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ÖZET 

Yazgan, İ. (2010). Çocuklarda Langerhans Hücreli Histiyositoz’ un epidemiyolojik 

değerlendirilmesi. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Pediatrik Temel 

Bilimler ABD. Yüksek Lisans. İstanbul.  

Anahtar Kelimeler :  Langerhans hücreli histiyositoz, epidemiyoloji, risk  faktörleri , 
çocuk, 

Langerhans hücreli histiyositoz (LHH) nadir görülen ve patojenezi  henüz tam olarak 
bilinmeyen bir hastalıktır. Etyolojisinde çevresel etmenler, infeksiyonlar, immunolojik 
ve genetik etkenlerin rol oynadığı düşünülmektedir . LHH, antijen sunan hücrelerin bir 
bozukluğudur. Monositer fagositer sistemin en sık görülen hastalığıdır. 
Histopatolojisinde Langerhans hücreleri kadar T-hücreleri, eozinofil, makrofajlar gibi 
inflamasyon hücreleri yanında, çok çekirdekli dev hücreler dikkati çeker  . Hastalığın 
klinik olarak geniş bir yelpazesi vardır. Tutulan doku ve organlara göre klinik seyir 
çeşitlilik gösterir. Klinikte bazen kendiliğinden iyileşme olabildiği gibi hastalık 
ilerleyici ve ölümcül de olabilir . 

 

Bu çalışma çocuklarda Langerhans hücreli histiyositoz’un epidemiyolojik faktörlerinin 
araştırılması için planlanmıştır. Araştırma kapsamında  LHH tanısı almış olan 44 hasta 
çocuk ile 30 sağlıklı çocukta sosyo-demografik değişkenler, soy geçmişi sağlık 
değişkenleri, yaşanılan çevreye ait değişkenler, ekonomik durum göstergeleri, gebelik 
dönemine ait değişkenler, süt ve oyun çocukluğu dönemine ait değişkenler olmak üzere 
yedi grup değişken sorgulandı.  

 
Çalışmamızda LHH grubundaki çocukların evlerinin kontrol grubuna göre anlamlı 
olarak az güneş aldığı, gelir düzeyinin daha düşük olduğu, annelerin gebelik 
dönemlerinde en az iki ay süre ile düzenli demir ve vitamin preparatı kullanımlarının 
anlamlı düzeyde az olduğu, annelerin gebelik dönemlerinde kına kullanımlarının daha 
fazla olduğu, annelerin cep telefonu kullanımlarının daha az olduğu, çocukların 
çocukluk döneminde havale ve allerjik hastalık geçirmelerinin daha az olduğu, 
çocukların her gün en az beş fındık yemelerinin daha az olduğu, çocukların cep telefonu 
kullanımlarının daha az olduğu görülmüştür. 
 
Sonuç olarak, LHH’li çocuklarda hastalığın ortaya çıkışında bazı çevresel ve ailevi 
faktörlerin etken olabileceğini, bu konunun geniş hasta gruplarında çalışılması 
gerektiğini  söyleyebiliriz.  
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ABSTRACT 

Yazgan, İ. (2010). The epidemiologic factors of Langerhan’s cell histiocytosis in 

children İstanbul University, Institute of Health Science, Pediatrics  İstanbul.   

Key words:Langerhans cell histiocytosis, epidemiology, risk factors, children 

Langerhans cell histiocytosis (LCH) is a rare disease and pathogenesis is unknown as 

yet but roles for environmental, infectious, immonologic, and genetic causes have been 

suggested . LHH, is a disorder of antigen presenting cells. It is the most common 

disease of phagocytosis in monocytoid system. In its histopathology, Langerhans cells, 

T-cells, eosinophils, inflammatory cells such as macrophages and multi-core giant cells 

are noteworthy. The disease has a wide range clinically. The clinical presentation of 

Langerhans cell histiocytosis (LCH) depends on the extent of dissemination and organ 

failure. Clinical improvement may sometimes be spontaneous, but the diseases can be  

progressive and fatal as well. 

This study was planned  to investigate the epidemiological factors in pediatric 

Langerhans cell histiocytosis. The social, familial, genetic, demographic, economic 

factors were studied in the epidemiologic survey  of  44 LCH patients, and 30 patients 

in the control group  and the results were compared.  

In this study,it was  found that  lower sun exposure of the houses,insufficient financial 

income, lower  usage of regular vitamins and iron supplementation of mothers  for at  

least  two months during pregnancy, less usage of cellular phones but increased usage of 

henna by the mothers were prominent in the patient group compared to the controls. In 

the LCH group there were less episodes of convulsion and allergic disease during the  

childhood period. Consuption of at least five nuts/day of the children is less common in 

LCH group. The usage of cellular phone by the children is more frequent in the control 

group.  

In conclusion, some epidemiologic enviromental and familial factors might play a role 

in the pathogenesis of LCH, but more studies covering larger groups are needed. 

 



1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Langerhans hücreli histiyositoz (LHH) nadir görülen ve patojenezi henüz tam 

olarak bilinmeyen bir hastalıktır. Patogenezinde çevresel etmenler, infeksiyonlar, 

immunolojik ve genetik etkenlerin rol oynadığı düşünülmektedir (2,36). LHH, antijen 

sunan hücrelerin bir bozukluğudur. Monosit-makrofaj sisteminin en sık görülen 

hastalığıdır. Histopatolojisinde Langerhans hücreleri kadar T-hücreleri, eozinofiller ve 

makrofajlar gibi inflamasyon hücreleri yanında, çok çekirdekli dev hücreler dikkati 

çeker  . Bu dev epiteloid hücreler osteoklastlara benzer ve osteolizise neden olan 

sitokinleri üretirler  (1). Hastalığın klinik olarak geniş bir yelpazesi vardır. Tutulan doku 

ve organlara göre klinik seyir çeşitlilik gösterir. Klinikte bazen kendiliğinden iyileşme 

olabildiği gibi hastalık ilerleyici ve ölümcül de olabilir (2). 

Genelde çocukluk çağında ve erkeklerde biraz daha fazla görülen LHH’nin 

sıklığı 2.2–10.8/ 1.000.000 olarak bildirilmektedir.  Olguların yaklaşık yarısı 15 yaşın 

altında ve büyük bir kısmı da 1 ile 4 yaş arasındadır (3,4). 

Hastalık sıklıkla kemik, deri, merkezi sinir sistemi, akciğer, kemik iliği, 

karaciğer, dalak, ve sindirim sistemini tutar. Tek lezyonlu tutulum ileri yaşlarda, çok 

sayıda sistem tutulumu ise küçük yaşlarda daha sık görülmektedir. Tek lezyonlu 

tutulum daha çok kemiklerde görülmekle birlikte lenf düğümleri ya da akciğer tutulumu 

şeklinde de olabilir (4). 

Yaygın hastalık formunda ise birçok organda tutulum vardır. Ağırlıklı olarak 

çocukluk yaş grubunda görülen bu tutulum şeklinde seyir daha kötüdür. Hızlı seyreder 

ve ölümcüldür. LHH tanısı almış 459 çocuk ile yapılan çalışmada olguların yarısının 

multisistem, yarısının da tekli sistem olduğu bildirilmektedir (58). 

Kemik tutulumu olguların %70-80 kadarında görülür. En sık tutulum sırasıyla 

kafatası, femur, mandibula ve pelviste olmaktadır (2,4). 

LHH’nin çocukluk çağında hem solid  tümörleri hem de lösemiyi kapsayan 

kanserlerle ilişkili olabileceği düşünülmektedir. LHH’de Langerhans hücrelerinin 

önemli rol oynadığı saptanmakla birlikte bu hastalığın etyolojisi hakkında çok az şey 

bilinmektedir (5). Bu gün için kabul edilen görüş hastalıkta Langerhans hücrelerinin 
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farklı yapıda ve davranışta olduğu, bu yüzden tutulum gösteren yerlerde yoğunlaşarak 

hastalığı meydana getirdiği şeklindedir. 

Yapılan birçok vaka kontrol ve tanımlayıcı epidemiyolojik çalışma LHH’nin 

gelişmesinde  infeksiyon faktörünün önemini ortaya koymuştur (34).  Yapılan bir vaka 

kontrol çalışmasında doğum sonrası infeksiyonların  bu hastalarda sık görüldüğü 

bildirilmiştir  (6). Bhatia ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada yaşamın ilk 6 ayında  

infeksiyon geçirilmesi (OR=3.8), diyare ve kusma varlığı (OR=2.7) ve ilaç kullanımının 

(OR=3.5) multisistem LHH ile ilişkili bulunduğu bildirilmiştir. Bu çalışmada beslenme 

zorluğu, fototerapi, oksijen tedavisi ve transfüzyonla LHH arasında ilişki kurulamadığı 

bildirilmiştir.Yine bu çalışmada yenidoğan dönemi infeksiyonları, çocukluk çağı aşıları 

ve ailede tiroid hastalığı LHH ile ilişkili bulunmuştur. Gebelik döneminde sigara 

kullanımı, annenin gebelik döneminde geçirmiş olduğu hastalıklar ve ilaç kullanımı ile 

risk faktörleri arasında anlamlı bir ilişki kurulamamıştır (7). Hamre ve ark. yaptıkları bir 

çalışmada gebelik sırasında annenin geçirilmiş idrar yolu infeksiyonu, bebeklik 

sırasında beslenme bozukluğu varlığı ve bebeklik döneminde kan transfüzyonu 

yapılması ile LHH arasında anlamlı ilişki bulunduğunu yayınlamışlardır (8). Bir başka 

çalışmada , bahar ve yaz mevsimi ile karşılaştırıldığında sonbahar ve kış mevsiminde 

tanı alma durumunun daha fazla olduğu bildirilmektedir (9). Mevsimsel farklılık ve özel 

coğrafik dağılımın olmayışı etiyolojide infeksiyöz bir ajan olması ihtimalinden 

uzaklaşılmasına neden olmuştur (1).  

Bu çalışmada, epidemiyolojik yöntemlerle çeşitli risk faktörlerinin Langerhans 

hücreli histiyositoz ile ilişkisi araştırılacaktır.  
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2. GENEL BİLGİLER 

Histiyositik hastalıklar dentritik hücreler ve makrofajlar gibi monosit-makrofaj 

sistemi (MFS) hücrelerinin anormal yığılmasına verilen genel isimlerdir (28). LHH, 

hastalığın kaynaklandığı hücre tipi olan “histiocyte” ile “yüksek miktar”da anlamını 

veren “osis” ekinin birleşmesinden oluşturulmuştur (10). Langerhans hücrelerini ilk kez 

1868 yılında o zaman Berlin’ de 21 yaşında bir tıp fakültesi öğrencisi olan Paul 

Langerhans, epidermiste non pigmente dendritik hücreler olarak tanımlamış, bu hücreler 

1875 yılında Langerhans hücreleri adını almıştır . İlk hastalık tarifi 1893 yılında Hand 

tarafından poliüri ve eksoftalmusu olan 3 yaşında bir çocukta yapılmış, 1915 yılında 

Schüller, 1920 yılında Christian kafatası kemiklerinde lezyonları olan, eksoftalmus ve 

diabet insipidusu da bulunan benzer hastaları tarif etmişlerdir. Daha sonra bu triad Hand 

Schüller Christian hastalığı olarak kabul edilmiştir. 1924 yılında Letterer, 1933 yılında 

Siwe çocuklarda ateş, organomegali, lenfadenopati, kemik lezyonları, sekonder anemi, 

kanama diyatezi ve lipid depolamayan makrofajların hiperplazisi ile karakterize bir 

hastalık tanımlanmış ve bu hastalık Letterer-Siwe adını almıştır  (28). Langerhans 

hücreli histiyositoz, ilk kez tanımlanmasından bu yana geçen yüz yıldan fazla zaman 

içinde klinisyenler, hastalar ve aileleri tarafından oldukça az anlaşılan bir hastalık 

olmuştur (24). İlk kez 1940 yılında, Lichtenstein ve Jaffe ile Otani ve Erlich tarafından, 

kemikte osteolitik lezyonlar ve dokularda yoğun eozinofilik infiltrasyon ile kendini 

gösteren hastalık için  eozinofilik granüloma terimini kullanmışlardır. Daha sonra 

Farber, eozinofilik granülomun, küçük çocuklarda görülen Letterer-Siwe hastalığı ve 

Hand-Schüller-Christian sendromuyla benzerliklerini ortaya koymuştur. 1953’te 

Lichtenstein, bu üç hastalığın histiyositozis X adı altında bir arada kabul edilmesini 

önermiştir (25). 1973 yılında Nezeloff histiyositozis-X’li hastaların biyopsi 

materyallerinde Langerhans hücrelerinin varlığını göstermiş ve bundan sonra hastalık 

Langerhans hücreli histiyositoz olarak benimsenmiştir (25,28).   

LHH, monosit-makrofaj hücrelerinin farklı dokulara infiltrasyonuyla 

karakterize, nadir görülen ve patojenezi henüz tam olarak aydınlatılmamış non-

neoplastik bir hastalıktır (2,4,12,13). LHH, antijen sunan hücrelerin bir bozukluğu ve 
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monosit-makrofaj sisteminin en sık görülen hastalığıdır. Histopatolojisinde Langerhans 

hücreleri kadar normal inflamatuar hücreleri ve çok çekirdekli dev hücreler vardır 

(4,13). Bu dev hücreler osteoklastlara benzer ve osteolizise neden olan sitokinleri 

üretirler (2,13). 1985 yılında kurulan Histiyosit Cemiyeti yazım grubu histiyositozları 

üç büyük sınıfa ayırmış ve LHH sınıf I’de yer almıştır . Bugünkü sınıflama biraz daha 

farklıdır (Tablo 2.1). 

 

Tablo 2.1: Histiyositozların Sınıflaması 

Sınıf I.Dentritik hücre ilişkili histiyositozlar 

� Langerhans hücreli histiyositoz 
� Sekonder dentritik hücre oluşumları 
� Juvenil ksantogranüloma ve ilgili diğer hastalıklar: 

*Erdheim-Chester Hastalığı 
*Soliter Histiyositoma (dendritik hücre fenotipli) 
 

Sınıf II.Monosit/makrofaj ilişkili histiyositozlar 

� Primer hemofagositik lenfohistiyositoz 
  *Familyal (FHLH 1,2,3,4 ve gen defekti saptanamayan) 
  *Genetik hastalıklarla beraber (Chediak-Higashi,Gricelli 2, XLP,Hermansky-Pudlak2) 

� Sekonder hemofagositik lenfohistiyositoz 
  *İnfeksiyonla birlikte (İAHS) 
  *Malignite ile birlikte (MAHS) 
  *Romatolojik hastalıklarla birlikte (MAS) 
  *Diğer: (ilaç,TPN,lizinurik protein intoleransı vs) 

� Masif lenfadenopatili sinüs histiyositozu (Rosai-Dorfman hastalığı) 
� Soliter histiyositoma 

 
Sınıf III.Histiyositik maligniteler 

� Lösemiler 
  *Monositik lösemi (M5a ve M5b) 
  *Akut miyelomonositik lösemi 
  *Kronik miyelomonositik lösemi 

� Ekstramedüller monositik tümör veya sarkom 
� Makrofaj ilişkili histiyositik sarkom 
� Dendritik hücre ilişkili histiyositik sarkom 
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2.1.Genel Bilgiler 

 

Histiyosit Derneği yazım grubu, histiyositik bozuklukları üç gruba ayırmıştır: 1-

Dendritik hücre histiyositozları, 2- Makrofaj ilişkili histiyositozlar, ve 3- Histiyositik 

maligniteler. Langerhans hücre histiyositozu grup I’de yer almaktadır (13). Üç farklı 

klinik formu vardır (Eozinofilik granülom, Hand-Schüller-Christian Hastalığı ve 

Letterer Siwe Hastalığı) . Bazen bu formlar  birbirinin içine geçer. Eozinofilik 

Granülom  ile  Hand-Schüller-Christian Hastalığı daha kronik seyrederken;  Letterer 

Siwe Hastalığı akut seyreder. Olguların %10’undan azı Letterer Siwe şeklinde, %15-40 

arasında  Hand-Schüller-Christian Hastalığı özelliklerine sahiptir. Eozinofilik granülom 

( 10,21 ), sıklıkla çocuklarda görülür ve tek ya da çok sayıda litik kemik lezyonu ile 

karakterizedir. Tek kemik lezyonu olan hastaların yaklaşık yarısı 10 yaşın altında 

bulunmaktadır, erişkin hastalarda nadir olarak görülmektedir. Hastaların başvuru 

şikayeti olarak, etkilenen bölgede lokalize ağrı (%44) ve şişlik (%48) sıklıkla 

gözlenmektedir. Çocuklar ve erişkinlerde en sık etkilenen lokalizasyon kafatası ( %27-

28 ), kaburgalar ( %8-25 ) ve pelvis ( % 8-10 ) olarak tespit edilmiştir. Hand-Schüller-

Christian ve Letterer-Siwe hastalıkları daha agressif formlar olup, histiyositik lezyonlar 

visseral organları da tutmaktadır; sıklıkla da akciğer, deri ve karaciğer tutulumları 

gözlenmektedir (11,20) . Hand-Schüller-Christian hastalığı diabet insipidus (%50), 

mukokütanöz lezyonlar (vakaların 1/3’ ünde), ekzoftalmi (%30-40) ve kemik lezyonları 

ile karakterizedir (12). 1970’li yıllardan itibaren bu tanımlamalar yerine her üç tip için 

de Langerhans hücreli histiyositoz tanımı kullanılmaktadır. LCH çalışmalarında,  tek 

sistem hastalığı, multisistem hastalık ve özel bölge hastalığı gibi alt sınıflamalar yer 

almıştır. 

Langerhans hücreli histiyositoz, yeni doğan döneminden geç yaşlara kadar 

herhangi bir yaşta ortaya çıkabilir (6,14,24,28). En sık 1-4 yaşlar arasında görülmektedir 

(15,16,24,39). Olguların yaklaşık yarısı 15 yaşın altındadır. Çocuklarda görülme sıklığı 

çeşitli çalışmalarda 2.2-10.8/1.000.000/yıl arasında bildirilmektedir. Yıllık insidansı 

milyonda 3-4 olarak tahmin edilmektedir.  İsveç’te yapılan bir çalışmada 15 yaş altında 

yıllık insidans milyonda 2-8.9 bulunmuştur (28). Stalemark ve ark. yaptığı çalışmada 
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yıllık insidans 2.2-5.4/1.000.000 olarak bildirilmiştir (9). Danimarka çalışma grubunda 

15 yaş altında yıllık insidans 0.54/100.000 olarak bildirilmiştir (39). Salotti ve ark. 

yaptıkları çalışmalarında 0-14 yaş arası yıllık insidansı 4.12/1.000.000 ve 1 yaş altı 

yıllık insidansı 9.9/1.000.000. olarak bildirmişlerdir (42). Müller ve ark. çalışmalarında 

18 yaş altında yıllık insidansı 2.24/1.000.000 olarak yayınlamışlardır (45). Bununla 

birlikte gerçek insidans tahmin edilenden daha yüksektir. Bunun nedenleri arasında 

kemik lezyonlarının çoğu zaman asemptomatik olması veya ağrılı şişliklerin travmaya 

bağlanması , hafif saçlı deri ve cilt döküntülerinin seboreik dermatit olarak 

değerlendirilmesi ve hastalığın erişkinlerdeki özelliklerinin bilinmemesi sayılabilir 

(19,22).  

Her yaşta görülebilir, çocuklarda ve özellikle 1-4 yaşlar arasında daha sıktır. 

Fransız LHH grubunun çalışmasında 15 yaş altı 346 LHH’li çocukta ortanca yaş 30,2 ay 

bulunmuştur (28,44). Guyot-Goubin ve ark. yaptıkları bir çalışmada tanı anındaki yaşı 1 

ay ile 14.6 yıl  ve ortanca değeri 3.5 yıl olarak yayınlamışlardır (23).   

Erkekler kızlara  oranla daha çok etkilenmekte olup erkek/kız oranı 1.2’nin 

üzerindedir (6,10,14,16,17,18,24). Guyot-Goubin ve ark. erkek/kız oranını 1.2 olarak 

yayınlamıştır (23). Salotti ve ark.yaptıkları çalışmalarında tüm hasta grubunda erkek/kız 

oranını 1.5:1 ve 10-14 yaş hasta grubunda 2.7:1 olarak yayınlamışlardır (42). Fransız 

çalışma grubu 348 hasta ile yaptıkları çalışmalarında erkek oranını %56.4 olarak 

yayınlamıştır (44). Müller ve ark. çalışmalarında erkek kız oranını 1.36:1 olarak 

yayınlamışlardır (45).  

Yaş dağılımı klinik tiplere göre değişkenlik göstermekle birlikte, yaygın tutulum 

çocuklarda erişkinlere göre daha sık görülmektedir (24). Akut seyreden yaygın hastalık 

formu genellikle 2 yaş altında görülürken, kronik seyreden yaygın hastalık formu 2-10 

yaş arasında görülür (18). Büyük çocuklarda genellikle, kemik tutulumu ile lokal şişlik, 

ağrı ve fonksiyon bozukluğunun eşlik ettiği lokalize form görülür. İki yaş altı 

çocuklarda ise; ağrı, huzursuzluk, deri döküntüsü, kilo kaybı, büyüme geriliği ve ateş 

gibi genel semptomların gözlendiği, organ disfonksiyonunun eşlik ettiği sistemik form 

görülmektedir (24). Unifokal kemik tutulumu olan hastaların yarısından fazlası 5 

yaşından büyüktür (28).  
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İkizlerde intrauterin dönemde plasenta  aracılığı ile Langerhans hücrelerinin 

geçebildiği düşünülmektedir (52). Tek yumurta ikizlerinde ve kardeşlerde bildirilmiş 

olmasına rağmen LHH’nin kuvvetli genetik faktörlere dayandırılması için yeterli veri 

bulunmamaktadır (24,40). Abla ve ark. yayınlarında tek yumurta ikizlerinde çift 

yumurta ikizlerine göre daha fazla görüldüğünü bildirmişlerdir (43). LHH’nin tek 

yumurta ve çift yumurta ikizlerindeki %33-80 arasında görülmesi genetik  faktörlerin 

etkili olduğu düşüncesini desteklemektedir (47). Salotti ve ark. yaptıkları çalışmalarında 

94 hastadan 3 ikiz bulunduğunu ve bunlardan birinin etkilendiğini bildirmişlerdir (42). 

Ailesel vakaların oranı tüm vakaların %2’sinden azdır. Ansari ve ark. yayınlarında; 

Arico ve ark.1999’da beş kardeş ve dört kuzende görülen dokuz ailesel LHH vakası ve  

Baliko ve ark. onbir yaşındaki kız çocuğunda kostada eozinofilik granülom teşhis 

edildikten sekiz yıl sonra çocuğun annesinde de akciğerde eozinofilik granülom 

görüldüğünü bildiren yayınlara yer vermişlerdir. Aynı yayında Arico ve ark.2000 

yılında yeni bir ailesel LHH vakası bildirdiği bilgisi yer almıştır (59). 

Hastalık özelliklerinin farklı etnik grup ve ülkelerde varyasyon gösterdiği 

düşünülmekte; ancak özel bir ırkla ilişkilendirilememektedir. Beyaz ırkta diğer 

ırklardan daha fazla görüldüğü yönünde bilgiler de vardır (11,24). Ancak ırkla ilgili 

olmadığını belirten çalışmalar da bulunmaktadır (6). Salotti ve ark. çalışmalarında 

çocukların %80’inin beyaz ırk, %13’ünün karışık veya diğer etnik kökenli, %6’sının 

etnik kökeninin bilinmediğini yayınlamışlardır (42).   

 

2.2 Etiyoloji 

 

Hastalığın gelişiminde defektif immun sistem, infeksiyonlar, çevresel faktörler, 

hayatın ilk 6 ayında antibiyotik kullanımı, ailede tiroid hastalığı, postnatal dönemde 

diyare ve kusma öyküsü, aşılama eksikliği gibi bir çok faktör düşünülse de 

erişkinlerdeki LHH gelişimi  ve sigara kullanımında olduğu gibi direkt bir ilişki 

kurulamamıştır (28). Sigara içinde belirlenen ellibeş kanserojen madde bulunmaktadır. 

Sigara kullanımı bebeklerin düşük doğum ağırlıklı doğmasına neden olabilir. Pang ve 
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ark. sigara içme alışkanlıkları ve çocuklarda kanser gelişimi ile ilgili yaptıkları 

çalışmalarında LHH olan grupta babanın (OR=0.73), annenin (OR=0.74) ve gebelikte 

sigara içilmesinin (OR=0,47) anlamlı bulunmadığı yayınlanmıştır (46). Erişkinlerde 

akciğer LHH’nin neredeyse yalnızca sigara içenlerde meydana geldiği ve doğru 

epidemiyolojik verilerin bulunmadığı bildirilmiştir. Akciğer LHH’si ile sigara içilmesi 

arasında çok sıkı bir ilişki bulunması, sigara dumanının nedensel rölünü göstermektedir. 

Bu nedenle sigaranın bırakılması zorunludur. Sigara bırakıldıktan sonra hastalığın 

düzeldiği bildirilmiştir (60). 

Danimarka’da yapılan toplum temelli  bir çalışmada 90 hasta (33 multisistem, 

57 tek sistem hastalığı) incelenmiş; yenidoğan faktörleri ve kan grubu tipleri arasında 

ilişki bulunmadığı bildirilmiştir (5). 

Viral infeksiyonlara yanıt olarak Langerhans hücrelerinin anormal çoğalması 

LHH gelişiminde öncelikle düşünülmüş olsa da bunu destekleyecek veri halen 

bulunmamaktadır (34). Bu gün LHH lezyonlarında viral etyoloji düşünülmemektedir 

(37).  

Salotti ve ark.çalışmalarında  94 LHH hastasının 2’sinde  IVF yönteminin 

kullanıldığını yayınlamışlardır. Aynı çalışmada çocukların doğum ağırlıkları ortalama 

3.300 gr ve doğum haftaları 39 olarak bulunmuştur (42). Hamre ve  ark. yaptıkları 

çalışmada gebelik döneminde geçirilen diğer infeksiyonlar, annelerin sigara, kafeinli 

veya kafeinsiz kahve ve alkol kullanma durumlarının LHH ile ilişkilendirilemediğini 

bildirilmişlerdir. Yine aynı yayında aile nüfusu, ailenin eğitimi, yaşanılan ev tipi, 

çevresel faktörler, su kirliliği, hava kirliliği ve hayvanlarla beraber yaşama ile istatistiki 

ilişki kurulamadığı da bildirilmiştir. Aynı çalışmada annelerin gebelik döneminde üriner 

infeksiyon geçirmelerinin LHH ile ilişkili bulunmadığı (RR=2.64) ancak kontrol ve 

kanser gruplarından daha fazla görüldüğü bildirilmektedir. Yine aynı çalışmada 

annelerin gebelik döneminde ilaç kullanımları (oral kontraseptif, hormon preparatları, 

tranklizan, analjezik, antibiyotik, vitamin, gebelik testi, antiemetik) ile ilişki 

kurulamadığı da bildirilmiştir. LHH hastalarının %20.2’ sinde ve kanser kontrol 

grubunda %13.8’ inde  ilk 6 ayında beslenme sorunu olduğu ve ilişkili bulunduğu 
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(RR=2.44) bildirilmiştir.  Yine yaşamın ilk 6 ayında ilaç kullanımı (RR=4.66) ve kan 

transfüzyonu (RR=12.1) LHH ile ilişkili bulunmuştur. LHH hastalarının yenidoğan 

döneminde ultraviyole ve oksijen tedavisi almadığı da bildirilmiştir. Bu çalışmada 

sadece bir ailesel beningn tümör hikayesi bildirilmiştir (8). Bhatia ve ark.Minessota 

Üniversitesi’nde 459 çocukla yapılan araştırmada yenidoğan döneminde infeksiyon 

geçirilmesi, çocukluk çağı infeksiyonları ve ailesel tiroid hikayesi ile LHH arasında 

ilişki bulunduğunu bildirmişlerdir (7). Bağışıklık sistemindeki olası atta yatan defekt, 

kontrolsüz sitokin salınımı ve sitogenetik anormallikler bazı LHH hastalarında viral 

etyoloji varlığını düşündürmektedir. Viral hastalıkları olan hastaların lenf nodlarında 

Langerhans hücrelerinin sayısında artış olmaktadır. Bazı LHH hastalarında timus 

anormallikleri ve supresör hücre eksikliği gibi immonolojik anormallikler infeksiyon 

teorisini desteklemektedir.   LHH hastalarının bazılarında lenfositlerde kromozom 

anormallikleri viral infeksiyonun sonucu olarak düşünülebilir. Glotzbecker ve ark. 

yaptıkları çalışmalarında 13 LHH hastasının dördünde ve kontrol grubunda olan 20 

hastanın yedisinde  HHV-6 pozitifliği bildirmişlerdir (36). Leahy ve ark. çalışmalarında 

25 LHH hastasından altısında herpes virusu bulunduğunu bildirmişlerdir (62). Son 

zamanlarda izole edilen HHV-8’in Kaposi Sarkomu gibi proliferatif hastalıkların 

etyolojik ajan veya  patogenezinde anahtar rolü kabul edilmiştir. Slachmeulder ve ark. 

