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Klinik bulgular
Yaşamın erken döneminde bazen de doğumdan sonraki ilk birkaç ayı içinde görülebilir. 
Gestasyonel yaşa uygun doğum ağırlığı olan bebeklerdir.  APGAR skorları değişken 
bulunmuştur. Solunum yetersizliği belirtileri ile birlikte yavaş ve düzensiz solunum 
çabaları, uzun dönemli respiratuar duraklamalar ( 40 saniyeye kadar uzayan) ve siyanoz 
yaşamın ilk günlerinde görülebilir. Semptomlar bebek uyanıkken değil uyurken görülür. 
Bu bebeklerdeki solunum yetersizliğinin santral nedenli olduğu ortaya çıkan hipoksemi 
ile oluşan hipoventilasyondur, arteriyel-alveolar oksijenizasyonda anormallik yoktur veya 
çok azdır. Bazı çocuklarda hipoventilasyon havayolunda atelektazi arteriyel-alveolar 
gradiyentte artış oluşturacak kadar şiddetli olabilir. 

Kalp hızı normalin üzerindedir ve kalp hızı değişkenliği azalır, sinüs aritmisinin az olduğu 
neredeyse sabit bir kalp hızı vardır. 
Konjenital santral hipoventilasyon sendromuna Hirschprung hastalığı veya nöral krest 
tümörleri (nöroblastoma, ganglionöroma, ganglionöroblastoma) eşlik edebilir. 

Ayırıcı tanı
Bu tanı konmadan önce diğer nörolojik hastalıklar ya da diğer hastalıklar ekarte edilmelidir 
(konjenital kalp hastalığı, metabolik hastalıklar, müsküler hastalıklar, akciğer hastalıkları). 

Konjenital santral hipoventilasyon sendromunda ayırıcı tanı:

• Metabolik
- Mitokondriyal hastalıklar (Leigh vs.)
- Pirüvat dehidrogenaz eksikliği
- Hipotiroidizm

• Nörolojik
- Yapısal santral sinir sistemi anomalileri (Arnold chiari, moebius vs.)
- Vasküler hasar; santral sinir sistemi hemorajisi; infarkt
- Travma
- Tümör

• Pulmoner
- Primer akciğer hastalığı
- Solunum kaslarında güçsüzlük; diyafram paralizisi; konjenital miyopati

• Genetik
- Prader Willi sendromu
- Familyal disotonomi

• Sedatif ilaçlar
• Diğer

- ROHHAD

Tedavi

Genel ve nutrisyonel bakım, ventilatör desteği ve asidoz, serebellar hipoksi ve iskeminin 
önlenmesi uygulanmalıdır. 

Frenik sinir stimülasyonu hastalarda 2 yaşından sonra yapılabilir. Pacing ile frenik sinir 
fibrozu, enfeksiyonlar ve çoklu cerrahinin olduğu komplikasyonlar bulunsada bu hastaların 
çoğu ventilatörden kurtulabilmiştir.

• En iyi yöntem hakkında fikir birliği yoktur.
• Yaşamın ilk 4 yılında enfeksiyonlarla solunum desteği gereksinimi artacağı için 

trakeostomi ile mekanik ventilasyon önerilir.
• Tam zamanlı solunum desteği gereken hastalarda diafram pacer erken dönemde 

düşünülmelidir.
• Yalnızca uyku sırasında solunum desteği alan hastalarda >5 yaşta noninvazif 

ventilasyon düşünülmelidir.
ROHHAD sendromu (Rapid-Onset Obesity with Hypothalamic Dysfunction, 
Hypoventilation, and Autonomic Dysregulation)   
6-12 ay içinde bulgular ortaya çıkar. Tanı  hızlı başlangıçlı obezite (1.5 yaşından sonra 
başlayan), primer santral hipotiroidi, büyüme hormonu stimülasyon cevabında yetersizlik, 
kortikotropin eksikliği ve erken/gecikmiş ergenlik bulgularından biri veya birkaçının 
biraraya gelmesi ile konulur. 
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Frenik sinir stimülasyonu için pace uygulaması

