolojisi ve Metabolizma Polikliniği’nde GEP tanısı alan ve LA (3,75-

7,5 mg/4 hafta İM) ile tedavi edilen 85 kız olgunun dosya bilgileri retrospektif olarak incelendi. Hastaların antropometrik değerlendirmeleri, 

laboratuvar ve görüntüleme sonuçları ve gözlenen yan etkiler kaydedildi. Olguların tedavi başlangıcı ile bir, iki ve üç yıllık tedavi sonundaki 

bulguları karşılaştırılarak tedavi etkinliği araştırıldı. Tedavi sürecindeki yan etkiler değerlendirildi. 

Bulgular: LA kullanan olguların %92.9’unda (n=79 ) etyoloji idiyopatikti, %7’sinde (n=6) organik patoloji saptandı. Olguların çoğu LA 3.75 

mg/4 hafta dozu ile tedavi edildi. Tedavi başlangıcına göre 1, 2 ve 3. yıl sonu TY/KY oranında istatistiksel olarak anlamlı artış saptandı 

(p<0.05). Tedavi başlangıç değerine göre 1, 2 ve 3. yıl sonunda ÖSB değerinde anlamlı artış, ΔHB-ÖSB farkında ise anlamlı azalma saptandı. 3. 

yıl sonunda HB ve ÖSB arasında istatistiksel fark saptanmadı. 1 ve 2 yıl tedavi alanlarda VKİ ve VKİ SDS değerlerinde başlangıca göre anlamlı 

artış oldu fakat 3 yıl tedavi alanlarda anlamlı farklılık saptanmadı. Olguların tedavi başlangıcında pelvik USG ile değerlendirilmesinde %80’inde 

(68 olgu) iç genital organlarda pubertal değişikler tespit edildi. Tedavi sürecinde endometrium kalınlığında anlamlı azalma tespit edildi. Tedavi 

süresince yan etki gözlenmedi. 

Sonuç: GEP tanılı kız olgularda tedavi süresi arttıkça KY ilerleme hızının azaldığı, ÖSB’de artış olduğu ve ÖSB’nin HB’ye yaklaştığı saptandı. 

Üç yıl tedavi alanlarda ÖSB’nin HB’ye benzer olması nedeniyle GEP tanılı olguların erişkin boy kaybı riskini en az düzeyde tutmak için erken 

yaşlarda tedaviye başlanması ve en az üç yıl süre ile tedavi edilmesi gerektiği belirlenmiştir. Tedavi sürecinde yan etki gözlenmemiştir. 

  

Anahtar Kelimeler: gerçek erken puberte, kız, leuprolide asetat 

 
 

[P-198] 
Kız Çocuklarında Poliklorinebifenillerin Erken Ergenlik Üzerine Etkisi 
  

Raziye Burcu Güven, Samim Özen, Damla Gökşen, Özlem Korkmaz, Şükran Darcan 

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK ENDOKRİN VE DİYABET BİLİM DALI 

  

Giriş: Epidemiyolojik çalışmalar kızlarda ergenlik başlama yaşının giderek erkene kaydığını göstermektedir. Etiyolojide çevresel endokrin 

bozucular da suçlanmaktadır. Bu endokrin bozuculardan biride östrojenik etkisi kanıtlanmış olan poliklorinobifenillerdir (PCB).  

Amaç: Bu çalışmada kız çocuklarında PCB’lerin erken ergenlik üzerine olan etkisinin araştırılması amaçlandı.  

Gereç-Yöntem: Çalışma grubu olarak Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı polikliniğinde idiyopatik santral erken ergenlik veya izole erken telarş 

tanısıyla izlenen 2-8 yaş arası kız çocukları seçildi (Grup 1). Sağlıklı kontrol grup herhangi bir kronik hastalığı ve ergenlik bulgusu olmayan 

rastlantısal olarak seçilen 2–8 yaş arası kız çocuklarından oluşturuldu. (Grup 2). Grup 1’de Tanner evrelemesine göre ergenlik bulgu ve evreleri, 

antropometrik ölçümler, sol el bilek grafisi, pelvik ultrasonografi ile over ve uterus boyutları, endometrium kalınlığı, bazal LH, FSH, E2 serum 

düzeyleri, gerekir ise LHRH testi yapıldı. Grup 2 de ise fizik bakı ile ergenlik bulguları değerlendirildi ve antropometrik ölçümler yapıldı. 

Çalışma gruplarınında sabah ilk idrar ve serum örneklerinde 20 farklı tür PCB gaz kromotografi-kütle spektrofotometri yöntemi ile çalışıldı.  

Sonuçlar: Ortalama yaş grup 1’de 6,7 ± 1,2 yaş, grup 2’de 5,2 ± 1,2 yaş idi. Grup 1 ve 2 sırası ile ortalama ağırlık 0,72 ± 0,35, - 0.20 ± 0.26 ( 

p=0.008) ortalama vucüt kitle indeksi (VKİ) SDS’ leri 0,49 ± 1.09, -0,12 ± 1,28 idi ( p= 0.083). İki grup arasında VKİ SDS’leri açısından 

istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmasa da erken ergenlik olanlarda daha fazla idi. Olgu ve kontrol gruplarının hiç birinin kan ve serum 

örneklerinde çalışılan PCB’lere ölçülebilir düzeyde rastlanmadı.  

Tartışma-Sonuç: Endokrin bozcuların etki gösterebilmesi için maruz kalınan zaman, süre ve miktar önemlidir. PCB’lerin erken ergenlik ile 

ilişkisi bu çalışmada gösterilmedi. Bulunduğumuz bölgede PCB maruziyetinin olmadığını düşünüyoruz. 

  

Anahtar Kelimeler: Erken Ergenlik, Çevresel Endokrin Bozucular, Poliklorino Bifeniller 
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[P-199] 
Normosmik İdiyopatik Hipogonadotropik Hipogonadizme Yol Açan Novel CHD7 Varyantları 
  

Leman Damla Kotan, İhsan Turan, Mehmet Taştan, Fatih Gürbüz, Bilgin Yüksel, Ali Kemal Topaloğlu 

Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı, Adana 

  

Giriş: CHD7 gen mutasyonları CHARGE sendromuna yol açmaktadır. Sendromun özellikleri; sağırlık/semisirküler kanal hipoplazisi (%94), dış 

kulak anomalisi (%87), kare şeklinde tipik yüz görünümü (%81), arinensefali/anosmi (%80), koloboma (%73), kalp defektleri (%65) ve koanal 

atrezi (%43)’dir. Bu olguların %60-80’inde genital hipoplazi tanımlanmıştır. Bunun nedeni hipotalamusta GnRH salgısının yeterli olmayışı, yani 

hipogonadotropik hipogonadizmdir. İnaktive edici CHD7 mutasyonlarının bir sonucu olarak, embriyonik gelişim sırasında, olfaktör nöronların 

ve birlikte göç eden GNRH nöronlarının nihai hedeflerine ulaşamadıkları düşünülmektedir. Dolayısıyla CHD7 mutasyonuna sahip olgularda 

hipogonadotropik hipogonadizmin yanında anosmi beklenir.  

 

Yöntem: Normosmik idiyopatik hipogonadotropik hipogonadizm (nIHH) veya Kallmann sendromuna (KS) sahip hasta kohortunda tüm eksom 

sekansı yaptırılmış ve takibinde şüpheli varyant teyidi için Sanger sekansı yapılmıştır. 

 

Sonuç: Birbirinden bağımsız 4 nIHH’li hastada 5 novel CHD7 varyantı saptanmıştır. 

 

Tartışma: Çalışmamızda olduğu gibi bazı CHD7 mutasyonuna sahip olgularda CHARGE sendromunun klasik özelliklerinin dışında anosmi de 

bulunmayabilir. Xu ve arkadaşlarının (2016) bulgularını destekler tarzda, ACMG sınıflandırmasına göre patojenik olmayan varyantlar 

çoğunlukla izole nIHH fenotipiyle karşımıza çıkabilmektedir. nIHH (koku alma duyusu normal) fenotipiyle başvuran hastalar CHARGE 

sendromunun karakteristik özelliklerini taşımasalar dahi olası CHD7 mutasyonları açısından incelenmelidir. Ayrıca, CHD7 mutasyonu saptanan 

olgularda CHARGE sendromunun diğer özellikleri daha ayrıntılı bir şekilde aranmalıdır. Bu da daha optimal bir hasta yönetimine olanak 

sağlamış olacaktır. Bu bulgular, CHD7 gen mutasyonlarının izole nIHH’i de içerecek şekilde geniş bir fenotip yelpazesine yol açabileceğini 

doğrulamakta, GNRH nöronlarının ontojenitesi ve GnRH salgılama işlevi için CHD7 gen ürününün gerekli olduğunu düşündürmektedir. 

 

Bu çalısma Çukurova Üniversitesi BAP (proje no: TOA-2016-4580) ve Tubitak proje no: 113S962 tarafından desteklenmistir. 

  

Anahtar Kelimeler: CHARGE Sendromu, CHD7, hipogonadotropik hipogonadizm 

 
 

[P-200] 
Puberte Prekokslu Bir Olguda Triptorelin Asetat Allerjisi 
  

Gökçe Cırdı1, Gül Direk2, Zeynep Uzan Tatlı2, Leyla Akın2, Nihal Hatipoğlu2, Mustafa Kendirci2, Selim Kurtoğlu3 
1Erciyes Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Kayseri 
2Erciyes Üniversitesi Çocuk Endokrinoloji Departmanı, Kayseri 
3Kayseri Özel Memorial Hastanesi, Kayseri 

  

Amaç: Puberte prekoks kizlarda 8 erkeklerde 9 yaşından önce sekonder seksüal karakterlerin başlamasıdır. Sıklığı %2 dir ve kızlarda daha sık 

görülür. Santral ve periferik olarak 2’ye ayrılır. Santral puberte prekoksun kızlarda en sık görülen sebebi idiyopatiktir. Tedavide leuprolide veya 

triptorelin asetat gibi GnRH analogları kullanılır. GnRH analoglarının yan etkileri arasında baş ağrısı, enjeksiyon yerinde steril abse, alerjik 

reaksiyonlar ve nadiren anafilaksi bulunmaktadır. 

Burada triptorelin asetatatın 3. dozu uygulandıktan sonra allerji gelişen bir olgu sunuldu. 

Olgu: Takvim yaşı 7.5 yaş olan kız hasta pubik kıllanma nedeni ile çocuk endokrin polikliniğine başvurdu. Miadında, 3500 gr doğan 4 yaşına 

kadar epilepsi nedeni ile antiepileptik tedavi kullanan hastanın soy geçmişinde özellik yoktu. Hastanın gelişinde bakılan DHEA-S ve 

androstenedion düzeyleri normal ve kemik yaşı takvim yaşı ile uyumluydu. İzole prematür pubarş düşünülen kız hastanın izleminde pubertal 

gelişimde hızlanma gözlendi. Kemik yaşı 18 aylık süre zarfında 7 yaş 10 aydan 10 yaşa ilerleyen kız hastanın telarşı 4 ayda evre 2-3’e ulaştı, 

serum LH: 0.8 mIU/mL, E2: 61 pg/mL idi. Pelvik ultrasonografide uterus uzun aksı 39 mm, çift kat endometriyum kalınlığı 1.3 mm, sağ over 

4.4 ml ve sol over 4.2 ml idi. Beklenen boyun, ailevi hedefe göre 8 cm geride olması nedeni ile hastaya triptorelin asetat tedavisi başlandı. 

Üçüncü dozdan sonra tüm vücutta makülopapüler, kaşıntısız lezyonlar olması sebebiyle hasta pediatrik allerji departmanına yönlendirildi. 

Hastanın yapılan provakasyon testiyle triptorelin asetata karşı allerjisi saptandı. Bunun üzerine leuprolide asetat tedavisine geçilen hastanın 

tedavisi sorunsuz devam etmektedir. 

Sonuç: Allerjik reaksiyonlar pek çok ilaç kullanımda olduğu gibi GnRH analoğu tedavisinde de karşımıza çıkabilen bir komplikasyondur. 

Allerjik reaksiyonlar etken maddeye karşı gelişebileceği gibi ilacın içindeki katkı maddelerine karşı da gelişebilmektedir. Alerjik durum geliştiği 

takdirde hastanın en iyi tolere ettiği alternatif ilaçlar tercih edilmelidir. Endokrinolojik ilaçlara karşı da alerjik reaksiyon gelişebileceği ve bunun 

dozdan ve uygulanma süresinden bağımsız olduğu unutulmamalıdır. 

  

Anahtar Kelimeler: puberte prekoks, allerji, triptorelin asetat 
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[P-201] 
17 Alfa Hidroksilaz, 17 -20 Liyaz Eksikliği İle Seyreden Normotansif Bir Olgu Sunumu 
  

Selami Kocaman, Servet Yel 

Ankara Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi 

  

Amaç: 17 Alfa hidroksilaz eksikliği Konjenital adrenal hiperplazinin nadir formu. Bu enzimi kodlayan CYP17 geni aynı zamanda 17,20 liyaz 

enzimini de kodlamaktadır. 17,20 liyaz enzimi de 17OH pregnenalonun DHEA’ya, 17OH progesteronun 1-4 Delta Androstenodiona 

dönüşümünü sağlayar Bu enzimlerde çoğunlukla kombine yetersizlik gözlenir 17,20 liyaz eksikliğinde androjenlerden östrojen üretimi de bloke 

olduğundan androjen ve östrojenlerde yetersizliği söz konusudur.  

 

Olgu: 15 yaşında hiç adet görmeme şikayetiyle başvurdu, bilinen bir hastalığı, geçirilmiş operasyon öyküsü yok,hasta’nın annesi 12 yaşında adet 

görmüş, anne baba akraba değildi. Fizikmuayenede; TA: 110/70 mmHg ağırlık: 47(25 P), boy: 164(50 P), genital muayenede ambigus genitalya 

yoktu, dişi fenotip görünümünde, sol ingünalde ele gelen şüpheli kitle mevcuttu,Telarş ve pubarş Evre 1 di, 

TA normaldi. Labaratuar tetkiklerinde S.Testosteron:<0.2, T Testosteron:0.29 ng/mL (1.75-7.8), DHEAS:26 µg/dL (1-41), 1.4 Delta 

androstenodion<0.3ng/dL (0.6-3.1), prolaktin 9.4, Estradiol:13,17 pg/ml, 17 hidroksiprogesteron: 6.4 ng/ml, Kortizol:1.6ug/dL (3.7-19.4), 

ACTH:75 pg/mL (0-46), FSH: 65 mIU/ml, LH:31 mIU/ml, triod fonksiyon testleri normal, USG incelemesinde; her iki inguinal kanalda 

testiküler doku ile uyumlu yumuşak doku görünümü izlenmedi. Pelvik MR'da uterus ve overler izlenmedi, her iki ingüinal kanalda 6x8 mm 

çapında testiküler yapılar izlendi. Hİpofiz MR: normaldi. karyotip 46XY di, Standart doz iv ACTH testine pik kortizol yanıtı 2,1ug/dl hastaya 15 

mg/m² den hidrokortizon başlandı. Dişi fenotipinde olan ve ambigusgenitalesi olmayan hastanın tetkiklerinde FSH, LH, ACTH, 17 OHP 

değerlerinin yüksek, kortizol düzeyinin düşük olması, iv ACTH testine yetersiz yanıt alındı. T testesteron ve estradiol düzeylerinin yetersiz 

olması nedeniyle 17 alfa hidroksilaz eksikliği 17-20 liyaz eksikliği ön tanısı düşünüldü, genetik incelemede CYP17A1 NM-000102.3 p.P438L 

homozigot mutasyon tespit edildi. 

 

Sonuç: Hasta dış genitalyanın dişi fenotipte olması, hastanın dişi kimliği benimsemesi, ailenin isteği ve cinsel kimlik belirleme konseyi kararı 

doğrultusunda testiküler gonadların çıkarılması ve sekonder cinsiyet karakterlerinin gelişimi için tedaviye başlanması planlandı. 

Hipergonadotropik hipogonadizim ve cinsel gelişim bozukluğunun birarada seyrettiği nadir bir olgu olduğun sunduk. 

  

Anahtar Kelimeler: 17 Aifa Hidroksilaz, 17 -20 Liyaz Eksikliği, primer amenore 

 

[P-202] 
Periferik Puberte Prekoksun Nadir Bir Nedeni: Granüloza Hücreli Over Tümörü 
  

Selami Kocaman, Servet Yel 

Ankara Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi 

  

Amaç: Gonadotropin-bağımlı olmayanperiferik erken (PEP) nin en sık nedeni nonklasik kongenital adrenal hiperplazi olup,gonadal ya da 

surrenal tümörler de nadiren PEP ye yol açabilmektedir. Burda çok nadir görüldüğünden Granüloza hücreli tümörün neden olduğu bir PEP 

olgusu sunulmaktadır 

 

Olgu: 8 yaş 3/12 kız hastan iki aydır her iki memede büyüme şikayeti ile geldi, Fizik muayenede vücut ağırlığı:31kg( + 1 SDS), boy:130 cm (- 

0,5 SDS ), Telarş: E2/E2, Pubarş: E1, Aksiller kıllanma yoktu, Diğer sistem muayeneleri normaldi, Labaratuar incelemelerinde LH: 0.05 

mIU/ml, FSH: 0.06 mIU/ml, estrodiol:502 pg/ml, prolaktin normal, 

Troid fonksiyon testleri normal ACTH: 24.6pg/mL (N:0-46), kortizol:13.96 ug/dL (N:3.7-19.4), DHEAS:108.2 µg/dL (N:1-41), 17hidroksi 

progesteron ve T.testesteron,1.4 delta androstenodion normaldı, CA125:37.9 u/ml (0-35), CA 19.9: 5.14u/ml (<39), CA 15.3: 26.8 u/ml Serum 

östradiol düzeyinin çok yüksek olması üzerine yapılan pelvik USG: sol adneksiyal alanda overle bağlantılı solit ve kistik alanlar içeren 4x5 cm 

ebatlı kitle, pelvik MR: uterus sağa deviye, sol adneksial alanda muhtemel over kaynaklı yaklaşık 67x56x46 mm ebatlı santrali kistik, IV 

kontrast tutan, aynı zamanda cidar kontraslanması gösteren kistik kitlesel görünüm izlenmekte olup maling overyan tümör olarak yorumlandı. 