HHV-8 infeksiyonu ile LHH arasında bir ilişki olduğu hipoteziyle 44 hastanın 12’sinde 

moleküler çalışma ve 32’sinde serolojik çalışma yapmışlardır. Moleküler çalışma 

yapılan 12 hastada  HHV-8 DNA’yı negatif ve 32 hastanın 2’sinde serolojik testleri 

pozitif bulduklarından HHV-8 infeksiyonu ile LHH arasında ilişki olmadığını  

yayınlamışlardır (37). Jenson ve ark. çalışmalarında bir hastanın doku örneklerinde 

CMV ve iki hastanın doku örneklerinde EBV pozitifliği görülürken bunun LHH nedeni 

ile anlamlı ilişkisi olmadığını bildirmişlerdir. Son zamanlarda multiple myelom 

hastalarının kemik iliklerinde HHV-8 DNA dizileri görülmektedir. 30 sağlıklı ve 10 

LHH tanılı hastaların serumlarında yapılan çalışmada HHV-8 ile  LHH  etyolojisi 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p=0.65). Üç hastanın kemik iliğinde HHV-8 

dizileri görülmüş ancak bunun LHH etyolojisinde etkili olmadığı bildirilmiştir (51). 

Cardinalli ve ark. LHH tanısı almış 117 hastada EBV’ne rastlamadıklarını 

bildirmişlerdir (54).  
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Stalemark ve ark. çalışmasında , bahar ve yaz sezonu ile karşılaştırıldığında 

sonbahar ve kış mevsiminde tanı alma durumunun daha fazla olduğunu ve bunun 

istatistiksel olarak anlamlı olduğunu bildirmiştir (9).  Arceci  yaptığı bir çalışmada LHH 

ile mevsim ve coğrafi özelliklerin ilişkili olmadığını bildirmiştir (52). 

 

2.3.Patogenez 

 

Hastalığın etiyolojisinin aydınlatılmasında laboratuvar ve klinik çalışmaların  

önemi büyüktür. LHH’nin etyolojisinin ve patogenezinin henüz bilinmemesine karşın 

hastalığın immünolojik ve viral etkenlerinin yanı sıra neoplastik olabileceği ileri 

sürülmüştür  (28,58). LHH lezyonlarında gösterilen makrofajlar, lenfositler ve 

eozinofiller gibi immün sistem hücreleri, hastalığın temelinde immün sistem 

disfonksiyonunun olduğunu düşündürmektedir. Patogenez de pek çok soru cevaplanmış 

olmasına rağmen, hastalığın dış etkenlere karşı gelişen reaktif bir olay mı; yoksa 

neoplastik bir süreç mi olduğu halen tartışılmaktadır. LHH’deki immünolojik 

bozukluklar azalmış suppresör T hücre aktivitesi, artmış immünoglobülin sentezi, 

azalmış hücresel immün yanıt olarak tanımlanmıştır. Eozinofilik granülomada 

hastalarda gösterilen kromozomal bozuklukların, genetik dengesizliklerin, Langerhans 

hücre klonalitesinin ve bazı antimitotik ilaçlarla elde edilen klinik başarı neoplastik 

teoriyi desteklemektedir (27). Buna rağmen klonalite her zaman maligniteyi işaret 

etmemektedir. Klonal Langerhans hücreleri ilk kez Willman tarafından 1994 yılında 

tanımlanmıştır. Laman’ da LHH lezyonlarında birikmiş olan klonal Langerhans 

hücreleri nedeniyle, hastalığın neoplastik kökenli olduğunu iddia etmektedir. Buna 

rağmen klinik ilerlemenin antikorlar ve proinflamatuar sitokinler aracılığı ile olduğu 

düşünülmektedir. Bunun kanıtı olarak da sistemik LHH’li bir olguda uygulanan 

etanercept (TNF-α inhibitörü) tedavisinden elde edilen klinik başarı gösterilmektedir. 

Ayrıca özellikle TNF- α  inhibisyonu yoluyla etki ettiği düşünülen siklosporinin de 

tedavide yeri vardır. LHH’nun reaktif bir olay olduğuna dair pek çok kanıt 

gösterilmektedir. Histolojik olarak lezyonların granülomatöz karakterli olduğu ve 

Langerhans hücreleri dışında tek ve birden çok çekirdekli makrofajlardan, 
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polimorfonükleer lökositlerden ve lenfositlerden oluştuğu bilinmektedir. Malign 

olaylarda hücrelerin değişik farklılaşma evrelerinde durakladığı gözlenirken, 

Langerhans hücrelerinin morfolojik, histokimyasal ve fonksiyonel olarak normal 

epidermal Langerhans hücrelerine benzediği bilinmektedir. Malign tümörlerdeki 

rastgele ve düzensiz hücre dağılımının aksine  LHH’de Langerhans hücrelerinin cilt ve 

akciğer lezyonlarındaki tekdüze dağılımı dikkat çekmektedir. LHH’de kemik lezyonları 

ile bazı formların spontan regresyonu ve sistemik formda bile (tedavili veya tedavisiz) 

iyi prognoz bildirilmiştir.  

Hastalığın patogenezinde en çok sorulan sorulardan biri de viral etiyolojinin 

olup olmadığıdır (24). Bu konuda HHV-6 virüsünün etkili olduğunu iddia eden yayın da 

bulunmaktadır (12). İmmünolojik bozuklukların hastalığın patofizyolojisine katkısının 

olduğu düşünülmekle birlikte, bugüne kadar tanımlanmış primer bir immün defekt 

gösterilememiştir. Moleküler çalışmalar LHH’nin reaktif poliklonal bir olaydan çok, 

klonal histiyositik bir hastalık olduğunu göstermektedir (24). Ancak LHH’nin birçok 

formunun “human androgen receptor gene” ile değerlendirildiği moleküler 

çalışmalarda, klasik LHH ve izole pulmoner LHH’nin klonal CD1a pozitif 

histiyositlerden oluştuğunun gösterilmesi üzerine LHH’nin oldukça değişken biyolojik 

davranış gösteren klonal neoplastik bir hastalık olabileceği de ileri sürülmüştür (48). 

 

 

2.4.Tümör  Biyolojisi,  Genetiği ve Sitogenetik 

 

LHH ile ilgili moleküler çalışmalar 1, 5, 6, 9, 16, 17, 22. kromozomlarda DNA 

kopya sayısı değişiklikleri ve sekans kayıpları olduğunu göstermiştir. Heterozigosite 

kaybı sıklığı, en fazla 1. kromozomun kısa kolunda ve 7.kromozomda bildirilmiştir . 

Monozigotik ve dizigotik ikizlerde sırasıyla %80 ve %33 konkordans bildirilmiştir. 

Ayrıca kardeşler arasında ve nesilden nesile geçişin olduğu, ailesel kümelenmenin 

gözlendiği vakalar da vardır . Az sayıda ailesel LHH vakası bildirilmesine rağmen, 

tahmin edilen ailevi LHH sıklığı, tüm vakaların %2’sidir (24). Otoritelerin görüşü tüm 

bu verilerden sonra genetik hastalıktır denilemez ancak genetiğin rolünün de tamamen 

dışlanamayacağı şeklindedir. 
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2.5.Histopatoloji 

 

Histiyosit terimi iki grup immün sistem hücresini ifade etmektedir: birincisi 

antijen işleyen makrofajlar, ikincisi ise antijen sunan dendritik hücreler. Histiyositler, 

kemik iliği kökenli hücreler olup, GM-CSF, TNF-α, IL-3 ve IL-4 gibi sitokinlerin etkisi 

altında karakteristik fenotipik özelliklerini kazanırlar  (24). Matsubayashi ve ark., Shultz 

ve ark. serumda IL-2 ile LHH arasında pozitif korrelasyon ve Rosse ve ark. 

çalışmalarında hastalığın klinik evresi ile serumda  sIL-2R düzeyi arasında anlamlı bir 

ilişki bulunduğunu ve bunun önemli bir prognostik faktör olabileceği bilgilerine 

yayınlarında yer vermişlerdir (55). Yeni sınıflandırmaya göre Langerhans hücreli 

histiyositoz çeşitli biyolojik davranış gösteren bozukluklar başlığı altında, dendritik 

hücrelerle ilgili bozukluklar alt grubunda kabul edilmektedir (24) . Langerhans hücreleri 

dendritik hücre yapısındadır ve kemik iliğinden köken alır. Kemik iliği hücrelerinden 

birçok sitokin, büyüme faktörü ve tümör nekroz faktör alfa (TNF-α) etkisi ile 

Langerhans hücreleri oluşmaktadır (14). Normal Langerhans hücreleri başlıca 

epidermiste, lenf nodlarında , kemik iliği, dalakta bunun yanında vajinal epitel ile 

akciğerlerde bulunur (14,24). 

Tüm epidermal hücrelerin %1-2’sini oluştururlar ve cilt immünitesinde kritik bir 

role sahiptirler . Langerhans hücreli histiyositozun kesin tanısı karakteristik 

morfolojinin,lezyonel histiyositlerin S-100 ve CD1a ile pozitif boyanmasının ve tipik 

Birbeck granüllerini içerdiklerinin gösterilmesi ile konmaktadır. Tanının 

kesinleştirilmesi için Birbeck granüllerinin veya hücre yüzeyinde CD1a antijeni 

ekspresyonunun gösterilmesi gerekmektedir (12,24,33). 

 

2.6.Klinik Belirti ve Bulgular 

 

LHH, soliter lezyondan multisistem tutuluma kadar oldukça geniş bir 

spektrumda görülür (14,16,18). LHH’ de klinik bulgular çok değişkendir. Klinik tablo 

bir organ tutulumundan birçok organ tutulumuna kadar değişebilir (18). LHH’ de klinik 
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belirti ve bulgular, tutulan organa ve etkilenme derecesine göre farklılık göstermektedir. 

Hastalık, tutulan organ ve sistem sayısına göre lokalize veya sistemik form  olarak 

isimlendirilir. Büyük çocuklarda genellikle, kemik tutulumu ile lokal şişlik, ağrı ve 

fonksiyon bozukluğunun eşlik ettiği lokalize form görülür (6,24). İki yaş altı çocuklarda 

ise, ateş, ağrı, huzursuzluk, deri döküntüsü, hepatosplenomegaliye bağlı karın şişliği, 

kilo kaybı, büyüme geriliği  gibi genel semptomların gözlendiği, organ 

disfonksiyonunun eşlik ettiği sistemik form görülmektedir . En sık tutulum yerleri sırası 

ile kemik, cilt, MSS, karaciğer, dalak, kulak, akciğer, endokrin sistem, gastrointestinal 

mukoza ve gözlerdir (16,24). Diğer gözlenen belirtiler anemi, trombositopeni, 

ekzoftalmi, diş eti lezyonlarıdır (32). Hastalara tanı konmasıyla semptomların başlangıcı 

arasındaki süre 1-4 yıl kadar olabilirken bazı olgularda bu süre 20 yıla kadar 

uzayabilmektedir (14). Tedaviye dirençli pürülan otitis media varlığında, dış kulak 

yolunda da eşlik eden cilt lezyonları varsa LHH’ den şüphelenmek gerekir (18).  

 

2.6.1.Kemik ve Yumuşak  Doku Tutulumu 

 

İskelet sistemi lokalize veya sistemik formda en sık tutulan (%70-80) organdır 

(18,24,28,30). En sıklıkla hemopoetik olarak aktif kemikleri etkiler, radyolojik olarak 

kemiklerde litik lezyonlar görülür (10). En çok etkilenen yer kafatası olup (%49) 

(1,4,10,15,18,), bunu mastoid veya petröz kemik ve periorbital lezyonlar izlemektedir. 

Çene lezyonları erken diş çıkarmaya veya süt dişlerinin kaybına neden olabilir. Uzun 

kemikler (%20), pelvis (%12) ve kostalar da sıklıkla etkilenen kemiklerdir 

(3,4,6,10,15,24). Lau ve ark. çalışmalarında 145 LHH hastasından 124‘ ünde iskelet 

sistemi tutulumu olduğunu; bu tutulumların en sık kafatası (%50) takiben de femur 

(%18), pelvis (%17), vertebra (%12), kostada (%10)  olduğunu bildirmişlerdir . Kafatası 

tutulumunun lokalize hastalıkta %42 iken sistemik hastalıkta %76 ve multifokal 

tutulumun sistemik formda %59 görülürken unifokal tutulumun lokalize formda %20 

görülmesi arasındaki farklılığın (p<0,005) anlamlı bulunduğu yine aynı çalışmada 

bildirilmiştir (30). Mastoid kemik tutulumuna bağlı mastoidit, periorbital tutuluma bağlı 

proptozis, vertebra tutulumuna bağlı çökme kırıkları görülebilmektedir 

(1,6,10,14,15,18). Fransız Langerhans hücreli histiyositoz çalışma grubunun 
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çalışmasında, bir vakada, yaygın osteolitik lezyonlar nedeniyle malign hiperkalsemi 

bildirilmiştir (24). Sınırlı hastalıkta  kemik tutulumu genellikle monostotik olmasına 

karşın, hastaların %10’unda poliostotik tutulum görülür (4).Uzun kemik tutulumları 

patolojik kırıklara yol açabilir (18). El ayak gibi küçük kemiklerin tutulumu nadir 

görülmektedir (6). Tutulan bölgede sıklıkla ağrı ve/veya şişlik, nadiren de patolojik 

fraktür görülür . Kafatası tutulumunda genellikle kemikteki ekspansiyona bağlı olarak 

kafatasında şişlik ilk bulgu olarak ortaya çıkar (28). Lezyonlar röntgende tipik “zımba 

ile yapılmış delik“ görüntüsüne sahiptir. (Bkz:Resim 1) 

 

 

Resim 1:LHH olgusu Kemikte litik lezyon  (İstanbul Üniversitesi Çocuk 

Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı  Arşivi) 

 

2.6.2. Cilt  Tutulumu 

 

Cilt %30-60 arası bir sıklıkla ikinci en sık tutulan organdır (28). Kutanöz LHH 

oldukça sık olup, cilt döküntüsü hastaların %50’sinde ilk belirtidir (1,22). Hastalarda 

cilt lezyonları; papül, püstül ve açık yaralar şeklindedir (14). Cilt, tutulan tek yer 

olabildiği gibi, bazen izole cilt hastalığı şeklinde başlayıp diğer organ tutulumlarının 

sonradan eşlik ettiği vakalar da bildirilmiştir (6,24). Lezyonlar özellikle karın bölgesi, 
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kafa derisi ve bez bölgesini tutar. Ekstremitelerde genellikle görülmez (28). İlk ortaya 

çıktığı dönemde oluşan pembe-kahverengi papül şeklindeki lezyonlar fark 

edilmeyebilir. Zaman içinde bu lezyonlar kabuklu, purpurik ve üzeri pul pul soyulan 

lezyonlar haline gelir. Kaşıntılı da olabilen bu lezyonlar sıklıkla atopik dermatit veya 

infantil seboraik dermatit şeklinde yanlış tanı alırlar (Bkz Resim 2). Kırılgan tırnaklar, 

hiperkeratoz, paronişya, onikozisis veya kalıcı tırnak distrofileri de bildirilmiştir (23).  

Cilt döküntüleri çoğunlukla seboreik veya atopik dermatite benzemektedir. Küçük 

çocuklarda hastalığın tek belirtisi veya sistemik hastalığın bir komponenti olarak ortaya 

çıkabilir. Döküntüler sıklıkla gövde, karın, saçlı deride görülen kabuklu, kahve renkli-

pembe papüler lezyonlar şeklindedir (1,6,10,11,15). Bronzlaşma da görülebilir (10). 

 

 

Resim 2: LHH olgusu Deri lezyonları  (İstanbul Üniversitesi Çocuk Hematoloji-

Onkoloji Bilim Dalı  Arşivi) 

 

2.6.3. Merkezi  Sinir  Sistemi Tutulumu 

 

Multisistem tutulumu olan hastaların %10-20’ sinde MSS tutulumu vardır (28). 

Langerhans hücreli histiyositoz merkezi sinir sisteminde en sık hipotalamik/hipofizer 

aksı tutar (10,18,25).Tutulum üç şekilde olabilir: yer kaplayıcı lezyon, nörodejeneratif 

değişiklikler ve endokrin sistem tutulumu. Yer kaplayıcı lezyonlar genellikle MR’da 
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serebral kortekste çevresi ödemli bir görüntü oluştururlar. Nörodejeneratif tutulumda ise 

progresif serebellar disfonksiyon (nistagmus, disartri, hipotoni, spastik tetraparezi, 

psödobulber paralizi, kranyal sinir tutulumu gibi) vardır. Bu durumda MRG’de 

serebellumun dentat nukleus bölgesinde artmış sinyal intensitesi görülür. Daha sonra 

sıklıkla serebellar atrofi gelişir. Ayrıca bazal ganglionlar, pons ve orta beyinde de 

benzer değişiklikler olabilir (28). Ayrıca serebral hemisferler, koroid plexus, spinal 

kord, optik traktus ve sinirler de etkilenebilmektedir (6,10,24).  

Diabet insipidus, gecikmiş püberte, gelişme geriliği ve ön hipofiz disfonksiyonu 

dışındaki merkezi sinir sistemi (MSS) bulguları hem nadir hem de anlaşılması güç 

antitelerdir (10,11). Hipofiz tutulumu ya hormonların eksikliğinin yol açtığı 

semptomlarla veya tesadüfen çekilen kranial MRG veya BT ile tanınır. Lezyon hipofiz 

bezinde olabileceği gibi hipotalamus düzeyinde de olabilir. Diabet insipidus (Dİ) 

gelişiminin sıklığı farklı serilerde çok geniş bir aralıkta verilmektedir (%2-40) (28).  

Abla ve ark. yayınladıkları çalışmalarında  Dİ sıklığını %7-20 olarak bildirmişlerdir. Dİ 

LHH tanısı konulmadan aylar veya yıllar önce görülebilir. Dİ risk faktörleri hastalığın 

sistemik formu, özellikle frontal, orbital, orta kulak ve mastoid kemik gibi kraniyofasyal 

kemik lezyonlarının görülmesi olarak sıralanabilir (31).  

Bazı hastalarda konvülsiyonlara, papil ödemi ve serebellar ataksiye 

rastlanmıştır. Parenkimal etkilenmeye ise nadiren rastlanır (10,11). Imashuku ve ark. 

yaptıkları bir çalışmada LHH tanısı almış 78 hastanın üçünde serebellar lezyon 

görüldüğünü (%3.8) bildirmişlerdir (56). 

 

 

2.6.4. Lenf  Bezleri 

 

LHH’de  lenf nodu tutulumu sık bir bulgu olup (%33), kemik veya cilt 

lezyonlarının komşuluğunda veya sistemik hastalığın bir parçası olarak ortaya 

çıkabilmektedir. Sıklıkla, servikal, mediastinal ve abdominal lenf nodları etkilenerek 

bazen ciddi boyutlara ulaşırlar. Waldeyer halkası tutulumu ve superior vena cava 

obstrüksiyonu bildirilmiştir (10,15,22,24). 
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2.6.5.Hematolojik Sistem ve Kemik  İliği Tutulumu 

 

Normalde kemik iliğinde Langerhans hücreleri bulunmamaktadır; ancak 

sistemik hastalıkta kemik iliğinde, Langerhans hücreleri ve hemofagositik makrofajların 

diffüz infiltrasyonu görülebilmektedir . Pansitopeni yaygın hastalığı olan hastalarda sık 

görülen bir bulgudur. Çoğu hastada Langerhans hücrelerinin yoğun infiltrasyonu 

görülmeyebilir, fakat bazı hastalarda bir miktar kemik iliği infiltrasyonu bildirilmektedir 

(15,24). Kaybedilen LHH olgularının %60-70’inde hematolojik sistem tutulumu 

bildirilmektedir. Hematolojik sistem tutulumunun tanısı oldukça zordur. Tek başına 

anemi, tutulum olmadan kronik hastalık anemisi ile de açıklanabilir (28).  Hemopoetik 

sistemin etkilenmesi sonucu anemi, lökopeni ve trombositopeni gelişir. Kemik iliğinde 

histiyositlerde artış görülür (10).  

 

2.6.6. Karaciğer, Safra ve Dalak Tutulumu 

 

Hepatosplenomegali, sistemik hastalıkta sık görülen bir bulgu olup (%20) , 

fonksiyonel bozukluk ile ilişkilidir (10,11,22,24). Karaciğer fonksiyon testlerinde , 

pıhtılaşma testlerinde ve albümin düzeylerinde patolojiler de sıklıkla tabloya eşlik eder. 

Histolojik olarak üç tip patoloji söz konusudur:1.Triaditis 2.Kupffer hücrelerinin 

aktivasyonu 3.LHH lezyonu (28). Hipoalbuminemiye bağlı ödem ve asit, koagülopatiye 

bağlı kanama, hiperbilirubinemi, karaciğer disfonksiyonunun tipik bulgularıdır . 

Karaciğer tutulumunun bir diğer şekli sklerozan kolanjittir.  Hastalığın seyrinde 

meydana gelen sitokin fırtınasının karaciğerde zamanla fibrosise, giderek de siroz ve 

karaciğer yetmezliğine neden olduğu düşünülmektedir (28). Splenomegali sistemik 

hastalıkta tipik bir bulgudur ve pansitopeni gelişimine katkıda bulunan faktörlerden 

biridir (1,11,15,22). 
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2.6.7.Akciğer Tutulumu 

 

Akciğer tutulumu özellikle erişkinlerde izole olarak görülebilirken, çocuklarda 

çoğunlukla sistemik hastalığın bir komponentidir (24). Akciğer tutulumu çocukluk çağı 

LHH’ de %10’ dan azdır. Fakat çoklu sistem tutulumu olan hastaların %30’unda 

akciğer tutulumuna rastlanır (2,22). 

Primer lezyon, interstisyel akciğer hasarına neden olan bronşiyoler 

granülomlardır. Bu lezyonlar ilerleyerek alveolar hasara ve mikrokist formasyonuna 

neden olur (28). Zamanla bu kist ve nodüllerin sayı ve boyutlarının artması sonucunda 

akciğerler bal peteği görünümü alır. Bu büllerin rüptürü de pnömotoraksa yol açabilir 

(15,24,28). Kistik oluşumlar pulmoner tutulumlu vakaların %10’ unda spontan 

pnömotoraksla sonuçlanmakta, hastalık sürecinde pnömotoraks tekrarlayabilmektedir 

(29). Çocuklarda takipne ve subkostal retraksiyon sıklıkla tek bulgudur (15,22). 

Bununla birlikte dispne, siyanoz, öksürük, pnömotoraks veya plevral effüzyonlar da 

gelişebilir (6,26,29). Ancak hastalık bazen, akciğer grafisinde tesadüfen saptanan 

mikronodüler granülomlara bağlı olarak ortaya çıkan interstisyel infiltrasyonla da tanı 

alabilir. Bilgisayarlı tomografide (BT) nodüller ve kistik lezyonlar şeklinde görülür. 

Solunum fonksiyon testlerinde tipik olarak, total akciğer kapasitesinde ve kompliansta 

azalma saptanır (15,24). 

 

2.6.8.Mukoza ve Gastrointestinal Sistem  Tutulumu 

 

Mukoza tutulumu, yanak mukozası, damak, dişetleri, anal ve perianal bölge ile 

vulvar ve vajinal bölgede görülür. Lokalize veya yaygın lezyonlar, ülserasyona ve 

kanamaya meyilli beyazımsı, granülomatöz plaklar şeklindedir (14,24). Endokrin sistem 

tutulumu, poliüri ve polidipsi şikayeti olan çocuklarda LHH’ yi mutlaka akla 

getirmelidir. Santral diabet insipidus (Dİ) tanısı düşünüldüğünde, sessiz LHH 

tutulumları açısından ayrıntılı tanısal inceleme yapılmalıdır . Dİ LHH’ de en sık (%10-

15) görülen endokrinopatidir (15,18,24,25). Kafatasını tutan kemik hastalığı veya 

sistemik hastalıkla birlikte görülür. Hastalığın ilk bulgusu olarak ortaya çıkabildiği gibi, 

diğer belirtilerle birlikte veya daha sonra saptanabilir. Büyüme geriliği LHH’ li 
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hastalarda sık bildirilen bir bulgu olup, etiyolojisi multifaktöriyeldir (10,24). Büyüme 

hormonu eksikliği, hipogonadizm, hiperprolaktinemi, barsak tutulumuna bağlı 

malabsorbsiyon, vertebra çökmesi, uzamış steroid tedavisi ve sürekli sitokin salınımı 

büyüme geriliğine neden olan faktörlerdir. Tiroid hormon eksikliği ön hipofiz fonksiyon 

bozukluğuna bağlı olarak ortaya çıkabildiği gibi, Langerhans hücrelerinin direkt olarak 

tiroid bezi infiltrasyonu sonucunda da görülebilmektedir (15,24). Lin ve ark. akciğer 

tutulumu olan 27 LHH hastasının yedisinde tiroid kitlesi  tiroid mass hücreleri 

tutulumundan şüphenildiğini ve Lieberman ve ark. 238 LHH vakasında sadece bir 

hastada tiroid tutulumu gördüklerini ve frekansını %0.4 olarak bildirdiklerini 

yayınlamışlardır (57). LHH’de GIS tutulumu  büyük serilerde %2’den az görülmektedir. 

Ayrıca GIS tutulumu önemli prognostik faktör olarak görülmemektedir.  GIS tutulumu 

multisitem hastalıkta, küçük çocuklarda ve kötü prognozda görülmektedir. Choi ve ark. 

55 LHH tanısı alan hastada yaptıkları retrospektif çalışmada dört hastada GIS tutulumu 

gördüklerini yayınlamışlardır (53). Oğuzkurt ve ark. konstipasyon ve ağrılı defekasyon 

şikayeti ile gelen  bir çocuk hastada sadece perianal lezyon varlığını bildirmiştir. 

Kanama şikayeti görülebilir ancak belirtiler nonspesifiktir  (32).     

 

2.6.9.Kulak  Burun  Boğaz 

 

Hiçbir başka semptomu olmayan ancak kulak akıntısı düzelmeyen her çocukta 

akla LHH gelmelidir. İç, orta ve dış kulak ayrı ayrı veya beraberce tutulmuş olabilir. İç 

kulak tutulumu ani işitme kaybına neden olabilir (28). İşitme kaybı orta kulakta 

granülasyon dokusu oluştuğunda ya da kulak zarı perforasyonlarında meydana gelebilir 

(38).    Sinüs ve nazal mukozada da tutulma olabilir (28). Çeşitli çalışmalarda kulak 

tutulumu %15-61 olarak bulunmuştur. Aktif fazda kulak tutulumu belirtileri mastoid 

bölgede şişlik, akıntı ve sağırlıktır. (38). Tüm LHH hastalarının %10-30‘ unda 

postaurikular şişlik olduğu görülmüştür . Lezyon genellikle orta kulaktadır ve kulak zarı 

genellikle normaldir. Bu durum LHH lezyonu ile akut mastoidit arasında önemli 

farklılıktır. Fasial sinirin %50’si orta kulakta açıkta bulunmasına rağmen İngiltere 

literatürlerinde LHH‘ li hastalarda fasial sinir paralizisi %14 olarak bildirilmiştir (33).  
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Nanduri ve ark. yaptıkları çalışmalarında multisistem tutulumu olan 40 LHH 

hastasını incelemişlerdir. 28 hastada tedaviye başlanmadan önce aktif fazda kulak 

tutulumu olduğunu; 39 hastaya işitme testi yapıldığını ve bu hastaların 15’inde (6’sı 

unilateral, 9’u bilateral) kalıcı işitme kaybı ve 4 hastada ağır işitme kaybı rapor 

etmişlerdir (38). 