ALLERJİK BRONKOPULMONER ASPERGİLLOZ
TANIM: ABPA aspergillus fumigatus’a gösterilen Tip 1 ve Tip 3 hipersensitivite komponentleri 
bulunan immunolojik bir akciğer hastalığıdır. Hastalar, astım, tekrarlayan akciğer infiltrasyonları 
ve bronşektazi ile prezente olur. ABPA hastalarında immün aktivitede artış vardır. ABPA 
bronşektazi gelişmeden tespit edilmesi gereken bir hastalıktır. Aspergillus sporları çürümüş 
organik materyallerde, kapalı ortamlarda ise nemli duvarlarda bulunur.

EPİDEMİYOLOJİ: Astımlılarda %1-2, kistik fibrozlularda %2-15 sıklığında görülmektedir.

Tanı algoritması
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Tanı kriterleri

Allerjik bronkopulmoner aspergillozun (ABPA) tanı kriterleri

Allerjik bronkopulmoner aspergilloz – santral 
bronşektazi

Allerjik bronkopulmoner aspergilloz  
seropozitifliği

•  Astım öyküsü*
•  Aspergilloz antijenine cilt prick test reaksiyonu*
•  Total İgE konsantrasyonu >417 IU/ml ( > 1000 ng/ ml)*
•  Aspergillus fumigatus serum presipitat antikor varlığı
•  Akciğer BT’sinde santral bronşiektazi
•  Periferik kanda eozinofili >500/mm3

•  Akciğer HRCT veya göğüs filminde infiltrasyonlar
•  Aspergillus fumigatusa karşı spesifik İgE ve İgG  spesifik 

antikorlarında artma

•  Astım öyküsü*
•  Aspergilloz antijenine cilt prick test reaksiyonu*
•  Total İgE konsantrasyonu >417 IU/ml 

( > 1000 ng/ ml)*
•  A. fumigatus antikor pozitifliği (IgG)

* Bu kiterlerde ABPA tanı için santral bronşiektaziye ihtiyaç gereklidir.

Allerjik bronkopulmoner aspergiloz evrelemesi

Evre 1 Akut   Üst ve orta lob infiltrasyonu Yüksek İgE

Evre 2 Remisyon >6 ay steroid ile infiltrasyon yok Normal veya yüksek İgE

Evre 3 Şiddetlenme    Üst ve orta lob infiltrasyonu Yüksek İgE

Evre 4 Kortikosteroid dirençli astım    Minimal infiltrasyon Normal veya yüksek İgE

Evre 5 Son evre Fibrozis ve/veya büller Normal

Tedavi

Glikokortikoidler ilk tercih, yardımcı tedavide antifungal ilaçlar ve anti İgE omalizumab verilebilir. Antifungal tedavide 
16 haftalık itrakanozol tedavisi alevlenmeler sırasında glikokortikoid dozunun % 50 oranında azaltılmasını sağlar, 
toplam İgE seviyesinde ise %25 veya daha fazla azalma sağlar. Çocuklarda 5mg/kg/gün tek doz kullanılmalıdır. Uygun 
doz günlük 200 mg’ı geçerse toplam doz iki doza bölünmelidir. 

SPOT BİLGİLER

• Tüberküloz için en önemli predispozan faktör... 
Malnutrisyondur

• Tüberküloz riskini arttıran hastalıklar... Hodgkin 
hastalığı, HIV, diabetes mellitus, kronik böbrek 
yetersizliği

• Ekstrapulmoner tüberküloz gelişmesi için gereken süre... 
Menenjit 3-6 ay, plevral efüzyon 3-9 ay, kemik ve eklem 
tutulumu 1-3 yıl, böbrek tutulumu ise 5-25 yıl sonra

• Tüberküloz enfeksiyonu... Klinik bulgular olmadan 
sadece PPD pozitifliği vardır

