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Uzun Süre Anne Sütü ile Beslenen Vejetaryen Anne Bebeklerinde Nütrisyonel B12 Eksikli¤i
Tanju Özkan*, Ahmet Memafla*, Birol Baytan**, Yasin Karal›***, Adalet Meral Günefl**
Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme*, Çocuk Hematoloji**
Bilim Dallar›, Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› Anabilim Dal›***
Amaç: Nütrisyonel B12 eksikli¤i olan süt çocuklar›n›n de¤erlendirilmesi ve etyolojide maternal B12 eksikli¤inin önemini vurgulamak.
Metod: Megaloblastik anemi saptanan 10, 14, 15 ve 24 ayl›k dört (3 erkek, 1 k›z) olgu sunulmufltur.
Bulgular: Tüm olgular özellikle anne sütü ile beslenen ve ek g›da al›m›nda sorun olan bebeklerdi. Ailelerin sosyoekonomik düzeyi düflük ve hayvansal g›da tüketimi oldukça yetersiz idi. Anemi nedeniyle aral›kl› olarak demir almakta olan bir bebek burun kanamas›, bir bebek difl eti kanamas› ve
ekimoz, bir bebek solukluk ve halsizlik, bir bebek ise solukluk ve diyare nedeniyle baflvurmufltu. Fizik muayenede mukoza ve konjonktivada solukluk, pretibial ödem, dermatit, malnütrisyon, purpura, hepatomegali, hipotoni, tremor ve geliflme gerili¤i bafll›ca bulgulard›. Laboratuvar bulgular›nda düflük hemoglobin, yüksek MCV yan›nda periferik yaymada polikromazi ve makrositoz saptand›. Olgular›n serum B12 de¤erleri düflük (15pg/mL,
34pg/ml, 41pg/ml, and 115pg/ml), folik asit, demir, demir ba¤lama kapasitesi normal s›n›rlar içindeydi. Homosistein düzeyi 2 olguda düflük saptand›.
Çölyak hastal›¤› taramas› için serolojik testler ve intestinal absorbsiyon testleri normaldi. Kemik ili¤i incelemesi megaloblastik anemiyi desteklemekteydi. Bebeklerin annelerinin tümünde B12 düzeyi düflüktü. Bu bulgular eflli¤inde bebeklerdeki B12 eksikli¤ine ba¤l› aneminin, maternal yetersizli¤e ba¤l› oldu¤u düflünüldü.
Sonuç: Çocukluk ça¤› nütrisyonel B12 eksikli¤i nadir görülür. Özellikle uzun süre anne sütüne ba¤l› beslenen ve ek g›dalara geçifl sürecinde sorunlar yaflayan çocuklarda, sebep, anne beslenmesindeki yetersizli¤e ba¤l› geliflmektedir. Ek g›dalara 6 aydan itibaren geçilmesine ra¤men anne sütü verilmesi 2 yafla kadar desteklenmektedir. Bu çal›flma ile anne sütünün vazgeçilmezli¤i belirtilmekle birlikte uzun süre anne sütü alan bebeklerde B12 yetersizli¤i olabilece¤i, bebeklerin beslenme anamnezi al›n›rken annenin beslenmesinin de sorgulanmas›n›n önemi belirtilmek istenmifltir.
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Splenomegali ile Gelen Çölyak Vakas›
Meda Kondolot, Benal Kunak, Emine Polat, Fulya Demirçeken, Esma Alt›nel, Ayflegül Oksal
Dr. Sami Ulus Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, ‹zmir
Çölyak Hastal›¤› (ÇH); genetik olarak e¤ilimli kiflilerde proksimal ince barsakta “bu¤daydaki glutene karfl› anormal immün yan›t” olarak tan›mlan›r.
Herhangi bir yaflta ortaya ç›kabilir ve klinik bulgular› da gastrointestinal sistem (G‹S) ve G‹S d›fl› olmak üzere oldukça genifl bir yelpazede yer al›r.
Hepatosplenomegali (HSM) ÇH birlikteli¤i ile ilgili çok fazla bilgi yoktur ancak demir ve/veya çinko eksikli¤ine ba¤l› görülebilece¤i bildirilmifltir ve
bu hastalarda glutensiz diyet, demir ve çinko tedavisi sonras› HSM’nin geriledi¤i görülmüfltür.
Olgu
18 ayl›k erkek hasta ishal yak›nmas›yla klini¤imize baflvurdu. Anne baba aras›nda akrabal›k olan olgunun öyküsünden 6 ayl›ktan itibaren kar›n fliflli¤i ve ara ara ishal ataklar› oldu¤u, son 1 haftad›r ishalinin artt›¤›, 1 yafl›na kadar sadece anne sütü ile beslendi¤i, daha sonra inek sütü ve ek g›dalara baflland›¤› ö¤renildi. Fizik incelemede; kas dokusu azalm›fl, karn› normalden bombe, karaci¤er midklavikular hatta 3 cm, dalak 12 cm ele geliyordu. Enfeksiyöz, hematolojik ve di¤er etiyolojiye yönelik tetkiklerde patolojik bulgu saptanmayan hastan›n AGA IgA+, IgG+, EMA IgA-, IgG- tespit
edilmesi üzere yap›lan endoskopik ince barsak biyopsisinde Tip-3 ÇH’l›¤› tespit edildi.
Sonuç olarak; HSM veya SM ile baflvuran hastalarda nadir de olsa ÇH ak›lda bulundurulmal›, etiyolojiye yönelik tetkiklerde herhangi bir neden saptanamayan olgular ÇH yönünden de¤erlendirilmelidir.
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Neonatal Kolestaz Olgular›m›z
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Neonatal kolestaz, serum direk bilirubin seviyelerinin hayat›n ilk 14 gününden sonra da yüksek seyretmesi ile karakterize durumdur. Yenido¤anda
kolestaz genetik, enfeksiyöz, metabolik veya safra ak›m›n›n mekanik olarak obstruksiyonuna ve hepatik ekskretuar sistemde bozukluklara sebep
olan henüz tan›mlanamam›fl baz› nedenlere ba¤l› olabilir. Servisimize bir y›ll›k sürede direk hiperbilirubinemi ön tan›s›yla yatan ve yap›lan incelemeler sonucunda neonatal kolestaz saptanan olgular incelendi. Hastalar›n tan› sonras› progresyonlar› ve cerrahi sonuçlar› de¤erlendirildi. Toplam
9 hastan›n E/K oran› 1/2 idi.Tan› yafllar› 20 ile180 gün aras›ndayd› (Ortalama 100 gün). 3 hastada (%33) idiopatik neonatal hepatit, 1 hastada (%11)
Byler hastal›¤›, 5 hastada (%56) bilier atrezi tespit edildi. Bilier atrezi tan›s› alan tüm hastalar cerrahi operasyona al›nmak üzere hastanemiz Çocuk
Cerrahisi'ne devredildi. Di¤er 4 hasta Gastroenteroloji Bölümü'nce takibe al›nd›. Cerrahi operasyon planlanan hastalardan biri operasyonu kabul
etmedi. 3 hastaya Kasai operasyonu, 1 hastaya koledok atrezisi nedeniyle hepatojejunostomi ve Roux&Y enterostomi uyguland›. ‹diopatik neonatal
hepatit tan›s› alan hastalardan birine, karaci¤er transplantasyonu planland›, uygun transplantasyon merkezine devredildi