 

 

2.7.Tanı  

 

Histiyosit Cemiyetinin LHH tanısı için belirlediği kriterler Tablo 2.2’de 

görülmektedir  (41): 

Tablo 2.2: LHH Tanısı için Kriterler 

1. Olası Tanı: Işık mikroskobu ile morfolojik hücreler 

2. Muhtemel Tanı 

a. Işık mikroskobu ile morfolojik hücrelere ilaveten 

b. İki veya daha fazla ek belirti-bulgu 

(1) Adenosin tri fosfat 

(2) S100 protein 

(3) α- D-Mannosidase 

(4) Peanut lectin 

3. Kesin Tanı 

a. Işık mikroskobu ile karakteristik hücre 

b. Elektron mikroskobu ile Birbeck granüllerinin varlığı 

c. CD1a antijen pozitifliği 

 

Ayrıntılı bir öykü ve fizik muayene ile tanının düşünülmesinin ardından poliüri, 

polidipsi sorgulanmalı, boy ve kilo persantilleri değerlendirilmelidir. Fizik muayenede 

KBB muayenesi de yapılmalı ve mukozal tutulum açısından anüs ve vajina da 

incelenmelidir. Tüm hastalara tam kan sayımı, karaciğer fonksiyon testleri, koagülasyon 

testleri (PT, aPTT), akciğer grafisi, batın USG ve idrar dansitesi ölçümü yapılmalıdır. 

İskelet taraması da tanı anında istenmesi gereken radyolojik tetkiklerdir . Şüpheli 
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kalınan durumlarda kemik sintigrafisi de istenmelidir. Şüpheli akciğer tutulumunda 

akciğer fonksiyon testleri ve HRCT yapılmalıdır. Gün geçtikçe MSS hastalığı ile ilgili 

bilgilerin artması nedeniyle beyin MRG’si de, ilk sıra tetkikler arasına girmiştir. 

Hematolojik tutulum şüphesinde kemik iliği aspirasyonundan çok kemik iliği biyopsisi 

daha faydalı olmaktadır. Langerhans hücreli histiyositozun kesin tanısı, tanısal amaçlı 

alınan biyopsi örneğinde CD1a pozitif hücrelerin gösterilmesi veya elektron 

mikroskopisinde Birbeck granüllerinin gösterilmesi ile konmaktadır 

(1,10,11,15,24,28,41). Stalemark ve ark. çalışmalarında tanının %97 iskelet, lenf nodu 

ve cilt biyopsilerinde CD1a pozitifliği ile konulduğunu bildirilmiştir (9). Gece boyunca 

birşey içmedikten sonra sabah yapılan ilk idrar ile yapılacak bir test, hipofiz bezinin 

düzgün çalışıp çalışmadığı konusunda bir fikir verebilir. Kemik iliği örneği veya 

solunum testleri gibi diğer tetkikler önceki testlerde şüpheli görülen ilgili organın 

fonksiyonunu daha detaylı gözlemlemeyi sağlar (10). 

 

2.7.1. Görüntüleme Yöntemleri 

 

Direkt grafi, LHH’ de kemik lezyonlarının gösterilmesinde en yararlı tetkiktir. 

Kemik lezyonları LHH’ de saptanan en sık radyolojik bulgulardır. Tipik olarak, sınırları 

belirgin olan veya olmayan, etrafında lezyonun evresine göre sklerotik bir hattın 

izlendiği litik lezyonlar olarak izlenmektedir  (6,10,15,24). Agresif lezyonlarda daha 

geniş geçiş hattı görülürken, iyi sınırlı keskin kenar benign lezyonların özelliğidir. 

Lezyonun davranışına göre değişen özellikte periost reaksiyonu (daha agresif 

lezyonlarda tabakalı, benign olanlarda devamlılık gösteren kalınlaşma şeklinde) eşlik 

etmektedir . Akciğer tutulumunu göstermenin en temel yolu direkt grafidir (24). 

Eozinofilik granülom’un radyografik görünümü zımba ile delinmiş şekilde olan litik 

kemik lezyonları ile karakterlidir (bkz Resim 1). Eozinofilik granülom, radyolojik 

bulgular ışığında diğer kemik tümörlerinden ayırt edilmelidir, çünkü bu tip lezyonlar 

osteosarkoma, Ewing sarkomu, hemangioma, dermoid kist gibi malign yada benign 

diğer kemik lezyonlarına benzeyebilmektedir (20). Retiküler görünüm ve bazı 

hastalarda nodüller tipik radyolojik bulgulardır. HRCT ise akciğer tutulumunun 

gösterilmesinde en iyi tetkiktir. Retiküler ve retikülonodüler opasiteler, kistler ve 
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balpeteği görünümü saptanan bulgulardır . Diabet insipidus LHH’de en sık görülen 

endokrinopatidir. Kafatasını tutan kemik hastalığı veya sistemik hastalıkla birlikte 

görülür. MRG’ de T1 ağırlıklı kesitlerde, arka hipofiz sapına ait hiperintens sinyalin 

kaybı en sık görülen bulgu olup, ikinci en sık bulgu ise hipofiz infundibulumunda 

kalınlaşma ve hipotalamik kitle lezyonudur (6,11,24,28). Mandibular tutulumun 

düşünüldüğü durumlarda çene grafisi yapılmalıdır . USG ile karın visseral organlarının 

izlenmesi gerekir . Stalemark ve ark. çalışmalarında 29 hastanın 23’ ünde kemik 

sintigrafilerinde ve röntgenlerinde patolojik bulguların olduğunu bildirmiştir. Yine aynı 

çalışmada  2 hastada akciğerde patolojik bulgu; 2 hastada karaciğer ve dalakta patolojik 

bulgu , 2 hastada toraks tomografisinde timusta patolojik bulgu ve 7 hastada kraniyal 

MRG ile patolojik bulgu olduğunu bildirmiştir (9). 

 

2.8. Tedavi 

 

Hastalığın seyri çok çeşitlidir. Spontan regresyonlar olabileceği gibi, bazı 

hastalarda hızlı progresyon ve ölüm, bazı hastalarda tekrarlayıcı özellik söz konusudur 

(28). Hastalığın patogenezinde ortaya çıkan görüşler, yıllar içinde değişik tedavilerin 

kullanılmasına sebep olmuştur. LHH’ li hastalarda şimdiye kadar kullanılan tedaviler 

antibiyotikler, steroid gibi antiinflamatuar ajanlar, radyoterapi, cerrahi ve sitotoksik 

kemoterapötiklerdir. Zamanla tedavinin, hastalığın lokalize veya sistemik oluşuna göre 

seçilmesi görüşü benimsenmiştir (10,14,20,24). Etkilenen organ ve sistem sayısının 

prognoz ve morbidite üzerine olan etkilerinin anlaşılması ile yeni tedavi şekilleri 

gündeme gelmiştir. Tedavide cevaplanmamış sorulardan bir tanesi de uzun dönem 

komplikasyonlarının, hastalığın erken tedavisi veya tedavi süresinin uzatılması ile 

önlenip önlenemeyeceğidir (24). LHH tedavi gerektirmeden kendiliğinden kaybolabilir. 

Bu genelde hastalığın kemik veya deri gibi sadece bir bölgeyi etkilediği durumlarda ve 

hayati fonksiyonları etkilemediği durumlarda geçerli olabilir ve tedavi uygulamak 

gereksiz olabilir. Ancak ağrı, ateş, kilo alma güçlüğü veya akciğer, karaciğer veya 

kemik iliği gibi hayati bir organ tutulumu varsa tedavi gereklidir. 

 (10). 
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2.8.1. Lokalize hastalıkta tedavi 

 

İzole tek kemik lezyonunda, tanı için gerekli biyopsi örneğinin alınması 

sırasında uygulanan küretaj tedavi için yeterlidir (16,24). İntralezyonel steroid 

enjeksiyonu (triamcinolone acetonide) da kullanılan tedavi yöntemlerinden biridir. 

Çoklu kemik lezyonlarında kısa süreli sistemik steroidin yeri vardır (10,24). Lokalize 

lezyonları çok büyük olup bu tedavilerden yarar görmeyen veya eksizyon için uygun 

olmayan olgularda RT bir tedavi seçeneği olarak düşünülmelidir (14,16). Tek cilt 

hastalığında, bulgular hafifse topikal steroid yeterli olmaktadır. Ciddi bulguların 

varlığında topikal %20’lik nitrojen mustard solüsyonu kullanımı önerilmektedir . İzole 

lenf nodu hastalığında tanı anında eksizyonel biyopsi tek tedavi şekli iken, bazen kısa 

süreli sistemik steroid de gerekebilmektedir (24). 

 

2.8.2. Sistemik hastalıkta tedavi 

 

Multisistem hastalığı olan vakalar sitotoksik ilaç ve kortikosteroid 

kombinasyonundan fayda görmektedir (28). 1980’li yıllarda iki majör tedavi yaklaşımı 

uygulanmıştır. Birincisi yoğun indüksiyon protokolünün ardından uygulanan idame 

tedavisi yaklaşımı; ikincisi ise sadece hastalık sırasında uygulanan konservatif tedavi 

yaklaşımıdır . Avusturya/Almanya grubunun çalışmasında (DAL HX-83)  hastalar 3 

gruba ayrılmıştır: birden çok kemik tutulumu olanlar (grup A), yumuşak doku tutulumu 

olup organ disfonksiyonu olmayanlar (grup B), organ disfonksiyonu olanlar (grup C). 

Her gruba başlangıçta vinblastin, etoposid ve prednizolondan oluşan 6 haftalık bir 

indüksiyon rejimini takiben risk durumuna göre belirlenen 1 yıllık idame tedavisi 

verilmiştir. İdame tedavisinde tüm hastalara merkaptopürin, vinblastin ve prednizolon; 

grup B’deki hastalara bunlara ek olarak etoposid; grup C’deki hastalara da ek olarak 

metotreksat verilmiştir. McLelland ve ark.  konservatif tedaviyi savunmuşlardır. Buna 

göre tedavi yalnızca ağrı, ateş, büyüme geriliği gibi sistemik şikayetleri olanlara veya 

hayati organ tutulumu olanlara verilmiştir. Tek sistem hastalığı olanlara lokal tedavi 
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uygulanmıştır. Tedavide başlangıçta sadece prednizolon kullanılmış olup; hastalığın  

ilerleme durumuna göre vinkristin, vinblastin veya etoposid eklenmiştir. 

Tedavi konusundaki ilk randomize çalışma olan LCH I’de sistemik hastalığı 

olan hastalar 24 haftalık etoposid (150 mg/m2 IV, 3 haftada bir, 3 gün süre ile) veya 

vinblastin (6 mg/m2 IV, haftada bir) almak üzere randomize edilmişler. Başlangıçta her 

iki gruba da yüksek doz metilprednizolon (30 mg/kg/gün 3 gün süre ile) verilmiştir. Her 

iki grup arasında tedaviye başlandıktan 6-8 hafta sonra yapılan değerlendirmede elde 

edilen yanıt, hastalığın tekrarlaması veya mortalite açısından istatistiksel olarak anlamlı 

fark saptanmamıştır . 

Tedaviye başlandıktan 6 hafta sonra yapılan değerlendirmede elde edilen yanıtın 

hastalığın prognozunda önemli bir role sahip olduğu belirtilmiştir . Tedavide önemli bir 

sorunda dirençli ve tedaviye cevapsız vakalardır. Bunlar genellikle sistemik hastalığı 

olup 2 yaş altında veya tedaviye başlandıktan 6 hafta sonra cevapsız olan hastalardır . 

Bu nedenle 1994 yılında LCH I sırasında bu tür hastalar için kurtarma protokolü (LCH 

S) uygulamasına geçilmiştir. Bu protokolde siklosporin A ile birlikte antitimosit 

globülin (ATG) ve prednizolon yer almaktadır. 

Çeşitli çalışmalarda siklosporin A’nın tedaviye dirençli LHH’de etkili bir ajan 

olduğu gösterilmiştir . Nükleozid analogları da dirençli hastalıkta gündeme gelen diğer 

tedavi seçeneklerindendir . Tedavide kullanılan bir diğer ajan da interferon-alfadır (IFN-

α). IFN- α’nın tedavide kullanımı antiviral immün yanıtı güçlendirmesi ve 

antiproliferatif etki kapasitesine dayandırılmaktadır .Kemik iliği transplantasyonu (KİT) 

sitotoksik tedavi spektrumunun en uç noktasında yer almaktadır. Literatürde KİT ile 

tam remisyon sağlanan olgular bildirilmektedir . 

Ancak KİT’in önemli ölçüde morbidite ve mortalitesinin olması nedeniyle çok 

kötü prognostik grupta tercih edilmesi önerilmektedir . Uygun hücresel veya moleküler 

hedefin bilinmemesi nedeniyle gen transfer protokolleri de uygulanamamaktadır . Nadir 

uygulanan tedavi şekilleri arasında CD1a’ya karşı geliştirilmiş olan monoklonal 

antikorlar ve doğal öldürücü hücre aktivitesini arttırarak etki gösteren IL-2 

bulunmaktadır (24). 

Multisistem hastalığı olan veya diğer tedavi modalitelerine yanıtsız olgularda ise 

sistemik kemoterapi ve/veya sistemik steroid tedavisi kullanılır. Sistemik kemoterapi 
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olarak düşük-orta doz metotreksat, prednisone, vinblastine ve etoposid kullanılabilecek 

kemoterapötik ajanlardır. Vinblastine ve etoposid’ in tek başlarına diğer kemoterapötik 

ajanlardan üstün oldukları bilinmektedir. Multisistem hastalığı olan olgularda etoposid 

ve/veya vinblastine içeren kombinasyon protokolleride uygulanabilir (14). 

 

2.8.3. Diabet İnsipidusta Tedavi 

 

Diabet insipidusun günümüzdeki tedavisi halen tartışmalıdır. Erken dönemde 

verilen düşük doz RT’nin semptomların başlangıcından sonra 1-2 gün içinde 

uygulanması durumunda Dİ’yi geri dönüştürebileceğine dair yayınlar bulunmaktadır . 

Ayrıca erken dönemde verilen yoğun KT’nin Dİ gelişimini önlediğine dair bir görüş 

vardır. Bu görüş McLelland ve arkadaşlarının  konservatif tedavi yaklaşımını 

savundukları çalışmada, İtalya  ve Avusturya/ Almanya  grubunun çalışmalarına oranla 

saptanan yüksek Dİ insidansı (%36) ile desteklenmektedir. Semptomlar ortaya çıktıktan 

sonra Dİ’nin geri döndürülme şansının azaldığı bilinmekte ve patogenezin daha iyi 

anlaşılana kadar en iyi tedavi seçeneğinin semptomatik tedavi sağlayan desmopressin 

olduğu bilinmektedir (24). 

 

2.9.Prognoz ve Uzun Dönem Komplikasyonlar 

 

LHH’ de prognozu etkileyen faktörler  şöyle sıralanabilir (10,16,18,28): 

1-İnisyal tedaviye yanıt 

2-Tanı anındaki yaş (< 24 ay çocuklarda mortalite %55-60),  

3-Tanı anında tutulan organ sayısı (akciğer, karaciğer, dalak gibi) 

Tablo 2.9.1: LHH’ de prognozu etkileyen faktörler 

Tutulan organ sayısı Mortalite % 
1-2 0 
3-4 35 
5-6 60 

7-8 100 
 

4-Tanı anında organ disfonksiyonu.  
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Tablo 2.9.2: LHH’ de prognozu etkileyen faktörler 

Organ disfonksiyonu Mortalite % 
Var 66 
Yok 4 

 

5-Tedavi sürecinin başarısı (İlk iki küre iyi cevap verenlerde prognoz iyi, kötü cevap 

verenlerde ise kötüdür). 

 

Tablo 2.9.3: LHH’ de prognozu etkileyen faktörler 

Grup Tanım Mortalite % 
A 6-12 ayda hastalık prognozu yok 0 
B Organ disfonksiyonu olmaksızın progresif hastalık 20 

C Hastalığın seyri sırasında organ disfonksiyonu gelişimi 100 
 

Lokalize hastalığı olanların (cilt, kemik veya lenf bezi) prognozu daha iyidir ve 

bu gruptaki hastalarda spontan regresyon daha sıktır. Buna karşılık 2 yaşın altındaki 

çocuklarda sık görülen multiorgan tutulumunun prognozu kötüdür (28). 

Lokalize hastalıkta çoğunlukla küretaj, intralezyonel steroid, RT veya cerrahi 

eksizyonla kontrol altına alınabilmektedir. Yaşam oranlarına bakıldığında sonuçların iyi 

olduğu görülmekle birlikte, LHH lezyonlarının yerine bağlı olarak ortaya çıkan kalıcı 

sekeller sıktır ve önemli morbidite nedenidir . Sistemik hastalık ise daha kronik bir 

seyir, yüksek morbidite, sık geç komplikasyonlar ve mortalite riski ile karakterizedir. 

Kötü prognostik faktörler arasında ilk 2 yaş, çoklu sistem hastalığı ve organ 

disfonksiyonu sayılabilir. Daha yeni çalışmalarda ise tedaviye başlandıktan sonraki ilk 

değerlendirmede (6 veya 12. haftada) elde edilen yanıtın önemli bir prognostik faktör 

olduğu gösterilmiştir. Raney ve D’Angio’nun  çalışmasında ise anormal kan sayımı ve 

organ disfonksiyonunun en önemli faktörler olduğu belirtilmiştir. Kilpatrick ve ark. ise, 

tanı anındaki küçük yaşa ek olarak hepatosplenomegali, trombositopeni ve 2’den fazla 

kemik tutulumunun kötü prognozla olan ilişkisini göstermiştir. Genel yaşam oranlarına 

bakıldığında; tutulum şeklinin prognozda önemli bir rolü olduğu, sistemik organ 
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disfonksiyonu varlığında yaşam oranlarının düştüğü bilinmektedir. McLelland ve ark. 

çalışmasında 2 yıllık yaşam organ disfonksiyonu olan grupta %64, olmayan grupta 

%100; İtalyan grubundakinde sırasıyla %50 ve % 90; Avusturya/Almanya grubunda 

%64 ve %100 olarak saptanmıştır. Fransız grubunun  348 hastalık serisinde 3 yıllık 

genel yaşam %91.7 olarak bildirilmiştir (24). Stalemark ve ark. çalışmalarında lokalize 

hastalıkta 3 yıllık yaşamı %100 ve sistemik hastalıkta %80 olarak bildirmiştir (9). 

 

2.10. LHH’ de Geç  Dönem  Sekeller  ve  Komplikasyonlar 

 

LHH’ nin geç dönem komplikasyonları şu şekilde özetlenebilir: 

 

a-Pulmoner: İlerleyici fibrosis, pulmoner kist formasyonu, kronik pnömotoraks 

görülebilir. Bu komplikasyonların kesin tedavisi mümkün değildir, lezyonlar ilerleyerek 

kor pulmonale veya solunum yetmezliğine kadar gidebilir. Bozulan akciğer 

parankiminde fırsatçı infeksiyonlar da ortaya çıkabilir (6,28). Haupt ve ark. 

çalışmalarında akciğer fibrozisinin hastaların %4’ünde geliştiğini yayınlamışlardır (35). 

 

b-Hepatik: LHH’ nin iyileşmesi hepatik siroz ve portal hipertansiyon ile sonuçlanabilir. 

LHH’nin sık bildirilen bir başka hepatik kompliksayonu da sklerozan kolanjit ve buna 

bağlı gelişen sekonder biliyer sirozdur. Etiyolojisi tam olarak aydınlatılamamıştır ve 

karaciğer naklinden başka tedavi seçeneği yoktur  (6,28). Haupt ve ark. çalışmalarında 

hepatik komplikasyonla karşılaşmadıklarını bildirmişlerdir (35). 

 

c-Nörolojik: Nörolojik sekeller içinde en önemlisi nörodejeneratif sendromdur. Kendini 

öğrenme güçlüğü, ataksi, piramidal bulgular ve davranış bozuklukları ile gösterir. Şu an 

için etkin tedavisi yoktur. Özel bölge tutulumlarında daha sık olduğu ve bu hastaların 

etkin tedavisi ile daha da az görülebileceği düşünülmektedir (28). Haupt ve ark. 

çalışmalarında MSS tutulumunu %20 ve multisistemde bu oranı %17 olarak 

yayınlamışlardır (35). 

 



 

 

 

 

28

d-Endokrinolojik: En sık görülen sekel Dİ, en sık görülen komplikasyon da büyüme 

gelişme geriliğidir. Endokrin sorunlar hipotalamusda ve hipofiz bezinde histiyositik 

infiltrasyona bağlı olarak gelişirler. Bu lezyonlar panhipopituatirizme de neden 

olabilirler. Haupt ve ark. 182 hasta ile yaptıkları çalışmalarında Dİ sıklığını %24 olarak 

bildirmişlerdir. Aynı çalışmada hastaların %67’ sinde LHH tanısı konulduktan sonraki 

1-8.7 yıl içinde geliştiği bildirilmiştir . Yine aynı çalışmada büyüme geriliği %9 olarak 

bildirilmiştir (35). 

 

e-Ortopedik: Özellikle vertebralarda meydana gelen deformiteler, çökme kırıkları, 

skolyoz, yürüme güçlüğü gibi ortopedik sorunlar görülebilir (28). Haupt ve ark. geç 

dönem takiplerinde 182 hastanın 37’(%20) sinde ortopedik sorun olduğunu 

bildirmişlerdir. Ortopedik komplikasyonlar 13 hastada vertebra çökmesi , 4 hastada 

skolyoz ve 2 hastada ekstremite asimetrisi olarak bulunmuştur (35). 

 

f-İkincil maligniteler: Etoposid, metotreksat, vinblastin kullanımına veya radyoterapi 

uygulamalarına bağlı olarak sekonder malignite gelişme olasılığı hafifçe artmıştır (28). 

Haupt ve ark. uzun dönem takip çalışmalarında 182 hastanın 3’ünde AML ve 1’inde 

tiroid karsinomu bildirmişlerdir (35). 

 

g-Diğer: Haupt ve ark. yaptıkları uzun dönem komplikasyonla ilgili çalışmalarında 

hastaların %13’ünde işitme kaybı, %8’inde oftalmolojik problemler (proptozis) ,  

%7’sinde diş kaybı, %35’inde ağız içi doku hasarı, %2’sinde cilt sorunları görüldüğünü 

bildirmişlerdir (35).  

 

2.11. Epidemiyolojik  Değişkenler 

 

2.11.1. Gebelikte İlaç Kullanımı 
 

Bütün ilaçlar istenmeyen ya da beklenmeyen reaksiyonlar oluşturabilirler . 

İlaçların toksik etkileri şöyledir: 

-Yalın toksik etkiler 

-Farmakodinamik (Fonksiyonel) toksik etkiler 
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-Biyokimyasal toksik etkiler 

-Yapısal toksik etkiler 

-Özel toksik etkiler 

-Mutajenik etkiler 

-Karsinojenik etkiler 

-Teratojenik etkiler 

 

Gebeliklerin yüzde iki ila dördü malformasyonlu doğumla sonuçlanmaktadır, 

bunun da yüzde üçünün nedeni teratojenlerdir. Teratojenik etki dozla ve gebelik 

evresiyle ilişkilidir. İlaçlar gebeliğin bütün dönemlerinde fetusun üzerinde zararlı etki 

gösterebilirler. Annenin gebelik döneminde ilaç kullanımı açıklamalı bir şekilde 

sorulmuştur (63). 

 

 

2.11.2. Annede Tiroid Hastalığı 

 

 

Tiroid hastalıkları üreme çağındaki kadınlarda görülen endokrin bozukluklar 

arasında ikinci sırada yer almaktadır. Tiroid fonksiyon bozuklukları infertilite, önemli 

gebelik komplikasyonları ve fetus ve yenidoğanda ciddi problemlere yol açabilir . 

Tiroid hormonunun fetusun beyin ve nörolojik gelişimi için gerekli olduğunun 

gösterilmesi özellikle son yıllarda hipotiroidiye olan ilgiyi arttırmıştır. Fetus 12 gebelik 

haftasından sonra kendi tiroid hormonunu üretmektedir . Gebeliğin ilk 12 haftasında 

anneden plasenta yoluyla geçen T4 hormonu etkili olmaktadır . Maternal TSH taraması 

ile belirlenebilen subklinik hipotiroidi ile bu annelerden doğan çocukların psiko-

entellektüel-nörolojik gelişim bozuklukları arasında ilişkinin olduğunu gösteren 

yayınlar mevcuttur . Bu nedenle anne ve ailede tiroid hastalığının görülmesi 

araştırılmıştır (64). 
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2.11.3. Radyasyona Maruziyet  

Radyasyon, hem hücre ölümüne, (yanıklar, epilasyon, immün sistem harabiyeti, 

lens opasiteleri, düşük dozda tek hücrede mutasyon), hem de canlı hücrede tahribata 

neden olabilir. Etkilenen hücrelerde klonlama ya da fertilizasyon olduğunda mutant 

hücreler immün sistem tarafından tanınamaz ve böyle bir durumda hücre ölümü 

olmayıp lösemi veya kanser ile sonuçlanabilir. Bütün bu bilgilerin ışığı altında; fetüste 

radyasyonun klasik etkileri; embriyonik, fetal veya neonatal ölüm, belirgin konjenital 

malformasyonlar, intrauterin veya ekstrauterin gelişme geriliği mental retardasyon ve 

lösemi gibi malignitede artış olmasıdır . Gerçekte gelişmekte olan fetüste risk 

sanıldığından azdır. Gebelikte iyonize radyasyonun kabul edilen kümülatif dozu 5 

rad’dır ve bu değeri geçen diagnostik çalışma yoktur. Günümüzde cep telefonlarının 

yaygın olarak kullanılmasından doğan endişeler nedeni ile yapılan çalışmalarda, askeri 

endüstriyel cihazlardan ve cep telefonlarından yayılan mikrodalgaların dört tip etkisi 

olduğu tespit edilmiştir; spontan düşükte artış, eritrositlerde ve lökositlerde şift, 

lenfositlerin somatik mutasyon oranında artış ve çocukluk çağı, testiküler ve diğer 

kanserlerde artış gözlenmiştir. Yenidoğana radyoterapi ile radyasyon verilmesiyle 

hayatın ileri safasında tiroid ve göğüs kanseri arasında ilişki kurulmaktadır . Yenidoğan 

döneminde tanısal amaçlı radyasyon intra uterin hayatta fetüsün karşılaştığı radyasyona 

göre daha az oranda kan yapan sistemleri etkilemektedir. Bu nedenlerle annelerin 

gebelik dönemlerinde ve çocukların yenidoğan döneminde radyasyona maruziyetleri 

araştırılmıştır (65). 

 

2.11.4. Kurşun 

 

Kurşun doğada yaygın olarak bulunan kolay işlenebilir bir metal olması 

nedeniyle endüstride oldukça fazla kullanılmaktadır. Yaygınlığı nedeniyle su ve 

besinlerle kırsal bölgede yaşayan insanlarda bile günde birkaç yüz mikrogram kurşun 

alımı olmaktadır.Kentlerde endüstriyel atıklar ve motorlu araçların egzozlarından 

yayılan bulaşma da eklenmektedir.Bu nedenle kanda kurşun düzeyi özellikle kent 

halkında normalin üst sınırına yaklaşır. En duyarlı kesim süt çocukları, gebe 

kadınlardır.Ankarada trafiğin yoğun olduğu bölgelerde yaşayan çocuklarda kan kurşun 
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düzeyleri trafikten uzak bölgelerdeki çocukların kan kurşun düzeylerinden anlamlı 

olarak yüksek çıkmıştır. Kurşun kan ve sinir hücreleri üzerindeki etkileri nedeniyle 

klinik önem taşımaktadır (61). Bu sebeplerle çocukların doğdukları ve tanı alıncaya 

kadarki zaman içinde yaşadıkları evin yakınında fabrika, benzin istasyonu, ana caddeye 

yakınlığı sorularına cevap aranmıştır. 

 

 

 

2.11.5. Anne Sütü 

Yaşamın ilk yılı, yenidoğanın tüm organlarının büyüme ve gelişimi için kritik 

bir dönemdir. Anne sütü bu dönemde içerik açısından en yararlı besin olarak kabul 

edilmektedir. Anne sütü, diğer besinlere göre besleyicilik, temizlik ve ekonomiklik 

açısından en yararlısıdır. Emzirme, bebeklerin sağlıklı büyümesi ve gelişmesi için en 

uygun, eşi bulunmaz bir beslenme yöntemidir ve anne ile bebeğin sağlığı üzerinde çok 

özel biyolojik ve duygusal bir etkiye sahiptir . Antikorlar anne sütünde keşfedilen ilk 

immün faktörler arasında yer almakta olup infant sağlığı için önemli olduğu fark 

edilmiştir. Anne sütünün infeksiyonu önleyen özellikleri, bebeklerin hastalıklardan 

(Rotavirüs, pnömokok, neisseria menenjitis, diyare) korunmasına yardım eder . Anne 

sütü ayrıca, barsak parazitlerini, demir eksikliğini ve anemiyi önlediği için de bebeği 

malnutrisyona karşı korur. Anne sütünün bu etkisi emzirme süresi ve sıklığı ile çocuğa 

ek gıdaların ve sıvıların verilmeye başlandığı yaşa göre değişmektedir . Bebeğin sadece 

anne sütü ile beslenmesindeki başarı, annenin emzirmeye yönelik düşünce ve 

inançlarına, bebeğin ve annenin sağlık durumuna, doğduktan sonraki ilk saatlerde ve 

günlerde beslenme durumuna, doğum hemşiresinin laktasyonu sağlamaya yönelik 

prenatal ve postpartum girişimlerine ve annenin laktasyon dönemindeki beslenmesine 

bağlıdır (66).  