• Tüberküloz hastalığı... Klinik bulgularının varlığında 
PPD pozitifliği varsa

• Çocuklarda en sık görülen akciğer bulgusu... Hiler 
ve paratrakeal lenfadenopati

• Tüberküloz tedavisinde kortikosteroid 
endikasyonları... Plevral, perikardiyal efüzyonda, 
hiler ve paratrakeal lenfadenopatiyi küçültmek için, 
menenjit tüberkülozda, milier tüberkülozda

• Dirençli tüberküloz... izoniazid, rifampisine karşı gelişir

• Tüberkülozlu anne bebeğinde, aile içi aktif 
tüberkülozlu temaslı infantlarda... PPD deri testi 
yapılır, negatif ise 3 ay İNH profilaksisi verilir, 3 ay 
sonra tekrar PPD deri testi yapılır negatif ise aşı, pozitif 
ise 6-9 ay İNH profilaksisine tamamlanmalıdır.

• Sadece PPD (+)‛liğinde tedavide ne uygulanır... 6 
ay İNH

• Çocuklarda parapnömonik efüzyonun en sık nedeni... 
S. Pneumonia

• Çocuklarda obstrüktif uyku apnesinin en sık nedeni... 
Adenotonsiller hipertrofi

• Obstrüktif uyku apnesinde en tipik bulgu... 
Horlama

• Obstrüktif uyku apnesinin şiddeti... 
Polisomnografi
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SORULAR

1. Tüberküloz immünopatogenezinde rol alan en önemli 
sitokinler aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

A) İnterferon-α – İnterlökin-6
B) İnterlökin-2 – İnterlökin-10
C) İnterlökin-10 – TNF-α
D) TGF-β – TNF-α
E) İnterferon-γ – TNF-α

Doğru cevap: E

2. Çocukluk döneminde akciğer dışı tüberkülozun en sık 
görülen şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tüberküloz menenjit
B) Renal tüberküloz
C) Tüberküloz lenfadenit
D) Tüberküloz peritonit
E) Tüberküloz perikardit

Doğru cevap: C

3. Tüberkülozun akciğer dışı en sık yerleşim gösterdiği yer 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Plevra
B) Genitoüriner sistem
C) İlioçekal bölge
D) Lenf bezleri
E) Meninks

Doğru cevap: D

4. Tüberküloz enfeksiyonunda prognozu en fazla etkileyen 
faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yaygınlık
B) Etkin kemoterapi
C) Primer organ tutulumu
D) Yaş
E) Vücut ağırlığı

Doğru cevap: A

5. İnkübasyon zamanı diğerlerine göre en uzun olan 
tüberküloz formu aşağıdakilerden hangisinde görülür?

A) Böbrek üstü bezi
B) Dalak
C) Karaciğer
D) Beyin
E) Böbrek

Doğru cevap: E

6. Latent tüberküloz enfeksiyonu tanısında aşağıdaki 
laboratuvar bulgularından hangisi kullanılabilir?

A)  Açlık mide suyunda Mycobacterium tuberculosis için 
PCR analizi

B)  Akciğer grafisi
C)  İnterferon gama salınım testi
D)  Bilgisayarlı akciğer tomografisi
E)  Balgamda aside dirençli basil aranması

Doğru cevap: C

7. Babasında tüberküloz saptanan 6 yaşındaki çocuk 
değerlendirilmek üzere getiriliyor. Öyküsünden herhangi bir 
yakınması olmadığı öğrenilen hastanın 1 ay önce yaptırılan 
tüberkülin cilt testi negatif bulunuyor. Sol omuzda BCG skarı 
saptanan hastanın boy ve ağırlığı yaşına uygun, solunum 
sesleri ve diğer muayene bulguları normal saptanıyor.

 Bu hastada aşağıdaki laboratuvar incelemelerinden 
hangisi latent tüberküloz enfeksiyonu tanısı için 
yönlendirici olur?

