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• Laboratuvarda periferik eozinofili ve IgE seviyelerinde yükselme görülür. 
• GÖRH’den, erozif özefajitin olmaması, artmış eozinofil yoğunluğu ve özefageal 

intraluminal impedans veya pH ölçümlerinin normal olması ile ayrılır.
• Endoskopik olarak vakaların %30’u normal iken, geri kalan kısmında granüler, katlantılı 

ve eksudatif özefagus görünümü vardır. Eozinofilik özefajit tanısı düşünülen vakalarda 
besin ve diğer allerjenlere yönelik tetkikler de yapılmalıdır.

• Tedavide bazı alerjik gıdaların eliminasyonu ve özellikle gıda eliminasyonuna cevap 
vermeyen hastalarda steroid kullanılabilmektedir. 

• Hastaların 2/3’ü proton pompa inhibitörlerine histolojik olarak yanıt verir.

HAP ÖZEFAJİTİ
Tetrasiklin, potasyum klorid, doksisilin, kloksasilin ferroz sülfat, NSAİD ve alendronat ilaca 
bağlı özeajite neden olabilmektedir.

ÖZEFAGUS ENFEKSİYONLARI
• Özefagusta enfeksiyon genellikle immün yetmezliği olan çocuklarda görülür ve en sık 

mantar (Candida ve Torulopsis glabrata), virus (HSV, CMV, HIV ve Varisella 
Zoster) ve nadiren bakterilere (difteri ve tüberküloz) bağlı enfeksiyonlar görülür. 
İmmün yetmezliği olan hastalarda en sık enfeksiyon etkeni kandidadır.

ÖZEFAGUS YANIKLARI
• Kaza ile kostik madde yutulmasının en sık nedeni (%70), tatsız olmaları 

nedeniyle, alkali maddelerin (deterjan, lavabo açıcı) yutulmasıdır. Asidik maddeler 
acı bir tada sahip olmaları nedeniyle, asidik madde yutulması daha az (%20) görülür.

• Alkali maddeler likefaksiyon nekrozuna neden olurlar (daha fazla zarar verirler). 
Asit maddeler ise koagülasyon nekrozuna neden olur. 

• Orofaringeal lezyonların olmaması, perforasyon veya darlıkla sonuçlanabilecek bir 
özefagogastrik hasarı ekarte ettirmez.

• Hematemez, solunum sıkıntısı veya en az 3 semptomun birlikte olması, özefageal hasarın 
ciddi olduğunu gösterir. 

• Tedavinin etkinliği hasarın şiddeti ve yaygınlığına bağlı olduğundan, tüm semptomatik 
vakalarda üst endoskopi yapılmalıdır.

• Tedavide akut dönemde su ve süt ile dilüsyon yararlı iken, kusturma ve gastrik lavaj 
kontrendikedir. Darlık gelişen vakalarda pnömatik veya buji dilatasyon yapılır. Tedavide 
steroid kullanımı tartışmalı olmakla birlikte, 1. derece yanıklarda önerilmezken, ciddi 
özefajit gelişen vakalarda darlık riskini azaltmak amacıyla kullanılabilir. Ek olarak hasar 
bölgesinde superimpoze enfeksiyon gelişimi ve dolayısıyla sekonder darlık gelişimini 
önlemek amacıyla da antibiyotik kullanılabilir.

ÖZEFAGUSTA YABANCI CİSİM
• Yabancı cisimler genellikle krikofaringeal (üst özefageal sfinkter) (en sık), 

bölgeleye takılır.
• Yabancı cisim aspirasyonu öyküsü olan çocuklarda tanı için öncelikle ön-arka boyun,  

akciğer ve batın grafileri ile yan boyun ve akciğer grafileri çekilmelidir. Semptomatik 
hastalarda acil endoskopi yapılmalıdır. Ciddi şüphe olan ancak grafide görüntülenemeyen 
yabancı cisimlerin görüntülenmesinde tomografi kullanılabilir.

• Yabancı cisim yutulması durumunda öncelikle yapılması gereken solunum yolu 
güvenliğinin sağlanması, endoskopik inceleme ve mümkün olduğunda, bir endotrakeal 
tüple solunum idame ettirilirken, yabancı cismin çıkartılmasıdır.