 

2.11.6 Yüksek gerilim hatları (ELF manyetik alanlar) 

 

Bugün için ELF manyetik alanların kanser riskini arttırdığı görüşü eldeki güçlü 

bulgular ışığında yaygın kabul görmektedir. Oysa 1999 yılında ABD Ulusal Sağlık 
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Enstitüsü mevcut bilimsel verilerin enerji nakil hatlarının (ELF) kansere neden 

olduğuna dair belirgin, bilimsel bir kanıt olmadığını açıklamıştır. 2001 yılında ise 

İngiltere Ulusal Radyasyondan Koruma Kurulu mevcut laboratuar çalışmalarının ve 

epidemiyolojik araştırmaların ELF'nin kansere neden olduğuna dair bir bulgu 

vermediğini belirtmekteydi.  İlk kez Uluslararası Kanser Araştırmaları Kurumu  Haziran 

2001'de ELF manyetik alanların kanserojen olabileceğini açıklamıştır. Bunun sonucu 

basında Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) cep telefonlarını ve baz istasyonlarını 

kanserojen ilan ettiği şeklinde haberler yer almıştır. WHO 23 Ocak 2002 tarihli 

açıklamasında bunu yalanlamış ve basının konuyu yanlış aktardığını, ELF alanlarıyla 

(yani 50-60 Hz enerji nakil hatlarıyla), 900 - 1800 MHz frekanslı cep telefonları 

alanlarının etki bakımından tamamen farklı olduğunu belirtmiştir. ELF manyetik alanlar 

için 1 G olan sınır değerinin çok altında 10 - 20 mG değerlerindeki etkilerden söz 

edilmekte olup uzmanlar bugün için sınır değerin 4-5 mG seviyelerinde olması 

gerektiğini tartışmaktadırlar. 

Yüksek frekanslı (RF) alanlar (cep telefonları, mikrodalga enerjisi) 

Abone sayısının 1.5 milyarı, yıllık telefon satışının ise 600-650 milyonu aştığı cep 

telefonlarının çalıştığı RF bölgesinde yayılan elektromanyetik alanların olası etkileri 

konusunda son yıllarda yapılan önemli çalışmalar şöyledir: 

• Dünyaca ünlü Zürich Üniversitesi Uyku Laboratuarında sürdürülmekte olan 

deneylerde cep telefonu ile konuşmanın beyin fonksiyonlarını etkilediği yönünde güçlü 

bulguların gözlendiği ünlü NeuroReport dergisinin 20 Ekim 2000 tarihli sayısında 

yayınlanmıştır. 

• ABD'de ünlü tıp dergisi Journal of American Medical Association (JAMA) 20 Aralık 

2000 tarihli son sayısında cep telefonu kullanmanın beyin tümörü üzerindeki etkilerine 

ait bir bilimsel çalışma sonucu yer vermiştir. J. E. Muscat ve çalışma arkadaşlarınca 

N.Y. kentinde yaşları 18-80 arasında değişen yaklaşık 900 kişilik bir grupla 1994 -1998 

yılları arasında gerçekleştirilen ve dört yıl süren çalışmalarda cep telefonu kullanmanın 

kısa dönemde beyin tümörü oluşumuna ya da tümörün büyümesine etkisinin olmadığı 

sonucu elde edilmiştir. 

• 1999 - 2000 yılları arasında sıkça gelen şikayetlerden birisi de baz istasyonu civarında 

yaşayanların “sürekli ses duydukları” ile ilgili olmuştur. Yüksek frekanslı 
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elektromanyetik alanları duymak artık açıklanabilen bir olgu; alan - doku etkileşimiyle 

ve termoelastik teorem ile açıklanmaktadır. Yüksek frekanslı alanlar yumuşak 

dokularda akustik dalgalar uyarabilmektedir. Bu olay doğrudan alan sinir etkileşimi 

değildir. 

• Prof. Laregina ve arkadaşlarınca (2003) fareler üzerinde yapılan deneylerde 836 MHz 

FDMA ve 848 MHz CDMA işaretlerinin Lenf ve beyin kanserini arttırıcı etkilerine 

rastlanamamıştır (doğumdan 6 hafta sonra ve 2 yıl boyunca günde 4 saat, haftada 5 gün 

deney sürdürülmüştür). Prof. Anane ve arkadaşları (2003) fareler üzerinde göğüs 

kanseriyle ilgili deneyler yapmış ve kanseri arttırıcı etki gözlendiğini ama tekrarında 

(hatta daha yüksek değerlerde) olumsuz etki gözlenemediğini bildirmiştir. 

• Alman araştırma şirketi Verum tarafından koordine edilen ve dört yıl süren bir 

araştırma (2004) cep telefonlarından yayılan radyo dalgalarına maruz kalan hücrelerde 

DNA bozulmasını ortaya koymaktadır. AB tarafından desteklenen araştırma 7 Avrupa 

ülkesinden 12 araştırma grubunca gerçekleşmiştir. Mutasyona uğrayan hücreler, en 

önemli kanser nedeni olarak değerlendirilmiştir. Laboratuvar ortamında deneylerin 

tekrarlanması ve laboratuar dışında da aynı etkilerin gözlenip gözlenemeyeceğinin 

anlaşılması zorunludur. 

•Epidemiyoloji Dergisinin (journal of Epidemiyoloji) Kasım 2004 sayısında Prof. 

Stefan Lönn tarafından İsviçre’deki Karoloinska Enstitüsü’nde yürütülen on yıllık bir 

çalışma sonunda cep telefonu kullanmanın iyi huylu da olsa akustik “neurema” 

hastalarında beyin tümörü geliştirme riskini iki kat arttırdığını ve bunun oluşma 

oranının yüzbin kullanıcıda bir olduğunu iddia etmiştir. Araştırma ayrıca riskin cep 

telefonunun yaklaştırıldığı kulakta oluşma riskinin diğer kulaktakine oranla dört kat 

daha fazla olduğunu ortaya koymuştur. Danimarka’da aynı konuda daha önce yapılan 

bir çalışmada cep teflonu kullanma ile akustik “neurema” tümör gelişimi arasında bir 

ilişki görülmediği ortaya konmuştur (67). 

 

2.11.7. Sigara Kullanımı 

 

 Sigara bağımlılığı tüm dünyada ve ülkemizde çok önemli bir toplumsal sorun 

olup giderek yaygınlaşmaktadır. Yılda 4.9 milyon kişi ve her sekiz saniyede bir kişi 
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sigaradan kaynaklanan bir hastalıktan hayatını kaybetmektedir. Gebelikten önce sigara  

kullananların büyük çoğunluğu gebelik sırasında da sigara içmeye devam etmektedirler. 

Gebelikte sigara kullanmak sadece annenin sağlığına zarar vermekle kalmaz aynı 

zamanda gebelikle ilgili komplikasyonların çıkmasına ve yenidoğanda ciddi sağlık 

problemlerine yol açar. Sigaranın gebelikte olumsuz etkileri gebenin içtiği sigaradan 

kaynaklandığı gibi aynı ortamı paylaşırken yanındaki kişilerin sigara dumanından da 

kaynaklanmaktadır. Sigara içme ile spontan düşük, prematürite, ablasyo plasenta ve 

düşük doğum tartısı insidansının arttığı bulunmuştur (68). 

 

 

 

 

2.11.8 Flor Kullanımı 

 

Flor diş sağlığımızda çok önemli bir yere sahiptir. Dişimizin yapısı içinde yeterli 

çoğunlukta yer alabilirse dişin sert dokularının asitler karşısında direncini arttırır. Flor 

eser miktarda ve zamanında –yani dişlerin oluşumu aşamasında- alınmadığında dişlerin 

yapısına girmesi o kadar kolay değildir. Ayrıca fazla alındığında zehirlenmelere neden 

olabilir. Yeterli flor alımı bebeklerde 6.aydan başlayarak 16 yaşına kadar devam 

etmelidir. 

 

2.11.9  Kına Kullanımı 

 

 Kına kınagiller familyasından çalımsı bir bitki ve bu bitkinin yapraklarının 

kurutulup öğütülmesi ile hazırlanan bir tozdur. Bu tozun Güney Afrikada iyileştirici bir 

etkisi olduğuna inanılmaktadır.  

 

2.22.10 Fındık Kullanımı 

 

 Fındık yağ (oleik asit), protein, karbonhidrat, vitaminler, mineraller, diyabetik 

lifler nedeniyle insan beslenmesi ve sağlığı açısından önemli bir konuma sahiptir. 
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Birçok araştırmacı fındık tüketiminin insan beslenmesi üzerinde olumlu etkileri 

olduğunu söylemiştir. Hergün 25-30 fındık yemek günlük E vitamin ihtiyacının 

%100’ünü karşılamaktadır. Fındıkta bol miktarda bulunan beta sitosterol maddesi 

kolesterolü düşürmek ve kanser gibi pek çok hastalığı önlemekte önemli bir rol 

oynamaktadır.  

 

 

 

2.11.12 Gebelikte Demir Preparatı Kullanımı 

 

 Gebelikte  görülen anemilerin %95’e yakını demir eksikliğine bağlıdır. Demirin 

gebelikte kullanımı maternal hematolojik parametrelerde erken, orta ve uzun dönemde 

bazı değişikliklere yol açar. Gebelerin %20-60’ında gebeliğin 3.trimasterinde anemi 

bulgularına rastlanmakla birlikte demir takviyesi yapılanlarda bu oran daha azdır. 

Gebelikte ortalama iki ay süre demir preparatı kullanımının demir bağlama kapasitesi , 

serum demir düzeyi, RDW ve MCV düzeylerinde olumlu ve istatistiksel anlamlı 

etkilere neden olduğunu, hemoglobin, hematokrit, MCH ve MCHC’de ise istatistiksel 

düzeyde değişiklik yapmadığı belirtilmiştir (49). 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

 

Bu çalışma çocuklarda LHH ile ilişkili risk faktörlerini araştırmak amacı ile 

planlanmış, tanımlayıcı ve retrospektif tipte bir araştırmadır. 

Çalışma grubu İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Hematoloji/Onkoloji Bilim Dalı’nda izlenmekte olan 

31, İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 

Pediatrik Onkoloji ve Hematoloji Bilim Dalı’nda takip edilen 12 ve TC.Sağlık 

Bakanlığı Bakırköy Doğumevi ve Hematoloji-Onkoloji Servisi tarafından izlenmekte 

olan 1 hasta olmak üzere 44 hastadan oluşturulmuştur. Çalışmanın yapıldığı tarihlerde 

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 

ve Ortopedi ve Travmatoloji Polikliniklerine herhangi bir sebeple başvuran hastalardan 

( n=18), ilkokulda  öğrenim gören çocuklardan (n=5), sağlam çocuklardan (n=7) olmak 

üzere 30 çocuk da kontrol grubu olarak belirlenmiştir.  

 

3.1.Yöntem 

Çalışma grubundaki çocuklara ve annelerine daha önceden tespit edilen sorular 

soruldu ve cevapları analiz edildi. Verilerin toplanmasında kullanılan form araştırmacı 

tarafından  ilgili literatür incelenerek oluşturuldu.  

Anket formunda; çocuk ve aile bireyleri ile ilgili sosyo-demografik 

değişkenler (çocuğun doğum tarihi, cinsiyet, anne-baba eğitim ve meslek değişkenleri, 

ailede akraba evliliği); çocukların soy geçmişi sağlık değişkenleri (romatizma, tbc, 

kalpdamar  hastalıklarının görülmesi); çocukların yaşadıkları  çevreye ait çevresel 

faktörler (evde sigara içilmesi, ev yakınında fabrika-benzin istasyonu-evin ana  

caddeye yakınlığı-cep telefonu baz istasyonu varlığı-yüksek gerilim hattı varlığı) ; 

ailenin ekonomik durum göstergeleri (gelir grubu,ev nüfusu, otomobil-yazlık varlığı, 

yurtiçi-yurtdışı seyahat olanakları ; annelerin tanı alan çocuklarına gebelik dönemine 
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ait değişkenler (oral kontraseptif kullanımı, üreme yöntemi kullanımı, gebelikte 

infeksiyon geçirmesi, gebelikte radyasyon teması, gebelikte ilaç kullanımı, gebelikte 

çay-kahve içme alışkanlıkları, kına kullanımı ve cep telefonu kullanımı); çocukların 

doğum ile ilgili değişkenleri (çocukların gebelik sırası, yaşayan çocuk sırası, doğum 

tartısı, doğum boyu, asfiktik doğum, yenidoğanda hipoglisemi, yenidoğanda sepsis, 

infeksiyon , oksijen kullanımı, radyasyona maruziyet, K vitamini uygulaması, göbek 

düşme zamanı) ve süt ve oyun çocukluğu dönemi değişkenleri (çocukta havale 

geçirme, kan transfüzyonu, KBB hastalığı, akciğer hastalığı, karaciğer hastalığı, 

aşılanma durumu, anne sütü kullanımı, kına kullanımı, karalahana tüketimi,demir 

kullanımı, çay içme alışkanlığı, organik –fastfood yeme alışkanlığı, bilgisayar-cep 

telefonu kullanma-televizyon seyretme) gibi epidemiyolojik özelliklere ilişkin sorulara 

yer verilmiştir. Çalışmada 86 değişken incelendi. 

Araştırma verilerini toplamaya başlamadan önce araştırmanın yapılacağı 

birimlerden yazılı, anne-babalardan sözlü izin alındı. Çalışma grubundaki çocukların 

anne-babalarına; araştırmanın amacı, yararları ve onlardan ne beklenildiği açıklandı,  

bilgilendirme sonrası araştırmaya katılım için gönüllü olan hastalardan yazılı 

bilgilendirilmiş onam alınarak araştırmaya başlandı. Araştırmaya dahil olmak  

istemeyen ebeveynler araştırma dışı bırakıldı. Veriler poliklinikte  bu amaç için 

kullanılan bir odada yüz yüze  ve yalnız olarak görüşülerek toplandı. Her hasta ile bir 

kez görüşüldü, takipleri araştırma dönemine denk gelmeyen hastalarla telefon ile 

görüşülerek veriler toplandı. 

 

3.2.Araştırmanın Etik ve Yasal Yönleri 

Araştırmanın yürütülebilmesi için İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 

Etik Kurulu’ na kullanılacak veri toplama araçlarını içeren bir dilekçe ile başvurularak 

yazılı izinler alındı (Sayı:2034, Tarih:01-07-2009) 
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3.3.Verilerin İstatistiksel Analizi 

Araştırma sonucunda elde edilen verilerin istatistiksel analizleri bilgisayar 

ortamında SPSS (Statistical Package for Social Science for Windows) programı 

kullanılarak değerlendirildi. 

İstatistiki analizlerde; 

• Gruplanmış değişkenlerin frekans ve yüzdelik değerleri, sayısal 

değişkenlerin aritmetik ortalama, standart sapma, minimum ve maksimum 

değerleri hesaplandı.  

• Gruplar arasında epidemiyolojik değişkenler açısından istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık olup olmadığını incelemek amacıyla, araştırma verilerinin  

parametrik olmayan veriler içermesi nedeniyle ki-kare testi kullanılmıştır. 

3.4.Araştırmanın Sınırlılıkları 

• İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

Anabilim Dalı Pediatrik Onkoloji ve Hematoloji Bilim Dalı  Polikliniği’nde 

1993-2010 tarihleri arasında LHH tanısı ile izlenen 38 hasta tespit edilmiştir. 

Takipli olan 38 hastanın 33’ünün  bilgilerine ulaşılmış ve iki hastada 

araştırmaya katılmak istemediği için çalışma dışı bırakılmıştır. 

İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 

Pediatrik Onkoloji ve Hematoloji Bilim Dalı Polikliniği’nde LHH tanısı ile 

takip edilen 19 hasta tespit edilmiş, altı olgunun bilgilerine ulaşılamamış ve 

bir hastada çalışmaya katılmak istemediği için çalışma dışında bırakılmıştır. 

TC.Sağlık Bakanlığı Bakırköy Doğumevi ve Hematoloji-Onkoloji 

Polikliniğinde LHH tanısı ile takip edilen dört olgu tespit edilmiş üç olgunun 

bilgilerine ulaşılamamış ve bir hasta çalışmaya dahil edilmiştir.  

• LHH tanılı hastaların kontrol süreleri çalışma zamanına denk gelmeyenler ile 

izin alınarak telefonla anketler uygulanmıştır. 

• Araştırmaya katılım için hastalardan yazılı bilgilendirilmiş onam alındı. 
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4.BULGULAR 

4.1.ÇOCUĞUN ve AİLENİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNE İLİŞKİN 
BULGULAR 

 

4.1.1.Çocukların Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular 

 

LHH grubundaki çalışma kapsamında olan çocukların %63.04’ünün (n=29) 

erkek olduğu görüldü. LHH grubundaki çocukların doğum yerlerine bakıldığında ise 

%70.5’inin (n=31) Marmara Bölgesinde doğmuş olduğu görüldü. LHH grubundaki 

çocukların doğum ağırlıkları 1570 gr ile 4300 gr arasında, ortalama 3292gr ve ortanca 

3450 gr olarak bulundu. LHH grubundaki  çocukların doğum boyları minimum 40 cm, 

maksimum 55 cm, ortanca değer 50 cm ve ortalama değer 49.4 cm olarak bulundu. 

LHH hastalarının gestasyon gruplarına bakıldığında %84.1’inin   (n=37) miadında 

doğdukları, %15.9’unun (n=7) preterm oldukları, postterm doğan çocuk olmadığı 

görüldü.   

 

Tablo 4-1-1: Çocukların Yaş Değişkeninin Dağılımı 

Değişkenler 

LHH Kontrol Grubu 

n % n % 

Yaş (ay) 

0-24 12 27.3 1 3.3 

25-60 17 37.6 18 60.0 

61 ve üzeri 15 34.0 11 36.7 

 

LHH grubundaki çocukların yaşları 0-24 ay grubunda kontrol grubundaki çocuklara 

göre daha fazladır (%27.3 vs %3.3).  25-60 ay grubu ise kontrol grubunda LHH 

grubundan daha fazla (%60.0 vs %37.6) görülmüştür. Çocukların  61 ay ve üzeri olarak 

her iki gruptada biribirine yakın dağılım gösterdiği izlenmektedir. LHH tanısı almış 
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çocukların yaş ortalaması en az 2, en fazla 149 ay, ortalama 49.80 ay  ve ortanca değer 

35.0 ay olarak bulundu.  

  

 

Tablo 4-1-2: Annenin Doğumdaki Yaş Değişkeninin Dağılımı 

Değişkenler 

 

LHH Kontrol Grubu 

n % n % 

Annenin 

Doğumdaki Yaşı 

17-21 3 6.8 2 6.7 

22-26 18 40.9 11 36.7 

27-31 14 31.8 7 23.3 

32-36 7 15.9 4 13.3 

37-41 2 4.5 6 20.0 

 

Kontrol grubu ve LHH grubundaki çocukların annelerinin çalışma grubundaki 

çocuklarına doğum yapmış oldukları yaş ile gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir farklılık bulunmadı . Annelerin her iki gruptada en fazla 22-26 yaş arasında doğum 

yaptıkları görüldü. LHH grubundaki çocukların annelerinin 37-41 yaş arasında doğum 

yapmış olması kontrol grubuna göre daha düşüktü. 

 

Tablo 4-1-3: Anne Mesleği Değişkeninin Dağılımı 

Değişkenler 

 

LHH Kontrol Grubu 

n % n % 

Anne nin 

Mesleği 

Ev Hanımı 38 86.4 23 76.7 

Sağlık 1 2.3 1 3.3 

Eğitim 0 0.0 4 13.3 

Finans 1 2.3 1 3.3 

Memur 2 4.5 0 0.0 

Esnaf 1 2.3 0 0.0 

İşçi 0 0.0 1 3.3 

Satış Elemanı 1 2.3 0 0.0 
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Annelerin mesleklerinin gruplarla ilişkisi araştırılmış ve LHH grubunda ve kontrol 

grubundaki çocukların annelerinin meslekleri ile gruplar arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir  farklılık görülmemiştir. Annelerin her iki grupta da en fazla ev hanımı 

oldukları (%82.4,n=61) görüldü.  

 

Tablo 4-1-4: Baba Mesleği  Değişkeninin Dağılımı 

Değişkenler 

 

LHH Kontrol Grubu 

n % n % 

Babanın 

Mesleği 

İşsiz 1 2.3 2 6.7 

Sağlık  0 0.0 1 3.3 

Eğitim 1 2.3 0 0.0 

Memur 6 13.6 2 6.7 

Güvenlik  3 6.8 0 0.0 

İşçi 18 40.9 13 43.3 

Esnaf  7 15.9 4 13.3 

Satış  4 9.1 3 10.0 

Diğer 4 9.1 5 16.7 

 

 

Baba meslekleri ile gruplar arasında farklılık incelenmiş kontrol grubunda ve LHH 

grubundaki çocukların babalarının sahip oldukları meslek ile gruplar arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Babanın mesleğinin en fazla 

(%41.9,n=31) işçi olduğu görüldü. Babaların memur olması LHH grubunda kontrol 

grubuna göre daha fazla (%13.6 vs %6.7) görülmüştür.  

 

Tablo 4-1-5: Ailede Akraba Evliliği Değişkeninin Dağılımı 

Değişkenler 

 

LHH Kontrol Grubu 

 n % n  % 

Akraba Evliliği 
Var 11 25.0 5 16.7 

Yok 33 75.0 25 83.3 
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Kontrol grubunda ve  LHH grubundaki çocukların anne ve babalarının akraba evliliği 

yapmış olma ve olmamaları ile hastalığın görülmesi arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir farklılık bulunmadı (p>0.05). İstatistiksel olarak akraba evliliği ile LHH ilişkili 

bulunmamış olsa da LHH grubunda akraba evliliği kontrol grubundan daha fazla 

görüldü (%25 vs %16.7). 

 

4.2. AİLENİN SOY GEÇMİŞİNDE  SAĞLIK DEĞİŞKENLERİNİN 

İNCELENMESİ 

 

Tablo 4-2-1: Ailede Kanser  Hastalığı Değişkeninin Dağılımı 

Değişkenler 
LHH Kontrol Grubu 

n % n % 

Ailede Kanser Hastalığı 
Var 12 27.3 9 30.0 

Yok 32 72.7 21 70.0 

 
 

Tablo 4-2-2: Ailede Kanser  Hastalığı Değişkeninin Frekans Dağılımı 

  x² SD P 

Hastalık-Ailede Kanser Hastalığı Varlığı 0.065 1 0.799 

 
Kontrol grubunda ve LHH grubundaki çocukların ailelerinde kanser hastalığı  ile 

gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Çalışma 

grubundaki çocukların ailelerinde kanser hastalığı LHH grubunda ve kontrol grubunda 

birbirine yakın olarak görülmüştür.  

 

Tablo 4-2-3:  1. Derece Akrabada Kanser Değişkeninin Dağılımı 

Değişkenler 
 LHH Kontrol Grubu 

n % n % 

1. Derece Akrabada Kanser 
Var 0 0.0 3 10.0 

Yok 44 100.0 27 90.0 
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Tablo 4-2-4: 1. Derece Akrabada Kanser Değişkeninin Frekans Dağılımı 

 x² SD P 

Hastalık-1.Derece yakınında kanser hastalığı varlığı 4.586 1 0.063 

 

LHH grubunda ve kontrol grubundaki çocukların birinci derece akrabalarında kanser 

hastalığı görülmesi ile gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

görülmemiştir.  Kontrol grubundaki çocukların birinci derece yakınlarında kanser 

hastalığı LHH grubundaki çocuklardan daha fazla görülmüştür. LHH açısından 

çocukların birinci derece akrabalarında kanser hastalığının görülmesi risk 

oluşturmamıştır. 

 

Tablo 4-2-5: 2. Derece Akrabada Kanser Hastalığı Değişkeninin Dağılımı 

Değişkenler 
LHH Kontrol Grubu 

n % n % 

2.Derece Akrabada 

Kanser 

Var 12 27.3 6 20.0 

Yok 32 72.7 24 80.0 

 

Tablo 4-2-6: : 2. Derece Akrabada Kanser Hastalığı Değişkeninin Frekans 

Dağılımı 

  x² SD P 

Hastalık-2.Derece Yakın Ailede Kanser Hastalığı Varlığı 0.513 1 0.585 

 
Kontrol grubunda ve LHH grubundaki çocukların ikinci derece akrabalarında kanser 

hastalığı varlığı ile gruplar arasındaki dağılım incelenmiş ve aralarında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık görülmedi. LHH grubundaki çocukların  ikinci derece 

akrabalarında kanser hastalığı kontrol grubundan daha fazla görüldü. 

 

Tablo 4-2-7: Ailede Romatizma  Hastalığı  Değişkeninin Dağılımı 

Değişkenler 
LHH Kontrol Grubu 

n % n % 

Ailede Romatizma Hastalığı 

Var 16 36.4 13 43.3 

Yok 28 63.6 17 56.7 
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Tablo 4-2-8: Ailede Romatizma  Hastalığı  Değişkeninin Frekans Dağılımı 
  x² SD P 

Hastalık-Ailede Romatizma Hastalığı Varlığı 0.364 1 0.630 

 
Kontrol grubunda ve LHH grubundaki çocukların ailelerinde romatizmal hastalık varlığı 

ile gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmedi. Ailelerde 

romatizmal hastalık her iki grupta da görülmekle birlikte LHH grubunda kontrol 

grubundan daha az görüldü.  

 

Tablo 4-2-9: 1. Derece Akrabalarda Romatizma  Hastalığı  Değişkeninin Dağılımı 

Değişkenler 
LHH Kontrol Grubu 

n % n % 

1.Derece Akrabada Romatizma Hastalığı 

Var 7 15.9 5 16.7 

Yok 37 84.1 25 83.3 

 

 

Tablo 4-2-10: 1. Derece Akrabalarada Romatizma  Hastalığı  Değişkeninin 
Frekans Dağılımı 
  x² SD P 

Hastalık-1.Derece Yakın Ailede Romatizma Hastalığı Varlığı 0.008 1 1.000 

 
Kontrol grubunda ve LHH grubundaki çocukların birinci derece akrabalarında 

romatizmal hastalık varlığı ile gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

görülmedi. Birinci derece akrabalarda romatizma hastalığı kontrol ve  LHH grubunda 

birbirine yakın görüldü. 

 

Tablo 4-2-11: 2. Derece Akrabalarada Romatizma  Hastalığı  Değişkeninin 
Dağılımı 

Değişkenler 
LHH Kontrol Grubu 

n % n % 

2.Derece Akrabada Romatizma Hastalığı 

Var 10 22.7 11 36.7 

Yok 34 77.3 19 63.3 

 

 



 

 

 

 

45

Tablo 4-2-12: 2. Derece Akrabalarada Romatizma  Hastalığı  Değişkeninin 
Frekans Dağılımı 
  x² SD P 

Hastalık-2.Derece Yakın Ailede Romatizma Hastalığı Varlığı 1.705 1 0.203 

 
LHH grubunda ve kontrol grubundaki çocukların ikinci derece akrabalarında romatizma 

hastalığı bulunması ile gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmadı. LHH grubundaki çocukların ikinci derece akrabalarında romatizma hastalığı 

kontrol grubundan daha az görüldü. 