A)  Açlık mide suyunda Mycobacterium tuberculosis için 
PCR analizi

B)  Akciğer grafisi
C)  İnterferon gama salınım testi
D)  Bilgisayarlı akciğer tomografsi
E)  Balgamda aside dirençli basil aranması.

Doğru cevap: C

8. Çocuklarda, aşağıdakilerden hangisi latent tüberküloz 
enfeksiyonunun tüberküloz hastalığına ilerlemesi için 
risk faktörü değildir?

A) Ergenlik çağında olmak
B) Süt çocuğu çağında olmak
C) İlkokul çağında olmak
D) Son 1 - 2 yıl içinde ppd (+) olmak
E) Diyabetli olmak

Doğru cevap: C

9. Pulmoner tüberküloz enfeksiyonu için aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır?

A)  Alınan basil sayısı hastalıkta önemlidir
B)  Tüberkülin deri testi (PPD) pozitifliği aktif enfeksiyonu 

gösterir.
C)  Tüberküloz basili intraselüler yerleşir
D)  Damlacık enfeksiyonu ile geçer
E)  Basil zorunlu aerobdur

Doğru cevap: B

10. Aşağıdakilerden hangisi primer tüberkülozun çocukluk 
çağında en sık görülen radyolojik bulgusudur?

A) Alt zonda infltrasyon
B) Kavite varlığı
C) Hiler lenf nodu büyümesi
D) Miliyer tutulum
E) Plevral efüzyon

Doğru cevap: C

11. Plevral efüzyonu olan bir çocuğun plevral sıvı 
incelemesinde aşağıdaki bulgulardan hangisi tüberküloz 
tanısını desteklemez?

A)  Protein düzeyinin 3 gr/dl’nin üzerinde olması
B)  LDH düzeyinin 200 IU/L’den düşük olması
C)  pH’nın 7.20’nin altında olması
D)  Mikroskopik incelemede mononükleer hücrelerin 

görülmesi
E)  Dansitenin 1016’dan fazla olması

Doğru cevap: B

12. Aşağıdaki plevral sıvı bulgularından hangisi tüberküloz 
tanısını desteklemez?

A) Dansite 1016-1025 arasındadır
B) Protein düzeyi 2-4 gr/dl arasındadır
C) Glikoz > 60 mg/dl olması
D) LDH > 200 U/l olması
E) Mikroskobisinde mononükleer hücre görülmesi

Doğru cevap: C
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13. Sarı renkli ve lenfosit hakimiyeti bulunan plevral 
eksüdaya yol açan en olası neden aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Pnömokoksik pnömoni
B) Tüberküloz
C) Akciğer apsesi
D) Amip
E) Konjestif kalp yetmezliği

Doğru cevap: B

14.  Kırk yaşındaki erkek hastada kaviter tüberküloz hastalığı 
olduğu ve balgam yaymasında asidorezistan basil olduğu 
öğreniliyor. Bu nedenle yapılan aile taramasında bu babanın 
3 çocuğu ile ilgili tablodaki bilgilere ulaşılıyor.

1. Çocuk 2. Çocuk 3. Çocuk
Yaş (yıl) 9 4 1

Fizik muayene Normal Normal Sağ 
akciğerde ral

BCG aşı skarı + + +
Akciğer
grafisi Normal Normal Sağ 

hilarlenfadenopati
Tüberkülin deri 
 testi (mm) 19 3 16

 Buna göre bu çocuklar için en uygun tedavi yaklaşımı 
aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

1. Çocuk 2. Çocuk 3. Çocuk

A) INH 
profilaksisi  

INH 
profilaksisi 

INH-RIF-PZA ile 
tedavi

B) Steroid + INH- 
RIF-PZA

INH 
profilaksisi

Steroid + INH-RIF- 
PZA ile tedavi

C) PPD tekrarı INH-RIF PPD tekrarı

D) INH 
profilaksisi

Tedavisiz 
izlem

Geniş spektrumlu 
antibiyotik

E) Tedavisiz 
izlem

Geniş 
spektrumlu 
antibiyotik

INH profilaksisi

Doğru cevap: A

15. Mycobacterium tuberculosis’e bağlı olarak gelişen 
aşağıda birlikte verilmiş organ / bölge tutulumlarından 
hangisinin tedavisinde kortikosteroidler yararlı olabilir?