• Özefagustaki keskin yabancı cisimler, yassı piller ve respiratuvar semptomlara neden olan 
yabancı cisimler acil olarak çıkartılmalıdır. Asemptomatik künt cisimler ve para, mideye 
geçişi açısından 24 saat süre ile gözlenebilirler. Bazı vakalarda glukagon uygulanması, 
alt özefageal sfinkteri gevşeterek, gıdaların mideye geçişini sağlayabilir. 
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MİDE HASTALIKLARI

HİPERTROFİK PİLOR STENOZU

• İnguinal herniden sonra, hayatın ilk 2 ayında cerrahi gerektiren en sık 2. 
nedendir. Midenin en sık rastlanan konjenital anomalisidir.

• Erkek çocuklarda (özellikle ilk bebek) kızlardan 4-6 kat daha sık görülür ve %13 hastada 
pozitif aile öyküsü mevcuttur. B ve O kan grubu olan çocuklarda da görülme sıklığı artmıştır. 

• Bazen diğer anomalilerle (trakeoözefageal fistül, konjenital kalp hastalıkları, hiatal 
herni), hastalıklarla (eozinofilik gastroenterit, peptik ülser, konjenital nefrotik sendrom 
ve konjenital hipotiroidizm) veya sendromlarla (Apert, Zellweger, Trizomi 18, Smith-
Lemli-Opitz, Cornelia de Lange) beraber olabilir. 

• Yenidoğan döneminde eritromisin kullanımı ile pilor stenozu arasında ilişki olduğu 
gösterilmiştir. Bunun yanında anneleri gebelik veya emzirme döneminde makrolid 
kullanan kız bebeklerde pilor stenozunda artış olduğu görülmüştür.

• Pilor stenozu olan hastalarda prostaglandin ve gastrin seviyeleri yüksek bulunurken, 
nitrik oksit (NO) düşük bulunmuştur.

Klinik bulgular
• Doğumda genellikle pilor stenozu ve semptomları yoktur.

• Pilor stenozunun başlangıç bulgusu, giderek şiddetlenen ve beslenmeden hemen 
sonra görülen safrasız kusmadır. Kusma projektil tarzdadır. Başlangıçta projektil 
olmayabilir. 

• Kusma genellikle 3. haftada başlar. 1. hafta kadar erken, 5. ay kadar geç de olabilir.

• Fizik muayenede, umbilikusun üst sağ tarafında, KC kenarının altındaki 
bölgenin palpasyonunda, zeytin çekirdeği büyüklüğünde sert, hareketli, 
yaklaşık 2 cm uzunluğunda ve zeytin çekirdeği şeklinde hipertrofik pilor  
palpe edilir. 

• İnspeksiyonda, beslenme sonrası, midenin soldan sağa hareket eden peristaltik 
dalgalar (midenin dansı) görülebilir.

• Kabızlık, dehidratasyon ve tartı kaybı, hastalarda görülebilen diğer klinik 
bulgulardır.

• Pilor stenozuna en sık eşlik eden klinik tablo hiperbilirubinemidir (ikteropilorik 
sendrom). 

• Hipokalemik, hipokloremik metabolik alkaloz gelişir. Paradoksal asidüri ve 
dehidratasyon vardır.

 Hipokalemik, hipokloremik metabolik alkaloz ayırıcı tanısında;
- Gastroözefageal reflü
- Bartter sendromu
- Gittleman sendromu
- Konjenital klor diyaresi vardır.

Tanı

• Vakaların %95’inde tanıda USG yeterlidir (pilor kas kalınlığı >3-4 mm, pilor 
uzunluğu 15-19 mm ve pilor çapı 10-14 mm).