Hastanın tümör markırı olarak bakılan CA125:37.9 u/ml (0-35) bulunması üzerine operasyona karar verildi over koruyucu cerrahi ile çıkarılan 

kitlenin patolojik incelemesinde juvenil granüloz hücreli tümör olarak raporlandı. 

 

Sonuç: Periferik erken pubertenin çok nadir nedenlerinden birisi olan granülosa hücreli tümörü özelikle östradiol düzeyinin çok yüksek 

olduğunda akılda tutulması bakımından paylaşmak istedik 

  

Anahtar Kelimeler: Periferik puberte prekoks, nadir nedenler, granüloz hücreli over tümörü 
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[P-203] 
Puberte Prekoksta Gnrha Tedavisinde Büyüme Hızı İle IGF-1 İlişkisi 
  

Nursel Muratoğlu Şahin1, Fatma Budak1, Semra Çetinkaya1, Şenay Savaş Erdeve1, Zehra Aycan2 
1Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrin Kliniği, Ankara 
2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Çocuk Endokrin Bilim Dalı, Ankara 

  

Giriş: Santral puberte prekoksda(SPP) GnRH analog(GnRHa) tedavisinin büyüme hızını düşürdüğü bildirilmekle birlikte bu durumun büyüme 

hormonu-IGF-1 aksıyla ilişkisi tartışmalıdır. Çalışmamızda GnRHa tedavisinin IGF-1 düzeyine etkileri ve IGF-1 düzeyi ile büyüme hızı 

arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlandı. 

Yöntem: 8 yaş öncesinde meme gelişimi başlamış, SPP tanısıyla GnRHa tedavisi başlanan 44 kız hastaya tedavi başlangıcı ve tedavinin 6-8. 

ayında IGF-1 düzeyi bakıldı. Hastaların ilk bir yıllık büyüme hızları değerlendirildi.  

Bulgular: Hastaların tanı yaşları ortalama 8,18±1,25; kemik yaşları(KY) ortalama 9,75±1,64, tanı IGF-1 düzeyi ortalama 317,7±127,4 idi. 

Takvim yaşına(TY) göre IGF-1 SDS 1,41±1,56 iken; KY göre IGF-1 SDS 0,41±1,05 idi. Tedavinin ilk yılındaki büyüme hızı sds 1,24±2,23 idi. 

6.ay IGF-1 düzeyi ortalama 319,1±129,6 idi. TY göre 6.ay IGF-1 SDS 1,12±1,30 idi. Hastaların büyüme hızı bazal LH ile negatif 

koreleydi(p:0,008). Tanı IGF-1 düzeyi 6.ay IGF-1 düzeyi ile koreleydi(p:0,001) Tanı IGF-1 ve 6.ay IGF-1 düzeyleri; tanıdaki TY, boy, kilo, 

meme, pubik ve kıllanma evresi, KY, KY ileriliği, FSH, LH, E2, uterus uzunluğu, over hacmi ile pozitif koreleydi(p<0.05). Tanı TY göre IGF-1 

SDS; tanıdaki boy SDS, kilo, kilo SDS, KY ileriliği ile pozitif koreleydi(p<0.05). TY göre ΔIGF-1 SDS; tanı boy SDS, kilo SDS, 1.yıl boy, boy 

SDS, kilo, kilo SDS ile pozitif koreleydi(p<0.05). IGF-1 ile büyüme hızı SDS arasında korelasyon saptanmadı fakat 6.ayda IGF-1 düzeyi düşen 

hastaların ΔIGF-1 düzeyi; büyüme hızı ve büyüme hızı SDS ile pozitif koreleydi(p<0,05). Tedavi ile IGF-1 düzeyinde düşme olan hastaların tanı 

boy SDS, TY ve KY göre IGF-1 SDS’lerinin daha düşük olduğu saptandı(p<0,05)  

Sonuç: Çalışmamızda tedavi ile IGF-1 düzeyi düşenlerde IGF-1 düzeyi ile büyüme hızı arasında pozitif korelasyon saptandı. Tedavi ile IGF-1 

düzeyi düşen hastaların boy SDS ve IGF-1 SDS’lerinin daha düşük olması pubertenin başlangıcında tedaviye başlanmasının IGF-1 ve büyüme 

hızında düşme riskini arttığını düşündürdü. Bununla birlikte IGF-1 düşüklüğü saptanmayan hastalardaki büyüme hızı düşüklüğünün seks 

steriodlerinin aşırı supresyonuna bağlı olabileceği göz önüne alınmalıdır. 

  

Anahtar Kelimeler: büyüme hızı, GnRHa tedavisi, IGF-1, puberte prekoks 

 
 

[P-204] 
Pubertal Jinekomastida Tiyol/Disülfit Homeostazının Belirlenmesi 
  

Özge Yüce1, Nurullah Çelik2 
1Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji 
2Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji 

  

Amaç: Pubertal jinekomasti adolesan erkeklerde meme dokusunun glandüler büyümesidir. Etyopatogenezi sunulan bazı hipotezlerle 

açıklanmaya çalışılsa da hala bilinmemektedir. Bu çalışmanın amacı; pubertal jinekomastili olgularda yeni bir oksidatif stres belirteci olan 

dinamik tiyol/disülfit dengesini belirlemek ve bu parametrelerin cinsiyet hormonları ile ilişkisini değerlendirmektir.  

Metod: Puberte evresi Tanner 3-4 olan ve jinekomasti şikayeti en fazla 6 aydır olan adolesan 20 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. pubertal evresi, 

vücut kitle indeksi benzer 50 sağlıklı adolesan erkek ise kontrol grubumuzu oluşturmuştur. Tüm katılımcıların natif, total tiyol ve disülfid 

düzeyleri Erel yöntemi olarak bilinen otomatik spektrofotometrik yöntem ile ölçülerek oksidatif stres durumu belirlenmiştir. Ayrıca, oksidatif 

parametreler ile total testosteron (TT), estradiol (E2) düzeyleri arasındaki korelasyon hesaplanmıştır. 

Bulgular: Hasta ve kontrol grup arasında natif tiyol, total tiyol düzeyleri arasında anlamlı farklılık saptanmazken ortalama disülfit (p=0,004), 

disülfit/natif tiyol (p=0,019) ve disülfit/total tiyol (p=0,006) oranları jinekomastili olgularda anlamlı yüksek bulundu (Tablo-1). Oksidatif stres 

parametreleri ile E2 ve TT düzeyleri arasında anlamlı olmayan negatif bir korelasyon mevcuttu. Tek ve iki taraflı jinekomastisi olan olgular 

arasında oksidatif stres parametreleri arasında istatiksel fark yoktu. 

TARTIŞMA: Oksidatif stresin jinekomastili olgularda yüksek saptanmış olması bu durumun etyopatogenezde tetikleyici ya da ilerletici bir 

faktör olarak etkin olabileceğini düşündürmektedir. Sonuçlarımız oksidatif stresin jinekomasti etyopatogenezindeki rolünü belirlemek üzere 

dizayn edilecek çalışmalar açısından yol gösterici olabilir. 

  

Anahtar Kelimeler: jinekomasti, oksidatif stres, tiyol 
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[P-205] 
Prematür Adrenarşın Kisspeptin Üzerinden Puberte Prekoksa Etkisi Var Mıdır? 
  

Aysun Albayrak1, Gül Direk2, Ülkü Gül Şiraz2, Zeynep Uzan Tatlı2, Merve Nur Hepokur2, Leyla Akın2, Nihal Hatipoğlu2, Mustafa Kendirci2, 

Selim Kurtoğlu3 
1Erciyes Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Kayseri 
2Erciyes Üniversitesi Çocuk Endokrinoloji Departmanı, Kayseri 
3Özel Memorial Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Bölümü, Kayseri 

  

Giriş: Premature pubarş kızlarda 8 yaş erkeklerde 9 yaş öncesinde pubik ve aksiller kıllanmanın başlaması olarak tanımlanır. Kızlarda 

erkeklerden 10 kat daha fazla görülür. Santral puberte prekoks ise kızlarda 8 yaş öncesi meme gelişimi ve erkeklerde 9 yaş öncesi testis volüm 

artışı ile giden ve hipotalamo-hipofizer gonadal aksın erken aktivasyonuna bağlı bir durumdur. Bu aksın aktivasyonundan sorumlu olan 

hormonlar tam bilinmemesine rağmen tetiği çeken etkenlerden kisspeptinin rolü pek çok çalışmada ortaya konmuştur. Bu çalışmada amacımız 

prematur adrenarşlı olgularda gonadal eksenin etkilenip etkilenmediğini saptamak ve düzeyi ilk artan hormon olan kisspeptinin aktivasyonu 

değerlendirmektir. 

Bulgular: Çalışmaya <8 yaş altında prematür pubarş, santral puberte prekoks tanısı alan 37 kız hasta ve kontrol grubu olarak endokrin dışı 

nedenlerle genel pediatri polikliniğine başvuran, yaş eşleştirilmiş 20 sağlıklı kız çocuğu çalışmaya dail edildi.Her gruptan bazal LH,FSH,E2 ve 

sürrenal androjenler alındı. Hasta gruplarına LHRH testi uygulandı. Çalışmadaki her olgudan kisspeptin düzeyi çalışıldı. 

Santral puberte prekoks grubunda(122,1±51 pg/ml)plazma kisspeptin düzeylerinde prematür pubarşa (209,4±56 pg/ml) göre anlamlı fark 

saptandı. Prematür pubarş grubuyla kontrol grup arasında da (143±51 pg/ml) anlamlı fark saptandı.Estrojen düzeyleri kisspeptin ile negatif 

korelasyon gösterdi. Santral puberte prekoks grubunda zirve LH/FSH oranı ile kisspeptin düzeyleri arasında pozitif korelasyon saptandı. 

Sonuç: Santral puberte prekoks grubunda estrojen değerleri ortalaması diğer gruplara göre belirgin yüksek saptanmış olup bu grupta kisspeptin 

düşük saptanmasının nedeninin yüksek östrojen düzeyi olduğu düşünüldü. Zirve LH/FSH oranı ile kisspeptin düzeyleri arasında pozitif 

korelasyon olması da puberte başlangıcında kisspeptin/GPR54 sinyal sisteminin önemini gösterdi. 

  

Anahtar Kelimeler: Santral puberte prekoks, prematür adrenarş, kisspeptin 

 

 

[P-206] 
Pubertal Jinekomastili Olguların Değerlendirilmesi 
  

Havva Nur Peltek Kendirci1, Emre Demir2 
1Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Çocuk Endokrinolojisi Bölümü,Çorum 
2Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ABD, Çorum 

  

Giriş-Amaç: Pubertal jinekomasti erkeklerde endokrin bir patoloji olmaksızın memedeki glandüler yapının geçici proliferasyonudur. 

Patogenezde östrojen düzeyinin testosteron düzeyine göre göreceli olarak yüksek olması ve doku düzeyinde östrojen ve testosteron arasındaki 

dengesizlik suçlanmaktadır. Bu çalışmada pubertal jinekomasti tanısı alan hastaların klinik ve laboratuvar özelliklerinin belirlenmesi ve sağlıklı 

yaşıtları ile karşılaştırılması amaçlandı.  

 

Materyal-Metod: Temmuz 2015-Ocak 2018 tarihleri arasında kliniğimizde pubertal jinekomasti tanısı alan 39 adolesan ve 39 sağlıklı erkek 

adolesan çalışmaya dahil edildi. Her iki grubun yaş, puberte evresi, vücut ağırlığı, boy, vücut kitle indeksi (VKİ) ve standart deviasyon skorları 

(SDS), Luteinizan hormon (LH), follikül stimüle edici hormon (FSH), Östradiol (E2), total testosteron (T), tiroid stimüle edici hormon (TSH), 

serbest tiroksin (sT4), prolaktin, alfa fetoprotein (AFP), beta human koryonik globulin (β-HCG), aspartat transaminaz (AST), alanin transaminaz 

(ALT), üre, kreatinin düzeyleri incelendi, östradiol/testosteron (E2/T) oranı hesaplandı, iki grup arasındaki farklılıklar araştırıldı. Jinekomastisi 

olan grupta meme glandüler doku çapları ultrasonografi ile ölçüldü, aile öyküsü, ilaç kullanımı ve eşlik eden hastalık varlığı incelendi.  

 

Bulgular: Pubertal jinekomastisi olan grubun ortalama yaşı 13,7±1,6 (10,2-16,8) yıl, kontrol grubunun ise 13,6±1,9 (10,0-17,5) yıl olup, iki grup 

arasında yaş ortalaması açısından fark yoktu (p=0,748). İki grubun vücut ağırlığı, boy ve VKİ SDS değerleri farklı değildi (sırasıyla p=0,696, 

p=0,541, p=0,461). Puberte evresi ortalama 4 olup (2-5) gruplar arasında fark saptanmadı (p=0,361). Benzer şekilde LH, FSH, TSH, sT4, AST, 

ALT, üre, kreatinin, AFP ve β-HCG düzeyleri arasında farklılık saptanmazken (sırasıyla p=0,116, p=0,234, p=0,941,p=0,350, p=0,723, p=0,231, 

p=0,671, p=0,204, p=0,303, p=0,138), T ve E2 düzeyleri ile E2/T oranı jinekomastisi olan grupta daha yüksek bulundu, ancak istatistiksel olarak 

fark yoktu (sırasıyla p=0,389, p=0,07, p=0,116). Prolaktin düzeyi normal sınırlar içinde olmakla birlikte, jinekomastisi olan grupta kontrol 

grubuna göre daha yüksekti (p=0,015). Jinekomastisi olan grupta sağ meme glandüler çap 1,88±0,88 (0,6-4,1) cm iken, sol meme glandüler çap 

1,95±1,02 (0,6-3,6) cm olup, iki meme arasında anlamlı farklılık bulundu (p<0,01). Jinekomasti hastaların %71,7’sinde (n=28) bilateraldi. 

Bilateral jinekomastisi olanlarda unilateral jinekomastisi olanlara göre T düzeyi daha düşük ve E2/T oranı daha yüksek saptandı (sırasıyla 

p=0,02, p=0,01). Unilateral jinekomasti %66,6 (n=6)oranında sağ memedeydi. Jinekomastisi olan hastalarda ortalama şikayet süresi 18,6±25,2 

(1-104) hafta olup, olguların %10,3’ünde (n=4) aile öyküsü, %7,7’sinde (n=3) ilaç kullanımı, %12,8’inde (n=5) eşlik eden hastalık öyküsü 

vardı.  

Sonuç: Çalışmamızda jinekomastili olgularda E2 düzeyi ve E2/T oranının kontrol grubundan farklı olmadığını saptadık. Buradan yola çıkarak; 

pubertal jinekomasti etiyolojisinde östrojen düzeyinde artış veya östrojen-testosteron arasındaki dengenin bozulmasından ziyade, meme 

dokusunun östrojene artmış duyarlılığının rol oynadığı sonucuna varıldı. 

  

Anahtar Kelimeler: Adolesan, meme, pubertal jinekomasti 
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[P-207] 
Tekrarlayan Asenkronize Over Torsiyonlu Bir Olgu 
  

Ahmet Anık1, Ali Onur Erdem2, Deniz İlgün3, Tolga Ünüvar1, Sezen Karaca Özkısacık2 
1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı, Aydın 
2Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Aydın 
3Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Aydın 

  

Amaç: Over torsiyonu sıklıkla adneksiyal patolojilere, ovariyen kist ve tümörlere bağlı olarak meydana gelir. Çocukluk çağında normal over 

dokusunda görülme olasılığı daha yüksektir. Bilateral over torsiyonları –özellikle de asenkronize olan over torsiyonları- son derece nadir görülen 

bir durumdur.  

Olgu: Altı yaş yedi aylık kız çocuk karın ağrısı nedeni ile başvurdu. Fizik muayenesinde sağ alt kadranda hassasiyeti olan olgunun pelvik 

ultrasonografisinde (USG) sağ overin 53x50 mm ve ödemli görünümde olduğu, Doppler bakıda kanlanmanın azaldığı saptandı. Over torsiyonu 

tanısı ile opere edilen çocukta sağ overin hemorajik renkli olduğu, kanlanmasının bozulduğu, üç tur kendi çevresinde döndüğü görüldü. 

Detorsiyone edilen overde demarkasyon hattı görüldü, overin nekrotik olması nedeni ile sağ salpingoooferektomi yapıldı. On altı ay sonra karın 

ağrısı ve kusma şikayetleri ile başvuran hastanın bu kez fizik bakısında sol alt kadranda hassasiyet, pelvik USG’sinde sol over 50x40 mm 

boyutlarında, ödemli ve hipoekoik, Doppler bakıda kanlanmanın olmadığı görüldü. Sol overi detorsiyone edilen olguda overin kanlanmasının 

oldukça bozuk, fimbriaların da nekrotik olduğu görüldü. Sol over 3/0 vicryl ile batın duvarına sütüre edildi. Bu operasyondan dokuz ay sonra 

tekrar karın ağrısı ile başvuran hastanın fizik muayenesinde karın yumuşak, rebound ve defans saptanmadı. Tekrarlayan over torsiyonu öyküsü 

olması nedeni ile çekilen pelvik USG ‘de sol over 44x27 mm ve içerisinde milimetrik boyutlarda çok sayıda kist görüldü. Operasyona alınan 

hastada sol overin sütürünün olmadığı ve tekrar torsiyone olduğu görüldü. Detorsiyone edilen over 3 noktadan peritona sütüre edildi. Olgunun 

klinik izlemi hala devam etmektedir.  