A) Meninks, plevra, perikard
B) Meninks, eklem, kemik
C) Plevra, kemik, perikard
D) Böbrek, karaciğer, plevra
E) Eklem, plevra, meninks

Doğru cevap: A

16. Aktif tüberkülozlu erişkinle temas eden 3 aylık bir infanta 
yaklaşımda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A)  Tuberkulin deri testi uygulanır ve 3 ay içinde tekrar 
değerlendirilir.

B)  Tuberkulin deri testi uygulanır, AC grafsi çekilir, 3 ay 
içinde tekrar değerlendirilir.

C)  Tuberkulin deri testi uygulanır, AC grafsi çekilir, isoniazid 
(INH) başlanır ve 3 ay içinde tekrar değerlendirilir

D)  3 ay sonra tekrar değerlendirilir.
E)  Bunlardan hiçbiri önerilmez.

Doğru cevap: C

17. Bir yaşında erkek çocuk, annesi tarafından muayeneye 
getiriliyor. Anne, çocuğun bir yakınmasının olmadığını 
ancak aynı evde yaşadıkları dedesinde akciğer tüberkülozu 
saptanarak tedaviye başlandığını belirtiyor. Çocuğun 
fzik muayene sonuçları ve akciğer grafsi normal olarak 
değerlendiriliyor. Ancak bir adet BCG aşı skarı olan çocuğun 
PPD si 17 mm olarak ölçülüyor.

 Bu çocuk için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Latent tüberküloz enfeksiyonu
B) BCG aşısına bağlı PPD poziti iği
C) Tüberküloz hastalığı
D) Milier tüberküloz
E) Tüberküloz dışı mikobakteri enfeksiyonu

Doğru cevap: A

18. Önceki (17) numaralı soruda söz edilen çocuk için en 
uygun tedavi aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Tedavisiz izlem
B)  Yalnızca izoniazid başlanması
C)  Klaritromisin, etambutol ve rifabutin başlanması
D)  İzoniazid, rifampin, pirazinamid ve streptomisin 

başlanması
E)  İzoniazid, rifampin ve pirazinamid başlanması

Doğru cevap: B

19. Aşağıdaki durumların hangisinde izoniazid ile proflaksi 
yapılma endikasyonu vardır?

A)  Akciğer grafsinde hiler lenfadenopatisi olan bir çocuk
B)  Kreşte tüberküloz tanısı alan bir çocuğun sınıf 

arkadaşları
C)  Aynı evde yaşayan dedesi tüberküloz tanısı alan bir 

çocuk
D)  Öksürüğü uzun süredir geçmeyen bir çocuk
E)  Tüberkülin deri testi 10 mm olan, BCG aşılı bir çocuk

Doğru cevap: C

20. Aşağıdakilerden hangisi çocuklarda obstrüktif uyku 
apnesi ve hipoventilasyona neden olan faktörlerden biri 
değildir?

A) Obezite
B) Orak hücreli anemi
C) Kistik fibrozis
D) Adenotonsiller hipertrofi
E) Laringomalazi

Doğru cevap: B

21. Obstrüktif uyku apne ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?

A)  Tedavide ilk tercih edilecek yöntem CPAP’tır.
B)  En sık nedeni adenotonsiller hipertrofdir.
C)  Horlama, ağzı açık uyuma, gece uyanmaları tipik 

semptomlarıdır.
D)  Hiperaktivite ve agresyon görülebilir.
E)  Tanıda altın standart polisomnografdir

Doğru cevap: A