• Baryumlu grafide; pilor kanalının uzadığı (ip, sicim bulgusu), pilor kasının 
antruma doğru çıkıntı yaptığı (omuz bulgusu) ve daralmış kanalda baryumun paralel 
çizgilenmelere neden olduğu (çift kanal bulgusu) görülür.
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Pilor stenozu-baryumlu grafi

Tedavi

• Sıvı, asit-baz ve elektrolit bozuklukları düzeltilmelidir.
• Kesin tedavi cerrahidir (piloromiyotomi) (Weber-Ramstedt ameliyatı).
• Cerrahi tedavinin mümkün olmadığı vakalarda oral veya İV atropin sülfat (pilor kasını 

gevşetir) kullanılabilir. Atropin sülfat ile %80 başarı elde edilmesine rağmen, cerrahi 
tedavinin zaman ve maliyet açısından daha avantajlı olduğu belirtilmektedir.

PEPTİK ÜLSER
• Gastrik veya duodenal muskularis mukoza tabakasında derin mukozal lezyonlarla 

karakterizedir. 
• İnfant ve küçük çocuklarda beslenme zorluğu, kusma, ağlama, hematemez veya melena 

ile bulgu verirken büyük çocuklarda dispepsi, epigastrik ağrı, bulantı ile bulgu verir.  
• Tanısı endoskopi ile konulur. 
• Endoskopi ile alınan biyopsi materyalinde H. Pylorinin gösterilmesi tanı koydurur. 
• H. Pylori (-) olan ve NSAİD kullanım öyküsü olmayan çocuklardaki duodenal ülserlere 

idiyopatik ülser denir.
• Tedavisinde H2 reseptör antagonistleri, proton pompa inhibitörleri ve H. Pylori 

eradikasyon tedavisi (amoksisilin/klaritromisin/ metronidazolden ikisi+proton pompa 
inhibitörü) uygulanır. 

• H. Pylori saptanan hastalar asemptomatik olsa bile tedavi edilmelidir.

Peptik Ülser

PRİMER SEKONDER

Duodenal Gastrik

Kronik Akut

H. Pylori
Sepsis, şok, intrakraniyel lesyonlar (cushing ülser), ciddi yanıklara bağlı 
(Curling ülser), aspirin/NSAİD, Zollinger-Ellison sendromu, sistemik 
mastositozis, kısa bağırsak sendromu
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MİDENİN DİĞER HASTALIKLARI
• Pilor atrezisiàEpidermolizis bülloza ile ilişkilidir

• Gastrik volvulusàNazogastrik sonda mideye ilerletilemez, ani başlangıçlı epigastrik ağrı ve inatçı öğürme-kusma 
vardır. Tanıda direk grafide mezenteroaksiyel volvulusta (mide vertikal düzlemde) çift hava seviyesi ve gaga görünümü 
varken, organoaksiyel volvulusta(mide horizontal düzlemde) gaga görüntüsü olmadan tek bir hava sıvı seviyesi 
görülmektedir.

• Hipertrofik gastropatiàErişkinlerde görülen menetrier hastalığınn aksine çocuklarda kendini sınırlayan bening 
bir hastalıktır ve kronikleşmez. Ortalama 5 yaşında görülür. En sık CMV’ye sekonder olarak görülse de HSV, Giardia, 
H. Pyori ile ilişkili olabilir. Tedavide H2 blokörler, proton pompa inhibitörleri kullanılabilir, eğer enfeksiyöz neden 
saptandıysa nona yönelik tedavi verilir. 

• Mide duplikasyonuàGenellikle midenin büyük kurvatur kısmında kistik veya tübüler yapıda olan, kısmi veya total 
mide çıkış yolunda obstruksiyona yol açan, bazen de ülserasyon, hematemez veya melana ile bulgu veren oldukça 
nadir görülen bir durumdur.

SPOT BİLGİLER
• Fonksiyonel karın ağrısı... Anatomik, metabolik, 

enfeksiyöz, inflamatuvar veya neoplastik herhangi 
bir patolojik neden olmadan ortaya çıkan karın 
ağrılarıdır.

•  Masif splenomegalinin çocuklarda en sık nedeni... 
Kalaazar.

•  Dalağı en çok büyüten hemolitik hastalık... 
Herediter sferositoz

•  Spontan dalak rüptürünün en sık görüldüğü hastalık... 
Enfeksiyoz mononükleaz

•  En sık özafagus atrezisi tipi... Proksimal atrezi distal 
fistüldür.