Sonuç: Adneksiyal torsiyon için predispozan faktörler arasında uzun ovariyen ligaman, hipermotilite, uzun mesosalpinks, kitle ve karın içi 

basıncını artıran durumlar yer almaktadır. Fonksiyonel ovariyen kistler perimenarşiyal dönemde sıklıkla görülmekte olup, torsiyonu 

kolaylaştırıcı faktörler arasında yer alırlar. Bu hastalarda overin detorsiyone edildikten sonra karın içinde sabitlenmesi rekürrensi azaltabilmesi 

açısından önemlidir. 

  

Anahtar Kelimeler: akut karın, over torsiyonu, rekürrens 

 

 

[P-208] 
Serum İrisin Düzeyinin Puberte Evreleri ile İlişkisi 
  

Zeynep Meriç1, Yaşar Cesur2, İlker Tolga Özgen3, Esra Kutlu3 
1Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul 
2Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Çocuk Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, İstanbul 
3Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, İstanbul 

  

Amaç: Puberte, cinsel olgunlaşmanın kazanıldığı karmaşık bir gelişim sürecidir. 

Çocukluk çağında baskı altında olan nörohipofiz aksını uyaran sinyallerin, vücut yağ oranının belli bir seviyeye gelmesinden sonra salgılandığı 

düşünülmektedir. İskelet kası ve yağ dokusundan salgılanan irisinin puberte başlangıcında arttığı gösterilmiştir. Çalışmamızda serum irisin 

düzeyinin pubertenin başlangıcı ve evreleri ile ilişkisinin irdelenerek puberte fizyolojisine ve puberte bozukluklarının patogenezine ışık 

tutulması amaçlanmıştır. 

Gereç-Yöntem: Çalışmaya her puberte evresinden 30’ar kişi olmak üzere toplam 150 sağlıklı ve normal kiloda kız çocuğu dahil edildi. Olguların 

boy, tartı ve beden kitle indeksleri (BKİ) ölçüldü; rutin tetkikleri ile serum irisin düzeyleri çalışıldı. 

Bulgular: Tüm olgularda irisin düzeyi ile desimal yaş arasında negatif yönde istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmıştır (r=-0,222; p<0,01). 

Puberte evrelerine göre incelendiğinde Evre 2 ve Evre 3’ün irisin düzeyleri Evre 1’e göre, Evre 3’ün irisin düzeyleri Evre 2’ye göre daha yüksek 

bulundu (p=0,041); Evre 3’ün irisin düzeyleri Evre 4 ve Evre 5’ten yüksek bulundu (p=0.001). Evre 4 ile Evre 5’in irisin düzeyleri arasında ise 

anlamlı farklılık saptanmadı (p=0,836). Evre 3’e kadar irisin düzeyleri yükseliş göstermiş daha sonra düşüşe geçmiştir. Tüm olgularda ve 

puberte evrelerine göre ayrı gruplar halinde incelendiğinde; irisin düzeyi ile boy SDS, tartı SDS ve BKİ SDS düzeyleri arasında anlamlı 

ilişki saptanmadı. 

Sonuç: İrisin seviyesinin prepubertal dönemden pubertal döneme geçişte anlamlı bir artış göstermesi, büyüme hızının en yüksek olduğu evre 2 

ve 3’te en yüksek değerlere ulaştıktan sonra evre 4 ve 5’te düşme eğilimine girmesi irisinin büyüme hızı ve puberte başlangıcı ile ilgili bir 

gösterge olabileceğini düşündürtmektedir. 

  

Anahtar Kelimeler: adipokin, adiponektin, irisin, miyokin, puberte 
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[P-209] 
Üç Kardeşte Hipogonadotropik Hipogonadizme Yol Açan Novel İnaktive Edici KISS1R/GPR54 Mutasyonu 
  

Özlem Nalbantoğlu1, Gülçin Arslan1, Özge Köprülü1, Filiz Hazan2, Semra Gürsoy2, Behzat Özkan1 
1Dr. Behcet Uz Çocuk Hastanesi Çocuk Hastalıkları ve Eğitim Hastanesi Çocuk Endokrin Kliniği 
2Dr. Behcet Uz Çocuk Hastanesi Çocuk Hastalıkları ve Eğitim Hastanesi Tıbbi Genetik Kliniği 

  

Amaç: Kisspeptin, KISS1 geni tarafından kodlanan ve hipotalamustan GnRH pulsatil salınımını sağlayarak hipofizden gonadotropinlerin, 

gonadlardan da seks steroidlerinin salınımı ile pubertal gelişimin başlamasında anahtar rol oynayan nöropeptiddir. Kisspeptin reseptöründe 

(KISS1R veya GPR54) inaktive edici mutasyon normosmik idiopatik hipogonadotropik hipogonadizme (IHH) yol açar. Bu çalışmada, IHH’ye 

yol açan bileşik (compound) heterozigot KISS1R mutasyonu saptanan bir aileyi sunmayı amaçladık. 

Olgu: Indeks vaka, 14 yaş 1 aylık erkek olgu ergenliğinin başlamaması şikayetiyle polikliniğimize başvurdu. Yenidoğan döneminde bilateral 

inmemiş testis ve mikropenis saptandığı, 1.5 yaşında bilateral orşiopeksi operasyonu yapıldığı, anne ve baba arasında akrabalık olmadığı 

öğrenildi. Fizik muayenede; boyu 165,3 cm (0,14 SDS), kilosu 62 kg (0,94 SDS) idi. Pubertal gelişimi Tanner Evre 1, gerilmiş penis boyu: 4 cm, 

her iki testis hacmi 3cc idi. Laboratuvar bulgularında: FSH: 0,9 mIU/ml, LH: 0,13 mIU/ml, total testosteron: 15 ng/dl, ACTH: 34 pg/ml, 

kortizol: 15 µg/dl, 17OH progesteron: 0,11 ng/ml, AMH: 51,20 ng/ml (2-30,7) saptandı. Kromozom analizi 46XY idi. GnRH testinde IHH ile 

uyumlu bulundu. Indeks vakanın moleküler analizinde; KISS1R geninde c.969C>A (p.Y323X) ve daha önce literatürde tanımlanmamış 

c.170T>C (p.L57P) bileşik heterozigot mutasyonları saptandı. Ailenin moleküler analizinde; annenin p.L57P mutasyonunu, babanın ise 

p.Y323X mutasyonunu heterozigot olarak taşıdığı tespit edildi. Diğer üç kız kardeşi de değerlendirildi. Biri 12 yaşında diğeri 14 yaşında iki kız 

kardeşinde de puberte evresi Tanner evre I idi. Plazma gonadotropin ve östradiol düzeyleri prepubertal düzeydeydi. Pelvik USG ve pelvik 

MRI’da uterus ve overler prepubertal boyutlardaydı. Kromozom analizi her ikisinde de 46XX idi. Her iki kardeşinin de KISS1R geninde aynı 

bileşik heterozigot mutasyonları taşıdıkları saptandı. Beş yaşındaki kız kardeşinde mutasyon saptanmadı. 

Sonuç: Son yıllarda hayvan modellerinde ve insanlarda KISS1R geninde normosmik hipogonadotropik hipogonadizme yol açan inaktive edici 

mutasyonlar saptanmıştır. Biz de anne ve babası arasında akrabalık olmayan üç kardeşte IHH’ye yol açan KISS1R geninde biri yeni, diğeri daha 

önceden tanımlanmış bileşik heterozigot mutasyon saptadık. 

  

Anahtar Kelimeler: idiopatik hipogonadotropik hipogonadizm, KISS1R, kisspeptin 

 

 

[P-210] 
LHRH İle Uyarı Testinde FSH, LH Yanıtlarının ve Yanıt Zamanlarının Değerlendirimesi 
  

Şervan Özalkak, Semra Çetinkaya, Fatma Can Budak, Şenay Savaş Erdeve, Zehra Aycan 

Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

  

GİRİŞ:Santral puberte prekoksta(SPP), bazal gonadotropinlerin ölçümünün tanısal değeri, pulsatil salınım nedeniyle düşüktür, tanıdaLHRH ile 

uyarı testi(LHRH-UT) altın standarttır.Bu testte;LHRH uyarısına belli zamanlarda verilen,FSH-LH yanıtları değerlendirilmekte,hipotalamus-

hipofiz-gonad(HHG)aksının aktivasyonu belirlenmektedir.ÇalışmamızdaLHRH-UTsırasında elde edilen FSH-LHyanıtlarını değerlendirmeyi, 

mevcut yanıt zamanlarının tanısal değerini saptamayı ve LHRH-UT’nin ekonomik ve zamansal yükünü hafifletebilecek en uygun kan alma 

zamanlarını bulmayı amaçladık. 

Materyal-Metod: 01/08/2016-31/12/2017arasında puberte prekoks ön tanısı ile, kliniğimizde LHRH-UTuygulanmış olan 3 yaşından büyük kız 

olgular geriye dönük olarak alındı.  

LHRH-UT Protokolümüz:Gece açlığı sonrası sabah 08:00-09:00 saatlerinde; bazal LH-FSH düzeyleri alınır, 2,5μg/kg (maksimum 

100μg),LHRH(Ferring®, 0,1 mg/mL ampul)İV puşe verilir, puşe sonrası15.-30.-45.-60.-90.dakikalarda LH-FSH düzeyleri alınır. 

LHRH-UT Yanıtlarının değerlendirilmesi:Sonuçlaruyarılmış LH-İCMA için, bizim test protokolümüze göre verilmiş, iki eşik değere(ED) göre 

de değerlendirildi:Uyarılmış LH-İCMA ile;1.ED>5 mIU/ml,2.ED>3,3 mIU/mlpubertal yanıt kabul edildi.İCMA kiti ölçüm içi sapma payı %2,3-

2,9,ölçümler arası sapma payı%1,5-2,4 idi(AdviaCentaur©) 

Bulgular:  

Yaşları 7,5±1,22(3,4-9,5) yıl olan, 207 kız olgu çalışmaya dahil edildi.LHRH-UT ile; 1.ED’ye göre olguların %48,7’ü(n=101),2.ED’ye 

göre%67’si(n=139) pubertaldi.Olguların iki ED’ye ve pubertal&prepubertal duruma göre; yaş,bazal&DorukLH değerleri(DLH),DLH zamanları 

Tablo1’de sunuldu.Bazal lh değeri0,3mIU/ml ve üzerinde olan 30 hastanın 29'unda(%96,6)1.ED'e göre, %100'ünde 2.ED'e göre pubertal yanıt 

elde edildi.Pubertal olgularda 90.dakika DLH değeri saptanmadı.2.ED’ye göre 15.dakikada birolgu dışında pubertal DLH değeri 

saptanmadı.1.&2.ED’ye göre pubertal&prepubertalDLH yüzdeleri istatistiksel olarak tüm dakikalarda farklı bulundu(Tablo1).1.ED’ye göre 

pubertal LH değerine ulaşan 101 olgunun%93,06’sında(94) 45.dakikada,%83,1’inde(84) 30.dakikada,%77,2’sinde(78) 60.dakikada pubertal LH 

değeri mevcuttu. 45.dakikada LH değeri>5mIU/ml olmayan 7 hastanın LH değerleri4,7-4,7-4,8-4,83-4,85-4,9-5mIU/ml idi. 

2.ED’ye göre pubertal LH değerine ulaşan 139olgunun,%97,1’inde 45.dakikada,%96,4’ünde 60.dakikada,%94,2’sinde 30.dakikada pubertal LH 

değeri mevcuttu.1.ED’ye göre 30.-45.dk örnekleri%98, 30-60.dk örnekleri%92, 45-60.dk örnekleri%95 oranında tanısaldı.2.ED’ye göre30.-

45.dk örnekleri%99,2, 30-60.dk örnekleri%99,2, 45-60.dk örnekleri%99,2oranında tanısaldı.Her iki ED’ye göre 30.-45.-60.dakikalar birlikte 

değerlendirildiğinde; %100 pubertal LH değerinin yakalandığı saptandı. 

 

Sonuç: LHRH-UT sırasında15.-90.dakikalarda örnek almanın gerekli olmadığını,45.dakika LH değeri almanın 1.ED için%93,06, 2.ED 

için%97,1 yeterli olduğunu, kit hata payı da gözönüne alınırsa 1.ED için %96, 2.ED için %99,2 yeterli olabileceğini, aksi halde 30-45-60.dakika 

örneklemlerinin%100 pubertal LH yanıtını yakaladığını saptadık. 

  

Anahtar Kelimeler: kız, puberte prekoks, LHRH testi, 45. dakika, doruk LH 
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[P-211] 
Lenfödem Nedeniyle Tetkik Edilen Olguda Turner Sendromu 
  

Funda Feryal Taş1, Edip Unal1, Yusuf Kenan Haspolat1, Alper Akın2, Hasan Balık2 
1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinolojisi BD.Diyarbakır 
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyolojisi BD.Diyarbakır 

  

Amaç: El ve ayakta lenfödem olan hastalarda beraberinde kardiak anomali olması halinde Turner Sendromunun düşünülmesi 

 

Turner sendromu (TS) dişi cinsiyetteki seks kromozom bozukluklarının en sık görülenidir. Sıklığı canlı kız yeni doğanlarda 1/2000 olarak 

bildirilmiştir. TS’undaki fenotipik özellikler geniş bir spektrum göstermektedir. Özellikle 45, XO karyotipi taşıyan olgularda fenotip daha 

belirgindir. Boy kısalığı ve gonadal disgeneziye bağlı hipogonadizm en sık karşılaşılan bulgulardır. Kardiyovasküler anomalilerin görülme 

sıklığı %55 e kadar yükselebilmektedir. Lenfödem lenfato-juguler bileşke düzeyinde obstrüktif malformasyona sekonder olarak gelişir. 

Doğumda el ve ayaklarda görülen ve ilk yıl içinde kaybolan lenfödem intrauterin dönemde oluşan ödemin kalıntısıdır. 

Olgu: Öyküsünden; Miadında sağlıklı anneden NSVY ile 2500 gr ve 46 cm olarak başka hastanede doğan hastanın solunum sıkıntısı olması 

nedeniyle yatırıldığı, yaklaşık 4 hafta yenidoğan yoğun bakım ünitesinde takip edildiği ve bu dönemde el ve ayaklarda ödem saptanması 

nedeniyle çocuk endokrinoloji polikliniğine yönlendirildiği öğrenildi. 1 aylık iken hastanemize başvurdu. Fizik muayenede; ağırlık:2500 gr 

(SDS:- 0,72), boy: 46 cm (SDS:-1,6 ), el ve ayak sırtında belirgin ödem ile düşük ense saç çizgisi mevcut idi. Kardiyak muayenede üfürüm 

duyulmadı. Yapılan transtorasik ekokardiyografisinde Aort Koarktasyonu- istmusta hipoplazi, bozulmuş sol ventrikül sistolik fonksiyonları, 

Pulmoner Hipertansiyon tespit edildi. Acil cerrahi açısından değerlendirilmek üzere ileri merkeze sevk edildi. Hormon tetkiklerinde FSH:160,5 

(0,24-14,2) mIU/ml,LH:12,28 (0,02-7) mIU/ml. Batın ultrasonografisinde patoloji saptanmadı. Yapılan kromozom analizi sonucunda 45,XO TS 

saptandı. 

Sonuç olarak; el ve ayak sırtında (dorsal yüzünde ) lenfödem mevcut olan yenidoğan hastalarda mutlaka TS açısından değerlendirilmelidir. 

Kardiyak muayenede üfürüm olmasa bile aort koarktasyonun ekarte edilmesi açısından transtorasik ekokardiyografik inceleme yapılması 

önerilmektedir. 

  

Anahtar Kelimeler: Ayakta lenfödem, Elde lenfödem, Aort koarktasyonu, Turner sendromu 

 
 

[P-212] 
Sitrüllinemili Olgusuna Eşlik Eden Puberte Prekoks 
  

Murat Karaoğlan, Mehmet Keskin, Emel Aytaç 

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocı-uk Endokrinoloji Bilim Dalı 

  

Sitrüllüniemi arjininosüksinat sentetaz eksikliğne bağlı hiperamonyemi ve sitrüllinemi ile karakterize otozomal resesisf kalıtılan metabolik 

hastalıktır. Gonodatropin bağımlı puberte prekoks olgularının küçük bir bölümü organik bir lezyon sonucu ortaya çıkmaktadır. Biz bu bildiride 

sitrüllinemiye bağlı gelişen nörodejeneratif beyin hasarlanmasına ikincil gelişen bir puberte prekoks (PP) olgusunu sunarak metabolik 

hastalıklara eşlik edebilecek puberte prekoks kliniğine dikkat çekmek istedik. 

Olgu Sunumu 

7.5 yaşındaki erkek hastanın öyküsünden doğumunun 2. ayında ağır metabolik kriz ve ensefalopati kliniği ile başvuran hastada yapılan 

tetkiklerde sitrüllinemi tanısı aldığı öğrenildi. Pubik kıllanma artışı şikayeti ile başvuran hastanın muayenesinde hem boy hem de kilo ölçümleri 

3 persentilin altında idi. Belirgin motor mental gerilik saptandı. Tanner skorlamasında pubik kıllanma evre 2-3 bulundu. Penis boyu 8 cm, testis 

volümü 4ml olarak ölçüldü. Anormal cilt bulgusu saptanmadı. Hastanın yapılan laboratuar testlerinde bazal testesteron 136 ng/ml, FSH 2.35 

mIU/ml, LH 1.82 mIU/ml, ACTH, Kortizol, 17HP, 11 DOC, Kemik yaşı 9 yaş olarak belirlendi. Hastanın çekilen kraniyal MR 

görüntülemesinde yaygın ensefalomazi ve 3.ventrikülde dilatasyon, hipofiz MR’ında ise bombeleşme saptandı. Hastaya santral PP tanısı 

konularak Triptotrelin asetat 3.75mg/3 hafta başlandı. 