 

Tablo 4-2-13: Ailede Tüberküloz  Hastalığı  Değişkeninin  Dağılımı 

Değişkenler 
LHH Kontrol Grubu  

n % n % 

Ailede Tüberküloz Varlığı 

Var 3 6.8 4 13.3 

Yok 41 93.2 26 86.7 

 
 
Tablo 4-2-14: Ailede Tüberküloz  Hastalığı  Değişkeninin  Frekans Dağılımı 
  x² SD P 

Hastalık-Ailede Tüberküloz Hastalığı Varlığı 0.884 1 0.431 

 

Kontrol grubunda ve LHH grubundaki çocukların ailelerinde tüberküloz hastalığı ile 

gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmedi. Ailesinde tüberküloz 

hastalığı varlığı kontrol grubunda LHH grubundan daha az görüldü 

 
Tablo 4-2-15: 1. Derece Akrabalarda Tüberküloz  Hastalığı  Değişkeninin  
Dağılımı 

Değişkenler 
LHH Kontrol Grubu 

n % n % 

1.Derece Akrabada Tüberküloz Hastalığı 

Varlığı 

Var 0 0.0 1 3.3 

Yok 44 100.0 29 96.7 
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Tablo 4-2-16: 1. Derece Akrabalarda Tüberküloz  Hastalığı  Değişkeninin  Frekans 
Dağılımı 
  x² SD P 

Hastalık-1.Derece Yakın Ailede  Tüberküloz Hastalığı Varlığı 1.487 1 0.405 

 
Çalışma kapsamındaki çocukların birinci derece yakınlarında tüberküloz görülmesi ile 

kontrol grubu ve hastalık grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmadı. Birinci derece akrabalarda tüberküloz hastalığı LHH grubunda  hiç 

görülmedi. Kontrol grubunda sadece 1 olguda tüberküloz saptandı. 

 
Tablo 4-2-17: 2. Derece Akrabalarada Tüberküloz  Hastalığı  Değişkeninin  
Dağılımı 

Değişkenler 
LHH Kontrol Grubu 

n % n % 

2.Derece Akrabada Tüberküloz Hastalığı 

Varlığı 

Var 3 6.8 4 13.3 

Yok 41 93.2 26 86.7 

 
 
Tablo 4-2-18: 2. Derece Akrabalarda Tüberküloz  Hastalığı  Değişkeninin  Frekans 
Dağılımı 
  x² SD P 

Hastalık-2.Derece Yakın Ailede  Tüberküloz Hastalığı Varlığı 0.884 1 0.431 

 
LHH grubundaki ve kontrol grubundaki çocukların ikinci derece yakınlarında 

tüberküloz görülmesi ile gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

görülmedi. İkinci derece akrabalarda tüberküloz hastalığı varlığı kontrol grubunda LHH 

grubundan daha fazla görüldü. 

 
Tablo 4-2-19: Ailede  Kalp Damar Hastalığı Varlığı Değişkeninin  Frekans 

Dağılımı 

Değişkenler 
LHH Kontrol Grubu 

n % n % 

Ailede Kalp Damar Hastalığı  

Var 25 56.8 15 50.0 

Yok 19 43.2 15 50.0 
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Tablo 4-2-20: Ailede  Kalp Damar Hastalığı Varlığı Değişkeninin  Frekans 

Dağılımı 

  x² SD P 

Hastalık-Ailede Kalp Damar Hastalığı Varlığı 0.334 1 0.638 

 

LHH grubunda ve kontrol grubundaki çocukların ailelerinde kalp damar hastalığı 

görülmesi ile gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmemiştir. 

Ailede kalp damar hastalığı varlığı LHH grubunda  kontrol grubundan fazla 

görülmüştür. 

 
Tablo 4-2-21: 1. Derece Akrabalarda  Kalp Damar Hastalığı Varlığı Değişkeninin  

Dağılımı 

Değişkenler 
LHH Kontrol Grubu  

n % n % 

1.Derecede Akrabada Kalp Damar Hastalığı 

Var 4 9.1 1 3.3 

Yok 40 90.9 29 96.7 

 
 
Tablo 4-2-22: 1. Derece Akrabalarda  Kalp Damar Hastalığı Varlığı Değişkeninin  

Frekans  Dağılımı 

  x² SD P 

Hastalık-1.Derece Akrabalarda Kalp Damar Hastalığı Varlığı 0.939 1 0.642 

 

Kontrol grubunda ve LHH gruplarındaki çocukların birinci derece akrabalarında kalp 

damar hastalığı görülmesi ile gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunamadı.  

 
Tablo 4-2-23: 2. Derece Akrabalarda  Kalp Damar Hastalığı Varlığı Değişkeninin  
Dağılımı 

Değişkenler 
LHH Kontrol Grubu 

n % n % 

2.Derece Akrabada Kalp Damar Hastalığı 

Var 22 50.0 14 46.7 

Yok 22 50.0 16 53.3 
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Tablo 4-2-24: 2. Derece Akrabalarda  Kalp Damar Hastalığı Varlığı Değişkeninin 

Frekans   Dağılımı 

  x² SD P 

Hastalık-2.Derece Akrabalarda Kalp Damar Hastalığı Varlığı 0.079 1 0.816 

 

Kontrol grubu ve LHH gruplarındaki çocukların ikinci derece akrabalarında kalp damar 

hastalığı görülmesi ile gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunamadı.  

 

4.3.ÇOCUĞUN YAŞADIĞI ÇEVREYE İLİŞKİN VERİLERİN  İNCELENMESİ 

 

Tablo 4-3-1: Evde Sigara Tüketimi Değişkeninin Dağılımı 

Değişkenler 

 

LHH Kontrol Grubu 

 n %  n % 

Evde Sigara 

Tüketimi 

Var 26 59.1 12 40.0 

Yok 18 40.9 18 60.0 

 

            Tablo 4-3-2: Evde Sigara Tüketimi Değişkeninin Frekans Dağılımı 

  x² SD P 

Hastalık-Evde Sigara Kullanımı 2.602 1 0.155 

 

LHH ve kontrol grubu arasında her iki gruptaki çocukların annelerinin gebelik 

döneminde ve sonrasında evde sigara içilmesi ile arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık bulunmadı. LHH grubundaki çocukların ve annelerinin pasif sigara içiciliği 

kontrol grubundan daha fazla görüldü (%59.1 vs %40).  

Tablo 4-3-3: Ev Yakınında Fabrika Varlığı Değişkeninin Dağılımı 

Değişkenler 

 

LHH Kontrol Grubu 

 n %  n % 

Fabrika varlığı 
Var 6 13.6 3 10.0 

Yok 38 86.4 27 90.0 
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Tablo 4-3-4: Ev Yakınında Fabrika Varlığı Değişkeninin Frekans Dağılımı 

  x² SD P 

Hastalık-Ev Yakınında Fabrika Varlığı 0.221 1 0.731 

 

Kontrol grubu ve LHH gruplarındaki çocukların doğdukları ve yaşamaya devam 

ettikleri evlerinin yakınında fabrika bulunması ile gruplar arasında istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık bulunmadı. Her iki grupta da hastalar büyük oranda fabrikalardan 

uzakta yaşıyordu (LHH %86.4, kontrol %90.0). 

 

Tablo 4-3-5 : Ev Yakınında Benzin İstasyonu Varlığı Değişkeninin Dağılımı 

Değişkenler 

 

LHH Kontrol Grubu 

n % n  % 

Benzin istasyonu varlığı 
Var 14 31.8 5 16.7 

Yok 30 68.2 25 83.3 

 

 

Tablo 4-3-6: Ev Yakınında Benzin İstasyonu Varlığı Değişkeninin Frekans 

Dağılımı 

  x² SD P 

Hastalık-Ev Yakınında Benzin İstasyonu Varlığı 2.146 1 0.181 

 

LHH grubunda ve kontrol gruplarındaki çocukların doğdukları ve yaşamaya devam 

ettikleri evlerinin yakınında benzin istasyonu bulunması ile gruplar arasında istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık bulunmadı. LHH grubundaki çocukların  evlerinin yakınında 

benzin istasyonu bulunması kontrol grubundan daha fazla görüldü (%31.8 vs %16.7).   

 

Tablo 4-3-7 : İkamet Edilen Yerin Ana Cadde Yakınlığı Değişkeninin Dağılımı 

Değişkenler 

 

LHH Kontrol Grubu 

n % n % 

Ana cadde varlığı 
Var 14 31.8 9 30.0 

Yok 30 68.2 21 70.0 
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Tablo 4-3-8 : İkamet Edilen Yerin Ana Cadde Yakınlığı Değişkeninin Frekans 

Dağılımı 

  x² SD P 

Hastalık-Evin Ana Caddede Olması 0.028 1 1.000 

 

LHH  grubunda ve kontrol grubundaki çocukların evlerinin ana cadde üzerinde olması 

ile gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadı. Kontrol grubu ve 

LHH grubunda çocukların evlerinin ana cadde üzerinde olması birbirine yakın oranlarda 

görüldü. 

 

Tablo 4-3-9: İkamet Edilen Yerde Baz İstasyonu Varlığı Değişkeninin Dağılımı 

Değişkenler 

 

LHH Kontrol Grubu 

 n % n  % 

Baz istasyonu varlığı 
Var 8 18.2 7 23.3 

Yok 36 81.8 23 76.7 

 

Tablo 4-3-10: İkamet Edilen Yerde Baz İstasyonu Varlığı Değişkeninin Frekans 
Dağılımı 
  x² SD P 

Hastalık-Evin Yakınında Baz İstasyonu Olması 0.293 1 0.769 

 

Kontrol grubunda ve LHH gruplarındaki  çocukların evlerinin yakınında cep telefonu 

baz istasyonu bulunması ile gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

bulunmadı. Baz istasyonunu bulunması LHH grubunda kontrol grubundan daha az 

görüldü (%18.2 vs %23.3). 

 

Tablo 4-3-11: İkamet Edilen Yerde Yüksek Gerilim Hattı Varlığı Değişkeninin 
Dağılımı 

Değişkenler 

 

LHH Kontrol Grubu 

 n % n  % 

Yüksek Gerilim Hattı  

Var 11 25.0 9 30.0 

Yok 33 75.0 21 70.0 
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Tablo 4-3-12: İkamet Edilen Yerde Yüksek Gerilim Hattı Varlığı Değişkeninin 
Frekans Dağılımı 
  x² SD P 

Hastalık-Evin Yakınında Yüksek Gerilim Hattı Varlığı 0.226 1 0.790 

 

LHH grubunda ve kontrol grubundaki çocukların evlerinin yakınında yüksek gerilim 

hattı varlığı ile gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir  farklılık bulunmadı.   

 

Tablo 4-3-13: Çocukların Evde Güneşten Faydalanabilmesi Değişkeninin Dağılımı 

Değişkenler 
LHH Kontrol Grubu 

n % n % 

Çocuğunun Evinde Güneş İmkanı Var 30 68.2 27 90.0 

Yok 14 31.8 3 10.0 

 

Tablo 4-3-14: Çocukların Evde Güneşten Faydalanabilmesi Değişkeninin Frekans 
Dağılımı 

 x² SD P 

Hastalık-Çocukta güneş maruziyeti 4.799 1 0.047 

Kontrol grubunda ve LHH gruplarındaki  çocukların evlerinin güneş alması ile gruplar 

arasında istatistiksel olarak  anlamlı bir farklılık görüldü. Kontrol grubundaki 

çocukların evleri (%90) LHH grubundaki çocukların evlerinden daha çok güneş 

görmekte idi (p=0.047).  

 

4.4.AİLENİN EKONOMİK DEĞİŞKENLERİNİN İNCELENMESİ 

Tablo 4-4-1: Aile Gelir Düzeyi Değişkenlerinin Dağılımı 

Değişkenler 
LHH Kontrol Grubu 

n % n % 

Aile Gelir 

Durumu 

0-499 TL 0 0.0 2 6.7 

500-999 TL 18 40.9 4 13.3 

1000-1999 TL 18 40.9 14 46.7 

2000 TL ve üzeri 8 18.2 10 33.3 
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Tablo 4-4-2: Aile Gelir Düzeyi Değişkeninin Frekans Dağılımı 

 x² SD P 

Hastalık-Aile Gelir Düzeyi 9.316 3 0.025 

 

LHH grubunda ve kontrol gruplarındaki çocukların ailelerinin gelir düzeyi ile gruplar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulundu. 2000 TL ve üzeri gelire sahip 

aileler kontrol grubunda daha fazlaydı (%33.3 vs %18.2). 

 

Tablo 4-4-3 : Aile Nüfusu Değişkeninin Dağılımı 

Değişkenler 

 

LHH Kontrol Grubu 

 n %  n % 

Aile nüfusu 

3 8 18.6 11 36.7 

4 19 44.2 9 30.0 

5 10 23.3 7 23.3 

6 2 4.7 2 6.7 

7 3 7.0 0 0.0 

8 1 2.3 1 3.3 

 

Tablo 4-4-4: Aile Nüfusu Değişkeninin Frekans Dağılımı 

  x² SD P 

Hastalık-Aile Nüfus Sayısı 5.432 5 0.365 

 

LHH grubunda ve kontrol gruplarındaki çocukların ailelerinin nüfus sayıları ile gruplar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadı. Dört kişilik aile oranı LHH 

grubunda %44.2 iken kontrol grubunda %30 du. 

 

Tablo 4-4-5: Otomobil Varlığı Değişkeninin Dağılımı 

Değişkenler 

 

LHH Kontrol Grubu 

 n %  n % 

Otomobil varlığı 
Var 14 31.8 10 33.3 

Yok 30 68.2 20 66.7 
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Tablo 4-4-6: Otomobil Varlığı Değişkeninin Frekans Dağılımı 

  x² SD P 

Hastalık-Otomobil Varlığı 0.019 1 1.000 

 

Kontrol grubunda ve LHH gruplarındaki  çocukların ailelerinin otomobil sahibi olmaları 

ile gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmedi. LHH grubu ve 

kontrol grubundaki çocukların ailelerinin otomobil sahipliği birbirine yakın oranlarda 

görüldü.  

 

Tablo  4-4-7 : Yazlık Varlığı Değişkeninin Dağılımı 

Değişkenler 

 

LHH Kontrol Grubu 

 n %  n % 

Yazlık varlığı 
Var 4 9.1 1 3.3 

Yok 40 90.9 29 96.7 

 

 

Tablo  4-4-8: Yazlık Varlığı Değişkeninin Frekans Dağılımı 

  x² SD P 

Hastalık-Yazlık Varlığı 0.939 1 0.642 

 

LHH grubunda ve kontrol gruplarındaki çocukların ailelerinin yazlık sahibi olması ile 

gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadı. Her iki grupta yazlık 

varlığı %90’ın altında idi. 

 

Tablo 4-4-9: Yurt İçi Seyahat İmkanı Değişkeninin Dağılımı 

Değişkenler 

 

LHH Kontrol Grubu 

 n % n  % 

Yurt içi seyahat 
Var 16 36.4 16 53.3 

Yok 28 63.6 14 46.7 
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Tablo 4-4-10: Yurt İçi Seyahat İmkanı Değişkeninin Frekans Dağılımı 

  x² SD P 

Hastalık-Yurtiçi Seyahat Olanağı 2.093 1 0.161 

 

Kontrol grubunda ve LHH gruplarındaki çocukların ailelerinin yurtiçi seyahat 

yapabilme imkanı ile gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

görülemedi. LHH grubundaki çocukların ailelerinin yılda en az bir defa yurtiçi seyahat 

yapmaları kontrol grubundan daha az görüldü.  

 

Tablo 4-4-11: Ailenin Yurt Dışı Seyahat İmkanı Değişkeninin Dağılımı 

Değişkenler 

LHH Kontrol Grubu 

n % n % 

Yurt dışı seyahat  

Var 2 4.5 5 16.7 

Yok 42 95.5 25 83.3 

 

 

 

Tablo 4-4-12: Ailenin Yurt Dışı Seyahat İmkanı Değişkeninin Frekans Dağılımı 

 x² SD P 

Hastalık-Yurtdışı Seyahat olanağı 3.060 1 0.112 

 

LHH grubunda ve kontrol gruplarındaki  çocukların ailelerinin yurt dışı seyahat 

yapabilme imkanı ile gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunamadı. Kontrol grubundaki çocukların ailelerinin yurt dışı seyahat olanaklarının 

LHH grubundan daha fazla olduğu görüldü (%16.7 vs %4.5).  
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4.5. ANNELERİN GEBELİK DÖNEMİ ÖNCESİ VE SIRASI 

DEĞİŞKENLERİNİN İNCELENMESİ 

 

Tablo 4-5-1: Annenin Oral Kontraseptif Kullanımı Değişkeninin Dağılımı 

Değişkenler 

 

LHH Kontrol Grubu 

 n % n  % 

Oral Kontraseptif 

Kullanımı 

Var 8 18.2 10 33.3 

Yok 36 81.8 20 66.7 

 

 

Tablo 4-5-2: Annenin Oral Kontraseptif Kullanımı Değişkeninin Frekans Dağılımı 

  x² SD P 

Hastalık-Oral Kontraseptif Kullanımı 2.225 1 0.172 

 

Kontrol grubunda ve LHH gruplarındaki çocukların annelerinin gebeliklerinden önce en 

az bir ay süre ile oral kontraseptif kullanmaları ile   gruplar arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık bulunmadı. LHH grubunda annelerin oral kontraseptif kullanımı 

kontrol grubundan daha az görüldü (%18.2 vs %33.3). 

 

Tablo 4-5-3: Annenin Gebelikte Geçirdiği İnfeksiyon Değişkeninin Dağılımı 

Değişkenler 
LHH Kontrol Grubu 

n % n % 

Annenin Gebelikte İnfeksiyon Geçirmesi 

Var 16 36.4 10 33.3 

Yok 28 63.6 20 66.7 
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Tablo 4-5-4: Annenin Gebelikte Geçirdiği İnfeksiyon Değişkeninin Frekans 

Dağılımı 

 x² SD P 

Hastalık-Gebelik dönemi infeksiyon hikayesi 0.072 1 0.810 

 

Kontrol grubu ve LHH gruplarındaki çocukların annelerinin gebelik dönemlerinde 

herhangi bir infeksiyon hastalığı geçirmiş olmaları ile gruplar arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık görülmedi.  

 

Tablo 4-5-5: Annenin Gebelikte Radyasyona Maruziyeti Değişkeninin Dağılımı 

Değişkenler 
LHH Kontrol grubu 

n % n % 

Annenin Gebelikte Radyasyona Maruziyeti 

Var 3 6.8 0 0.0 

Yok 41 93.2 30 100.0 

 

 

Tablo 4-5-6: Annenin Gebelikte Radyasyona Maruziyeti Değişkeninin Frekans 

Dağılımı 

  x² SD P 

Hastalık-Gebelik Dönemi Radyasyon Varlığı 2.132 1 0.267 

 

LHH grubu ve kontrol gruplarındaki çocukların annelerinin gebelik döneminde 

radyasyona maruz kalmasıyla gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunamadı.  

 

Tablo 4-5-7: Annenin Gebelikte Antibiyotik  Kullanımı Değişkeninin Dağılımı 

Değişkenler 
LHH Kontrol Grubu 

n % n % 

Annenin Gebelikte Antibiyotik Kullanımı Var 11 25.0 2 6.7 

Yok 33 75.0 28 93.3 
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Tablo 4-5-8: Annenin Gebelikte Antibiyotik  Kullanımı Değişkeninin Frekans 
Dağılımı 

 x² SD P 

Hastalık-Gebelik dönemi antibiyotik kullanımı 4.140 1 0.061 

 

Kontrol grubu ve LHH gruplarındaki çocukların annelerinin gebelik döneminde 

antibiyotik kullanmaları ile gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir  farklılık 

görülmedi. LHH grubundaki annelerin gebelik dönemlerinde antibiyotik kullanımları 

(%25.0); kontrol grubundaki annelerin gebelik dönemlerinde antibiyotik 

kullanımlarından (%6.7) fazla olmasına rağmen aradaki fark anlamlı bulunamadı 

(p=0.061). 

 

Tablo 4-5-9: Annenin Gebelikte Tansiyon İlacı Kullanımı Değişkeninin Dağılımı 

Değişkenler 
LHH Kontrol Grubu 

n % n % 

Gebelikte Tansiyon İlacı Kullanımı 

Var 1 2.3 3 10.0 

Yok 43 97.7 27 90.0 

 

 
 

Tablo 4-5-10: Annenin Gebelikte Tansiyon İlacı Kullanım Değişkeninin Frekans 
Dağılımı 
 x² SD P 

Hastalık-Gebelik dönemi tansiyon ilacı kullanımı 2.083 1 0.297 

 

LHH grubu ve kontrol gruplarındaki çocukların annelerinin gebelik döneminde düzenli 

tansiyon ilacı kullanmaları ile gruplar arasında  istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmadı.  
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Tablo 4-5-11: Annenin Trankilizan Kullanımı Değişkeninin Dağılımı 

Değişkenler 
LHH Kontrol Grubu 

n % n % 

Annenin GebelikteTrankilizan Kulanımı 

Var 3 6.8 1 3.3 

Yok 41 93.2 29 96.7 

 

Tablo 4-5-12: Annenin Trankilizan Kullanımı Değişkenlerinin Frekans Dağılımı 
  x² SD P 

Hastalık-Gebelik Dönemi Trankilizan Kullanımı 0.424 1 0.642 

 

Kontrol ve LHH grubundaki çocukların annelerinin gebelik dönemlerinde tranklizan 

ilaç kullanması ile gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmedi.  

 

Tablo 4-5-13: Annenin Gebelikte Hormon Kullanımı Değişkeninin Dağılımı 

Değişkenler 
LHH Kontrol Grubu 

n % n % 

Annenin Gebelikte Hormon Kullanımı 
Var 1 2.3 0 0.0 

Yok 43 97.7 30 100.0 

 

Tablo 4-5-14: Annenin Gebelikte Hormon Kullanımı Değişkeninin Frekans 
Dağılımı 
  x² SD P 

Hastalık-Gebelik Dönemi Hormon İlacı Kullanımı 0.690 1 1.000 

Kontrol grubu ve LHH gruplarındaki çocukların annelerinin gebelik döneminde hormon 

ilacı kullanması ile gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadı.  

 

Tablo 4-5-15: Annenin Gebelikte Ağrı Kesici İlaç Kullanımı Değişkeninin Dağılımı 

Değişkenler 
LHH Kontrol Grubu 

n % n % 

Annenin Gebelikte Ağrı Kesici İlaç Kullanımı 
Var 1 2.3 0 0.0 

Yok 43 97.7 30 100.0 
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Tablo 4-5-16: Annenin Gebelikte Ağrı Kesici İlaç Kullanımı Değişkeninin Frekans 
Dağılımı 
  x² SD P 

Hastalık-Gebelik Dönemi Ağrı Kesici İlaç Kullanımı 0.991 1 1.000 

 

Kontrol grubu ve LHH gruplarındaki çocukların annelerinin gebelik döneminde ağrı 

kesici kullanması ile gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadı. 

 
Tablo 4-5-17: Annenin Gebelikte Vitamin Kullanımı Değişkeninin Dağılımı 

Değişkenler 
LHH Kontrol Grubu 

n % n % 

Annenin Gebelikte Vitamin Kullanımı 
Var 23 52.3 24 80.0 

Yok 21 47.7 6 20.0 

 

Tablo 4-5-18: Annenin Gebelikte Vitamin Kullanımı Değişkeninin Frekans 
Dağılımı 
  x² SD P 

Hastalık-Gebelik Dönemi Vitamin Kullanımı 5.918 1 0.026 

 

LHH grubu ve kontrol gruplarındaki çocukların annelerinin gebelik döneminde vitamin 

kullanması ile gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulundu. Kontrol 

grubundaki annelerin gebelik döneminde vitamin ilacı kullanmaları (%80) LHH 

grubundaki annelerin  gebelik döneminde vitamin ilacı kullanmalarından fazla (%47.7) 

görüldü. 

 

 

Tablo 4-5-19: Annenin Gebelikte Demir Kullanımı Değişkeninin Dağılımı 

Değişkenler 
LHH Kontrol Grubu 

n % n % 

Annenin Gebelikte Demir Kullanımı 

Var 22 50.0 27 90.0 

Yok 22 50.0 3 10.0 
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Tablo 4-5-20 Annenin Gebelikte Demir Kullanımı Değişkeninin Frekans Dağılımı 

 x² SD P 

Hastalık-Gebelik dönemi demir ilacı kullanımı 12.758 1 0.000 

 

Kontrol grubu ve LHH gruplarındaki  çocukların annelerinin gebelik dönemlerinde en 

az iki ay düzenli demir preparatı  kullanmaları ile gruplar arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık görüldü. Kontrol grubundaki annelerin demir preparatı kullanımı  

LHH grubundaki annelere göre daha yüksek oranda görülmüştür (%90 vs %50). 

 

Tablo 4-5-21: Annenin Gebelikte Sigara Kullanımı Değişkenlerinin Dağılımı 

Değişkenler 
LHH Kontrol Grubu 

n % n % 

Annenin Gebelikte Sigara Kullanımı 

Kullanıyor 8 18.2 3 10.0 

Kullanmıyor 36 81.8 27 90.0 

  

 

Tablo 4-5-22: Annenin Gebelikte Sigara Kullanımı Değişkenlerinin Frekans 
Dağılımı 
  x² SD P 

Hastalık-Gebelik Dönemi Annenin Sigara Kullanımı 0.944 1 0.508 

 

LHH grubu ve kontrol gruplarındaki çocukların annelerinin gebelik döneminde sigara 

tüketimi ile hastalık grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir  farklılık 

bulunamadı. Anlamlı olmamakla beraber LHH grubunda gebelikte sigara içilmesi 

kontrol grubuna göre daha yüksek oranda görüldü (%18.2 vs %10). 

 
Tablo 4-5-23: Annenin Gebelikte Kahve Tüketimi Değişkeninin Dağılımı 

Değişkenler 
LHH Kontrol Grubu 

n % n % 

Annenin Gebelikte Kahve 

Tüketimi 

Var 7 15.9 4 13.3 

Yok 37 84.1 26 86.7 
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Tablo 4-5-24: Annenin Gebelikte Kahve Tüketimi Değişkeninin Dağılımı 
  x² SD P 

Hastalık-Gebelik Dönemi Annenin Kahve İçme Alışkanlığı 0.094 1 1.000 

 

Kontrol grubu ve LHH gruplarındaki çocuklardan    gebelik döneminde annesi kahve 

içen ve içmeyen çocuklar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmedi.  

 
Tablo 4-5-25: Annenin Gebelikte Çay Tüketimi Değişkeninin Dağılımı 

Değişkenler 
LHH Kontrol Grubu 

n % n % 

Annenin Gebelikte Çay 

Tüketimi 

Var 37 84.1 26 86.7 

Yok 7 15.9 4 13.3 

 

 
Tablo 4-5-26: Annenin Gebelikte Çay Tüketimi Değişkeninin Dağılımı 
  x² SD P 

Hastalık-Gebelik Dönemi Annenin Çay İçme Alışkanlığı 0.094 1 1.000 

 

LHH grubu ve kontrol gruplarındaki çocukların annelerinin gebelik döneminde çay 

içme alışkanlıkları ile hastalık grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmadı.  

 

Tablo 4-5-27: Annenin Gebelikte Kına Kullanımı Değişkenlerinin Dağılımı 

Değişkenler 
LHH Kontrol Grubu 

n % n % 

Annenin Gebelikte Kına Kullanımı 
Var 7 15.9 0 0.0 

Yok 37 84.1 29 96.7 

 Bilmiyor 0 0.0 1 3.3 
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Tablo 4-5-28: Annenin Gebelikte Kına Kullanımı Değişkenlerinin  Frekans 
Dağılımı 
  x² SD P 

Hastalık-Gebelik Dönemi Annenin Kına Kullanımı 0.556 2 0.038 

 

Kontrol grubu ve LHH gruplarındaki çocukların annelerinin gebelik döneminde kına 

kullanmaları ile gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görüldü. 

Kontrol grubundaki anneler gebelik dönemlerinde kına kullanmamışken LHH 

grubundaki annelerin (%15.9) gebelik döneminde kına kullanmış olduğu görüldü 

(p=0.038). 

 
Tablo 4-5-29: Annenin Gebelikte Cep Telefonu Kullanımı Süre/gün 
Değişkenlerinin Dağılımı 

Değişkenler 
LHH Kontrol Grubu 

n % n % 

Annenin Gebelikte Cep 

Telefonu Kullanımı 
Kullanıyor 15 34.1 20 66.7 

Kullanmıyor 29 65.9 10 33.3 

 
 
Tablo 4-5-30: Annenin Gebelikte Cep Telefonu Kullanımı Değişkenlerinin 
Dağılımı 
  x² SD P 

Hastalık-Gebelik Dönemi Annenin Cep Telefonu 

Kullanımı 

7.594 1 0.009 

 

LHH grubu ve kontrol  gruplarındaki çocukların annelerinin gebelik döneminde cep 

telefonu kullanmaları ile hastalık grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık bulundu. LHH grubundaki anneler kontrol grubundaki annelerden daha az cep 

telefonu kullanmışlardır (%34.1 vs %66.7). 
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4.6. DOĞUM VE YENİDOĞAN DÖNEMİNE İLİŞKİN VERİLERİN 

İNCELENMESİ 

 

Tablo 4-6-1: Çocukların Gebelik Sırası Değişkeninin Dağılımı 

Değişkenler 

 

LHH Kontrol Grubu 

n % n % 

Gebelik Sırası 

1 15 34.1 13 43.3 

2 16 36.4 9 30.0 

3 7 15.9 4 13.3 

4 3 6.8 1 3.3 

5 1 2.3 1 3.3 

6 1 2.3 2 6.7 

7 1 2.3 0 0.0 

 

Tablo 4-6-2: Çocukların Gebelik Sırası Değişkeninin Dağılımı 

  x² SD P 

Hastalık-Gebelik Sırası 2.702 6 0.845 

 

LHH grubu ve kontrol gruplarındaki çocukların gebelik sıraları ile gruplar arasında  

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadı.  

