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A¤›r Anemiye Neden Olan Meckel Divertikülü Olgusu
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Meckel divertikülü gastrointestinal sistemin en s›k görülen konjenital anomalisidir. Genel populasyonda s›kl›¤› %2-3’tür. Hastalar›n %4'ünde obstrüksi-
yon, divertikülit, kanama, invajinasyon ve perforasyonu içeren komplikasyonlar görülebilir. Kronik kanama sonucu demir eksikli¤i anemisi geliflebilir, an-
cak s›k olmamakla birlikte akut kanamaya ba¤l› anemi geliflen olgular da literatürde bildirilmifltir. Bu sunuda akut kanamaya sekonder anemi geliflen bir
Meckel divertikülü olgusu, derin anemi ve akut kan kayb› durumunda ay›r›c› tan›da akla getirilmesini vurgulamak amac›yla sunulmufltur.
Olgu: On sekiz ayl›k erkek hasta kanl› d›flk›lama flikayeti ile baflvurdu. Hikayesinden ilk kez on befl ayl›kken kans›zl›k flikayetiyle hastaneye baflvurdu¤u,
a¤›r nütrisyonel demir eksikli¤i anemisi (Hb:4 gr/dL, MCV: 66 fL, Ferritin: <3 ng/mL, serum demiri: 5.5 μg/dL, SDBK: 400 μg/dL, TS: %1.3, GGK: negatif) sap-
tan›p hastaneye yat›r›ld›¤› ve buna yönelik tedaviyle hemoglobin 7.1 gr/dL iken taburcu edildi¤i ö¤renildi. Takibinde yap›lan aral›kl› hemogram kontrolle-
rinde iki ayl›k periyotta hemoglobinin 12.7 g/dL de¤erine ulaflt›¤›, son baflvurusundan bir hafta öncesinde hastan›n hemoglobin de¤erinde düflme saptan-
d›¤› (Hb: 9.6 gr/dL), iki gün öncesinde ise bir kez bol miktarda viflne çürü¤ü fleklinde d›flk›lamas› oldu¤u ö¤renildi. Efllik eden kusma, ishal, kab›zl›k veya
kar›n a¤r›s› flikayeti yoktu.
Soygeçmiflinden aralar›nda akrabal›k olmayan anne baban›n ikinci çocu¤u oldu¤u ve ailesinde bilinen herhangi bir hastal›k olmad›¤› ö¤renildi. 
Fizik muayenesinde geliflimi yafl›yla uyumlu olan hasta soluk ve halsiz görünümde idi. Anemiye ba¤l› kalp yetmezli¤i bulgusu yoktu ve di¤er sistem mu-
ayene bulgular› normal bulundu. Rektal muayenesinde fissür, kitle, polip vb. bir anormallik saptanamayan hastan›n yap›lan tetkiklerinde: Hb: 7.6 gr/dL,
MCV: 79 fL, RDW: %12.5, RBC: 2.94x106/mm3 olup beyaz küre ve trombosit say›s› normaldi. Serum demiri, SDBK, ferritin, vitamin B12 ve folik asit düzeyle-
ri normal bulunan hastan›n üç kez bak›lan gaitada gizli kan sonucu negatifti. Hastaya Meckel divertikülü ön tan›s›yla TC 99 m perteknetat ile çekilen sin-
tigrafide abdominal bölgede orta hatta mide ile efl zamanl› tutulum gösteren fokal aktivite akümulasyonu tespit edildi ve bu görünüm Meckel divertikülü
ile uyumlu bulundu.
Hastaya Pediatrik Cerrahi bölümünde Meckel divertikülünü alacak flekilde ileal rezeksiyon ve anastomoz uyguland›. Materyalin patolojik incelemesi mi-
de mukozas› ile döfleli, ödemli ve hiperemik Meckel divertikülü olarak yorumland›. Hastan›n postoperatif takiplerinde sorun olmad›.
Meckel divertikülünde G‹S' ten kronik kan kayb›na sekonder a¤›r demir eksikli¤i anemisi geliflebilece¤i için bu yönlü araflt›rman›n yap›lmas› gereklidir.
Bu olgu nedeniyle akut kan kayb›yla geliflen normokrom normositer anemi tablosunda da Meckel divertikülünün ay›r›c› tan›da akla getirilmesi gerekti¤i
vurgulanmak istenmifltir.
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Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti’nde Rubella Seroprevalans›
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Girifl: Dünya Sa¤l›k Örgütü, konjenital rubella sendromunu 2010 y›l›na kadar tüm Avrupa ülkelerinde elimine etmeyi planl›yor. Baflar›l› bir eliminasyon
program› için o ülkedeki rubella seroprevalans›n›n bilinmesi gerekmektedir. Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti’nde rubella seroprevalans›na ait önceden ya-
p›lm›fl bir çal›flma bulunmamaktad›r.
Amaç: Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti’nde 1-30 yafl aras›ndaki kiflilerde yafl spesifik rubella seroprevalans›n›n saptanmas›.
Metod: Yafllar› 1-30 y›l aras›nda de¤iflen 600 olgu çal›flmaya al›nd›. Her olguya sosyodemografik özellikleri ve afl›lama durumunu içeren bir anket uygu-
land›. Beflyüz yetmifl sekiz olguda rubella-specific IgG mikro enzim immunoassay yöntemi ile ölçüldü.
Sonuç: Beflyüz yetmifl sekiz olgunun serumlar› test edildi. Doksan befl (%16.4) olgu seronegatifti. Yafl gruplar›na göre olgular›n duyarl›l›klar› s›ras›yla: 
% 24.3, % 28.8, % 10.4, % 15.2 ve % 7.6 yafl gruplar› 1 - 4, 5 - 9, 10 - 14, 15- 19 ve 20 - 30 y›l idi. Onbefl - otuz yafl aras›ndaki kad›nlar›n sadece % 5.4’ü ru-
bellaya karfl› duyarl› idi.
Tart›flma: Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti’nde do¤urganl›k ça¤›ndaki kad›nlar›n sadece küçük bir bölümü rubellaya karfl› duyarl›d›r. Bununla beraber kon-
jenital rubella sendromunu elimine edebilmek için afl›laman›n baflar›l› bir flekilde devam› gerekmektedir.
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