Tartışma  

Hipofiz ve hipotalamus dışı beynin organik patolojilerinden köken alan PP olguları çok nadir görülür. Bu hastalarda çoğunlukla pubert 

gecikmesini de içeren pubertal gelişim sorunları beklenir. Yaygın ensefalomalazi, hidrosefali, menenjit, araknoid kistler, travma sonrası gibi 

durumlarda PP geliştiği bildirilmektedir.  

Beynin hasarlanması ile giden durumlarda ortaya çıkan PP’un etyopatogenezi tam olarak bilinmemekle beraber GnRH’yı inhibe eden sistemlerin 

baskılanması nedeniyle stimülan sistemlerin aktive olması en çok sorumlu tutulan mekanizmadır. 

Literatürde sitrüllinemi ve PP birlikteliği bildirilmemiştir. Ancak biz ortaya çıkan bu PP birlikteliğinin sitrüllineminin doğasından kaynaklanan 

bir komplikasyon değil, nörodejeneratif beyin hasarına ikincil gelişmiş olduğunu düşünmekteyiz. 

Sonuç olarak biz hipotalamus ve hipofiz dışı beyin hasarlanması ile giden nörodejeneratif patolojisi olan olgularda PP nin gelişebileceğine ve 

olguların bu açıdan da izlenmesi gerektiğini önermekteyiz. 

  

Anahtar Kelimeler: puberte prekoks, sitrüllinemi, ensefalomalazi 
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[P-213] 
Puberte Prekoz Tedavisi Sırasında Tip 4 Hipersensitivite Reaksiyonu Gelişen Bir Olgu 
  

Gamze Çelmeli1, Mesut Parlak2, Fatih Çelmeli3, Rıza Taner Baran1, Sema Akçurin2 
1S.B.Ü. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinolojisi Kliniği, Antalya 
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı, Antalya 
3S.B.Ü. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Alerji ve İmmunoloji Kliniği, Antalya 

  

Amaç: Çocuklarda santral puberte prekoz tedavisinde kullanılan GnRH analoglarının yan etkileri arasında enjeksiyon yerinde steril abse, baş 

ağrısı, menapoz benzeri bulgular ve nadir olarak anafilaksi (tip 1 alerjik reaksiyon) bulunmaktadır. Tedavide kullanılan başlıca GnRH analogları 

Triptorelin (Decapeptyl Depot) ve Leuprolid (Lucrin Depot) asetattır. Burada her iki ilaca karşı da tip 4 alerjik hipersensitivite reaksiyonu 

geliştiren bir olgu sunulacaktır. 

Olgu: 7 yaş 10aylık kız hasta meme gelişimi nedeni ile başvurdu. Özgeçmiş ve soy geçmişinde özellik yoktu. Fiziki muayenesinde boy: 138,7cm 

(hsds: +2,46), kilo: 35,6kg (wsds: +1,9), meme gelişimi Tanner evre 3, pubik kıllanması evre 2, kemik yaşı: 11 yaş ile uyumluydu. LHRH uyarı 

testinde pik LH: 21mIU/L saptandı. US’da sağ over: 1,27ml, sol over 1,87ml saptandı. Puberte prekoz tanısı ile subkutan Leuprolid asetat 

tedavisi başlanan hastanın 3. dozundan iki gün sonra enjeksiyon yerinde kızarklık, geniş endürasyon ve püstül geliştiği, fistülizasyon ve akıntının 

skar bırakarak 2 haftada iyileştiği görüldü. İntramuskuler Triptorelin sonrasında sağ gluteal şişlik, kızarıklık, püstül ve fistülizasyon, bir aya 

kadar uzayan akıntı ve ağrı gözlendi. Triptorelin ve Leuprolid ile yapılan epidermal prik test ve intradermal test negatifti ancak intradermal test 

geç okuması kuvvetle pozitif saptandı. Standardizasyon olmaması nedeni ile Triptorelin ve Leuprolide karşı yama testi yapılamadı. Olguda 

puberte prekoz tedavisinde medroksiprogesteron asetat kullanıldı. 

Sonuç: GnRh analoglarına karşı gelişen tip 1 hipersensitivite reaksiyonlarında (ürtiker, anjioödem, anafilaksi) desensitizasyon ile ilaç kullanımı 

sağlanabilir. Ancak olguda her iki GnRh analoğuna karşı gelişen tip 4 alerjik hipersensitivite reaksiyonu T hücre tabanlıdır. Bu yüzden 

desensitizasyon yapılarak bu ajanlar ile tedaviye devam edilmesi mümkün olmamıştır. Olguda puberte prekoz tedavisinde medroksiprogesteron 

asetat kullanılmıştır. Tip 4 hipersensitivite reaksiyonunun tanı ve tedavideki yönetimin farklı olması ve literatürde daha önce bildirilmemiş 

olması ilgi çekicidir. 

  

Anahtar Kelimeler: leuprolid asetat, puberte prekoz, tip 4 hipersensitivite, triptorelin asetat 

 
 

[P-214] 
Graves Hastalığı İle İzlenen Olgumuzda Tedavi Zorluğu 
  

İsmail Dündar, Nurullah Çelik 

Malatya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı, Malatya 

  

Amaç: Graves hastalığının ile izlenen ve medikal tedaviye uyumsuzluğu nedeniyle radyoaktif iyot tedavisi planladığımız bir olguyu sunmak 

istedik. 

Olgu: On dört yaş 7 aylık kız hasta boyunda şişlik, terleme, çarpıntı, kilo kaybı, uykusuzluk, ellerde titreme yakınmaları ile başvurdu. Fizik 

muayensinde; puberte evre 5, vücut ağırlığı: 45.2 kg (13.7p), boyu 163 cm idi(53.3p). Tiroit evre 2 diffüz yumuşak ağrısızdı. Ateşi 37.4°C, 

KTA:124/dk, tansiyonu 140/80 mmHg olarak ölçüldü. Göz bulguları saptanmadı. EKG’si sinüs taşikardisi ile uyumlu idi. sT4: 5.2 ng/dL, sT3: 

32.55 pg/mL, TSH:0.005 mlU/L, anti-tiroglobulin negatif, anti-TPO pozitif, Trab çalışılamadı. Ultrasonografisinde tiroit boyutlarının artığı 

parankim ekolarının heterojen olduğu saptandı. Tiroit sintigrafisi graves hastalığı ile uyumlu olarak yorumlandı. Semptomatik olması nedeni ile 

propranolol ve metimazol tedavisine başlandı. İzleminde metimazol tedavisini düzenli kullanmaması nedeniyle 3 kez ağır hipertroidi krizine 

gelişti. Tedavi uyumsuzluğu olan hastamız tedavinin 8.ayında radyoaktif iyot tedavisi verilmesi planlandı. Hastaya 15 mci I-131 verildi. RAI 

tedavisinden 2 hafta sonra kontrole gelen hasta hastanın klinik ve laboratuvar hipertiroidi mevcut olması nedeniyle propranolol ve izleminde 

metimazol başlandı. RAI tedavisinden 2 ay sonra ilaçları bırakan hastanın klinik ve laboratuvar hipertiroidi bulguları gelişti. Hastaya tekrar 

Metimazol ve propranolol tekrar başlandı. 

Tartışma: Radyoaktif iyot etkisini 6 hafta ile 3 ay arasında gösterir. RAI tedavisi üzerinden 5 ay geçmesine rağmen remisyon sağlanamayan 

hastaya 2. kez radyoaktif iyot tedavisi verilmesi ilgili olarak: 1) İkinci doz RAI tedavisi ne zaman verelim? 2) ikinci kez verilecek RAI dozu? 3) 

Malignite riski? Yetersiz yapılan tedaviler ile bırakılan rezidü tiroid dokusunda malignite gelişebilmektedir. 4) Cerrahi ne zaman seçenek olur 

mu? Bu sorularla ilgili bir tartışma planladık. 

  

Anahtar Kelimeler: Graves astalığı, Radyoaktif iyot, Hipertiroidi 
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[P-215] 
Otoimmün Olmayan Subklinik Hipotiroidinin Antropometrik Parametreler, Kardiyovasküler Risk Değişkenleri, Glukoz 

ve Lipid Metabolizması Üzerine Etkisi 
  

Zeynep Ergin, Şenay Savaş Erdeve, Erdal Kurnaz, Semra Çetinkaya, Zehra Aycan 

Dr.Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji 

  

Amaç: Bu çalışmadaki amacımız otoimmün olmayan subklinik hipotiroidinin klinik seyrini ve sistemler üzerinde etkisini prospektif olarak 

değerlendirmekti. 

Gereç–Yöntem: Çalışmaya 3-18 yaş arasında, VKİ 85. persentilin altında, boy SDS -2.5’un üzerinde, guatrı bulunmayan, otoimmün olmayan 

subklinik hipotiroidi tanısı alan (st4 düzeyi normal, TSH düzeyi yüksek) 25 hasta dahil edildi. Olgular tanıda ve tedavisiz izlemin 3. ayı ve 1. 

yılında değerlendirildi. 

Bulgular: Yirmibeş olgunun yaş ortalaması 9.65±2.89 yıl olup, 17’si(%68) kız, 8’i(%32) erkek; %68’i prepubertal, %32’si pubertal evredeydi. 

TSH ortalaması tanıda 6.92±0.92, izlemin 3. ayında 4.77±1.57, birinci yılında 4.51±1.79 mIU/L bulundu. Bir yıllık izlemde subklinik hipotiroidi 

%73.7 oranında düzeldi ve hipotiroidi gelişen olgu olmadı. Birinci yılda subklinik hipotiroidisi düzelen ve devam eden olguların tanı TSH, sT4 

düzeyleri, yaş, puberte ve cinsiyetleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. Birinci yıl idrar iyot düzeyi tanı ve 3. ay idrar iyot 

düzeyiyle benzerdi. Tanıda ve izlemin 1. yılında boy SDS ve VKİ SDS’leri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. İzlemde TSH düzeyi 

normale dönen hastaların VKİ SDS’lerinde azalma olduğu görüldü (p=0.011). Tanı ve izlemin birinci yılında kalp tepe atımı, diyastolik kan 

basıncı, lipid profili, açlık kan şekeri, açlık insülin düzeyi, HOMA-IR, hemoglobin, beyaz küre, trombosit, CRP düzeyleri ve tiroid volümü 

karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. İzlemin birinci yılında sistolik kan basıncı ve sensitif CRP değeri tanıya göre 

anlamlı olarak yüksek bulundu. Ancak subklinik hipotiroidisi devam eden grupta hipertansif olan olgu yoktu ve bu grupta sistolik kan basıncının 

ve sensitif CRP değerinin tanıyla benzer olduğu görüldü.  

Sonuç: Otoimmün olmayan, normal vücut kitle indeksine sahip, TSH düzeyi 5.5–10 µIU/ml arasında olan subklinik hipotiroidili olgularda 

izlemin 3. ayında subklinik hipotiroidinin %68.2 oranında, izlemin 1. yılında %73.7 oranında düzeldiği görüldü. Tedavisiz izlemde subklinik 

hipotiroidinin boy SDS, VKİ SDS, kan basıncı, glukoz ve lipid metabolizması üzerine etkisinin olmadığı sonucuna varıldı. 

  

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Glukoz Metabolizması, Kan Basıncı, Lipid Metabolizması, Subklinik Hipotiroidi 

 
 

[P-216] 
Çocukluk Yaş Grubunda Kalıtsal “Meduller Tiroid Karsinoma (MTK)” Tanısı Alan ve Risk Taşıyan RET Onkogen 

Pozitifliği Olan Olguların Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi 
  

Zeynep Şıklar1, Tuğba Çetin1, Handan Dinçaslan2, Emel Ünal2, Merih Berberoğlu1 
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Ankara 
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Onkoloji Bilim Dalı, Ankara 

  

Giriş-Amaç: Kalıtsal Medüller Tiroid Karsinomu (MTK), ‘Rearranged during Transfection’ (RET) mutasyonu sonucu görülen, çocukluk yaş 

grubunda nadir olan ve invazif özellikte nöroendokrin tümördür. MEN2A ve MEN2B bu grupta yer almakta, tanı ve izleminde ciddi sorunlar 

barındırabilmektedir. Hastalığın kalıtsal geçisi nedeni ile aile taraması yapılmakta ve uygun yaşta profilaktik tiroidektomi yaşam kurtarıcı 

olabilmektedir. Bu çalışmada çocukluk yaş grubundaki MTK açısından risk taşıyan RET mutasyonu taşıyan olguların başvuru şekilleri, tanısal 

klinik ve biyokimyasal özellikleri, genetik analizleri, tedavi yöntemleri verilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Olgular ve Yöntem:  

Bu araştırmaya kalıtsal MTK tanısı alan hastalar ile ailesinde MTK ve/veya RET mutasyonu saptanarak değerlendirilen hastalar alınmıştır. 

Bulgular:  

Çalışmaya 4 kız, 2 erkek toplam 6 olgu dahil edilmiştir. Anne veya babasında MEN2A ya özgü RET mutasyonu olan 5 olgu ve MEN2B tanılı 1 

olgu vardı (Tablo 1). C634Y mutasyonu taşıyan 3 olgu ve ve mukozal nöroma ile başvurup M918T mutasyonu olan 1 olguya profilaktik 

tiroidektomi yapıldı. Tiroidektomi yapılan olguların tümünde medüller mikrokarsinom, birinde ek olarak papiller tiroid karsinomu saptandı. İki 

kardeş S981A mutasyonuna sahipti ve birincisinde ciddi lokal invazyon ile giden MTK mevcuttu. İnoperabl olan olguda sorefanib (protein kinaz 

inhibitörü) ile kısmı yanıt alındı. Olgunun annesi asemptomatik olup 6 aylık kardeşi tiroidektomi açısından değerlendirmeye alındı. 

Hiçbir olguda feokromasitoma ya da paratiroid hiperplazisi yoktu. 

Sonuç:  

*S981A gibi nadir görülen RET mutasyonlarında genotip-fenotip ilişkisi halen net olmayıp aile içinde dahi farklı klinik tablolar 

görülebilmektedir.  

*Profilaktik tiroidektomi yaşam kurtarıcı olabilmekle birlikte, iyatrojenik hipotiroidi ve hipoparatiroidi açısından zamanı tartışmalıdır. 

*Erken yaş grubunda da medüller mikrokarsinoma papiller tiroid karsinomu eşlik edebilmektedir. 

  

Anahtar Kelimeler: medüller tiroid karsinomu, RET onkogeni, MEN2A, MEN2B, profilaktik tiroidektomi 
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[P-217] 
Tiroid Hormonu Reseptör β (TRHβ) Mutasyonunda Farklı Klinik Prezentasyon 
  

Enver Simsek1, Muziho Mimota2, Samuel Refetoff2 
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Eskişehir 
2Chicago University School of Medicine, Molecular Genetic Center, USA 

  

Tiroid hormon reseptör-β geninde (THRβ) mutasyon saptanan tiroid hormon direnci (RTHβ) hastalarında tiroid fonksiyon testleri tipik olarak; 

tiroid hormonları (T4,T3) artmış, TSH seviyesi normal limitlerde veya biraz artmış, tirotoksikozis semptomlarının olmaması ve guatr ile 

karakterizedir. Bu olguların çoğu dominant negatif TRHβ mutasyonu açısından heterozigottur. RTHβ doku cevapsızlığının derecesine göre 

klinik fenotipleri oldukça farklılık gösterir. Burada aynı aileden 3 olgu sunulacak. 

Olgu sunumu 1: 9,5 yaşında erkek hasta aşırı terleme, çarpıntı ve kilo kaybı yakınması ile başvurduğu hastanemiz çocuk polikliniğinde tiroid 

fonksiyon testlerinde serbets T3 ve serbest T4 yüksek, TSH normal limitlerde (Tablo 1) bulunması üzerine çocuk endokrinoloji kliniğine 

yönlendirildiği; hastanın fizik muayenesinde ağırlık 22.5 kg (3.persentild), boy 132 cm (25-50 persentil), nabız 115 /dk, baş çevresi 43 cm 

Olgu sunumu 2: Olgu 1’in küçük kardeşi; 4.2 yaşında erkek hasta aşırı terleme, ishal ve kilo kaybı, çabuk yorulma, acıkma, ishal yakınmaları ile 

getiriliyor. Fizik muayenesinde vücut ağırlığı 15.5 kg (50. Persentil), boy 106 cm (97.persentil), baş çevresi 46 cm (< 3.persentil), tiroid 

fonksiyon testleri tablo 1’de verildi.  

Her 3 hastanın otoimmun tiroid antikor panelleri negatif idi. Tiroid fonksiyon testlerine göre tiroid hormonu direnci düşünüldü. THRβ geni 

mutasyonu “Next Generation Sequence-NGS” yöntemi ve Sanger dizi analizi doğrulama ile çalışıldı. Baba ve kardeşlerde THRβ geni exon 9’da 

heterozigot olarak A317T mutasyonu saptandı (Şekil 1) 

Tartışma: RTHb klinik fenotip etkilenen dokuya göre oldukça değişkenlik gösterir. Aynı mutasyon farklı hastada farklı fenotip gösterebilir. 