• Beslenme sırasında siyanoz, öksürük, regürjitasyon 
ve solunum güçlüğü,ağızda aşırı sekresyon... 
Özefagus atrezisi

• Akalazya tedavisi... Pnömotik dilatasyon veya 
myotomi, Ca kanal blokerleri (Nifedipin) ve 
fosfodiasteraz inhibitörleri, botulinum toksini 
enjeksiyonu.

•  Akalazyada en duyarlı tanı testi... Manometredir
•  Gastroözafageal reflüde tanı... Çocuklarda 

öncelikle yapılması önerilen test özefageal pH 
monitorizasyonudur.

•  Çok kanallı intraluminal impedans ölçümü... 
Çocuklarda GÖRH tanısında, özefageal fonksiyonların 
değerlendirilmesinde ve GÖRH‛a bağlı motor fonksiyon 
bozukluklarının değerlendirilmesinde (Manometri ile 
beraber) oldukça değerlidir.

•  Gastroözefageal reflü hastalığı tedavisinde... 
Antasitler, H2 reseptör antagonistleri, proton 
pompa inhibitörleri,Prokinetik ajanlar (Metaklopramid, 
betanekol, eritromisin, domperidon), baklofen, 
metabotromik glutamat rsp-5 antagonistleri 
kullanılabilir.

•  Gastroözefageal reflüde temel cerrahi 
yaklaşım... Fundoplikasyon uygulamasıdır (Nissen 
Fundoplikasyonu)

•  Özefagusta yabancı cisimler... Genellikle 
krikofaringeal (Üst özefageal sfinkter) (En sık), arkus 
aorta veya diyafragmanın hemen üstünde alt özefageal 
sfinkter bölgelerine takılır.

•  Özefagusta yabancı cisimler... Keskin yabancı 
cisimler, yassı piller ve respiratuvar semptomlara neden 
olan yabancı cisimler acil olarak çıkartılmalıdır.

•  Özefagus yanıkları... Alkali maddeler likefaksiyon 
nekrozuna neden olurlar (daha fazla zarar verirler). 
Asit maddeler ise koagülasyon nekrozuna neden olur.

• Hap özefajiti... Tetrasiklin, potasyum klorid, ferroz 
sülfat, NSAİD ve alendronat ilaca bağlı özeajit

•  En sık diyafragma hernisi... Bochdalek (sol 
posterolateral yerleşir)

•  Hipertrofik pilor stenozunda semptomlar ve başlama 
zamanı... doğumu takiben 2-4. hafta içerisinde fışkırır 
tarzda safrasız kusma.

•  Hipertrofik pilor stenozunda beklenen klasik kan 
gazı tablosu.... hipokalemik, hipokloremik, metabolik 
alkaloz

•  Hipertrofik pilor stenozunda... En sık eşlik eden klinik 
tablo hiperbilirubinemidir (İkteropilorik sendrom).

• Peptik ülser...  Endoskopi ile alınan biyopsi 
materyalinde H. Pylorinin gösterilmesi tanı koydurur

• Pilor atrezisiàEpidermolizis bülloza ile ilişkilidir
• Hipertrofik gastropatiàErişkinlerde görülen 

menetrier hastalığınn aksine çocuklarda kendini 
sınırlayan bening bir hastalıktır ve kronikleşmez.

SORULAR

1. Siklik kusma sendromunda aşağıdakilerden hangisi 
görülmez?

A) Herhangi bir zamanda en az 3 kusma atağı
B) 1 saat ile 10 gün arasında süren bulantı atakları
C) Saatte 4 defadan fazla kusma
D) Semptomların sterotipik olması
E) Ataklar arasında çocuğun normal olması

Doğru cevap: A
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2. Sekretuvar diyare ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?

A) İnce bağırsak absorbsiyonunda azalma söz konusudur.
B) Sulu dışkılama tipiktir.
C) İyon açığı >100 mOsm/kg’dır.
D) Kolera bu gruba tipik örnektir.
E) Açlık durumunda da ishal devam eder.