 

Tablo 4-6-3: Çocukların Yaşayan Çocuk Sırası Değişkeninin Dağılımı 

Değişkenler 

 

LHH Kontrol Grubu 

 n % n  % 

Doğum Sırası 

1 17 38.6 15 50.0 

2 19 43.2 11 36.7 

3 3 6.8 1 3.3 

4 3 6.8 2 6.7 

5 2 4.5 0 0.0 

6 0 0.0 1 3.3 
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Tablo 4-6-4: Çocukların Yaşayan Çocuk Sırası Değişkeninin Frekans Dağılımı 

  x² SD P 

Hastalık-Çocuk Sırası 3.951 5 0.556 

 

LHH tanısı alan ve kontrol gruplarındaki çocukların yaşayan çocukluk sırası ile gruplar 

arsında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadı.  

 

Tablo 4-6-5: Çocuğun Gestasyon Haftası Grubu Değişkeninin Dağılımı 

Değişkenler 
LHH Kontrol Grubu 

n % n % 

Gestasyon Haftası Grubu 
37 Haftadan önde 7 15.9 5 16.7 

37-42 hafta arası 37 84.1 25 83.3 

 

 

Tablo 4-6-6: Çocuğun Gestasyon Haftası Değişkeninin Frekans Dağılımı 

          x2 SD P 

Hastalık-Gestasyon Haftası Grubu 0.008 1 1.000 

 

LHH tanısı almış çocuklar ve kontrol grubundaki çocukların gestasyon haftası ile 

gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmedi.  

 

Tablo 4-6-7: Çocukta Asfiktik Doğum Değişkeninin Dağılımı 

Değişkenler 
LHH Kontrol Grubu 

n % n % 

Doğumda Asfiksi Varlığı 

Var 5 11.4 2 6.7 

Yok 39 88.6 28 93.3 

 

 

Tablo 4-6-8: Çocukta Asfiktik Doğum Değişkeninin Frekans Dağılımı 

          x2 SD P 

Hastalık-Doğumda Asfiksi Varlığı 0.459 1 0.694 
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LHH tanısı almış ve kontrol gruplarındaki çocukların doğumda asfiksi geçirmeleri ile 

gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadı.  

 

Tablo 4-6-9: Çocukta Doğum Sonrası Exchange Transfüzyon Değişkeninin 

Dağılımı 

Değişkenler 
LHH Kontrol Grubu 

n % n % 

Doğumda Exchange Transfüzyon 

Var 0 0.0 0 0.0 

Yok 44 100.0 30 100.0 

 

LHH tanısı alan ve kontrol grubundaki çocukların yenidoğan döneminde exchange 

transfüzyon tedavisi almadıkları görülmüştür. 

 

Tablo 4-6-10: Çocukta Doğum Sonrası Fototerapi Değişkeninin Dağılımı  

Değişkenler 
LHH Kontrol Grubu 

n % n % 

Fototerapi Tedavisi 

Var 3 7.0 7 23.3 

Yok 40 93.0 23 76.7 

 

Tablo 4-6-11: Çocukta Doğum Sonrası Fototerapi Değişkeninin Frekans Dağılımı  

          x2 SD P 

Hastalık-Yenidoğan Fototerapi Varlığı 3.999 1 0.080 

 

LHH tanısı alan ve kontrol gruplarındaki çocukların yenidoğan döneminde fototerapi 

tedavisi alması ile gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmedi.  

Tablo 4-6-12: Çocukta Doğum Sonrası Hipoglisemi Değişkeninin Dağılımı 

Değişkenler 
LHH Kontrol Grubu 

n % n % 

Çocukta hipoglismi 

Var 0 0.0 0 0.0 

Yok 44 100.0 30 100.0 
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 Kontrol grubu ve LHH gruplarındaki çocukların yenidoğan döneminde hipoglisemi 

sorunu yaşamamış oldukları görüldü. 

 

Tablo 4-6-13: Yenidoğan Döneminde Sepsis Değişkeninin Dağılımı 

Değişkenler 
LHH Kontrol grubu 

n % n % 

Yenidoğan Döneminde Sepsis  

Var 0 0.0 1 3.3 

Yok 44 100.0 29 96.7 

 

Tablo 4-6-14: Çocukta Doğum Sonrası Sepsis Değişkeninin Frekans Dağılımı 

          x2 SD P 

Hastalık-Yenidoğan Sepsis Varlığı 1.487 1 0.405 

 

Yenidoğan döneminde sepsis geçirilmesi ile kontrol ve LHH grupları arasında  

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülemedi.  

 

Tablo 4-6-15: Yenidoğan Döneminde İnfeksiyon Değişkeninin Dağılımı 

Değişkenler 
 LHH Kontrol Grubu 

n % n % 

Yenidoğan Döneminde İnfeksiyon Geçirilmesi Var 1 2.3 0 0.0 

Yok 43 97.7 30 100.0 

 

 

Tablo 4-6-16: Yenidoğan Döneminde İnfeksiyon Değişkeninin Frekans Dağılımı 

 x² SD P 

Hastalık-Yenidoğan infeksiyongeçirilmesi 0.691 1 1.000 

 

Yenidoğan döneminde herhangi bir infeksiyon hastalığı geçirilmesi ile kontrol ve LHH 

grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmedi.  
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Tablo 4-6-17: Çocuğun Yenidoğan Döneminde Oksijen Tedavisi Değişkeninin 
Dağılımı 

Değişkenler 
LHH Kontrol Grubu 

n % n % 

Çocuğun Oksijen Tedavisi 

Var 3 6.8 4 13.3 

Yok 41 93.2 26 86.7 

 

Tablo 4-6-18: Çocuğun Yenidoğan Döneminde  Oksijen Tedavisi  Değişkeninin 
Frekans Dağılımı 
          x2 SD P 

Hastalık-Çocuk Oksijen Tedavisi Varlığı 0.884 1 0.431 

 

Kontrol grubu ve LHH gruplarındaki çocukların yenidoğan dönemlerinde oksijen 

tedavisi almaları ile gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadı.  

 

Tablo 4-6-19: Çocuğun Yenidoğan Döneminde  Radyasyona Maruz Kalması  

Değişkeninin Dağılımı 

Değişkenler 
LHH Kontrol grubu 

n % n % 

Çocuğun Radyasyona Maruz Kalması 

Var 4 9.1 3 10.0 

Yok 40 90.9 27 90.0 

 

Tablo 4-6-20: Çocuğun Yenidoğan Döneminde  Radyasyona Maruz Kalması  

Değişkeninin Frekans Dağılımı 

          x2 SD P 

Hastalık-Çocuk Radyasyon Varlığı 0.017 1 1.000 

 

Yenidoğan döneminde röntgen maruziyeti ile hastalık grupları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık bulunmadı. Çalışma grubundaki çocukların yenidoğan 

döneminde röntgene maruz kalması kontrol ve LHH grubunda birbirine yakın olarak 

bulundu. 
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Tablo 4-6-21: Doğumda K Vitamini Uygulaması Değişkeninin Dağılımı 

Değişkenler 
 LHH Kontrol Grubu 

n % n % 

Doğumda K Vitamini 

Uygulaması 

Var 3 6.8 7 23.3 

Yok 4 9.1 1 3.3 

Bilmiyor 37 84.1 22 73.3 

 

 

Tablo 4-6-22: Doğumda K Vitamini Uygulaması Değişkeninin Frekans Dağılımı 

 x² SD P 

Hastalık-Çocuk K vitamini uygulaması 4.734 2 0.094 

Kontrol grubu ve LHH gruplarındaki çocuklara yenidoğan döneminde K vitamini 

yapılması ile gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmedi. 

Yenidoğan döneminde çocuklara K vitamini uygulaması kontrol grubunda, LHH 

grubundan daha fazla görüldü. Her iki grupta da K vitamini yapılıp yapılmadığının 

bilinmemesi yüksek oranda idi.  

Tablo 4-6-23: Çocukların Göbek Düşme Zamanı Değişkeninin Dağılımı 

Değişkenler 
LHH Kontrol Grubu 

n % n % 

Çocuğu Göbek Düşme Zamanı 

0-7 Gün 36 81.8 20 66.7 

8-14 gün 7 15.9 10 33.3 

15-21 gün 1 2.3 0 0.0 

 

 

Tablo 4-6-24: Çocukların Göbek Düşme Zamanı Değişkeninin Frekans  Dağılımı 

          x2 SD P 

Hastalık-Çocuk Göbek Düşme Zamanı 3.580 2 0.167 

 

LHH grubu ve kontrol gruplarındaki çocukların göbek düşme zamanları ile gruplar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadı. LHH grubundaki çocukların 
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göbek düşme zamanı (%15.9) 8-14 gün aralığında kontrol grubundan (%33.3) daha az 

ve 0-7 gün aralığında daha fazla görülmüştür (%81.8 vs %66.7). 

 

4.7.SÜT VE OYUN ÇOCUKLUĞU DÖNEMİNE İLİŞKİN BULGULAR 

 

4.7.1. Süt ve Oyun Çocukluğu Dönemi Sağlık Değişkenlerine İlişkin Bulgular 

 
Tablo 4-7-1: Çocukların Çocukluk Döneminde Havale Geçirme Değişkeninin 
Dağılımı 

Değişkenler 
LHH Kontrol Grubu 

n % n % 

Çocuğun Havale Geçirmesi 
Var 1 2.3 5 16.7 

Yok 43 97.7 25 83.3 

 
Tablo 4-7-2: Çocukların Çocukluk Döneminde Havale Geçirme Değişkeninin 
Frekans Dağılımı 
          x2 SD P 

Hastalık-Çocuk Havale Geçirme Varlığı 8.406 3 0.037 

 

Çocukların çocukluk döneminde havale geçirmeleri ile hastalık türü arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulundu. Kontrol grubunda havale geçirme 

(%16.7) iken LHH grubunda (%2.3) idi (p=0.037).  

Tablo 4-7-3: Çocukların Çocukluk Döneminde Allerjik Hastalık  Değişkeninin 
Dağılımı 

Değişkenler 
LHH Kontrol Grubu 

n % n % 

Çocuğun Allerjik Hastalığı 
Var 2 4.5 11 36.7 

Yok 42 95.5 19 63.3 

 

Tablo 4-7-4: Çocukların Çocukluk Döneminde Allerjik Hastalık  Değişkeninin 
Frekans Dağılımı 
          x2 SD P 

Hastalık-Çocuk Alerji Hikayesi Varlığı 14.951 3 0.001 
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Tanı alan çocukların çocukluk döneminde allerji hikayeleri ile hastalık türü arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulundu. Kontrol grubundaki çocukların, LHH 

grubundaki çocuklardan daha çok allerjik hastalık geçirmiş  (%36.7,n=11) oldukları 

görüldü (p=0.001). 

Tablo 4-7-5: Çocukların Çocukluk Döneminde Transfüzyon Alması Değişkeninin 
Dağılımı 

Değişkenler 
LHH Kontrol Grubu 

n % n % 

Çocuğun Transfüzyon Öyküsü 
Var 0 0.0 1 3.3 

Yok 44 100.0 29 96.7 

 

Tablo 4-7-6: Çocukların Çocukluk Döneminde Transfüzyon Alması Değişkeninin 
Frekans Dağılımı 
          x2 SD P 

Hastalık-Çocuk Transfüzyon  1.4871 1 0.405 

 

Çocukların çocukluk döneminde transfüzyon hikayesi ile hastalık türü arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadı.  

 

Tablo 4-7-7: Çocukların Çocukluk Döneminde Akciğer Hastalığı Olması 

Değişkeninin Dağılımı 

Değişkenler 
LHH Kontrol Grubu 

n % n % 

Çocukta Akciğer Hastalığı 
Var 3 6.8 6 20.0 

Yok  41 93.2 24 80.0 

 

Tablo 4-7-8: Çocukların Çocukluk Döneminde Akciğer Hastalığı Olması 

Değişkeninin Frekans Dağılımı 

          x2 SD P 

Hastalık-Çocukta Akciğer Hastalığı 2.901 1 0.146 
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Çocukların çocukluk döneminde akciğer hastalığı varlığı ile hastalık türü arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadı. Kontrol grubunda anlamlı olmakla 

beraber akciğer hastalığı oranı yüksek idi.  

 

Tablo 4-7-9: Çocukların Çocukluk Döneminde Deri Hastalığı Olması Değişkeninin 

Dağılımı 

Değişkenler 
LHH Kontrol Grubu 

n % n % 

Çocukta Deri Hastalığı Varlığı 
Var 7 15.9 5 16.7 

Yok 37 84.1 25 83.3 

 

Tablo 4-7-10: Çocukların Çocukluk Döneminde Deri Hastalığı Değişkeninin 

Frekans Dağılımı 

          x2 SD P 

Hastalık-Çocukta Deri Hastalığı 0.008 1 1.000 

 

Çocukların çocukluk döneminde deri hastalığı ile gruplar arasındaki farklılık istatistiki 

olarak anlamlı bulunmadı.  

 

Tablo 4-7-11: Çocukların Çocukluk Döneminde KBB Hastalığı Değişkeninin 

Dağılımı 

Değişkenler 
LHH Kontrol Grubu 

n % n % 

Çocukta KBB Hastalığı  
Var 9 20.5 10 33.3 

Yok 35 79.5 20 66.7 

 

Tablo 4-7-12: Çocukların Çocukluk Döneminde KBB Hastalığı Değişkeninin 

Frekans Dağılımı 

          x2 SD P 

Hastalık-Çocuk KBB Hastalığı Varlığı 1.550 1 0.280 
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Gruplar arasında çocukluk döneminde KBB hastalığının varlığı istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmadı.  

 

Tablo 4-7-13: Çocukların Çocukluk Döneminde Karaciğer Hastalığı Olması 

Değişkeninin Dağılımı 

Değişkenler 
LHH Kontrol Grubu 

n % n % 

Çocukta Karaciğer Kastalığı 

Var 1 2.3 0 0.0 

Yok 43 97.7 30 100.0 

 

Tablo 4-7-14: Çocukların Çocukluk Döneminde Karaciğer Hastalığı Olması 

Değişkeninin Frekans Dağılımı 

          x2 SD P 

Hastalık-Çocukta Karaciğer Hastalığı 0.691 1 1.000 

 

Çocukların çocukluk döneminde karaciğer hastalığı ile hastalık türü arasında farklılık  

anlamlı bulunmadı. LHH grubundaki çocuklardan sadece birinde karaciğer hastalığı 

görüldü. 

 
Tablo 4-7-15: Çocukların Çocukluk Döneminde İnfeksiyon Hastalığı Değişkeninin 

Dağılımı 

Değişkenler 
LHH Kontol Grubu 

n % n % 

Çocukta  İnfeksiyon 

Hastalığı 

Var 11 25.0 7 23.3 

Yok 33 75.0 23 76.7 

 

Tablo 4-7-16: Çocukların Çocukluk Döneminde İnfeksiyon Hastalığı Değişkeninin 

Frekans Dağılımı 

          x2 SD P 

Hastalık-Çocukta İnfeksiyon Hastalığı 0.027 1 1.000 
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Çocukluk döneminde çocukluk çağı infeksiyonlarının geçirilmesi ile gruplar arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir  farklılık bulunmadı. Çalışma gruplarındaki çocukların  

birbirine yakın oranlarda çocukluk dönemi infeksiyon hastalığı geçirdiği görüldü. 

 

Tablo 4-7-17: Çocukların Çocukluk Döneminde Zehirlenme Değişkeninin Dağılımı 

Değişkenler 
LHH Kontrol Grubu 

n % n % 

Zehirlenme Öyküsü Var 0 0.0 1 3.3 

Yok 44 100.0 29 96.7 

 

 

Tablo 4-7-18: Çocukların Çocukluk Döneminde Zehirlenme Değişkeninin Frekans 

Dağılımı 

          x2 SD P 

Hastalık-Çocukta Zehirlenme Hikayesi 1.487 1 0.405 

 

Gruplar arasında çocukluk döneminde zehirlenme durumu ile istatistiksel olarak anlamlı 

bir farklılık bulunmadı. 

 

 Tablo 4-7-19: Çocukların Çocukluk Döneminde Ruhsal Destek Alma Değişkeninin 

Dağılımı 

Değişkenler 

LHH Kontrol Grubu 

n % n % 

Ruhsal Destek İhtiyacı Var 0 0.0 0 0.0 

Yok 44 100.0 30 100.0 

 

Hastalık gruplarının ruhsal destek alma ihtiyacına göre farklılık göstermesi istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmadı.Tüm çalışma gruplarında çocukların %97.5’i ruhsal destek 

almamıştı. 
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Tablo 4-7-20: Çocukların Çocukluk Döneminde Aşılanma Durumu Değişkeninin 

Dağılımı 

Değişkenler 
LHH Kontrol Grubu 

n % n % 

Aşılanma Durumu Tam 39 88.6 28 93.3 

Eksik 4 9.1 2 6.7 

Bilmiyor 1 2.3 0 0.0 

 

Tablo 4-7-21: Çocukların Çocukluk Döneminde Aşılanma Durumu Değişkeninin 

Frekans Dağılımı 

          x2 SD P 

Hastalık-Çocukluk Çağı Aşılanma Durumu 0.855 2 0.602 

 

Çocukluk döneminde aşılanma durumu ile gruplar arasında istatistiksel olarak  anlamlı 

bir  farklılık bulunmadı. Çalışma grubundaki çocukların ailelerinden ve aşı kartlarından 

edinilen bilgilere göre TC.Sağlık Bakanlığı aşılama takvimi gereğince aşılarının 

yapılmış olduğu görüldü. 

 

 

4.7.2 SÜT VE OYUN ÇOCUKLUĞU DÖNEMİNDEKİ ALIŞKANLIKLARA 

İLİŞKİN VERİLERİN İNCELENMESİ 

 

Tablo 4-7-22: Çocuğun Çocukluk Döneminde Anne Sütü Alma Değişkeninin 

Dağılımı 

Değişkenler 
LHH Kontrol Grubu 

n % n % 

Çocuğun Anne sütü Alması 

Var 43 97.7 30 100.0 

Yok 1 2.3 0 0.0 
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Tablo 4-7-23: Çocuğun Çocukluk Döneminde Anne Sütü Alma Değişkeninin 

Frekans Dağılımı 

          x2 SD P 

Hastalık-Çocuk Anne Sütü Kullanımı 0.691 1 1.000 

 

LHH grubunda ve kontrol gruplarındaki çocukların anne sütü almaları ile gruplar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmedi. Her iki grupta anne sütü 

alma oranı yüksek idi (%97.7 vs %100.0).  

 

Tablo 4-7-24: Çocuğun Çocukluk Döneminde Anne Sütü Alma Süresi 

Değişkeninin Dağılımı 

Değişkenler 
LHH Kontrol Grubu 

n % n % 

Anne Sütü Alma Süresi 

0-6 ay 17 39.5 11 36.7 

7-12 ay 14 32.6 5 16.7 

13-18 ay 6 14.0 6 20.0 

18 ay ve üzeri 6 14.0 8 26.7 

 

 

 

Tablo 4-7-25: Çocuğun Çocukluk Döneminde Anne Sütü Alma Süresi 

Değişkeninin Frekans Dağılımı 

          x2 SD P 

Hastalık-Çocuk Anne Sütü Kullanım Süresi 3.635 3 0.304 

 

LHH ve kontrol grubundaki çocukların  anne sütü alma süreleri ile aralarında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadı.  
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Tablo 4-7-26: Çocuğun Kına Kullanımı Değişkeninin Dağılımı 

Değişkenler 

LHH Kontrol Grubu 

n % n % 

Kına Kullanımı Var 8 18.2 7 23.3 

Yok 36 81.8 23 76.7 

 

Tablo 4-7-27: Çocukların Kına Kullanımı Değişkeninin Frekans Dağılımı 

 x² SD P 

Hastalık-Çocukta kına kullanımı 0.293 1 0.769 

 

Kontrol grubunda ve LHH grubundaki çocukların kına kullanmış olmaları ile gruplar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmedi. LHH grubundaki çocuklar 

hastalık tanısı alıncaya kadar geçirmiş oldukları sürede kontrol grubundaki çocuklardan 

daha az kına kullanmışlardır. 

 
Tablo 4-7-28: Çocuğun Çocukluk Döneminde Demir Kullanımı Değişkeninin 

Dağılımı 

Değişkenler 
LHH Kontrol Grubu 

n % n % 

Demir İlacı Kullanımı 

Var 18 40.9 7 23.3 

Yok 26 59.1 23 76.7 

 

Tablo 4-7-29: Çocuğun Çocukluk Döneminde Demir Kullanımı Değişkeninin 

Frekans Dağılımı 

 x2 SD P 

Hastalık-Çocukta Demir Kullanımı 2.463 1 0.139 

 

Kontrol grubunda ve LHH gruplarındaki çocukların düzenli olarak demir preparatı 

kullanmış olması ile gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmedi. 

Kontrol grubundaki çocukların LHH grubundaki çocuklardan daha az demir preparatı 

kullandıkları görüldü.  
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Tablo 4-7-30: Çocukların Flor Kullanımı Değişkeninin Dağılımı 

Değişkenler 
LHH Kontrol Grubu 

n % n % 

Flor Kullanımı Var 5 11.4 6 20.0 

Yok 39 88.6 24 80.0 

Tablo 4-7-31: Çocukların Flor Kullanımı Değişkeninin Frekans Dağılımı 

 x² SD P 

Hastalık-Çocukta Flor kullanımı 1.051 1 0.336 

 

LHH grubunda ve kontrol gruplarındaki çocukların düzenli olarak flor preparatı 

kullanması ile gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadı. Flor 

preparatlarını LHH grubundaki çocukların (%11.4,n=5) kontrol grubundaki çocuklardan  

(%20.0,n=6) daha az  kullandıkları görüldü.  

 
Tablo 4-7-32: Çocuğun Çocukluk Döneminde Fındık Tüketimi Değişkeninin 
Dağılımı 

Değişkenler 
LHH Kontrol Grubu 

n % n % 

Fındık Tüketimi 

Var 28 63.6 27 90.0 

Yok 16 36.4 3 10.0 

 

 
Tablo 4-7-33: Çocuğun Çocukluk Döneminde Fındık Tüketimi Değişkeninin 
Frekans Dağılımı 
          x2 SD P 

Hastalık-Çocukta Fındık Kullanımı 6.497 1 0.014 

 

Çalışma grubundaki çocukların düzenli olarak hergün  en az beş fındık yeme alışkanlığı 

olması ile gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görüldü. LHH 

grubundaki çocukların kontrol grubundan daha az fındık tükettiği (%63.6,n=28) 

görüldü.   
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Tablo 4-7-34: Çocuğun Çocukluk Döneminde Çay Tüketimi Değişkeninin Dağılımı 

Değişkenler 

LHH Kontrol Grubu 

n % n % 

Çay Tüketimi 

Var 23 52.3 14 46.7 

Yok 21 47.7 16 53.3 

 

Tablo 4-7-35: Çocuğun Çocukluk Döneminde Çay Tüketimi Değişkeninin Frekans 
Dağılımı 
          x2 SD P 

Hastalık-Çocukta Çay Kullanımı 0.224 1 0.813 

 

Kontrol grubunda ve LHH gruplarındaki çocukların çay içme alışkanlıklarının olması 

ile gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunamadı.  

 

Tablo 4-7-36: Çocuğun Çocukluk Döneminde Organik Beslenme Alışkanlığı 

Değişkeninin Dağılımı 

Değişkenler 
LHH Kontrol Grubu 

n % n % 

Organik Beslenme Alışkanlığı 

Var 21 47.7 14 46.7 

Yok 23 52.3 16 53.3 

 

 

Tablo 4-7-37: Çocuğun Çocukluk Döneminde Organik Beslenme Alışkanlığı 

Değişkeninin Frekans Dağılımı 

 x2 SD P 

Hastalık-Çocukta Organik Beslenme Alışkanlığı 0.008 1 1.000 

 

Kontrol grubu ve LHH gruplarındaki çocukların organik beslenmiş olmaları ile gruplar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadı.  
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Tablo 4-7-38: Çocuğun Çocukluk Döneminde Fastfood Beslenme Alışkanlığı 

Değişkeninin Dağılımı 

Değişkenler 
LHH Kontrol Grubu 

n % n % 

Fastfood alışkanlığı Var 20 45.5 17 56.7 

Yok 24 54.5 13 43.3 

 

 

Tablo 4-7-39: Çocuğun Çocukluk Döneminde Fastfood Alışkanlığı Değişkeninin 

Frekans Dağılımı 

 x2 SD P 

Hastalık-Çocukta Fastfood Beslenme Alışkanlığı 0.897 1 0.478 

 

Kontrol grubu ve LHH gruplarındaki çocukların fastfood yeme alışkanlığı ile gruplar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmedi.  

 

Tablo 4-7-40: Çocukların TV Seyretme Alışkanlığı Değişkeninin Dağılımı 

Değişkenler 
LHH Kontrol Grubu 

n % n % 

TV Seyretme Alışkanlığı 
Seyrediyor 27 61.4 23 76.7 

Seyretmiyor 17 38.6 7 23.3 

 

 

Tablo 4-7-41: Çocukların TV Seyretme Alışkanlığı Değişkeninin Frekans Dağılımı 
 x² SD P 

Hastalık-Çocukta Tv seyretme süresi 1.906 1 0.210 

 

LHH grubu ve kontrol grubundaki çocukların televizyon seyretmeleri ile gruplar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmedi. LHH grubunda televizyon 

seyretmeyen grup, kontrol grubuna göre daha yüksek oranda (%38.6 vs %23.3) idi. 
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Tablo 4-7-42: Çocukların Bilgisayar Kullanma Alışkanlığı Değişkeninin Dağılımı 

Değişkenler 

LHH Kontrol Grubu 

n % n % 

Bilgisayar Kullanımı 

Var 13 29.5 12 40.0 

Yok 31 70.5 18 60.0 

 

 

Tablo 4-7-43: Çocukların Bilgisayar Kullanma Alışkanlığı Değişkeninin Frekansı 
Dağılımı 
 x² SD P 

Hastalık-Çocukta Bilgisayar kullanma alışkanlığı 0.872 1 0.454 

 

Kontrol grubu ve LHH gruplarındaki çocukların bilgisayar kullanmaları ile gruplar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmedi.  

 

Tablo 4-7-44: Çocukların Cep Telefonu Kullanma Değişkeninin Dağılımı 

Değişkenler 
LHH Kontrol Grubu 

n % n % 

Çocukta cep Telefon Kullanımı Var 6 13.6 11 36.7 

Yok 38 86.4 19 63.3 

 

 

Tablo 4-7-45: Çocukların Cep Telefonu Kullanma Değişkeninin Frekans Dağılımı 

 x² SD P 

Hastalık-Çocukta cep telefonu kullanma Alışkanlığı 5.347 1 0.027 

 

LHH grubu ve kontrol gruplarındaki çocukların cep telefonu kullanmaları ile gruplar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmüştür. LHH grubundaki 

çocukların kontrol grubundaki çocuklardan daha az cep telefonu ile konuştuğu görüldü. 
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Tablo 4-7-46: Çocukların Diş Fırçalama Alışkanlığı Değişkeninin Dağılımı 

Değişkenler 
LHH Kontrol Grubu 

n % n % 

Diş Fırçalama Alışkanlığı 
Var 19 43.2 25 83.3 

Yok 25 56.8 5 16.7 

 

 

 

Tablo 4-7-47: Çocukların Diş Fırçalama Alışkanlığı Değişkeninin Frekans 
Dağılımı 
 x² SD P 

Hastalık-Çocukta diş fırçalama alışkanlığı 11.930 1 0.001 

 

Kontrol grubu ve LHH gruplarındaki çocukların diş fırçalama alışkanlığı olması ile 

gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görüldü. LHH grubundaki 

çocukların kontrol grubundaki çocuklardan daha az diş fırçaladıkları görüldü. 
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5.TARTIŞMA 

 

LHH kemik iliği kökenli dendritik hücre yapısındaki histiyositlerin anormal 

proliferasyonu ile oluşur ve yetişkin yaş grubunda nadir görülürken çocuk yaş grubunda 

daha sık görülür. LHH nadir görülen bir hastalıktır ve etyolojisi halen bilinmemektedir. 

