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‹ki Ayl›k Bir ‹nfantta Atipik Lokalizasyonlu Osteomyelit
Eren Ça¤an, H. Hasret Ça¤an, Kadir Yümlü
Selçuk Üniversitesi, Meram T›p Fakültesi, Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› AD, Konya.
Osteomyelit infantlarda ve küçük çocuklarda büyük çocuklara göre daha fazla görülür. Erken tan›nmas› ve tedavi edilmesi sakatl›klar›n önlenmesi
aç›s›ndan önemlidir. Staphylococcus aureus en s›k etkendir. Pik yafl› iki yafl civar›ndad›r. Çocuk vakalar›n›n 3/4 'ü dört yafl alt›ndad›r. Kapal› veya
minör travmalar en önemli nedendir. Bir çal›flmada; %24 femur, %18 tibia, %10 ayak, %13 pelvis, %5 humerus,%3 klavikula, %3 el, %5 vertebra, %2
radius, %2 patella, %2 fibula, % 13 vakada multipl odak tutulumu tespit edilmifltir. Teflhis için radyolojik çal›flma, sedimentasyon, CRP, tam kan say›m› yap›labilir. Tedaviye ilk hafta içinde bafllanmas› prognozu etkileyen en önemli faktördür. Olgu; Daha önce hiçbir sa¤l›k problemi olmayan 2 ayl›k hasta; atefl, kolunda flifllik-k›zar›kl›k ve huzursuzluk flikayetleri ile klini¤imize baflvurmufltu. Hastan›n flikayetlerinin 3 gündür oldu¤u ve son bir gün
içerisinde de önkolunun aniden fliflti¤i ö¤renildi. hikayesinde travma, damaryolu aç›lmas› veya yabanc› cisim batmas› gibi olaylar›n olmad›¤› ö¤renildi. Muayenesinde genel durum orta ve ajiteydi. Vücut s›cal›kl›¤›;38.8˚C, kalp at›m›; 120/dk, tansiyon arteriyel; 70mmHg/nab›z idi. Sa¤ ön kolunda
k›zar›kl›k, flifllik ve hassasiyet mevcuttu. ‹ki önkol aras›nda 1,5 cm çap fark› mevcuttu. Di¤er sistem muayeneleri normaldi. Direk grafide sa¤ radius
metafizinde litik sahalar mevcuttu. Sedimentasyon;45mm/saat, CRP;75 mg/l, WBC;15OOO K/uL idi. Hasta ayn› gün içinde ortopedi taraf›ndan opere
edildi ve abse boflalt›ld›. Gram boyamada gram pozitif koklar görüldü. Hastan›n doku ve kan kültüründe staph. Aureus üremesi oldu. Hastaya alt›
hafta kadar vankomisin ve sefotaksim tedavisi uyguland›. Hasta flifa ile taburcu edildi. Hastan›n yafl›n›n çok küçük olmas›, haz›rlay›c› bir faktörün
olmamas› ve atipik yerleflimli bir osteomyelit olmas› sebebiyle vaka sunulmufltur
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Farkl› Yafl Gruplar›ndaki Sa¤l›kl› Türk Populasyonunda
Neisseria Meningitidis Serogrup (A, C, W135 ve Y) Spesifik Antikor Düzeyleri
‹nci Y›ld›r›m*, Mehmet Ceyhan*, R. Borrow**, N. Andrews***, Gülten Seçmeer*
Hacettepe Üniversitesi ‹hsan Do¤ramac› Çocuk Hastanesi*, Enfeksiyon Hastal›klar› Ünitesi, Ankara, Türkiye,
Manchester Vaccine Evaluation Department, Mmmp,Manchester**, ‹ngiltere, Statistics, Hpa***, Londra, ‹ngiltere.
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Amaç: Meningokokal hastal›k, tüm dünyada her y›l yaklafl›k 1.2 milyon vakaya ve 135 000 ölüme yol açan önemli bir problemdir. Her co¤rafik bölgede hastal›¤a sebep olan serogrup farkl› olabilir ve ayn› bölgede de zamana ba¤l› olarak s›k karfl›lafl›lan serogrup de¤ifliklik gösterebilir. Türkiye' deki rutin ba¤›fl›kl›k program›nda henüz meningokok afl›s› bulunmamaktad›r. Afl›da bulunmas› gereken antijenlerin belirlenmesinde serogruplar›n da¤›l›m› önemlidir. Bu çal›flmada Türkiye' de yeni do¤andan bafllayarak altm›fl yafl üstüne kadar de¤iflik yafl gruplar›nda serogruplara spesifik antikor
düzeylerin belirlemek ve ülkemizde s›kl›kla karfl›lafl›lan serogruplar›n tespit edilmesi hedeflenmifltir.
Materyal ve Metod: Ülkenin do¤u, bat› ve kuzeyindeki farkl› bölgelerden, 14 farkl› yafl grubundan hastal›k belirtisi olmayan 350 kifliden serum örne¤i al›nd›. Her yafl grubundan 25'er örnekte Neisseria meningitidis serogrup spesifik IgG düzeyleri Bio-Rad Bioplex Array Cihaz›® kullan›larak dörtkatl› EL‹SA yöntemi ile belirlendi. Sonuçlar: Yenido¤an döneminden bafllayarak altm›fl yafl üstüne kadar 350 kifliyi kapsayan çal›flma grubunda N.
meningitidis A,C, W135 ve Y serogruplar›na spesifik IgG düzeylerinin yafl gruplar› aras›nda farkl›l›k gösterdi¤i görüldü (Grafik 1). Bütün yafl gruplar›nda geometrik ortalama titreleri serogrup A için 3.21 µg/ml, serogrup C için 1.22 µg/ml, serogrup W135 için 0.34 µg/ml ve serogrup Y için 0.55 µg/ml
bulundu. 12 ay - 6 yafl aras›ndaki vakalarda bütün serogruplar›n IgG düzeylerinde düflüfl izlendi. Serogrup A ve C spesifik IgG düzeylerinde 10-14 yafl›ndan sonra art›fl görüldü. 3-5 yafl aras›ndaki vakalarda serogrup W135 ve Y için benzer bir art›fl gözlendi.
ma: Meningokokal enfeksiyonlar›n ço¤unlu¤una hangi serogrubun neden oldu¤unun belirlenmesi önemlidir, çünkü baz› serogruplar›n neden
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oldu¤u hastal›klar aktif ba¤›fl›klama ile önlenebilmektedir ve farkl› serogrup antijenlerini içeren farkl› afl›lar mevcuttur. Zamana ve yafla ba¤l› seroprevelans çal›flmalar›ndan elde edilecek veriler uygulanmas› planlanacak afl›n›n içermesi gereken antijenlere karar verirken kullan›lacakt›r. Türk populasyonunda, 6 ay ve 12 yafl aras›nda kaybedilen maternal antikorlar sonras›nda, 10-14 yafllar›ndan itibaren serogrup A ve C spesifik, 3-5 yafllar›nda ise W135 ve Y spesifik IgG düzeylerinde art›fl saptanm›flt›r. Bu antikor da¤›l›m modeline göre; 0-14 y›l önce erken çocukluk dönemi meningokokal enfeksiyonlar›na yayg›n olarak sebep olan serogruplar›n A ve C, yak›n dönemde ve günümüzde ise serogrup W135 ve Y oldu¤u görülmektedir.
Bu çal›flmada elde edilen bilgiler, daha önce yap›lm›fl k›s›tl› say›daki surveyans çal›flmalar›n›n sonuçlar›yla paralellik göstermektedir.
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