Burada sunulan 3 olguda ise ortak fenotip var idi; Periferik dokularda hipertiroidi (taşikardi, kilo kaybı ve terleme), troid hormonlarının santral 

etkilerine ise direnç nedeniyle negatif feed-back düzenleme etkilenmiştir. Genel olarak, hastalığın ortaya çıkabilmesi tek bir mutant genin olması 

yeterli olabilmekte, bu da RTHβ’nin otozomal dominant kaltım gösterdiğini desteklemektedir. Bizim olgularımızın üçünde de heterozigot 

mutasyon görülmesi bu teoriyi desteklemektedir. Tüm bu bilgiler ışığında hastalığın patogenezinde “wild-tip TRHβ”nın dominant-negatif 

inhibisyonu rol oynamaktadır. 

  

Anahtar Kelimeler: TRβ, tiroid hormon direnci, kraniostenoz 

 
 

[P-218] 
Adolesan Döneminde Subakut Tiroidit ve Graves Hastalığı Birlikteliği 
  

Jamala Mammadova, Cengiz Kara, Eda Çelebi Bitkin, Murat Aydın 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi,Çocuk Endokrinoloji Ana BilimDalı,Samsun 

  

Amaç: Subakut tiroidit (SAT) viral enfeksiyona bağlı gelişen tiroid bezinin granülomatöz inflamasyonudur. Boyun bölgesinde şiddetli ağrı ve 

geçici destrüktif tirotoksikoz ile kendini gösterir. Graves hastalığı (GH) ise TSH reseptör antikorlarına bağlı dirençli tirotoksikoz ve kronik 

lenfositik infiltrasyon ile karakterize otoimün bir hastalıktır. SAT ve GH’nin eş zamanlı görülmesi son derece nadirdir ve bugüne dek sadece 40 

yaş üzeri beş kadın olguda rapor edilmiştir. Burada SAT ve GH eşzamanlı gelişen adolesan kız olgu sunulacaktır 

Olgu: On dört yaşında kız ateş, boğaz ağrısı, yutkunma güçlüğü, çarpıntı, sinirlilik, terleme ve sıcağa tahammülsüzlük yakınmalarıyla başvurdu. 

Fizik muayenede ağırlık 58,9 kg (75. p), boy 158,5 cm (50. p), VKİ 23,4 kg/m2 (75-80. p) ve puberte evre 5 idi. Tiroid dokusu ağrılı, hassastı ve 

evre 2 guatrı vardı. Her iki göz hafif ekzoftalmikti. Tansiyon 119/74 mmHg ve nabzı 150/dk ölçüldü. Diğer sistem bulguları normaldi. Tam kan 

sayımında hemoglobin 10,8 g/dL, lökosit 20.430/µL ve nötrofil 16.540/µL bulundu. Sedimentasyon 50 mm/saat ve CRP 53,8 mg/L (0-5) idr. 

Tiroid testlerinde sT3: 16,9 pg/mL (2,5-5,0), sT4 >7,77 ng/dL (0,98-1,67), TSH: <0,005 µIU/mL (0,51-4,3), anti-TPO: 229,6 IU/mL (0-26), anti-

Tg: 34,99 IU/mL(0-64), tiroglobulin: 472,4 ng/mL (1,6-60) ve tiroid stimulan immunglobulin (TSİ) 97,8 IU/L (<0,55) saptandı. Tiroid USG bez 

kanlanmasında aşırı artış ve inflamasyonun varlığını gösterdi. Metil prednizolon 32 mg/gün, metimazol 30 mg/gün ve propranolol 2x40 mg 

dozlarında başlandı. İzlemde ağrı semptomu 48 saat içinde kayboldu ve steroid tedavisi 4 hafta içinde azaltılarak kesildi. İzlemin 3. ayında 

sedimentasyon hızı 8 mm/saat ve kan sayımı normal olan olgu 15 mg/gün metimazol tedavisi altında suprese TSH ve ötiroid halde 

izlenmektedir. 

Sonuç: Olgumuz ağrılı tiroidit, ateş ve akut faz reaktanlarının yüksekliği ile SAT ve dirençli tirotoksikoz, ekzoftalmi ve anti-TPO, TSİ 

antikorlarının varlığı ile GH özelliklerini birarada göstermiştir. Orta yaş üzeri erişkin kadınlarda çok nadir tanımlanmakla birlikte olgumuz SAT 

ve GH birlikteliğinin çocukluk dönemindeki ilk örneğidir. 
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Papiller Tiroid Karsinomu Olgularımız: On Yıllık Deneyimden Çıkarımlar 
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Amaç: Çalışmanın amacı papiller tiroid karsinomu (PTK)tanısı alan hastaların özelikleri,hastalık evresi ve uygulanan tedavilerin incelenmesidir. 

YÖNTEM.Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Endokrinoloji bölümüne 2007-2017 yılları 

arasında PTK tanısı konulan 25 olgunun verileri retrospektif olarak incelendi.  

Sonuçlar: Yirmi beş olgunun %80’i kız (n=20) olup ortalama tanı yaşı 13,2 yıldı.Hastaların 9’u (%36) 2007-2012, 16’sı (%64) 2013-2017 yılları 

arasında tanı almıştı (Tablo 1).Olguların %12’si boyun USG’de rastgele saptanan tiroid nodülü ile,%88’i boyunda şişlik yakınması ile 

başvurmuştu.Baş-boyun muyenesinde %64 palpe edilebilen nodül,%40’ında guatr, %8’inde servikal lenfadenopati saptanırken olguların %16’sı 

normaldi.Laboratuvar incelemesinde TSH 2,53±2,08 μlU/mL,serbest T4 1,06±0,31 ng/dL,tiroglobulin düzeyi 226,6±332 ng/mL idi.Tiroid 

otoantikorları %80 negatifti.Tiroid USG’de 3 olguda (%12) nodül boyutunun 1 cm altında iken;bir hastada şüpheli bulgular nedeniyle diğer iki 

hastada ise baş-boyun RT öyküsü olması nedeniyle İİAB yapılmıştı.USG'de nodüllerin % 20’si kistik,% 44’ü solid iken geriye kalan 

görüntülemelerde nodül özelliği belirtilmemişti.İİAB sonuçları 5 olguda (% 20) bening,11 olguda (% 44) malignite şüphesi ve 7 olguda (% 28) 

maligndi.Yirmibir olguda total tiroidektomi yapılırken 4 olguda lobektomi yapılmıştı.Cerrahi sonrası bir hastada sol omuzda düşüklük, iki 

hastada kalıcı hipoparatiroidi gelişmişti.Tümör dokusunun ortalama hacmi 12,9 ±2,59 cm3 saptanmış,tümör boyutu ile uzak organ metastazı 

arasında ilişki bulunmamıştır(p=0,292).Olguların yedisinde lenf nodu metastazı,ikinsinde akciğer metastazı saptandı.I131 ile tüm vücut taramada 

hastaların %52’sinde(n=13) rezidü/nüks olarak yorumlanan tutulum saptanmıştı.Olguların %76’sına(n=19) radyoaktif iyot ablasyon tedavisi 

uygulandı.Hiçbir olguda mortalite görülmedi. 

TARTIŞMA:Son yıllarda papiller karsinoma sıklığı artmakla birlikte bu artışın nedenin hastalığa subklinik evrede tanı konmasının rolü 

olabileceği düşünülmektedir.Bizim çalışmamızda son yıllarda merkezimize başvuran PTK olgusunda sayısal olarak artış olmakla birlikte tek 

merkezde ve az sayıda hasta ile yapılan bir çalışma olduğundan bu durum insidans artışı olarak yorumlanamamaktadır.Çalışmamızda nodül 

boyutu <1 cm olmasına rağmen PTK tanısı alan üç olgunun,tiroid nodülüne biyopsi ve cerrahi kararı verilirken tümör boyutu ve USG 

özelliklerinin yanısıra hastanın RT öyküsü gibi ek durumlarındagöz önünde bulundurulması gerektiğini düşündürmüştür. 
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Giriş: Primer membranöz nefropati (MN) fosfolipaz A2 reseptörlerine (PLA2R) karşı gelişen antikorlar ile oluşan çocukluk çağının nadir bir 

nefrotik sendrom nedenidir. Membranöz nefropati ve Graves birlikteliği oldukça nadirdir. Burada Graves hastalığı tanısı ile izlenirken MN tanısı 

alan, tiroid otoantikorları ve PLA2R antikorları pozitif bulunan, rituksimab ile tedavi edilen bir olgu sunulmuştur.  

Olgu: Onbeş yaşında kız olgu, çarpıntı ve ellerde titreme yakınması ile başvurdu. Antropometrik ölçümleri boy: 159,3 cm (-0,47 SD), ağırlık: 

91,1 kg (3,95 SD), VKi: 35,9 (3,47 SD) idi. Fizik bakısında kalp tepe atımı (100/dk), kan basıncı 130/90 mmHg (> 95p) idi. Evre 2 guatrı vardı 

ve ergenlik değerlendirmesi Tanner evre 5 ile uyumlu idi. Laboratuvar incelemesinde tiroid hormonları yüksek, TSH’sı baskılanmıştı [sT3: 

17,19 pg/ml, sT4: 4,61 ng/dl, TSH: 0,006 mIU/L]. Tiroid otoantikorları (Anti TPO: 340,3 IU/L anti TG: 85 IU/L ) ve TSH almaç antikorları 

(TRAK):17,7 U/ml yüksekti. Tiroid ultrasonografisi tiroidit ile uyumluydu, sintigrafide hafifçe artmış heterojen aktivite tutulumu vardı. Bu 

bulgularla Graves hastalığı tanısı konularak metimazol tedavisi başlandı. Tedavisinin 3. ayında tam idrar tahlilinde 3(+++) protein saptandı. 

Ödemi yoktu, serum albümini ve kreatinini normaldi. 24 saatlik idrar proteini 2,6 g/gün (1,3 g/m2/gün) saptandı. Kompleman düzeyleri ve 

antidsDNA normal, ANA hafif pozitif, p-ANCA ve c-ANCA negatifti. Nefrotik düzeyde sebat eden proteinürinin antitiroid tedaviyle ilişkili 

olabileceği düşünüldü ve Graves hastalığı açısından remisyona giren olguda metimazol tedavisi kesildi. Tedavisiz 4 ay izlendi ancak proteinüri 

sebat etti (1,4 g/m2/gün). Böbrek biyopsisi yapıldı; glomerül basal membranlarında diffüz kalınlaşma, yaygın spike oluşumları ve segmentel 

duplikasyonlar ile MN tanısı kondu. PLA2R antikoru (1: 320) pozitif olan olguya rituksimab tedavisi başlandı.  

Sonuç: Bu iki hastalığın birlikteliği, bunların ortak otoimmun zemin üzerinde oluşmuş olabileceğini düşündürmektedir. Literatürde bildirilen 

olgularda tiroid peroksidaz ve tiroglobulin antijenleinin glomerül bazal membranında birikimi gösterilmiştir. 
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Amaç: Hashimoto ensefalopatisi (HE), otoimmun tiroidit ile ilişkili nadir bir durum olup, davranışsal ve kognitif değişiklikler, myoklonus, nöbet 

benzeri epizotlar, psikiyatrik bulgular gibi değişken klinik özelliklerle seyredebilir. Genelde 45-55 yaş arasında, kadınlarda erkeklere göre beş 

kat fazla görülür. Çocuklarda az sayıda olgu bildirilmiştir. Tanı için serumda tiroid otoantikorları yüksekliği şarttır, ancak tiroid hormonları 

normal olabilir. Down sendromu olan hastalarda daha sık görüldüğü düşünülmektedir, gözden kaçarsa yanlışlıkla juvenil Alzheimer tanısı 

konabilir. Tedavide steroid ve plazmaferez kullanılmaktadır. Burada Down sendromu olan bir HE olgusunun nadir görülmesi nedeniyle 

sunulması amaçlanmıştır. 

Olgu: 6 yaş 6 aylık, Down sendromlu erkek hasta konuşamama nedeniyle Çocuk Nöroloji Kliniği’ne başvurdu. Elektif sezaryan doğumla, 3000 

g doğan, solunum sıkıntısı nedeniyle postnatal beş gün yatış öyküsü olan, kalp hastalığı ve bilinen tiroid problemi olmayan, iki yaşında 

yürümeye başlayan hastanın anlaşılır konuşması varken on ay önce kelimeleri ve göz temasını kaybetmeye başladığı öğrenildi. Tartı: 17,2 kg 

(50-75 p), boy: 111,7 cm (75 p), guatr yok, Puberte evre 1, nörolojik değerlendirmede göz teması kurmuyor, ismine dönmüyor, ellerini orta hatta 

birleştirip yoğun stereotipik hareket yapıyor, ileri geri sallanıyordu. Gilliam Otizm değerlendirme ölçeğinde(GARS) puanı 88 (kesme değeri 85) 

ile otizm spektrum bozukluğu tanısı konmuştu. Laboratuvarında TSH: 7,89 µIU/mL, fT4: 1,07 ng/dL, Anti-TPO: 587,52 IU/mL (N: <34), Anti- 

TG: 13, 64 (N<115) IU/mL, kolestrolü yüksek, diğer biyokimyasal ve hormonal değerleri normal sınırlarda idi. Beyin MR normaldi, EEG’de 

frontosantral bölgede nadir keskin dalga deşarjlar vardı. Tiroid ultrasonografisi kronik tiroidit ile uyumluydu. Bu bulgularla HE düşünülerek 

Deflazokort 1 mg/kg ve LT4 25 mcg/gün başlandı. Tedavinin üçüncü ayında GARS puanı 80’e düştü, göz teması süresi belirgin arttı, taklit 

yeteneği ve ortak dikkati yeniden belirdi, kelime söyleme başladı. Anti-TPO titresinde düşüş görüldü. 

Sonuç: İlerleyici kognitif bozulma veya otistik gerileme olan Down sendromlu hastalarda HE düşünülmelidir. Steroid tedavisi ile düzelme 

mümkün olduğundan hastalığın erken tanınması önemlidir. 
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Giriş: Çocukluk çağında Graves hastalığının(GH) tedavisinde medikal, radyoaktif iyot ve cerrahi seçenekleri bulunmakla birlikte pediatrik 

endokrinologların antitiroid ilaç(ATİ) tedavisi ile başlama tercihleri halen devam etmektedir. Ciddi hepatotoksik etkisi nedeniyle tercih 

edilmeyen propiltiurasilin yerini metimazol almıştır ve bu tedavi çıktıları ile ilgili deneyimler azdır. Bu çalışmada, pediatrik GH’ında metimazol 

tedavisi ile ilgili deneyimlerin değerlendirilmesi amaçlandı.. 

Metod: Kliniğimizde Graves tanısı (TRAB pozitifliği ve hipertiroidisi olan) alan ve metimazol tedavisi başlanan 48 hasta çalışmaya alındı ve 

kayıtları retrospektif olarak incelendi. Tedavi kesilmesini takiben 3 ay süre ile ötiroidinin devam etmesi geçici remisyon, 12 ay ve üzerinde 

devam etmesi remisyon olarak tanımlandı. 

Bulgular: Yaşları 16,5±4,2yıl olan hastaların %58’i kız, %83’ü pubertaldi. Tiroid hormon düzeyleri dikkate alınarak olgulara 0,4±0,2(0,1-

1)mg/kg/gün dozunda metimazol başlandı. Çalışmanın yapıldığı dönemde 48 hastanın 24'ünde(%50) metimazol tedavisi devam edilmekteydi. 

Metimazol tedavisi ile geçici remisyona sağlanan 21 hastanın 14'ünde(% 66,6) relaps görüldü. Relaps olanların 12’sinde yeniden metimazol 

başlandı. Metimazol yeniden başlananların 4’ü remisyona girdi. İki yıldan uzun süre metimazol tedavisi alan 29 hastanın yalnızca 

7’sinde(%24,1) uzun süreli remisyon (1-3 yıl) sağlandı. Metimazolün indüklediği yaygın deri döküntüsü (steven-johnson) olan 2 hasta ve uzun 

süre metimazol tedavisine rağmen remisyon sağlanamayan 5 hastada küratif(cerrahi/RAİ) tedavi uygulandı (Şekil 1). Uzun süreli remisyon 

sağlanan hastalarda, erkek cinsiyet oranı ve tanıdaki fT4 seviyeleri relaps görülen ve remisyon sağlanamayan hastalara göre anlamlı derecede 

düşük iken fT3/fT4 oranı ve metimazol tedavisinin süresi relaps görülen hastalara göre anlamlı derecede yüksekti. 

Sonuç: İki yıldan uzun süre metimazol alan hastalarımızın ancak %24.1'inde remisyon sağlandığı ve metimazol tedavisi altında ciddi yan 

etkilerin oldukça düşük olduğu tespit edildi. Erkek cinsiyet ve tanı anında yüksek sT4 düzeyleri artmış relaps riski ile ilişkili bulundu. Metimazol 

tedavisinin çok düşük dozlar gerekse bile 2 yıldan önce kesilmemesi, relaps riski yüksek hastaların değerlendirilerek, metimazol ile remisyon 

oranının düşüklüğü de dikkate alınarak cerrahi/RAİ tedavilerinin uygulanabileceği düşünüldü. 
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Amaç: Obez çocuklarda sıklıkla normal tiroid hormon seviyelerine izole tiroid stimulan hormon (TSH) yüksekliği eşlik eder. Bu durum izole 

hipertirotropinemi veya subklinik hipotiroidi (SKH) olarak adlandırılır ve çoğu zaman obezitenin bir sonucudur. Çalışmamızın amacı; çocukluk 

çağı obezitesinde SKH’nin miyokard fonksiyonlarını etkileyip etkilemediğini değerlendirmektir.  

Materyal ve Metot: Çalışmaya obez olup TSH seviyeleri normal olan 70 olgu ve obez olup SKH’si olan 38 çocuk ve ergen alınmış olup her iki 

gruptaki olguların tümüne miyokard fonksiyonlarını değerlendirmek amacıyla Doppler ekokardiyografi uygulanmıştır. 