 

LHH  yenidoğan döneminden geç yaşlara kadar herhangi bir yaşta ortaya 

çıkabilir (28).  Olguların yaklaşık yarısı 15 yaşın altındadır ve bu olgularında yaklaşık 

yarısı 1-4 yaş arasındadır (2). Fransız LHH grubunun çalışmasında 15 yaş altı 346 

LHH’li çocukta ortanca yaş 30.2 ay bulunmuştur (28,44). Guyot-Goubin ve ark. 

yaptıkları bir çalışmada tanı anındaki yaşı 1 ay ile 14.6 yıl  ve ortanca değeri 3.5 yıl 

bulmuştur (23). Bu çalışmada LHH tanısı almış çocukların yaş ortalaması 2 ay ile 149 

ay arasında, ortalama 49.80 ay  ve ortanca değer 35.0 ay olarak bulunmuştur.  LHH 

grubundaki çocukların yaşları 0-24 ay grubunda kontrol grubuna göre   daha fazladır 

(%27.3 vs %3.3). 25-36 ay grubu ise kontrol grubunda LHH grubundan fazla (%60.0 ve 

%37.6) görülmüştür. Çocukların  61 ay ve üzeri olarak her iki gruptada birbirine yakın 

dağılım izlediği görülmektedir. LHH tanısı alan çocukların tamamı (n=44) 15 yaş 

altında bulunmuştur. Çalışmanın çocuk kliniğinde yapılması sebebiyle sonucun bu 

şekilde bulunmuş olduğu düşünülmüştür. Bu çalışmada da LHH tanısı almış 29 hasta 0-

5 yaş arasında bulunmuştur. Bu hastaların %64.9’unu meydana getirmektedir.  

Hamre ve ark. yapmış olduğu çalışmada tanı yaşının % 57 olguda 3 yaşın altında 

olduğu, 3-6 yaş arası %18, 7-9 yaş %11 ve 10-14 yaş üstü %12 ve 14 yaş üstü %2 

bildirilmiş olup bu çalışmada da 3 yaşın altında tanı alma oranı (% 58.06,n=18) olarak 

hastalığın en sık 25-36 ay arasında tanı aldığı (%32.26,n=10) bulunmuştur (8). 

Stalemark ve ark. çalışmalarında tanı alma yaş aralığını 2 ay-13.7 yıl (ortanca değer 3.8 

yıl) olarak bildirmiştir (9).  Alston ve ark. yapmış olduğu bir çalışmada 101 hastayı 

retrospektif olarak incelemiş yenidoğan döneminde tanı konulan hasta bulunmadığı 

bildirilmiştir. Aynı çalışmada altı hastada 28. günden sonra ilk belirtilerin görüldüğü de 

bildirilmiştir (34). Stalemark ve ark. çalışmalarında yenidoğan döneminde tanı alan  
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hasta olmadığını da bildirmiştir (9). Bu çalışmada da benzer olarak yenidoğan 

döneminde tanı alan hasta olmamıştır. Hastaların yaşları literarürle uyumlu 

bulunmuştur. 

LHH’de erkek/kız oranı 1.2 ile 2.1arasındadır (6,10,14,16,17,18,24). Guyot-

Goubin ve ark. erkek/kız oranını 1.2 olarak yayınlamıştır (23). Salotti ve ark.yaptıkları 

çalışmalarında tüm hasta grubunda erkek/kız oranını 1.5:1 ve 10-14 yaş hasta grubunda 

2.7:1 olarak bulunmuştur (42). Fransız çalışma grubu 348 hasta ile yaptıkları 

çalışmalarında erkek oranını %56.4 olarak yayınlamıştır (44). Muller ve ark. 

çalışmalarında erkek kız oranını 1.36:1 olarak yayınlamışlardır (45). Stalemark 

ark.çalışmasında oran 1.23 (erkekler n=16, %55 ve kızlar n=13, %45) olarak 

bildirilmiştir (9). Hamre ve ark. %58  erkek, %42 kız oranını bildirmiştir. Tez 

çalışmasında araştırmaya dahil edilen LHH grubundaki çocukların  kız/erkek oranı 1: 

1.93 (erkek n=29,%65.9 ve kız n=15,%34.1) olarak diğer çalışmalardan yüksek 

bulunmuştur.  

Hamre ve ark. doğumda anne yaş gruplarını 21 yaş altı %13, 21-25 %36, 26-30 

%30, 31-35 %11, 36-40 %5, 41 yaş üzeri %5 olarak bildirmiştir. Çalışmamızda LHH 

grubunda doğumda anne yaşı literatüre uygun şekilde 17-21 arası %3.23, 22-26 arası 

%41.94, 27-31 arası %32.26, 32-36 arası %16.13 ve 37-41 arası %6.45 olarak 

bulunmuştur. Annelerin her iki gruptada en fazla 22-26 yaş arasında doğum yaptıkları 

görülmüştür. LHH grubundaki çocukların annelerinin 37-41 yaş arasında doğum yapmış 

olması kontrol grubundaki annelerden daha az görülmüştür. 

Tek yumurta ikizlerinde ve kardeşlerde bildirilmiş olmasına rağmen LHH’nin 

kuvvetli genetik faktörlere dayandırılması için yeterli veri bulunmamaktadır (24,40). 

Abla ve ark. yayınlarında LHH’nin tek yumurta ikizlerinde (%92) çift yumurta 

ikizlerine göre (%10) daha fazla görüldüğünü bildirmişlerdir (43). LHH ‘de tek yumurta 

ve çift yumurta ikizlerindeki %33-80 arasındaki oran genetik  faktörlerin etkili olduğu 

düşüncesini desteklemektedir (47). Salotti ve ark. yaptıkları çalışmalarında 94 hastadan 

3 ikiz bulunduğunu ve bunlardan birinin etkilendiğini bildirmişlerdir (42). İkizlerde ve 

kardeşlerde bildirilmiş olmasına rağmen bizim çalışmamızda sadece bir ikizlik durumu 

görülmüş ve ikiz kardeşte hastalık durumu görülmemiştir.  



 

 

 

 

84

Salotti ve ark. çalışmalarında çocukların %80’inin beyaz ırk, %13’ünün karışık 

veya diğer etnik kökenli ve %6’sının etnik kökeninin bilinmediğini yayınlamışlardır 

(42). Beyaz ırkta daha fazla görüldüğü yönünde çalışmalar olması (11) ile paralel tüm 

hastalarımız (n=74) beyaz ırk olarak görülmüştür.Tez çalışmasına dahil olan çocukların 

tamamı beyaz ırka mensup olduğu için etnik köken değişkeni ile ilgili farklı bir sonuç 

elde edilememiştir.    

LHH ile doğum yeri değişkeni araştırılmış ve LHH grubundaki çocukların en 

fazla Marmara Bölgesinde; anne-babaların ise en sık Karadeniz Bölgesinde doğmuş 

oldukları  görülmüştür.Araştırmanın yapıldığı bölgenin Marmara Bölgesi olması 

nedeniyle Marmara Bölgesi dışından takipli LHH tanılı hasta olmasına rağmen oran 

yüksek çıkmıştır. 

LHH grubundaki çocukların annelerinin  %68.2’sinin (n=30) ilköğretim mezunu 

olduğu, %18.2’sinin (n=8) ortaöğretim mezunu olduğu, %6.8’inin (n=3) yüksek 

öğrenim mezunu ve %6.8’inin (n=3) okuma yazma bilmedikleri de görülmektedir. LHH 

grubundaki çocukların babalarının  %52.3’ünün (n=23) ilköğretim mezunu olduğu, 

%34.1’inin (n=15) ortaöğretim mezunu olduğu, %11.4’ünün (n=5) yüksek öğrenim 

mezunu ve %2.3’ünün (n=1) okur yazar oldukları görülmektedir. 2009 nüfus verilerine 

göre ülkemizde 15 yaş üstü erkeklerde okuma yazma bilmeme oranı %3.40, okuma 

yazma bilme oranı %4.78, ilköğretim mezunu  olma oranı %52.90, ortaöğretim mezunu 

olma oranı %22.47 ve yükseköğretim mezunu olma oranı %32.81 olarak yayınlanmıştır. 

Kadınların eğitim durumu ; okuma yazma bilmeme oranı %13.92, okuma yazma bilme 

oranı %7.24, ilköğretim mezunu olma oranı %50.34, ortaöğretim mezunu olma oranı 

%16.30 ve yükseköğretim mezunu olma oranı %7.20 olarak bildirilmiştir. LHH 

grubundaki çocukların annelerinin Türkiye ortalamasının üzerinde okuma yazma 

bilmedikleri görülmektedir.  

Annelerin mesleklerinin gruplarla ilişkisi araştırılmış, LHH grubunda ve kontrol 

grubundaki çocukların annelerinin meslekleri ile gruplar arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir  farklılık görülmemiştir. Annelerin en fazla ev hanımı oldukları (%86.4, 

n=38) görülmektedir. Baba meslekleri ile gruplar arasında farklılık incelenmiş kontrol 

grubu ile LHH grubundaki çocukların babalarının sahip oldukları meslek ile gruplar 
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arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır . Babanın mesleğinin en 

fazla (%40.9,n=18) işçi olduğu görülmektedir. Babaların memur olması LHH grubunda 

kontrol grubundan fazla görülmüştür. Araştırma verilerinden elde edilen sonuçlar 

yaşanılan ülkenin özellikleri ile benzer olarak bulunmuştur. 

LHH grubu ve kontrol gruplarındaki çocukların  annelerinin gebelik öncesinde 

ve sırasında herhangi bir hastalığa sahip olmaları ile gruplar arasında farklılık olup 

olmadığı incelendiğinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür.  

 LHH grubunda bir olguda annenin gebelik döneminde tiroid hastalığı olduğu araştırma 

verilerinden elde edilmiştir. Bhatia ve ark.çalışmalarında ailede tiroid hastalığı 

görülmesi ile LHH arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğunu 

bildirmiştir (7). Bu çalışmada ailede tiroid hastalığı görülmesi ile LHH arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmemiştir (p>0.05). Çalışmadan elde edilen 

verilerle literatürden farklı bir sonuç elde edilmiştir. 

Gebelik sırası değişkeninin kontrol ve LHH grubu arasında fark olup olmadığı 

araştırılmış ve  LHH grubu ve kontrol gruplarındaki çocukların gebelik sıraları ile 

gruplar arasında  istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. LHH 

grubundaki çocukların ikinci gebelik olması kontrol grubundan daha fazla görülmüştür. 

Kontrol grubundaki çocukların ise daha çok birinci gebelikler olduğu görülmüştür. 

LHH tanısı alan ve kontrol gruplarındaki çocukların yaşayan çocukluk sırası ile 

gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki kurulamamıştır. LHH grubunda  

kontrol grubundan farklı olarak çocuların ikinci canlı doğumlar olduğu görülmüştür. 

Salotti ve ark.çalışmalarında  94 LHH hastasının 2’sinde  IVF yönteminin 

kullanıldığını yayınlamışlardır (42). Tez çalışmasında LHH tanısı alan çocuklar ve 

kontrol grubundaki çocuklardan üreme yöntemi ile doğanlar ve  üreme yöntemi 

kullanılmadan doğanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 

LHH hastalarının annelerinin %97.7’si (n=43) üreme yöntemi kullanmamışlardır .  

LHH ve kontrol gruplarındaki çocukların annelerinin gebeliklerinden önce en az 

bir ay süre ile oral kontraseptif kullanmaları ile  gruplar arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. LHH grubunda annelerin oral kontraseptif kullanımı 

(%18.2) kontrol grubundan daha az (%33.3) görülmüştür.  



 

 

 

 

86

LHH tanılı çocukların anne-babaları arasında akraba evliliği   olanlar ile 

olmayanlar arasında farklılık olup olmadığı incelendiğinde; kontrol grubunda ve  LHH 

grubundaki çocukların anne ve babalarının akraba evliliği yapmış olma ve olmamaları 

ile hastalığın görülmesi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmemiştir. 

İstatistiksel olarak akraba evliliği ile LHH ilişkili bulunmamış olsa da LHH grubunda 

akraba evliliği kontrol grubundan daha fazla görülmüştür ve akraba evliliğinin LHH 

gelişmesi açısından risk faktörü olarak değerlendirilebilmesi için çalışmanın daha geniş 

hasta gruplarında yapılması gerekecektir. Ülkemizde akraba evliliği %21 oranında 

görülürken LHH grubunda akraba evliliği ülke ortalamasından daha yüksek oranda 

görülmüştür (%25). Literatürde LHH ve akraba evliliği arasındaki ilişkiye dönük yayına 

ulaşılamamıştır.  

Ailesel vakaların oranı tüm vakaların %2’sinden azdır. Ansari ve ark. 

yayınlarında; Arico ve ark.1999’da beş kardeş ve dört kuzende görülen dokuz ailesel 

LHH vakası ve  Baliko ve ark. onbir yaşındaki kız çocuğunda kostada eozinofilik 

granülom teşhis edildikten sekiz yıl sonra çocuğun annesinde de akciğerde eozinofilik 

granülom görüldüğünü bildiren yayınlara yer vermişlerdir. Aynı yayında Arico ve 

ark.2000 yılında yeni bir ailesel LHH vakası bildirdiği bilgisi yer almıştır (59). Bu 

çalışmada ailesel LHH olgusuna rastlanmamıştır. 

Hamre ve ark. yaptıkları çalışmada yaşanılan ev tipi, çevresel faktörler, su 

kirliliği, hava kirliliği ve hayvanlarla beraber yaşam arasında istatistiki ilişki 

kurulamadığını da bildirilmiştir (8). LHH grubundaki çocukların gebelik ve büyüme 

dönemlerinde yaşadıkları ev tipinin çoğunlukla (%77.3, n=34) apartman olduğu 

görülmüştür. Bizim çalışmamızda kontrol grubundaki  hastalar anlamlı oranda güneşi 

çok gören evlerde oturmaktadırlar. LHH’ li çocukların evlerinin güneş alması ile LHH 

arasında ilişki olup olmadığı daha detaylı araştırılmalıdır. 

LHH  grubunda ve kontrol gruplarındaki çocukların gebelik ve büyüme 

dönemlerinde yaşadıkları evde sigara içilmesi ve içilmemesi ile gruplar arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Ancak LHH grubundaki 

çocukların ve annelerinin pasif sigara içiciliği kontrol grubundan daha fazladır.  
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Kontrol grubu ve LHH gruplarındaki çocukların doğdukları ve yaşamaya devam 

ettikleri evlerinin yakınında fabrika bulunması ile gruplar arasında istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık bulunmamıştır. Her iki gruptaki çocukların evleri fabrikalardan uzak 

bulunmaktadır. LHH tanısı almış çocukların tanı konuluncaya kadar geçen sürede 

yaşadıkları evin 500 metre yakınında  benzin istasyonu bulunup bulunmaması ile 

hastalıkların görülmesi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 

LHH grubundaki çocukların  evlerinin yakınında benzin istasyonu bulunması kontrol 

grubundan daha fazla görülmüştür. LHH  grubunda ve kontrol grubundaki çocukların 

evlerinin ana cadde üzerinde olması ile gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık bulunmamıştır. Kontrol grubu ve LHH grubunda çocukların evlerinin ana 

cadde üzerinde olması birbirine yakın oranlarda görülmüştür. Ev yakınında fabrika 

olması, benzin istasyonu bulunması ve evin ana cadde üzerinde bulunması kurşun 

zehirlenmesi ile ilişkilidir. Kurşun doğada yaygın olarak bulunan kolay işlenebilir bir 

metal olması nedeniyle endüstride oldukça fazla kullanılmaktadır. Yaygınlığı nedeniyle 

su ve besinlerle kırsal bölgede yaşayan insanlarda bile günde birkaç yüz mikrogram 

kurşun alımı olmaktadır.Kentlerde endüstriyel atıklar ve motorlu araçların 

egzozlarından yayılan bulaşmada eklenmektedir.Bu nedenle kanda kurşun düzeyi 

özellikle kent halkında normalin üst sınırına yaklaşır. En duyarlı kesim süt çocukları, 

gebe kadınlardır.Ankarada trafiğin yoğun olduğu bölgelerde yaşayan çocuklarda kan 

kurşun düzeyleri trafikten uzak bölgelerdeki çocukların kan kurşun düzeylerinden 

anlamlı olarak yüksek çıkmıştır. Kurşun kan ve sinir hücreleri üzerindeki etkileri 

nedeniyle klinik önem taşımaktadır (61). 

LHH grubunda ve kontrol grubundaki çocukların evlerinin yakınında yüksek 

gerilim hattı varlığı ile gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir  farklılık 

bulunmamıştır.   

LHH grubunda ve kontrol gruplarındaki çocukların ailelerinin gelir düzeyi ile 

gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur.  2000 TL ve üzeri 

gelire sahip aileler kontrol grubunda daha fazla bulunmuştur (%33.3 vs %18.2). 

LHH grubunda ve kontrol gruplarındaki çocukların ailelerinin nüfus sayıları ile 

gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Kontrol 
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grubunun çekirdek aile olması sık görülürken LHH grubunda %44.2 oranında aile 

nüfusunun dört kişi olduğu görülmüştür.  

Kontrol grubunda ve LHH gruplarındaki  çocukların ailelerinin otomobil sahibi 

olmaları ile gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmemiştir. LHH 

grubu ve kontrol grubundaki çocukların ailelerinin otomobil sahipliği birbirine yakın 

oranlarda görülmüştür. LHH grubunda ve kontrol gruplarındaki çocukların ailelerinin 

yazlık sahibi olması ile gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamıştır. Genel dağılıma bakıldığında %93.2 oranında ailelerin yazlık sahibi 

olmadıkları görülmüştür. Kontrol grubunda ve LHH gruplarındaki çocukların ailelerinin 

yurtiçi seyahat yapabilme imkanı ile gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık görülememiştir. LHH grubundaki çocukların ailelerinin yılda en az bir defa 

yurtiçi seyahat yapmaları kontrol grubundan daha az görülmüştür. LHH grubunda ve 

kontrol gruplarındaki  çocukların ailelerinin yurt dışı seyahat yapabilme imkanı ile 

gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Kontrol 

grubundaki çocukların ailelerinin yurt dışı seyahat olanaklarının LHH grubundan daha 

fazla olduğu görülmüştür. LHH grubunun kontrol grubuna göre daha düşük gelir 

düzeyine sahip oldukları söylenebilir. 

Hamre ve ark.çalışmalarında annelerin gebelik döneminde ve sonrasında 

kızamık, kızamıkçık, kabakulak, grip, mononükleoz, genital herpes, su çiçeği, ve 

romatizmal ateş  geçirmelerinin  anlamlı bulunmadığını bildirmiştir. Salotti ve 

ark.çalışmalarında sadece bir annede gebelik dönemi infeksiyonu tarif etmişlerdir (42). 

Kontrol grubu ve LHH gruplarındaki çocukların annelerinin gebelik dönemlerinde 

herhangi bir infeksiyon hastalığı geçirmiş olmaları ile gruplar arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık görülmemiştir. LHH grubundaki çocukların annelerinin 

(%36.4, n=16) kontrol grubundaki çocukların annelerinden daha fazla infeksiyon 

hastalığı geçirmiş olduğu da dikkati çekmektedir. Bu çalışmada LHH grubundaki 

annelerin gebelik döneminde geçirmiş oldukları infeksiyonlar; ÜSYE (n=3), vaginal 

mantar (n=5), idrar yolu infeksiyonu (n=7) ve tifo (n=1) çeşidinde olmuştur. Araştırma 

verilerinden elde edilen bilgilerle literatüre uygun bir sonuç elde edilmiştir.  
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Bizim çalışmamızda ailede tüberküloz hastalığı varlığı araştırıldı. Her iki grupta 

tüberküloz hastalığı oranı LHH %6.8; kontrol %13.3  olmasına rağmen aradaki fark 

anlamlı değildir. 

  LHH tanılı çocukların annelerinin gebelik döneminde radyasyona maruz 

kalmaları ve kalmamaları ile gruplar arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı 

incelendiğinde annelerin radyasyona maruz kalmadığı istatistiksel olarak anlamlı 

değildi. Kontrol grubunda hiçbir anne gebelik döneminde radyasyona maruz kalmamış 

iken LHH grubunda üç annede radyasyon maruziyeti söz konusu idi. 

Hamre ve ark.çalışmalarında annelerin gebelik döneminde ilaç kullanımlarının 

(oral kontraseptif, hormon preparatları, tranklizan, analjezik, antibiyotik, vitamin, 

gebelik testi, antiemetik)  da LHH için risk oluşturmadığını bildirmiştir (8). Kontrol 

grubu ve LHH gruplarındaki çocukların annelerinin gebelik döneminde antibiyotik 

kullanmaları ile gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir  farklılık görülmemiştir. 

LHH grubundaki annelerin gebelik dönemlerinde antibiyotik kullanımları (%25.0); 

kontrol grubundaki annelerin gebelik dönemlerinde antibiyotik kullanımlarından (%6.7) 

daha fazla görülmüştür. LHH grubu ve kontrol gruplarındaki çocukların annelerinin 

gebelik döneminde düzenli tansiyon ilacı kullanmaları ile gruplar arasında  istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Kontrol grubundaki annelerin gebelik 

dönemlerinde tansiyon ilacı kullanımı (%10) LHH grubundan (%2.3) daha fazladır. 

Kontrol ve LHH grubundaki çocukların annelerinin gebelik dönemlerinde tranklizan 

ilaç kullanması ile gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

görülmemiştir. LHH grubundaki annelerin gebelik döneminde trankilizan ilaç kullanımı 

(%6.8) kontrol grubundaki  annelerin gebelik döneminde trankilizan ilaç kullanımından 

%3.3) daha fazla görülmüştür. Kontrol grubu ve LHH gruplarındaki çocukların 

annelerinin gebelik döneminde hormon ilacı kullanması ile gruplar arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. LHH grubundaki annelerin (%2.3) gebelik 

döneminde hormon ilacı kullanımı kontrol grubundan fazladır. Kontrol grubu ve LHH 

gruplarındaki çocukların annelerinin gebelik döneminde ağrı kesici kullanması ile 

gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.LHH grubundaki 

annelerin sadece birinde gebelik döneminde ağrı kesici kullanımı görülmüştür. 
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LHH grubundaki çocukların annelerinin gebelikleri döneminde ilaç kullanımları ile 

ilgili olarak elde edilen araştırma verileri literatüre uygun bulunmuştur. 

Gebelerin %20-60’ında gebeliğin 3.trimasterinde anemi bulgularına 

rastlanmakla birlikte demir takviyesi yapılanlarda bu oran daha azdır. Gebelikte 

ortalama iki ay süre demir preparatı kullanımının demir bağlama kapasitesi , serum 

demir düzeyi, RDW ve MCV düzeylerinde olumlu ve istatistiksel anlamlı etkilere neden 

olduğu bildirilmiştir (49). Kontrol grubu ve LHH gruplarındaki  çocukların annelerinin 

gebelik dönemlerinde en az iki ay düzenli demir preparatı  kullanmaları ile gruplar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmüştür. Gebelik döneminde demir 

kullanımı ve kullanılmaması LHH grubunda eşit oranda görülmüştür. Kontrol 

grubundaki annelerin demir preparatı kullanımı (%90)  LHH grubundaki annelerin 

demir preparatı kullanımından yüksek (%50) olmuştur. Annelerin gebelik döneminde 

düzenli demir preparatı kullanmaları çocuk sağlığını olumlu yönde etkilemektedir. 

LHH grubu ve kontrol gruplarındaki çocukların annelerinin gebelik döneminde 

vitamin kullanması ile gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmuştur. Kontrol grubundaki annelerin gebelik döneminde vitamin ilacı 

kullanmaları (%80) LHH grubundaki annelerin  gebelik döneminde vitamin ilacı 

kullanmalarından daha fazla (%47.7) görülmüştür. 

Özetle çalışmamızdaki LHH tanılı çocukların anneleri gebelik 

dönemlerinde kontrol grubuna oranla vitamin ve demir ilacı kullanmamışlardır. 

Hamre ve ark.gebelik döneminde annelerin sigara, kafeinli veya kafeinsiz kahve 

ve alkol kullanma durumlarının LHH, kanser ve kontrol gruplarında benzer özellikler 

gösterdiğini bildirmiştir (8). Pang ve ark. sigara içme alışkanlıkları ve çocuklarda kanser 

gelişimi ile ilgili yaptıkları çalışmalarında LHH olan grupta babanın (OR=0.73), 

annenin (OR=0.74) ve gebelikte sigara içilmesinin (OR=0,47) anlamlı bulunmadığını 

yayınlanmıştır (46). LHH grubu ve kontrol grubundaki annelerin çocuklarına gebelikleri 

sırasında sigara tüketmeleri ile gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir  farklılık 

bulunamamıştır. LHH grubundaki anneler gebelik dönemlerinde kontrol grubundaki 

annelerden daha fazla sigara kullanmıştır (%18.2 vs %10.0). Çalışma grubundaki 

annelere gebelik dönemlerinde alkol alma alışkanlıklarının olup olmadığı ile ilgili soru 
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sorulmuş ve annelerin alkol kullanmadıkları görülmüştür. Annenin gebelikte sigara 

içme alışkanlığının olması ile ilgili olarak araştırmadan elde edilen verilerle literatüre 

uygun bir sonuç elde edilmiştir. Erişkinlerde akciğer LHH’si neredeyse yalnızca sigara 

içenlerde meydana geldiği ve doğru epidemiyolojik verilerin bulunmadığı bildirilmiştir. 

Akciğer LHH’si ile sigara içilmesi arasında çok sıkı bir ilişki bulunması, sigara 

dumanının nedensel rölünü göstermektedir. Bu nedenle sigaranın bırakılması 

zorunludur.Sigara bırakıldıktan sonra hastalığın düzeldiği bildirilmiştir (60). 

Araştırmanın daha büyük çalışma grupları ile tekrarı sonucun karşılaştırılması açısından 

faydalı olacaktır. 

LHH grubu ve kontrol gruplarındaki çocukların annelerinin çalışma grubundaki 

çocuklarına gebelikleri sırasında hergün en az bir fincan kahve içme alışkanlığı olması 

ile gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmemekle birlikte LHH 

grubundaki annelerin kontrol grubundaki annelerden daha fazla kahve içme alışkanlığı 

olduğu görülmüştür.    

LHH grubu ve kontrol gruplarındaki çocukların annelerinin çalışma grubundaki 

çocuklarına gebelikleri  sırasında günde en az bir bardak çay içme alışkanlıklarının 

olması  ile gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 

Kontrol grubundaki annelerle LHH grubundaki annelerin çay tüketme alışkanlıkları 

birbirine yakın olarak gözlenmiştir. Araştırmadan elde edilen verilerle annelerin gebelik 

dönemlerinde çay tüketme alışkanlıklarının olması LHH için riskli bulunmamıştır. 

Kontrol grubu ve LHH gruplarındaki çocukların annelerinin gebelik döneminde 

kına kullanmaları ile gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

görülmüştür. Kontrol grubundaki anneler gebelik dönemlerinde kına kullanmamışken 

LHH grubundaki annelerin (%15.9) gebelik döneminde kına kullanmış olduğu 

görülmüştür. Kınanın gebelik esnasında kullanımı ile ilgili literatüre ulaşılamamıştır. Bu 

konuda daha çok sayıda olgu ile araştırma yapılmalıdır. 

Cep telefonu kullanımının beyin tümörlerine neden olduğu, kalp ritmini 

bozduğu ve başka türlü kanserlere de yol açabileceği gündeme gelirken yapılan 

çalışmalardan istatistiksel olarak anlamlı bir veri gösterilememiştir. LHH grubu ve 

kontrol  gruplarındaki çocukların annelerinin gebelik döneminde cep telefonu 

kullanmaları ile ilgili anlamlı bir farklılık bulundu. LHH grubundaki anneler kontrol 
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grubundaki annelerden daha az cep telefonu kullanmışlardı. Bunun da her iki grup 

arasındaki gelir farkından kaynaklanabileceği düşünülebilir. 

Salotti ve ark.çalışmalarında annelerden sadece birinde tiroid hastalığı 

bildirmişlerdir (42). Hamre ve ark. çalışmalarında ailede kan hastalığı, tiroid hastalığı, 

allerji psikolojik rahatsızlıklar veya akciğer hastalıkları görülmesi ile LHH riskinin 

artmadığını yayınlamışlardır. Bhatia ve ark. Minessota Üniversitesinde 459 çocukla 

yapılan araştırmada ailesel tiroid hikayesi ile LHH arasında ilişki bulmuştur (7).  