Doğru cevap: C

3. Osmotik diyare ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?

A)  İnce bağırsaktan emilemeyen maddelerin alımında 
görülebilir.

B)  Dışkı asidiktir ve redüktan madde pozitiftir.
C)  Osmolalite artmıştır.
D)  Oral alım kesilirse ishal durur
E)  Konjenital klor diyaresi tipik örnektir.

Doğru cevap: E

4. Aşağıdakilerden hangisi kabızlığa neden olmaz?

A) Diabetes mellitus B) Hirschprung hastalığı
C) Hiperkalemi D) Hipotiroidizm

E) Kistik fibrozis

Doğru cevap: C

5. Aşağıdakilerden hangisi konstipasyona neden olmaz?

A) Hiperkalemi    
B) D vitamini intoksikasyonu
C) Diabetes mellitus  
D) Diabetes insipidus
E) Anoreksiya nervosa

Doğru cevap: A

6. Aşağıdaki intestinal hastalıklardan hangisinin 
konstipasyona neden olması beklenmez?

A) Çölyak hastalığı   
B) İnek sütü protein intoleransı
C) Kistik fbrozis   
D) Mikrovillus inklüzyon hastalığı
E) İnfamatuvar bağırsak hastalıkları (striktür)

Doğru cevap: D

7. Karın ağrısı aşağıdaki hastalıklardan hangisinin tanısı 
için önemli bir bulgu değildir?

A) Demir eksikliği anemisi B) Sickle cell anemi
C) Kurşun zehirlenmesi  D) Pankreatit

E) Volvulus

Doğru cevap: A

8. Karın ağrısı olan bir çocukta aşağıdakilerden hangisi 
organik bir neden düşündürmez?

A) Çocuğun 5 yaşından küçük olması
B) Ağrının uykudan uyandırması
C) Ailede yoğun çölyak hastalığı öyküsü olması
D) Anemi olması
E) Ağrının umbilikal bölgede olması

Doğru cevap: E

9. Kronik karın ağrısı ile başvuran bir çocukta 
aşağıdakilerden hangisi karın ağrısının organik nedenli 
olduğunu düşündürmez?

A) Ağrının persistan olması
B) Ağrının gece uykudan uyandırması
C) Ağrının periumbilikal olması
D) Sedimantasyon yüksekliği
E) Büyüme geriliği

Doğru cevap: C

10. Süt çocukluğu döneminde, aşağıdaki durumların 
hangisinde gastrointestinal kanama görülmez?

A) İnek sütü allerjisi   B) Anal fissür
C) İnvajinasyon   D) Pilor stenozu

E) Meckel divertikülü

Doğru cevap: D

11. Doğumu izleyen ilk 24 saat içinde kusma, gebelikte 
polihidroamnios öyküsü olan ve ağzında aşırı 
sekresyon bulunan bir bebekte aşağıdakilerden hangisi 
düşünülmelidir?

A) Diyafragmatik herni  
B) Potter sendromu
C) Özefagus atrezisi  
D) TORCH enfeksiyonu
E) Konjenital pilor stenozu

Doğru cevap: C

12. Özefagusun en sık gözlenen anomalisi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Laringotrakeoözefagial kleft  B) Özefagus atrezisi
C) Özefagus striktürü    D) Schatzki halkası

E) Akalazya

Doğru cevap: B

13. Trakeo-özefageal fistülle en çok beraber bulunan 
anomali aşağıdakilerden hangisidir?

A) Özefagus atrezisi
B) Trakeal atrezi
C) Bronko-özefageal fistül
D) Gastroşizis
E) Özefagus divertikülü

Doğru cevap: A

14. Aşağıdaki durumlardan hangisi diğerlerine göre daha 
geç ve daha hafif klinik belirti verir?

A)  Proksimal özofagus atrezisi + distal trakeoözofageal 
fistül

B)  İzole (H tipi) trakeoözofageal fistül
C)  Proksimal trakeoözofageal fistül + distal özofagus 

atrezisi
D)  Trakeoözofageal fistül olmaksızın özofagus atrezisi
E)  Özofagus atrezisi + proksimal ve distal trakeoözofageal 

fistül

Doğru cevap: B