Bulgular: Global sistolik fonksiyon, ejeksiyon fraksiyonu (EF) ile değerlendirildi ve gruplar arasında karşılaştırıldı. Sağ ventrikül global sistolik 

fonksiyonu ve basıncı anlamlı olarak SKH grubunda azaldı. SKH grubunda, mitral anülüsün septal ve lateral bölümlerinden elde edilen pik 

sistolik esneme mesafesi diğer gruba göre anlamlı azalma gösterdi (12,9±1,39 mm ve 14,1±1,33 mm; p=0,002 ve p=0,004). Benzer şekilde SKH 

grubunda doku Doppler görüntüleme (DDG) ile pik sistolik hareketin azaldığı gösterildi (9,6±1,8 cm/s ve 11,5± 1,7 cm/sn; p=0,03). Ayrıca SKH 

grubunda sol ventrikülün hem sistolik hem diyastolik fonksiyonlarda önemli değişiklikler gözlendi.  

Sonuçlar: Bu sonuçlar, SKH’li obez çocuklarda kardiyak fonksiyonların olası tutulumunu göstermektedir. Çocuklarda obezite ilişkili SKH’nin 

kardiyovasküler sonuçlarına dikkat çekilmesi pediatrik endokrinologların bu tip hastalara klinik yaklaşımlarını etkileyebilir. 
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Giriş: Tiroid hormon direnci (THD), tiroid hormonlarına karşı azalmış doku duyarlılığının neden olduğu nadir bir genetik hastalıktır. THD’ nin 

en belirgin özelliği, yüksek serum tiroid hormonu düzeylerine karşılık baskılanmamış tirotropin (TSH) saptanmasıdır. Çoğunlukla Tiroid 

Hormon Reseptör Beta (THRβ) geninin ligand bağlama bölgesindeki mutasyonlara bağlı T3 ile indüklenen transkripsiyonel aktivite bozuklukları 

neden olmaktadır. Bu çalışma ile kliniğimizde THD şüphesi olan olguların klinik ve genetik özelliklerinin karakterize edilmesi amaçlanmıştır.  

Metod: Kliniğimize farklı şikayetler ile başvurmuş veya tiroid fonksiyon testlerinde bozukluk saptanan 18 hasta THD şüphesi ile 

değerlendirmeye alındı. Tüm olguların başvuru şikayetleri, klinik özellikleri, biyokimyasal, hormonal değerleri kaydedildi. Sanger dizileme 

yöntemi ile THRβ geninde en sık mutasyon görülen 7-10. ekzonlar tarandı. 

Bulgular: Yedisi erkek 11’i kız toplam 18 vakanın ortalama tanı yaşı 7.61 (4 gün-17 yaş 5 ay) idi. Semptomsuz 2 olgu dışında, olguların 

tümünde hastalık ile ilgili en az bir yakınma mevcuttu. Kilo alamama ve palpitasyon en sık bulgulardı (8/18-9/18). Literatür ile uyumsuz bir 

şekilde en sık başvuru yakınması guatr değildi (3/18). Sık dışkılama 7 vakada, aşırı terleme 6 vakada, boy kısalığı 4 vakada ve titreme 4 vakada 

olmak üzere diğer başvuru nedenleri idi. 4 olgunun vücut kitle indeksi -2 SD altında bulundu. 4 olguda nöromotor ya da mental gerilik, 2 vakada 

dikkat eksikliği ve öğrenme güçlüğü vardı, 1 vaka ise psikoz nedeni psikiatri takibindeydi. Olguların 3’ünde tiroid otoantikorları pozitifti. THRβ 

geninin son 4 ekzonunun taramasında 3’ünde M313V, 3’ünde E324K, 2’sinde P453T, birinde P453S, birinde R438P mutasyonları ve 2’sinde 

Phe234 silent mutasyon olmak üzere toplam 12 vakada mutasyon saptandı. 1 vakada ise Phe245 sinonim mutasyon mevcuttu.  

Tartışma: THD genotip fenotip korelasyonu olmayan, aynı mutasyonu taşıyan kardeşler arasında bile klinik bulguların değişkenlik gösterdiği 

dominant negatif kalıtılan bir hastalıktır. Klinik değişkenlik nedeni ile tanı çoğunlukla atlanmakta, başka tanılar ile tedavi verilmektedir.18 

vakalık bu seri ile çocukluk çağında hastaların klinik ve genetik özellikleri incelenmiştir. 

  

Anahtar Kelimeler: Tiroid hormon direnci, Çocukluk, Genetik 
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[P-226] 
Boyunda Kitle İle Başvuran Olgu, Tiroid Apsesi? 
  

Emel Hatun Aytaç Kaplan1, İdil Rana User2, Murat Karaoğlan1, Bülent Hayri Özokutan2, Mehmet Keskin1 
1Gaziantep Üniversitesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Gaziantep 
2Gaziantep Üniversitesi, Çocuk Cerrahi Anabilim Dalı, Gaziantep 

  

Amaç: İzole boyun kitleleri enflamatuar, konjenital, metabolik, neoplastik ve posttravmatik olmak üzere 5 grupta incelenebilir. Tiroid kaynaklı 

olanlar tüm grupların içinde yer alabilir. Boyun kitlelerinde bazen lokalizasyon ve kaynaklandığı yerin tespiti zor olabilmektedir. Burada 

boyunda kitle ile gelen, muayene ve görüntülemelerde tiroid kaynaklı olduğu düşünülen ancak eksplorasyonda lenf bezi kaynaklı olduğu tespit 

edilen bir vakayı sunduk. 

 

Olgu: Üç yaş kız hasta, boyunda şişlik şikayeti ile başvurdu. Şikayeti 3 gün önce başlayan hastanın 1 hafta önce üst solunum yolu enfeksiyonu 

geçirme öyküsü vardı. Fizik muayenede antropometrik ölçümleri ve sistem muayeneleri normaldi. Boyun sol ön bölgede 3x4 cm boyutlarında 

yumuşak kitle mevcuttu. Ağrılı ve hassastı. Kızarıklık yoktu. Tam kan sayımında nötrofil hakimiyetinde lökositozu vardı. CRP: 80 mg/l, eritrosit 

sedimentasyon hızı: 121 mm/saat, prokalsitonin: 0,14 ng/ml, TSH:1,46 uIU/ml, sT4: 1,4 ng/dl, Tg:26,3 ng/ml idi. Boyun ultrasınografisinde her 

iki tiroid lobu normal görünümde, sol lob içerisinde 23x7 mm apse? görünümü izlendi. Reaktif lenfadenopatileri vardı. Boyun MR’da sol tiroid 

lobu büyük ve heterojen görünümde, içinde 2,5 cm çapa ulaşan düzensiz sınırlı kistik hipodens alanlar görüldü. Sintigrafi sol lobda belirgin 

aktivite tutulumu izlenmedi ?soğuk nodül? olarak değerlendirildi. Kaynağı tam olarak belirlenemeyen ancak akut faz reaktanları yüksek olan 

hastaya enfektif lezyon varlığı nedeniye ön planda tiroid apsesi düşünerek iv antibiyoterapi başlandı. İnce iğne aspirasyon biyopsisinde enfektif 

proçesi düşündüren hücreler görüldü. Tirosit görülmedi. Kültürde üreme görülmedi. İv antibiyoterapiden fayda gören hasta 15. günde taburcu 

edildi. Taburculuktan 2 ay sonra kitlede tekrar belirginleşme oldu. Hastaya çocuk cerrahisi tarafından kitle eksizyonu yapıldı. Kitlenin daha çok 

lenf nodlarından kaynaklı olduğu, iltihabi dokunun juguler vene kadar uzandığı görüldü. Tiroglosal kanal kisti, tiroid apsesi veya tiroid bezi 

kaynaklı kitle tanısından uzaklaşıldı. Patolojik inceleme iltihabi granulasyon dokusu olarak değerlendirildi.  

 

Sonuç: Boyun orta hattaki kitleler lokalizasyon gereği öncelikle tiroid kaynaklı patolojileri akla getirmektedir. Görüntülemeler ve ince iğne 

aspirasyonla dahi kaynaklandığı doku belirlenemediğinde açık cerrahi gerekebilmektedir. 

  

Anahtar Kelimeler: apse, kitle, tiroid 

 

 

[P-227] 
Tiroid Otoimmunitesi ile Oksidatif Stres ve Asimetrik Dimetil Arjinin Düzeylerinin İlişkisi 
  

Dilek Bingöl Aydın1, Engin Aydın1, Şükriye Pınar İşgüven2, Fatma Behice Cinemre3 
1Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Sakarya 
2Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim dalı, Sakarya 
3Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Sakarya 

  

Giriş: Oksidatif stresin Hashimoto tiroiditi (HT) gibi birçok otoimmun hastalığın patafizyolojisinde rol aldığı düşünülmektedir. Asimetrik 

dimetil arjinin (ADMA), inflamatuvar süreçte rol alan bir endojen nitrik oksit sentaz inhibitörüdür. HT’li çocuklarda oksidatif belirteçler ile 

inflamatuvar belirteçler arasındaki ilişkiyi inceleyen az sayıda çalışma mevcuttur. 

Amaç: Bu çalışmada ötiroid HT’li kızlarda oksidatif stres parametreleri [total oksidan kapasite (TOS) ve total antioksidan kapasite (TAS)], ile 

inflamatuvar belirteçler olan ADMA ve interlökin6 (IL-6 ) düzeyleri ile tiroid otoimmunitesi arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır. 

Metod: Çalışmamıza yeni HT tanısı alan, tiroid hormonu kullanmayan, 38 ötiroid pubertal kız (ortalama yaş=15.90±2.03 yıl) hasta ve 41 sağlıklı 

kız (ortalama yaş 16.96±1.37 yıl) dahil edildi. Her iki grupta da tiroid fonksiyon testleri, tiroid otoantikorları (anti-tiroid peroksidaz ve anti-

tiroglobulin), ile serum glukoz,lipitler(LDL kolesterol, trigliserit), HOMA-IR, TAS, TOS, ADMA ve IL-6 düzeyleri ölçüldü. 

Bulgular: Hasta ve kontrol grubu arasında tiroid hormonları açısından farklılık yoktu. TAS düzeyi HT’li grupta kontrol grubuna göre anlamlı 

düzeyde yüksekti (1.17±0.44mmol/L, 0.90±0.19mmol/L, p=0.002; p<0.01). IL-6 düzeyi açısından iki grup arasında fark yoktu. Hasta grubunda 

ADMA düzeyleri kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde düşüktü (169915.79±118433.86ng/mL vs 218892.68±113767.14ng/mL, p=0.044; 

p<0.05). HT olan grupta LDL kolesterol ve trigliserit düzeyleri ile ADMA düzeyleri ters orantılı idi (r=-0.340; p=0.037; p<0.05, r=-0.496; 

p=0.002; p<0.001). HT gurubunda TAS ve HOMA-IR arasında anlamlı negatif korelasyon vardı (r=-0399; p=0.021; p<0.05). ADMA ve anti-

tiroglobulin düzeyleri arasında pozitif korelasyon saptandı. 

Sonuç: Sonuç olarak kontrol grubu ile karşılaştırıldığında HT ‘li gruptaki TAS yüksekliği ötiroid çocuk hastalarda ortaya çıkan inflamasyona 

yanıt olarak açıklanabilir. ADMA ve lipidler arasındaki negatif korelasyon, çocuklarda yüksek lipid düzeylerinde ADMA yanıtında bozulma 

olabileceğini düşündürmektedir. Hasta grubunda ADMA düşük tespit edilmekle birlikte ADMA ve anti-tiroglobulin arasındaki pozitif 

korelasyon, ADMA’nın çocuk HT hastalarındaki otoimmun süreçte rol aldığını düşündürmektedir. 

  

Anahtar Kelimeler: ADMA, Hashimoto tiroditi, oksidatif stres 
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[P-228] 
Tiroid Hormon Direnci Tedavisinde Triac Yanıtı 
  

Aylin Kılınç Uğurlu, Esra Döğer, Emine Demet Akbaş, Peyami Cinaz, Aysun Bideci, Orhun Çamurdan 

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı 

  

Amaç:  

Tiroid hormon direnci (THD), periferik dokularda tiroid hormonuna hücre membranı, metabolizması ya da nükleer reseptör düzeyinde 

duyarlılığın azalması ile karakterize bir hastalıktır. THRB gen mutasyonuna bağlı gelişen THD’ li olgularda T3’ün hipofiz ve karaciğerde 

bulunan mutant TRβ reseptörleri üzerindeki etkisi azalırken, kalp ve beyinde bulunan TRα reseptörleri üzerindeki etkisi artar. Triac’ ın biyolojik 

aktivitesi T3’ e benzerdir. 

 

Olgu: 1 aylık kız hasta ulusal yenidoğan tarama programında TSH yüksekliği saptanması üzerine bakılan tiroid fonksiyon testlerinde bozukluk 

olması nedeniyle başvurdu. Öz ve soygeçmişinde özellik olmayan hastanın ailesinde ve annesinde tiroid hastalığı yoktu. Hastanın fizik 

muayenesinde canlı bakış, ön fontanel 3x3 cm, vücut ağırlığı 3500 kg (10-25 p), boyu 52 cm (25-50 p), nabız: 190/dk, kan basıncı:90/nabız, 

Tiroid evre 0, pubertesi Tanner evre 1’di. Yapılan tetkiklerinde sT3: 8.62 pg/ml (2.76-4.38), sT4: 3.31ng/dl (0.75-1.49), TSH: 7.86 µIU/ml 

(0.77-5.64), tiroglobulin: 105 ng/ml (1.6-59.9), İyot(idrar): 12.7 ug/dl, Tiroid reseptör antikoru (TRAB): 8.36 U/L (0-14), tiroid oto antikorları 

negatif saptandı. Annesini tiroid fonksiyon testleri normal saptandı. Tiroid hormon direnci düşünülen hastanın genetik analizinde THRB geninde 

10. ekzonda P453H c.1358C>A mutasyonu heterozigot olarak tespit edildi. Hastaya Triac tedavisi 0.5 mg/kg/ gün (1750 mcg/ gün) başlandı. 

Takibinde doz titrasyonu yapılan hastanın nabız sayısının normale indiği gözlenirken, sT3: 6.09 pg/ml (2.76-4.38), sT4: 1.41 ng/dl (0.75-1.49), 

TSH: 7.44 µIU/ml (0.77-5.64) saptandı. 

 

Sonuç: THRB gen mutasyonlarına bağlı THD’ inde Triac mutant TRβ reseptörlerine bağlanarak Tiroid fonksiyon testlerinde azalma ve sT3 

düzeyindeki düşüş nedeni ile TRα reseptörleri üzerindeki etkisi azalmaktadır. Bizim olgumuzda olduğu gibi literatürde Triac tedavisi ile klinik 

düzelme sağlandığı halde sT3 düzeyleri yüksek devam eden olgular bildirilmiştir. Bu etki çapraz reaksiyona ikincil geliştiği düşünülmektedir. 

Bu nedenle Triac doz titrasyonunda tiroid fonksiyon testleri yanında klinik düzelme de dikkate alınmalıdır. 

  

Anahtar Kelimeler: Tiroid Hormon Direnci, Triac, çapraz reaksiyon 

 
 

[P-229] 
Down Sendromuna Eşlik Eden Graves Hastalığında Radyoaktif İyot Tedavisi: Nadir Olgu Sunumu 
  

Beray Selver Eklioğlu1, Zümrüt Kocabey Sütçü1, Güngör Taştekin2, Mehmet Emre Atabek1 
1Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı,Konya 
2Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı,Konya 

  

Amaç: Tiroid bezi bozuklukları Down sendromuna sıklıkla eşlik eder. Down sendromunda daha çok hipotroidizm görülürken daha nadir olarak 

da hipertiroidizm saptanabilir. Burada 9 yaş 10 aylık Down sendromlu kız olguda eşlik eden radyoaktif iyot ile tedavi edilen Graves hastalığı 

sunulmuştur.  

Olgu: Down sendromu ile takip edilen 9 yaş 10 aylık kız hasta saçlarda dökülme nedeniyle bakılan tiroid fonksiyon testlerinde TSH düşüklüğü 

saptanması üzerine endokrin polikliniğine başvurdu. Hastanın son bir yıldır olan sıcağa tahammülsüzlük, terleme, sinirlilik ve saç dökülmesi 

yakınmaları mevcuttu. Hastanın tıbbi öyküsünde herhangi bir sistemik hastalığın ve endokrinolojik bozukluğun olmadığı öğrenildi. Fizik 

muayenesinde nabız;114/dk, TA;112/85 mmhg, mongoloid yüz yapısı, gözlerde propitozis, evre 2 guatr, alopesi areata saptandı. Hasta 38 kg 

(0.82 SDS) ağırlığında 135 cm(-0.20 SDS) uzunluğunda olup prepubertaldi. Hastanın tam kan sayımı ve biyokimyasında özellik saptanmadı. 

Tiroid fonksiyon testlerinde serbest T3 12,58 pg/ml, serbest T4 3,95 pg/ml olup TSH ise <0.005 μIU/ml idi. Tiroid otoantikorları; TSH reseptör 

antikoru 85 IU/ml (0-10), anti tiroid mikrozomal antikor 472.1 (0-35) IU/ml antitroglobulin 1071 IU/ml (0-40) idi. Tiroid ultrasonografisinde 

parankim heterojen yapıda ve kanlanması artmış idi. Tiroid bezi 17 cc (97 persentil üstünde) idi. Tiroid sintigrafisinde diffüz tutulum olup 

Graves hastalığıyla uyumluydu. Hastaya metimazol ve proponalol tedavileri başlandı. Down sendromuna eşlik edebilecek başka bir otoimmun 

hastalık saptanmadı. Tedavinin 3.yılında medikal tedavi ile remisyon gözlenmemesi üzerine radyoaktif iyot tedavisi uygulandı.Herhangi bir 

komplikasyon gözlenmedi. Kalıcı hipotiroidi gelişen hastaya L-tiroksin tedavisi başlandı. Hastanın takip ve tedavisi devam etmektedir.  

Sonuç: Down sendromunda yenidoğan döneminden itibaren tiroid fonksiyon testleri yakın takip edilmelidir. Bu vaka ile Down sendromunun 

eşlik ettiği Graves hastalarında da radyoaktif iyot tedavisinin medikal tedavi ile remisyona girmeyen hastalarda düşünülebileceğini vurgulamak 

istedik. 

  

Anahtar Kelimeler: down sendromu, graves hastalığı, radyoaktif iyot tedavisi 
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[P-230] 
Çocukluk Çağı Graves Hastalığında Klinik Özellikler 
  

Aylin Kılınç Uğurlu, Esra Döğer, Emine Demet Akbaş, Aysun Bideci, Orhun Çamurdan, Peyami Cinaz 

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı 

  

Giriş: Hipertiroidizm, çocukluk çağında okul performasında azalma, baş ağrısı, hiperaktivite, çarpıntı, sistolik hipertansiyon, sıcak intoleransı, 

ishal, iştah artışına rağmen kilo kaybı, tremor gibi bulgularla seyreden tiroid fonksiyon bozukluğudur. Hipertiroidizm, çocukluk çağında oldukça 

nadir görülmektedir. Pediatrik vakaların %84’ünden Graves hastalığı sorumludur ve en sık nedendir. 

 

Yöntem: Çalışma 1990-2016 yılları arasında Gazi Üniversitesi Çocuk Endokrinoloji polikliniğinde izlenen Graves’li olguların demografik 

özellikleri, başvuru şikayetleri, fizik muayene bulguları, laboratuvar, ultrasonografi bulguları ve tedavileri retrospektif olarak incelendi. 

 

Bulgular: Graves tanısı alan 24 olgunun %87.5’i (n:21) kız, %12.5’i (n:3) erkek, ortalama yaş 10.7 yıl ( min 3.6 yıl-maks 16.5 yıl ) idi. Olguların 

başvuru şikayetleri en sık çarpıntı (%50), sonrasında sinirlilik, terleme, kilo kaybı (%41.7), en nadir sıcak intoleransı (% 8.7 ) olduğu görüldü. 

Fizik muayene bulguları incelendiğinde %66.7’sinde (n:16) taşikardi, %41.7’ sinde (n:10) hipertansiyon, %25’inde (n:6) tremor, %29.2’ sinde 

(n:7) guatr, %50’sinde (n:12) oftalmopati saptandı.Olguların %45’i (n:11) prepubertal iken, %54.2’ si (n:13) pubertal idi. Olguların semptom, 

fizik muayene ve laboratuvar bulgularının prepubertal ve pubertal olarak karşılaştırılması Tablo 1 ‘ de verilmiştir. Olguların tiroid 

ultrasonografisinde guatr%54’ ünde (n:13) saptanırken, %95.8’ inde (n:23) parankim heterojen, %4.2’ sinde (n:1) parankim homojen saptandı. 

Tüm olgulara medikal tedavi verildiği,olguların %54’ üne (n:13) blok-yerine koyma tedavisi; medikal tedaviden fayda görmeyen 2 olguya 

radyoaktif iyot tedavisi, 2 olguya dacerrahi tedaviuygulandığı görüldü. 

 

Tartışma : Graves hastalığı çocuklarda pubertal dönemde sık görülürken bizim çalışmamızda prepubertal ve pubertal olgu sayısı benzerdi. En sık 

semptom çarpıntı olarak saptanırken bununla uyumlu olarak en sık fizik muayene bulgusunun da taşikardi olduğu görüldü. Oftalmopati olguların 

%50’sinde görüldü.Hipertiroidinin ayırıcı tanısında tiroid parankim özellikleri önemli bir parametredir.Gravesli olgularda tiroid 

ultrasonografisinde parankim homojen izlenirken bizim olgularımızda %95,8’inde parankim heterojenitesi saptandı. 

  

Anahtar Kelimeler: Graves hastalığı, oftalmopati, hipertiroidi semptomları 

 

 

[P-231] 
Primer Tiroid Lenfomalı Bir Olgu 
  

Ayşe Özden1, Hakan Döneray1, Zuhal Keskin Yıldırım2, Ece Kurtul3 
1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Erzurum 
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı, Erzurum 
3Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Erzurum 

  

Amaç: Primer tiroid lenfoması (PTL), genellikle orta-ileri yaşlı ve Hashimato tiroiditi tanısı ile takip edilen kişilerde görülen ve çocukluk 

çağında son derece nadir olan bir hastalıktır. Bu posterde otoimmün tiroiditin eşlik etmediği PTL tanısı alan bir olgu sunulmaktadır.  

 

Olgu: On beş yaş iki aylık kız hasta, bir aydır devam eden boyunda şişlik ve kilo kaybetme yakınmaları ile getirildi. Anne ve babası arasında 

birinci derece kuzen akrabalığı olan olgunun boyun bölgesine ışın tedavisi almadığı öğrenildi. Vital bulguları normal sınırlarda olan olgunun 

boyu 156 cm (10-25.P.) ve vücut ağırlığı 46,5 kg (3-10.P.) olarak ölçüldü. Fizik muayenede tiroid bezi oldukça sert ve düzgün yüzeyli idi. 

Yüzeyel lenfadenomegali ve organomegali saptanmadı. Puberte Tanner 5 ile uyumlu ve mensler düzenli idi. Laboratuvar bulgularında tam kan, 

serum glukozu, elektrolitler, böbrek ve karaciğer fonksiyon testleri normaldi. FT4 1,04 ng/dl, TSH 2,6 μIU/ml, tiroglobülin 332,2 ng/ml ve 

kalsitonin <2 pg/ml bulundu. Tiroid otoantikorları negatif idi. Tiroid ultrasonografisinde sağ eksternal juguler vene doğru uzanan ve sağ 

tiroidden kaynaklanan 20x11 mm ebatlarında solid lezyon saptandı. Boyun MR'da her iki tiroid lobu ve isthmusun trakeayı çepeçevre sardığı, 

kitlenin trakeayı sağa doğru deviye ettiği ve retrosternal uzanım gösterdiği görüldü. İzlemde solunum sıkıntısı gelişen olgu kulak burun boğaz 

kliniği tarafından opere edildi. Kitlenin çevre dokulara yapışık ve invaze olması nedeniyle parsiyel kitle rezeksiyonu ve trakeotomi yapıldı. 

Histopatolojik incelemede diffüz büyük B hücreli lenfoma tanısı konuldu. Kemik iliği ve beyin omurilik sıvısında malign hücre saptanmadı. 

PET çekilen olguda tiroid bezinde diffüz tutulum, üst ve anterior mediastende lenfadenomegaliler tespit edildi. Olguya evre 3 ekstranodal non 

hodgkin lenfoma tanısı konularak kemoterapiye başlandı. Takipte kitlenin küçüldüğü tespit edildi. 

 

Sonuç: PTL çocukluk çağında son derece nadirdir. Bununla birlikte tiroid lojunda sert ve hızlı büyüyen bir kitlenin ayırıcı tanısında PTL akılda 

tutulmalıdır. 

  

Anahtar Kelimeler: tiroid, lenfoma, hashimato tiroiditi 
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[P-232] 
İnfantil Hepatik Hemanjioma ile İlişkili Ciddi Tüketim Hipotiroidisi 
  

Enver Simsek1, Meliha Demiral1, Elif Gündoğdu2 
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Eskişehir 
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, Eskişehir 

  

İnfantil hepatic hemanjiomalar (IHH) troid hormone inactive edici tip-3 iyododeiyodinaz (D3) üreterek dolaşımda bulunan tiroid hormonlarını 

inaktif metabolitlerine parçalayark tüketim hipotiroidisine neden olur. Tüketim hipotiroidisinde L-tiroksin dozu konjenital hipotiroidide 

kullanılan dozlardan çok yüksektir. 

Olgu: 4 aylık erkek bebek karında şişlik nedeniyle getirildi. Etyolojiye yönelik tetkiklerden tiroid fonksiyon testleri, tiroid stimüle edici hormon 

(TSH) 177 mU/L, normal serbest tiroksin (fT4) (1.23 ng/dL), düşük serbest triiyodotironin (fT3) (1,55 pg/mL) ve revers T3 (rT3) çok yüksek 

(1240 ng/dL) bulundu. Abdominal ultrasonografi ve magnetic rezonans görüntüleme (MRI) yöntemleri ile karaciğerin tamamına yakınını 

dolduran çok sayıda IHH gösterildi (Şekil 1). Tiroid fonksiyon testleri, ultrasonografi ve MRI bulguları temelinde tüketim koagülopatisi tanısı 

konuldu ve 15 µg/kg/gün dozunda L-tiroksin tedavisi başlandı. Tiroid fonksiyonlarını normale getirilinceye kadar kademeli olarak L-thyroksin 

dozu arttırıldı, 35 µg/kg/gün L-tiroksin yerine koyma tedavisi ile tiroid fonksiyonları normale getirilebildi. Postnatal sekizinci aya doğru L-

tiroksin dozu olarak azaltıldı ve 12. ayda tedavi kesildi. Tekrarlanan ultrasonografi ve MRI görüntülemelerinde karaciğerdeki hemanjiom 

kitlelerinde belirgin gerileme olduğu gösterildi (Sekil 1.C,D). Hasta halen tedavisiz düzenli olarak izlenmekte ve tiroid fonksiyon testleri normal 

limitlerde izlenmektedir. 

Tartışma: İnfantil hepatic hemanjioma olgularında konjenital hipotiroidi tarama testleri genellikle normaldir, olgumuzda görüldüğü gibi. IHH 

olgularında hipotiroidi olasılığının çok büyük olaslık ile bulunabileceğinden her olguda tanı anında tiroid fonksiyon testlerine bakılmalıdır. 

Sunulan olguda tiroid fonksiyon testlerini normale getirebilmek için yüksek dozda tiroid hormone yerine koyma tedavisi yapıldı. 

Sonuç: Yaşamın ilk yılında hepatic hemanjiomanın neden olduğu hipotiroidi, tüketim hipotiroidisi olup, agressif tiroid hormone yerine koyma 

tedavisi ile tiroid fonksiyon testleri hızla normale getirilmelidir. Bunun için verilecek tiroid hormonunun bir üst sınırı yoktur. Troid fonksiyon 

testleri sık sık control edilerek kademeli olarak doz arttırılmasına gidilmelidir. 

  

Anahtar Kelimeler: infantil hepatik hemanjioma, tüketim hipotiroidisi, tip 3 deiyodinaz 

 
 

[P-233] 
Santral Hipotiroidi Taklit Eden Nörolojik Bir Hastalık: MCT8 Eksikliği 
  

Özgecan Demirbas, Erdal Eren, Ömer Tarım 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Bursa 

  

Amaç: Nöromotor gelişme geriliği ile tetkik edilirken santral hipotiroidi tanısı ile tedavi başlanan, tedaviden fayda görmemesi üzerine dikkatli 

inceleme sonrası MCT8 eksikliği tanısı konulan erkek bir olgu anlatılacaktır.  

Olgu: On üç aylıkken destekli oturamama nedeniyle başvurdu. Doğum ağırlığı 3650 gram, term, normal doğumla doğmuştu. Akraba olmayan 

anne babanın ilk çocuğu idi. Fizik muayenesinde vücut ağırlığı 9,5 kg (-0,74 SDS), boy 75 cm (-0,92 SDS), baş çevresi 45 cm (-1,59 SDS) 

saptandı. Patolojik olarak gövdesel hipotonisite ve alt ektremitede spastisitesi vardı. Baş kontrolü var ancak destekli oturması yoktu. Tiroid 

fonksiyon testlerinde serbest T4 (sT4) düşük (0,68 ng/dl; N: 0,8–1,9 ng/dl) ve TSH normal (2,8 mIU/L; N: 0,4–5,0 μU/ml) idi. Diğer ön hipofiz 

hormonları normal bulundu. Beyin MRI ve EEG normaldi. Santral hipotiroidi tanısı ile 3 mcg/kg/gün L-tiroksin replasman tedavisi başlandı. 

Aylık kontrollerde sT4 seviyesinde yükselme saptanmayarak tedavi dozu 8 mcg/kg/güne çıkıldı. Üç ay sonunda sT4 düşük (0,74 ng/dl), TSH 

normal (2,1 mIU/L) ve serbest T3 yüksek (5,3 pg/ml) olarak saptandı. Bu olgunun erkek cinsiyette olması, nöromotor gelişim geriliği bulunması 

ve tiroid fonskiyon testlerinde st3 artışına rağmen, sT4’in düşük seyretmesi üzerine MCT8 mutasyonu (Allan–Herndon–Dudley sendromu) 

düşünüldü. L-tiroksin replasmanı kesilerek tanıya yönelik incelemeleri yapıldı. Genetik incelemede SCL16A2 geninde c.670 G>A (A224T) 

hemizigot mutasyonu saptandı. Aileye genetik danışma verilerek hasta fizyoterapi desteği ile izleme alındı. 

Sonuç: MCT8’i kodlayan SLC16A2 genindeki mutasyonlar anormal tiroid hormon düzeyleri ve ciddi psikomotor gerilik ile karakterize Allan–

Herndon–Dudley sendromuna neden olur. MCT8 defektinde karakteristik tiroid hormon anormallikleri yüksek sT3, düşük sT4 ve normal/yüksek 

TSH dir. Nörolojik bulguları ve gelişim geriliği olan erkek çocuklarda tiroid fonksiyon testleri değerlendirirken bu sendrom düşünülmelidirler. 

  

Anahtar Kelimeler: Allan–Herndon–Dudley sendromu, MCT8, tiroid hormonu 

 
 

  



 

192 
 

[P-234] 
Neonatal Graves: Bebekten Anneye Tanı Ve Tedavi 
  

Bahar Özcabı1, Sevilay Topçuoğlu2, Ceren Yapar2, Tunç Tunçer3, Güner Karatekin2, Ayla Güven1 
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2Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Yoğunbakım Ünitesi, İstanbul 
3Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kardiyoloji Bölümü, İstanbul 

  

Giriş: Neonatal Graves hastalığı (NGH) nadir görülmekle birlikte yaşamı tehdit eden bir durumdur. Annenin zamanında tanı alarak tedavi 

edilmesi, yaşanabilecek doğum öncesi ve sonrası komplikasyonların engellenmesi açısından önemlidir. Burada NGH tanısı ile takip ve tedavi 

ettiğimiz olgu ve uzun süredir tanısı konamamış annenin tedavi sürecini sunmayı amaçladık. 

Olgu: Anne 10 yaşında supraventriküler taşikardi (SVT) tanısı almış, ancak düzenli tedavi edilmemişti. Olgu ilk gebelikten, 32 hf ve 1800 gr 

olarak mekonyumlu doğan kızdı. Bradikardisi olması üzerine entübe edilerek yatırıldı. İzlemde SVT gelişen, propranolol başlanan bebeğin 

gözlerinin dışarı doğru çıkık ve evre 2 guatrının olması nedeniyle istenen tetkiklerinde sT4:1.87ng/dl (0.66-2.36), sT3:4.31pg/ml (2.24-4.94), 

TSH:<0.0025mU/L (0.88-5.42), TSH reseptör antikoru (TRAB):23.7IU/L(<9), anti-tiroid peroksidaz:>1000IU/ml, anti-tiroglobulin:28.3IU/ml 

(<4.1) saptandı. Hastaya NGH tanısı ile metimazol 0,5 mg/kg/gün dozunda başlandı. Taburculuk sonrası takibe gelmeyen hasta 7 haftalıkken 

hipotiroidisinin saptanması üzerine hastaneye yatırılarak L-tiroksin 25 µgr/gün başlandı. Uyum zorluğu yaşayan, anksiyetesi ve takıntıları 

olduğu gözlenen, egzoftalmisi mevcut annenin yapılan incelemesinde sT4:2.13ng/dl, sT3:8.43pg/ml, TSH:<0.0025mU/L, TRAB:162IU/L, anti-

tiroid peroksidaz:>1000IU/ml, anti-tiroglobulin:>1000IU/ml saptandı. Graves öntanısı ile endokrinoloji bölümü ile konsülte edildi ve 

propiltiourasil tedavisi başlandı. Hastanın izlemdeki değerleri ve ilaç dozları tablo 1’de özetlenmiştir. İzleminde geçici ALT yüksekliği dışında 

sorun yaşanmamış; hasta 4 aylık olduğunda tedavi azaltılarak kesilmiştir.  

Sonuç: NGH yenidoğan döneminde gözlenen SVT nedenleri arasındadır. Annenin ivedilikle tanılandırılması ve tedavisi kendi sağlığı için 

olduğu kadar bebeğin doğru takibi açısından da önemlidir. Metimazol gerek iyi kontrol sağlaması, gerekse yan etki profilinin daha düşük olması 

nedeniyle iyi bir tedavi seçeneğidir. 

  

Anahtar Kelimeler: metimazol, neonatal Graves, supraventriküler taşikardi 

 
 

[P-235] 
Hipertiroidi Tanılı Olgularımızın Başvuru ve İzlem Bulguları 
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Giriş: Çocukluk çağında hipertiroidi nadir görülmektedir. Graves hastalığı çocukluk çağı hipertiroidilerinin en sık nedenidir. Hipertiroidi tedavisi 

çocukluk çağında tartışmalı olmakla birlikte ilk basamak tedavi seçeneği olarak sıklıkla antitiroid ilaç tedavisi tercih edilmektedir. Bu 

çalışmamızda kliniğimizde takip edilen hipertiroidi hastalarının başvuru bulguları, takiplerindeki laboratuvar ve tedavi sonuçları araştırılmıştır. 

 

Materyal ve Yöntem: Hastane kayıtlarından poliklinik takibinde olan 78 hastanın geriye dönük olarak bilgileri elde edildi. Hastaların 

başvurularındaki boy, vücut ağırlığı(VA), vücut kitle indeksi(VKI), boy, VA ve VKI standard deviasyon skorları (SDS), laboratuvar bulguları 

kaydedildi. Hastaların başvurudan 15 gün,2 ay,6 ay,12 ay sonra ölçülen laboratuvar değerleri ve aldıkları ilaç dozları incelendi. Başvurudan 6-12 

ay sonra ve son kontrollerindeki antropometrik ölçümleri kaydedildi. 

 

Bulgular: Hastaların 62’sinde Graves Hastalığı, dokuzunda Hashimoto tiroiditi, ikisinde neonatal hipertirodidi, beşinde subklinik hipertiroidi 

saptandı. Hastaların tümüne antitiroid ilaç tedavisi başlandı: 25 hastaya propiltiyourasil (PTU), 41 hastaya metimazol (MTZ). Ayrıca 41 hastada 

propranolol tedaviye eklendi. Tablo’da antropometrik ve hormon ölçümleri yanında ilaç dozları hastalığın etyolojisine göre verilmiştir. 

Antitiroid ilaç tedavisiyle 37 hasta remisyona girdi. Hastalar ortalama 65±3.7 ay izlendi. Yirmi iki hastanın takibinde ortalama 30.4±14 ay sonra 

ilaç tedavisi kesildi. Kırkaltı hasta ortanca 2(6) ay sonra antitiroid ilaçlar ile hipotiroidiye sokuldu ve tedaviye L-tiroksin (L-T4) eklendi. MTZ 

kullanan bir hastada deri döküntüsü, PTU kullanan bir hastada ise transaminazlarda artma saptandı. Remisyon sağlanan hastaların yedisinde 

relaps görüldü. Klinik ve laboratuvar bulgularında remisyon sağlanamayan üç hastaya total tiroidektomi uygulandı. 

 

Sonuç: Bu çalışma grubunda hastalarda hipertiroidinin en sık nedeninin Graves hastalığı olduğu, hastaların 1/3’ünün tesadüfen tanı aldığı, 

antitiroid ilaç tedavisi ile hastaların neredeyse yarısında remisyon gözlendiği saptandı. 

  

Anahtar Kelimeler: hipertiroidi, metimazol, propiltiyourasil 
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Çocuk Ve Adölesanlarda Graves Hastalığının Uzun Süreli İzlemi: Tek Merkez Deneyimi 
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Giriş: Graves hastalığı çocuklarda erişkinlere kıyasla daha ağır seyirli olup, tedavisi karmaşık ve remisyona girme şansı daha düşüktür. 

Başlangıç tedavisinde ilk tercih genellikle antitiroid ilaçlar (ATİ) olup, ATİ tedavi süresi konusunda fikir birliği yoktur. Cerrahi veya radyoaktif 

iyot tedavisi (RAI) tedavisi kesin tedavi olmakla birlikte genellikle kalıcı hipotiroidi ile sonuçlanır.  

Amaç: Graves hastalığı tanısı ile tek merkezde izlenen çocuk ve adölesanlarda ATİ tedavisinin etkinliğini araştırmak, remisyon ve relapsın risk 

faktörlerini saptamaktır. 

Yöntem: 2003-2017 yılları arasında Graves hastalığı tanısı konulan ve yaşları 1-18 yıl arasında değişen 45 hasta araştırmaya dahil edildi. 

Hastaların ortalama tanı yaşı 12,5 yıl olup 36’sı kız (%80), 9’u erkekti. Tüm hastalara başlangıçta ATİ tedavisi başlandı. Hastaların %80’inde 

başlangıç ATİ tedavisine Na L- tiroksin tedavisi eklendi. Remisyon; ATİ tedavisi kesildikten sonra en az 1 yıl süre ile klinik ve biyokimyasal 

olarak ötiroidi durumunun sürdürülmesi ve takiplerde relaps olmaması olarak tanımlandı. Hastalar remisyon ve relaps grubu olarak 2 gruba 

ayrıldı. Kırk beş olgunun 24’ünde (%53) remisyon sağlanırken, 21 (%47) hastada relaps görüldü. Tüm hastalarda başlangıç tedavisi kesilinceye 

kadar geçen süre ortalama 23,2 ± 13,2 ay idi (10-37 ay). Remisyon grubu (n=24) relaps grubu (n=21) ile tanı yaşı, VA SDS, VKİ SDS ve boy 

SDS bakımından karşılaştırıldığında, aralarında fark saptanmadı (p>0.05). Toplam ATİ tedavi süresi remisyon grubunda (38.14 ± 14,35 ay), 

relaps grubuna (26,95± 16,13 ay) göre anlamlı yüksekti (P=0.03). Tedavi kesilinceye kadar geçen toplam süre, remisyon grubunda (26,91±16,18 

ay), relaps grubuna (19,09±7,14 ay) göre yüksekti (P=0.01). Relaps görülen hastaların 10’unda ATİ tedavisi devam ederken, 5’inde daha sonra 

remisyon sağlandı. Relaps görülen hastaların 4’ü cerrahi, 2’si RAI tedavisi aldı. Bir hastada cerrahi, 1 hastada RAI tedavisi sonrası hipotiroidi 

gelişti.  

Sonuç: Graves hastalığında remisyona girinceye kadar uygulanan ATİ tedavi süresi ve toplam tedavi süresinin uzun olması yaş, cinsiyet ve 

pubertal durumdan bağımsız olarak remisyon için olumlu bir parametre olarak değerlendirildi. 

  

Anahtar Kelimeler: Graves hastalığı, hipertiroidi, antitiroid ilaç 
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THRB Geninde Heterozigot Mutasyon Tespit Edilen Çok Nadir Bir Tiroid Hormonu Direnci Olgusu 
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Amaç: Tiroid hormon direnci, nadir görülen otozomal dominant geçiş gösteren bir hastalık grubudur. Hastalığın patogenezinde alfa ve beta 

olarak adlandırılan iki çeşit tiroid hormon reseptöründen beta reseptör geninde mutasyon, delesyon veya reseptör etkisini göstermek için gereken 

kofaktörlerde mutasyonlar bildirilmiştir. Belirtiler olgulara göre değişkenlik göstermektedir. Burada; tesadüfen fark edilen ve tedavi gerek 

görülmeyen bir tiroid hormonu direnci olgusu sunulmaktadır. 

Olgu: On yaşında kız hasta tiroid hormonu direnci ön tanısı ile yönlendirildi. Geç konuşma ve yürüme öyküsü olan olgunun vücut ağırlığı: 25 kg 

(10p), boyu: 137.5 cm (25p), sistem muayeneleri doğaldı. Laboratuar testlerinde serbest T4: 2.86 ng/dl (0.61-1.45), serbest T3: 9.37 pg/ml (2.5-

3.9), TSH: 4.18 uIU/ml (0.34-5.60), Tiroglobulin: 110 ng/ml (3.5-77), tiroid antikorları negatifti. Tiroid hormon direncine yönelik genetik 

testinde; THRB c949G>A (p.A317T) (p.Ala317Thr) (Heterozigot) mutasyon tespit edildi. Bu mutasyon literatürde sınırlı sayıda bildirimişti. 

Anne babanın tiroid ve genetik testleri normaldi. Metabolik parametrelerinde; kemik yaşı takvim yaşı ile uyumlu, lipidleri normal düzeydeydi. 

Olgu tedaviye gerek görülmeden izlenmektedir. 

Sonuç: Bu çalışmada; anormal tiroid testleri sonucunda tesadüfen fark edilen ve nadiren görülen bir tiroid hormon direnci sunulmuştur. 

  

Anahtar Kelimeler: THRB, tiroid, direnç 
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[P-238] 
Nadir Görülen Non-Epitelyal Tiroid Tümörü Olgu Sunumu; Tiroid Schwannomu 
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Amaç: Schwannom, nörinom veya nörilemmom olarak da adlandırılan periferik veya kranial sinirlerin nöronal kılıflarından köken alan, 

çocukluk yaş grubunda malignite gelişme riski yüksek, yavaş büyüyen benign bir tümördür. Schwannom'un da içerisinde yer aldığı non-epitelyal 

tiroid tümörleri çocukluk çağında yaklaşık %1 oranında görülmektedir. Boyunda şişlik nedeni ile başvuran olgu schwannom tanısı alması ve 

nadir görülmesi nedeni ile sunulmuştur. 

Olgu: Dokuz yaş iki aylık erkek hasta, kliniğimize boyunda şişlik şikayeti ile başvurdu. Öz ve soygeçmişinde özellik yoktu. Fizik muayenesinde 

ağırlık 25 kg ( 10-25 p), boy 134 cm (50-75 p), boyun sol ön bölgesinde yutkunmakla hareketli 2x1,5 cm boyutunda kitle palpe edildi. 

Laboratuvar incelemelerinde TSH 3,18 µIU/ml, serbest T4 1,59 ng/dl, anti tiroglobulin antikor 12 IU/ml, anti TPO 10 IU/ml, tiroglobulin 12,1 

ng/ml, kalsitonin 5 pg/ml, saptandı. Tiroid ultrasonografide sağ lobda 6x3 mm heterojen hipoekoik nodül ve sol lobü büyüten, isthmusa uzanan 

27x13 mm hipoekoik heterojen nodül, tiroid sintigrafisinde ise sol lobda hipoaktif nodül izlendi. İnce iğne aspirasyon biyopsisi şüpheli 

malignite, schwannoma olarak rapor edildi. Bunun üzerine sol lobektomi yapıldı. Post op değerlendirmede; TSH 4,6 µIU/ml, serbest T4 0,99 

ng/dl, serbest T3 4,0 pg/ml, tiroglobulin 6,6 ng/ml, parathormon 51,5 pg/ml, kalsiyum 10,2 mg/dl, fosfor 5,0 mg/dl, kalsitonin <2,0 pg/ml 

saptanan olguda herhangi bir komplikasyon gelişmedi. Olgu halen polikliniğimizde takip edilmekte olup sağ lobdaki nodülde büyüme 

gözlenmedi. 

Sonuç: Çocukluk çağında non-epitelyal tiroid tümörleri çok nadir görülmesi ile birlikte, tiroid solid nodüllerinin ayırıcı tanısında tiroid 

schwannomu düşünülmeli ve olguların primer tedavisinin tiroidektomi olduğu akılda tutulmalıdır. 

  

Anahtar Kelimeler: Schwannom, çocuk, tiroid tümörü, tiroidektomi 
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İnfantil Hipofosfatazya: Olgu Sunumu 
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Hipofosfatazya serum ve kemik alkalen fosfataz enzim aktivitesinin eksikliğine bağlı kemik ve diş mineralizyon bozukluğu ile belirgin olan 

nadir kalıtımsal bir hastalıktır. Bulgular 

klinik olarak, kemiklerde mineralizasyon göstermeyen ölü doğumdan, kemik bulgusu olmaksızın erken diş kaybıyla giden şekle kadar oldukça 

geniş bir değişkenlik gösterir. 

Tanı sırasındaki yaşa bağlı olarak perinatal letal, perinatal selim, infantil, çocukluk, yetişkin ve odonto-hipofosfatazya olmak üzere altı klinik tip 

tanımlanmıştır. 

Burada diş çıkmasında gecikme nedeni ile başvuran 15 aylık kız hastayı tartışacağız. 

Olgu: 15 aylık kız hasta diş çıkmasında gecikme nedeni ile bölümümüze başvurdu. 

Özgeçmişinde: 28 yaşındaki annenin 1. Gebeliğinden 1. yaşayan olarak 40 haftalık 3200 gr doğan kız bebek 1 yaşına kadar düzenli D vitamini 

proflaksisi almıştı. 

Anne baba arasında akrabalık yok. Baba ve babannede erken diş kaybı vardı. 

FM: VA: 10,2 kg(SDS: 0,08; 50-75 p),Boy:76,5 cm(SDS:-0,65; 25-50 p),BÇ:45,5 cm (10-25 p) ÖF: 3x2 cm açık, üst ve alt damakta dişi yok, 

iskelet deformitesi yok, diğer sistem muayeneleri doğaldı. 

Laboratuvar tetkikleri:Ca:11,3 mg/dl,P:5,8 mg/dl, ALP: 59 IU/L(alt sınır 125 IU/L).25OH vit D:32,3 ng/ml,PTH:8,82 pg/ml, 1,25 OH vit D:55 

pg/ml, spot idrarda Ca/Cr: 0,16 idi. 

Hiperkalsemive ALP düşüklüğü nedeniyle hipofosfatazya düşünülen hastada plazma Piridoksal 5 fosfat: 68,40 µg/L (5-50), idrar 

fosfoetanolamin düzeyi: 895,20 µmol/g kre (33-342) idi. 

Renal USG: nefrokalsinozis yoktu. Bacak uzunluk grafileri: normaldi. 

Genetik analiz:p.S181L (c.542C>T)mutasyonu heterozigot olarak saptanmıştır. (infantil hipofosfatazya ile ilişkilendirilmiştir.) 

Tartışma: Hipofosfatazya tanısı klinik ve radyolojik bulgularla birlikte düşük serum ALP düzeyleri ve artış fosfoetanolamin düzeyleri tanıyı 

doğrular ancak kesin tanı genetik ile konulmaktadır. Hastalığın şiddeti doku TNSALP aktivitesinin eksikliğinin siddeti ile orantılıdır. Hastalık ne 

kadar ciddi ise serum ALP düzeyi o kadar düşüktür. Hastamız tek klinik bulgu diş çıkmasında gecikme olup, serum ALP düzeyi düşük, plazma 

piridoksal fosfat ve idrar fosfoetanolamin düzeyi artmıştı. Hastamızda ciddi ALP düzey düşüklüğü olmadığı ve ağır klinik tablosu olmadığı için 

şu an tedavisiz izlemi yapılmaktadır. 
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[P-240] 
Çocuk Endokrinolojisi Uzmanlık Yeterlik Yazılı Sınavı Ve Katılımcı Görüşleri 
  

S. Ayhan Çalışkan1, Şükran Darcan2, Ahmet Anık2, Korcan Demir2, Alev Özön2, Ece Böber2, Hakan Döneray2, Feyza Darendeliler2 
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Ana Bilim Dalı, İzmir 
2Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Uzmanlık Yeterlik Kurulu 

  

Amaç: Bu bildiride Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği (ÇEDD) tarafından gerçekleştirilen Çocuk Endokrinolojisi yan dal uzmanlığı 

yeterlik yazılı sınavının geliştirilmesi, sonuçları ve katılımcı görüşlerinin paylaşılması amaçlanmıştır.  

Gereç Yöntem: ÇEDD Uzmanlık Yeterlik Kurulu (ÇEDD-UYK), yeterlik sınavının çoktan seçmeli, tek doğru yanıtlı sorular içeren yazılı sınav 

yöntemi uygulanmasına ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı (TEAD) işbirliğiyle yapılmasına karar vermiştir. Sınavın 

içeriğini belirleyecek 17 konu alanı başlığı ve bunların sınav ağırlıklarını gösteren sınav matrisi oluşturulmuştur. Sorular genel ağ üzerinde 

bulunan çevrim içi bir soru bankası sistemi ile toplanmıştır. ÇEDD öğretim üyelerine soru bankasında bireysel kullanıcı hesabı açılmış, 

diledikleri konu başlıklarına soru kaydetmeleri istenmiştir. Toplanan sorular TEAD ve ÇEDD-UYK öğretim üyeleri tarafından teknik ve içerik 

açılardan incelenmiş, uygun bulunan soruların 100’ü ile sınav seti oluşturulmuştur. Sınavların kabul edilebilir performans düzeyi Nedelsky 

yöntemi uygulanarak belirlenmiştir. Sınavlar 2016 ve 2017 yılları Ulusal Pediyatrik Endokrinoloji Kongresi sırasında uygulanmıştır. Katılımcı 

geri bildirimleri sosyo-demografik değişkenleri sorgulayan altı soru ve Likert tipi ölçek ile (1: Kesinlikle katılmıyorum - 5: Nötr - 9: Kesinlikle 

katılıyorum) değerlendirilen yapılandırılmış yedi maddeden oluşan bir anket formu aracılığı ile isimsiz olarak toplanmıştır. 

Bulgular: Sınavlara toplam 47 yan dal uzmanlık eğitimi öğren³ (N2016=20, N2017=27) katılmıştır. Yıllara göre sınavlarda başarılı olan adayların 

sayısı sırasıyla 17 (%85,0) ve 19 (%70,4)’dur. Adayların sınav puan ortalamaları Ort.2016=73,2±6,8 ve Ort.2017=63,3±9,9 olarak saptanmıştır. 

Geri bildirim anketini toplam 45 (N2016=19 -%95,0, N2017=26 - %96,3) katılımcı yanıtlamıştır. Katılımcıların 24’ü (%53,3) halen yan dal 

uzmanlık eğitimini sürdürdüğünü belirtmiştir. Sınava ilişkin katılımcı geri bildirimleri tablo 1’de verilmiştir. 

Sonuç: Çocuk Endokrinolojisi yan dal uzmanlığı yeterlik yazılı sınavı iki ardışık yılda başarı ile uygulanmıştır. Sınavın katılımcı geri bildirimleri 

ışığında geliştirilerek sürdürülmesi ve beceri sınavı aşamasının eklenmesi planlanmaktadır. 
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