Hamre ve ark.ailede kanser varlığının LHH  hastalarında ve kontrol grubunda 

benzer dağılım gösterdiğini bildirmiştir (8). Bizim çalışmamızda kontrol grubu ve LHH 

grubundaki çocukların ailelerinde kanser hastalığı  görülmesi ile gruplar arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Çalışma grubundaki çocukların 

ailelerinde kanser hastalığı LHH grubunda ve kontrol grubunda birbirine yakın olarak 

görülmüştür. Araştırma verilerinden elde edilen sonuçlar literatüre uygun bulunmuştur. 

Ailede kanser hastalığı görülmesi ile LHH arasında bir ilişki bulunamamıştır. 

Kontrol grubunda ve LHH grubundaki çocukların ailelerinde romatizmal 

hastalık varlığı ile gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

görülmemiştir. Ailelerde romatizmal hastalık her iki grupta da görülmekle birlikte LHH 

grubunda kontrol grubundan daha az görülmüştür. LHH’li ailelerde romatizmal 

hastalıkların görülmesi yüksek değildir. 

LHH etyolojisinde ailede tüberküloz hastalığı görülmesinin rolü olması ile ilgili 

inceleme yapılmış; kontrol grubunda ve LHH grubundaki çocukların ailelerinde 

tüberküloz hastalığı ile gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

görülmemiştir. Ailesinde tüberküloz hastalığı varlığı kontrol grubuna göre LHH 

grubunda daha düşük orandadır. 

LHH grubunda ve kontrol grubundaki çocukların ailelerinde kalp damar 

hastalığı görülmesi ile gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

görülmemiştir. Ailede kalp damar hastalığı varlığı LHH grubunda  kontrol grubundan 

fazla görülmüştür. 

Salotti  ve ark.çalışmalarında  çocukların doğum ağırlıklarını ortalama 3.300 gr 

ve doğum haftalarını 39 olarak bulmuştur (42). Bu çalışmada LHH tanısı almış 

çocukların doğum ağırlığında minimum değer 1.570 gr, maksimum değer 4.300 gr, 
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ortanca değer 3.450 gr ve ortalaması 3.292 gr olarak bulunmuştur. Doğum boyu 

minimum 40 cm, maksimum 55 cm, ortanca değer 50 cm ve ortalama değer 49.4 cm 

olarak bulunmuştur. Çocukların gestasyon haftalarının  LHH etyolojisinde etkili olup 

olmadığı araştırılmış ve LHH tanısı almış çocuklar ve kontrol grubundaki çocukların 

gestasyon haftası ile gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

görülmemiştir. LHH hastalarının gestasyon gruplarına bakıldığında %84.1’inin   (n=37) 

miadında doğdukları, %15.9’unun (n=7) preterm oldukları, postterm doğan çocuk 

olmadığı görülmüştür.  Araştırma verilerinden elde edilen sonuçlar literatüre yakın 

bulunmuştur. Gestasyon haftası ile LHH arasında bir ilişki kurulamamıştır. 

Kontrol grubu ve LHH grubundaki  çocukların doğumda asfiksi geçirmeleri ile 

gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. LHH 

grubundaki çocuklarda asfiksi oranı (%11.4) kontrol grubundaki çocuklardan daha çok 

(%6.7) görülmüştür.  

LHH tanısı alan ve kontrol grubundaki çocukların yenidoğan döneminde 

exchange transfüzyon tedavisi almadıkları görülmüştür. LHH grubunda ve kontrol 

gruplarındaki çocukların yenidoğan döneminde hipoglisemi sorunu yaşamadıkları 

görülmüştür. 

Hamre ve ark.LHH hastalarında yenidoğan döneminde ultraviyole tedavisi 

almadığını da bildirmiştir (8). Yenidoğan döneminde  fototerapi tedavisinin yapılmış 

olmasının LHH açısından bir risk faktörü olup olmadığı araştırılmış ve  LHH tanısı alan 

ve kontrol gruplarındaki çocukların yenidoğan döneminde fototerapi tedavisi alması ile 

gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Çalışma 

grubundaki çocukların yenidoğan döneminde fototerapi alması ile LHH epidemiyolojisi 

arasında istatistiksel olarak farklılık bulunmamış olsa da çocukların LHH grubunda 

kontrol grubundan daha fazla fototerapi almış olduğu görülmektedir.  

Bir vaka kontrol çalışmasında doğum sonrası infeksiyonların  bu hastalarda sık 

görüldüğü bildirilmiştir (6). Yenidoğan döneminde sepsis geçirilmesi ile kontrol ve 

LHH grupları arasında  istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmemiştir.     

Yenidoğan döneminde herhangi bir infeksiyon hastalığı geçirilmesi ile kontrol ve LHH 

grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmemiştir. LHH 
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grubundaki çocukların   yenidoğan döneminde kontrol grubundaki çocuklardan daha 

fazla yenidoğan infeksiyonu geçirmiş olma oranı yüksektir ancak anlamlı değildir.  

Hamre ve ark. LHH gelişimi ile hastalarının yenidoğan döneminde oksijen 

tedavisi almaları arasında ilişki görülmediğini de bildirmiştir (8). Kontrol grubu ve 

LHH gruplarındaki çocukların yenidoğan dönemlerinde oksijen tedavisi almaları ile 

gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Araştırmadan 

elde edilen verilerle literatüre uygun bir sonuç elde edilmiştir. 

Yenidoğan döneminde radyasyona maruziyet değişkeni araştırılmış ve 

yenidoğan döneminde röntgen maruziyeti ile hastalık grupları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Bizim çalışmamızda çalışma grubundaki 

çocukların yenidoğan döneminde röntgene maruz kalması kontrol ve LHH grubunda 

birbirine yakın olarak görülmüştür. 

Yenidoğan döneminde K vitamini uygulaması ile LHH arasında farklılık olup 

olmadığı incelenmiş ve kontrol grubu ve LHH gruplarındaki çocuklara yenidoğan 

döneminde K vitamini yapılması ile gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık görülmemiştir. Yenidoğan döneminde çocuklara K vitamini uygulaması kontrol 

grubunda, LHH grubundan daha fazla görülmüştür ancak LHH gelişimi ile ilişkili 

bulunmamıştır. 

Yenidoğan döneminde çocukların göbek düşme zamanlarının LHH için riskli 

olup olmadığı araştırılmış ve LHH grubu ve kontrol gruplarındaki çocukların göbek 

düşme zamanları ile gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamıştır.  

LHH grubu ve kontrol gruplarındaki çocukların çocukluk döneminde havale 

geçirmeleri ile gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 

Kontrol grubunda havale geçirme (%16.7,n=5) olarak görülürken LHH grubunda 

(%2.3,n=1) olarak kontrol grubundan daha az görülmüştür. Bu durum merkezin sağlam 

çocuk grubu seçimindeki özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Çocuk polikliniğimize  

başvuran hastaların arasında bu tür vakaların olmasının gelen hasta popülasyonu ile 

ilgili olduğu düşünülmektedir. 
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LHH grubu ve kontrol gruplarındaki çocukların çocukluk döneminde allerjik 

hastalık  geçirmeleri ile gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmaktadır. Kontrol grubundaki çocukların (%36.7,n=11) , LHH grubundaki 

çocuklardan (%4.5, n=2) daha çok allerjik hastalık geçirmiş  oldukları görülmüştür. Bu 

özelliğin de kontrol grubu seçiminden kaynaklandığını düşünmekteyiz. 

Hamre ve ark. yaşamın ilk 6 ayında kan transfüzyonunun LHH grubunda kontrol 

grubundan daha fazla görüldüğünü bildirmiştir (p=0,009) (8). Çalışmamızda çocukların 

çocukluk döneminde transfüzyon tedavisi almaları ile hastalık türü arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Yaşamın birinci ayından sonra tanı 

alınıncaya kadar geçen sürede LHH grubundaki çocuklar kontrol grubundaki 

çocuklardan daha az kan transfüzyonu almıştır. Araştırmadan elde edilen verilerle 

literatürden farklı bir sonuca varılmıştır.  

LHH grubu ve kontrol gruplarındaki çocukların süt ve oyun çocukluğu 

döneminde akciğer hastalığı geçirmeleri ile gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir farklılık bulunmamıştır.  

LHH grubu ve kontrol gruplarındaki çocukların süt ve oyun çocukluğu 

döneminde deri hastalığı geçirmeleri ile gruplar arasında istatistiki olarak anlamlı bir 

farklılık bulunmamıştır. Çalışma gruplarındaki çocukların deri hastalığı olması LHH ve 

kontrol grubunda birbirine yakın oranlarda görülmüştür. 

LHH grubu ve kontrol gruplarındaki çocukların süt ve oyun çocukluğu 

döneminde KBB hastalığının varlığı ile gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık bulunmamıştır. LHH grubundaki çocukların KBB hastalıkları kontrol 

grubundaki çocuklardan daha az olarak görülmektedir. 

Çocukların çocukluk döneminde karaciğer hastalığı olması ile gruplar arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık  bulunmamıştır. LHH grubundaki çocuklardan 

sadece birinde karaciğer hastalığı görülmüştür. 

Çocukluk çağı infeksiyonlarının görülmesi (su çiçeği, romatizmal ateş, Epstein-

Barr  virusu, kabakulak, kızamık grip) LHH riskinin artmasıyla ilişkilendirilememiştir 

(8). Çocukluk çağı hastalıklarının LHH için riskli olup olmadığı araştırılmış ve 
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çocukluk döneminde çocukluk çağı infeksiyonlarının geçirmesi ile gruplar arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir  farklılık bulunmamıştır.Çalışma gruplarındaki çocukların  

birbirine yakın oranlarda çocukluk dönemi infeksiyon hastalığı geçirdiği görülmektedir. 

LHH grubundaki çocukların geçirmiş oldukları çocukluk çağı infeksiyonları suçiçeği 

(n=5), kızamık (n=3), kızamıkçık (n=2), kabakulak (n=2) olarak görülmüştür. Çocukluk 

dönemi infeksiyonları LHH açısından risk oluşturmamaktadır.Araştırma verilerinden 

elde edilen sonuçlar literatüre uygun bulunmuştur. 

LHH grubunda ve kontrol grubundaki çocukların tanı alıncaya kadar geçen 

sürede zehirlenme tanısı almış olması ya da olmaması  ile gruplar arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 

LHH grubunda ve kontrol grubundaki çocukların tanı alıncaya kadar geçen 

sürede ruhsal destek tedavisi görmesi ile gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık bulunmamıştır.Tüm çalışma gruplarında çocukların %97.5’i ruhsal destek 

almamıştır. 

Çocukluk döneminde aşılanma durumu ile gruplar arasında istatistiksel olarak  

anlamlı bir  farklılık bulunmamıştır. LHH grubundaki aşıları eksik olan çocuk oranı 

kontrol grubundaki çocuklardan fazla olarak bulunmuştur. 

 

Anne sütü ile beslenmenin LHH açısından risk faktörü olup olmadığı 

araştırılmış ve LHH grubunda ve kontrol gruplarındaki çocukların anne sütü almaları ile 

gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmemiştir. LHH grubundaki 

çocukların  0-12 ay aralığında anne sütünü kontrol grubundaki çocuklardan daha fazla 

aldıkları görülmektedir.13 ay üzeri anne sütü alımı ise kontrol grubunda LHH 

grubundan daha fazla görülmüştür. Son yıllarda Türk toplumunda anne sütü ile 

beslenmenin desteklenmesi için yapılan çalışmaların bir yansıması olarak çocukların 

anne sütü ile beslenme oranı yüksek bulunmuştur. 

Kontrol grubunda ve LHH grubundaki çocukların tanı alıncaya kadar süre 

içerisinde kına kullanmış olmaları ile gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık görülmemiştir.  
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Kontrol grubunda ve LHH gruplarındaki çocukların hastalık tanısı alıncaya 

kadar geçen sürede düzenli olarak demir preparatı kullanmış olması ile gruplar arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Kontrol grubundaki çocukların 

LHH grubundaki çocuklardan daha az demir preparatı kullandıkları görülmektedir. 

Ancak LHH grubundaki çocuklar (%40.9,n=18) kontrol grubundaki çocuklardan 

(%23.3, n=7) daha fazla demir preparatı kullanmışlardır. Annelerin gebelik 

dönemilerinde demir kullanımı kontrol grubunda daha fazla görülmüştür. Annelerin 

demir kullanması ile kontrol grubundaki çocuklarda demir eksikliği anemisinin daha az 

görülmüş olduğu ve buna bağlı olarak da ilaç kullanımının düşük oranda  olduğu 

düşünülmüştür. 

LHH tanısı almış çocuklarda diş problemlerinin yaşandığı görüldüğünden flor 

kullanımının risk oluşturup oluşturmadığı araştırılmış ve LHH grubunda ve kontrol 

gruplarındaki çocukların düzenli olarak flor preparatı kullanması ile gruplar arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.  

Çalışma grubundaki çocukların düzenli olarak hergün  en az beş fındık yeme 

alışkanlığı olması ile gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

görülmüştür. LHH grubundaki çocukların kontrol grubundan daha az fındık tükettiği 

(%63.6,n=28) görülmüştür.  LHH grubundaki çocukların yaşları kontrol grubuna göre 

daha küçük olduğu için fındık yenilememesi nedeniyle sonucun bu şekilde bulunduğu 

düşünülmektedir. 

Kontrol grubunda ve LHH gruplarındaki çocukların çay içme alışkanlıklarının 

olması ile gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. LHH 

grubundaki çocukların kontrol grubundaki çocuklardan daha çok çay içme alışkanlıkları 

olduğu görülmektedir. 

Kontrol grubu ve LHH gruplarındaki çocukların organik beslenmiş olmaları ile 

gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Organik 

beslenme alışkanlığı LHH grubu ve kontrol grubundaki çocuklarda birbirine yakın 

oranlarda görülmüştür. 

Kontrol grubu ve LHH gruplarındaki çocukların fastfood yeme alışkanlığı ile 

gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmemiştir.  
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LHH grubu ve kontrol grubundaki çocukların televizyon seyretmeleri ile gruplar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmemiştir.  

Kontrol grubu ve LHH gruplarındaki çocukların bilgisayar kullanmaları ile 

gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmemiştir.  

LHH grubu ve kontrol gruplarındaki çocukların cep telefonu kullanmaları ile 

gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmüştür. LHH grubundaki 

çocukların kontrol grubundaki çocuklardan daha az cep telefonu ile konuştuğu 

görülmüştür. 

Kontrol grubu ve LHH gruplarındaki çocukların diş fırçalama alışkanlığı olması 

ile gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmüştür. LHH 

grubundaki çocukların kontrol grubundaki çocuklardan daha az diş fırçaladıkları 

görülmektedir. 

Hamre ve Ark. yaptıkları çalışmada LHH hastalarının %20.2’ sinde  ve kanser 

kontrol grubunda %13.8’ inde  ilk 6 aylarında beslenme sorunu olduğu bildirmiştir.LHH 

grubunda sadece bir hastada yenidoğan döneminde beslenme sorunu görülmüştür.   

Bhatia ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada yenidoğan döneminde infeksiyon 

geçirenler ve antibiyotik kullananlar 2.2; çocukluk çağı aşıları 0.4; tiroid hastalıkları 

21.6 ve ailede tiroid hikayesi varlığı 1.4 multisistem LHH risk faktörleri açısından 

anlamlı bulunurken tek sistem LHH de doğum sonrası bulantı ve kusma risk faktörleri 

açısından anlamlı bulunmuştur (7).  

Stalemark ve ark. çalışmasında , bahar ve yaz sezonu ile karşılaştırıldığında 

sonbahar ve kış mevsiminde tanı alma durumunun daha fazla olduğunu ve bunun 

istatistiksel olarak anlamlı olduğunu bildirmiştir (9).  Arceci  yaptığı bir çalışmada LHH 

ile mevsim ve coğrafi özelliklerin ilişkili olmadığını bildirmiştir (52). Tanı alma 

aylarına göre hastalar incelendiğine sonbahar mevsiminde (%38.71), kış mevsiminde 

(%12.91), ilkbahar mevsiminde (%29.03)  ve  yaz mevsiminde (%19.35) oranlarıyla en 

yüksek sonbahar ve kış mevsimlerinde tanı aldıkları görülmüştür.  
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6.SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Çalışmamızın sonucunda LHH ile gruplar arasında anlamlı bulunan değişkenler; 

 

� LHH grubunda ve kontrol grubundaki çocukların tanı alıncaya 

kadar yaşadıkların evlerin güneş ışığı alması ile gruplar arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmüştür. 

� LHH grubunda ve kontrol gruplarındaki çocukların ailelerinin gelir 

düzeyi ile gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmuştur. 

� Kontrol grubu ve LHH gruplarındaki  çocukların annelerinin 

gebelik dönemlerinde en az iki ay düzenli demir preparatı  

kullanmaları ile gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık görülmüştür. 

� LHH grubu ve kontrol gruplarındaki çocukların annelerinin gebelik 

döneminde vitamin kullanması ile gruplar arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 

� Kontrol grubu ve LHH gruplarındaki çocukların annelerinin gebelik 

döneminde kına kullanmaları ile gruplar arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık görülmüştür. 

� LHH grubu ve kontrol  gruplarındaki çocukların annelerinin 

gebelik döneminde cep telefonu kullanmaları ile gruplar arasında 

istatistiksel olarak negatif yönde anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 

� LHH grubu ve kontrol gruplarındaki çocukların çocukluk 

döneminde havale geçirmeleri ile gruplar arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 

� LHH grubu ve kontrol gruplarındaki çocukların çocukluk 

döneminde allerjik hastalık  geçirmeleri ile gruplar arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 



 

 

 

 

100

� Çalışma grubundaki çocukların düzenli olarak hergün  en az beş 

fındık yeme alışkanlığı olması ile gruplar arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık görülmüştür. 

� LHH grubu ve kontrol gruplarındaki çocukların cep telefonu 

kullanmaları ile gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık görülmüştür. 

� Kontrol grubu ve LHH gruplarındaki çocukların diş fırçalama 

alışkanlığı olması ile gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık görülmüştür. 

olmuştur. 

 

Çalışmamızın sonucunda istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

görülmeyen değişkenler ise; 

 

� Kontrol grubu ve LHH grubundaki çocukların annelerinin çalışma 

grubundaki çocuklarına doğum yapmış oldukları yaş ile gruplar arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadı. Sonuçlar literatüre 

uygun  bulunmuştur. 

� LHH grubu ve kontrol gruplarındaki çocukların  annelerinin gebelik 

öncesinde ve sırasında herhangi bir hastalığa sahip olmaları ve 

olmamaları arasında farklılık olup olmadığı incelendiğinde istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık olmadığı görülmemiştir.  

� Ailede tiroid hastalığı görülmesi ile LHH arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Ailede tiroid hastalığının anlamlı 

olduğunu bildiren yayınlar bulunmakta olup literatürden farklı bir sonuç 

elde edilmiştir. 

� LHH grubu ve kontrol gruplarındaki çocukların gebelik sıraları ile 

gruplar arasında  istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 

� LHH tanısı alan ve kontrol gruplarındaki çocukların yaşayan çocukluk 

sırası ile gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki 

kurulamamıştır. 
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� LHH tanısı alan çocuklar ve kontrol grubundaki çocuklardan üreme 

yöntemi ile doğanlar ve  üreme yöntemi kullanılmadan doğanlar arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 

� LHH ve kontrol gruplarındaki çocukların annelerinin gebeliklerinden 

önce en az bir ay süre ile oral kontraseptif kullanmaları ile  gruplar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 

� LHH tanılı çocukların anne-babaları arasında akraba evliliği   olanlar ile 

olmayanlar arasında farklılık olup olmadığı incelendiğinde; kontrol 

grubunda ve  LHH grubundaki çocukların anne ve babalarının akraba 

evliliği yapmış olma ve olmamaları ile hastalığın görülmesi arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmemiştir.Literatürde akraba 

evliliği ile LHH arasındaki ilişkiyle ilgili literatüre rastlanmamıştır. 

� LHH  grubunda ve kontrol gruplarındaki çocukların gebelik ve büyüme 

dönemlerinde yaşadıkları evde sigara içilmesi ve içilmemesi ile gruplar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Sonuçlar 

literatürle uyumlu bulunmuştur. 

� Kontrol grubu ve LHH gruplarındaki çocukların doğdukları ve yaşamaya 

devam ettikleri evlerinin yakınında fabrika bulunması ile gruplar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır. 

� LHH tanısı almış çocukların tanı konuluncaya kadar geçen sürede 

yaşadıkları evin 500 metre yakınında  benzin istasyonu bulunup 

bulunmaması ile hastalıkların görülmesi arasında istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık bulunmamıştır. 

� LHH  grubunda ve kontrol grubundaki çocukların evlerinin ana cadde 

üzerinde olması ile gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık bulunmamıştır. 

� LHH grubunda ve kontrol grubundaki çocukların evlerinin yakınında 

yüksek gerilim hattı varlığı ile gruplar arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir  farklılık bulunmamıştır.   
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� LHH grubunda ve kontrol gruplarındaki çocukların ailelerinin nüfus 

sayıları ile gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamıştır. 

� Kontrol grubunda ve LHH gruplarındaki  çocukların ailelerinin otomobil 

sahibi olmaları ile gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık görülmemiştir. 

� LHH grubunda ve kontrol gruplarındaki çocukların ailelelerinin yazlık 

sahibi olması ile gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamıştır. 

� LHH grubunda ve kontrol gruplarındaki  çocukların ailelerinin yurt dışı 

seyahat yapabilme imkanı ile gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir farklılık bulunamamıştır. 

� Kontrol grubu ve LHH gruplarındaki çocukların annelerinin gebelik 

dönemlerinde herhangi bir infeksiyon hastalığı geçirmiş olmaları ile 

gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmemiştir. 

� Kontrol grubu ve LHH gruplarındaki çocukların annelerinin gebelik 

döneminde antibiyotik kullanmaları ile gruplar arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir  farklılık görülmemiştir. Sonuçlar literatüre uygun 

bulunmuştur. 

� LHH grubu ve kontrol gruplarındaki çocukların annelerinin gebelik 

döneminde düzenli tansiyon ilacı kullanmaları ile gruplar arasında  

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 

� Kontrol ve LHH grubundaki çocukların annelerinin gebelik 

dönemlerinde tranklizan ilaç kullanması ile gruplar arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık görülmemiştir. 

� Kontrol grubu ve LHH gruplarındaki çocukların annelerinin gebelik 

döneminde hormon ilacı kullanması ile gruplar arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 

� Kontrol grubu ve LHH gruplarındaki çocukların annelerinin gebelik 

döneminde ağrı kesici kullanması ile gruplar arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 
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� LHH grubu ve kontrol grubundaki annelerin çocuklarına gebelikleri 

sırasında sigara tüketmeleri ile gruplar arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir  farklılık bulunamamıştır. 

� LHH grubu ve kontrol gruplarındaki çocukların annelerinin çalışma 

grubundaki çocuklarına gebelikleri sırasında hergün en az bir fincan 

kahve içme alışkanlığı olması ile gruplar arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık görülmemiştir. 

� LHH grubu ve kontrol gruplarındaki çocukların annelerinin çalışma 

grubundaki çocuklarına gebelikleri  sırasında günde en az bir bardak çay 

içme alışkanlıklarının olması  ile gruplar arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 

� Kontrol grubu ve LHH grubundaki çocukların ailelerinde kanser 

hastalığı  görülmesi ile gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık bulunmamıştır. 

� Kontrol grubunda ve LHH grubundaki çocukların ailelerinde romatizmal 

hastalık varlığı ile gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık görülmemiştir. 

� Kontrol grubunda ve LHH grubundaki çocukların ailelerinde tüberküloz 

hastalığı ile gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

görülmemiştir. 

� LHH grubunda ve kontrol grubundaki çocukların ailelerinde kalp damar 

hastalığı görülmesi ile gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık görülmemiştir. 

� LHH tanısı almış çocuklar ve kontrol grubundaki çocukların gestasyon 

haftası ile gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

görülmemiştir. 

� Kontrol grubu ve LHH grubundaki  çocukların doğumda asfiksi 

geçirmeleri ile gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamıştır. 

� LHH tanısı alan ve kontrol grubundaki çocukların yenidoğan döneminde 

exchange transfüzyon tedavisi almadıkları görülmüştür. LHH grubundaki 
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çocukların yenidoğan döneminde hipoglisemi sorunu yaşamadıkları 

görülmüştür. 

� LHH tanısı alan çocuklar ve kontrol grubundaki çocukların yenidoğan 

döneminde fototerapi tedavisi alması ile gruplar arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık görülmemiştir. 

� Yenidoğan döneminde sepsis geçirilmesi ile kontrol ve LHH grupları 

arasında  istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmemiştir. 

� Yenidoğan döneminde herhangi bir infeksiyon hastalığı geçirilmesi ile 

kontrol ve LHH grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

görülmemiştir. 

� Kontrol grubu ve LHH gruplarındaki çocukların yenidoğan 

dönemlerinde oksijen tedavisi almaları ile gruplar arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 

� Yenidoğan döneminde röntgen maruziyeti ile hastalık grupları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 

� Kontrol grubu ve LHH gruplarındaki çocuklara yenidoğan döneminde K 

vitamini yapılması ile gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık görülmemiştir. 

� LHH grubu ve kontrol gruplarındaki çocukların göbek düşme zamanları 

ile gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamıştır.  

� Çalışmamızda çocukların çocukluk döneminde transfüzyon hikayesi ile 

hastalık türü arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamıştır. 

� LHH grubu ve kontrol gruplarındaki çocukların süt ve oyun çocukluğu 

döneminde akciğer hastalığı geçirmeleri ile gruplar arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.  

� LHH grubu ve kontrol gruplarındaki çocukların süt ve oyun çocukluğu 

döneminde deri hastalığı geçirmeleri ile gruplar arasında istatistiki olarak 

anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 
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� LHH grubu ve kontrol gruplarındaki çocukların süt ve oyun çocukluğu 

döneminde KBB hastalığının varlığı ile gruplar arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 

� Çocukların çocukluk döneminde karaciğer hastalığı olması ile gruplar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık  bulunmamıştır. 

� Çocukluk çağı hastalıklarının LHH için riskli olup olmadığı araştırılmış 

ve çocukluk döneminde çocukluk çağı infeksiyonlarının geçirmesi ile 

gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir  farklılık bulunmamıştır. 

� LHH grubunda ve kontrol grubundaki çocukların tanı alıncaya kadar 

geçen sürede zehirlenme tanısı almış olması ya da olmaması  ile  gruplar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 

� LHH grubunda ve kontrol grubundaki çocukların tanı alıncaya kadar 

geçen sürede ruhsal destek tedavisi görmesi ile gruplar arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 

� Çocukluk döneminde aşılanma durumu ile gruplar arasında istatistiksel 

olarak  anlamlı bir  farklılık bulunmamıştır. 

� LHH grubunda ve kontrol gruplarındaki çocukların anne sütü almaları ile 

gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmemiştir. 

� Kontrol grubunda ve LHH grubundaki çocukların tanı alıncaya kadar 

süre içerisinde kına kullanmış olmaları ile gruplar arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık görülmemiştir.  

� Kontrol grubunda ve LHH gruplarındaki çocukların hastalık tanısı 

alıncaya kadar geçen sürede düzenli olarak demir preparatı kullanmış 

olması ile gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

görülmemiştir. 

� LHH tanısı almış çocuklarda diş problemlerinin yaşandığı 

görüldüğünden flor kullanımının risk oluşturup oluşturmadığı 

araştırılmış ve LHH grubunda ve kontrol gruplarındaki çocukların 

düzenli olarak flor preparatı kullanması ile gruplar arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.  
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� Kontrol grubunda ve LHH gruplarındaki çocukların çay içme 

alışkanlıklarının olması ile gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir farklılık bulunamamıştır. 

� Kontrol grubu ve LHH gruplarındaki çocukların organik beslenmiş 

olmaları ile gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamıştır. 

� Kontrol grubu ve LHH gruplarındaki çocukların fastfood yeme 

alışkanlığı ile gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

görülmemiştir.  

� LHH grubu ve kontrol grubundaki çocukların televizyon seyretmeleri ile 

gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmemiştir.  

� Kontrol grubu ve LHH gruplarındaki çocukların bilgisayar kullanmaları 

ile gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

görülmemiştir.  

 

LHH etyolojisinin tanımlanabilmesi için daha birçok çalışma yapılması 

gerekmektedir. Hastalık belirtileri konusunda tüm sağlık çalışanları aydınlatılmalı, 

tanının konma zamanı kısaltılmalıdır. Annelerin gebelikte kına kullanımı için daha 

geniş bir çalışma yapılmalıdır. Kına kullanımı ile birlikte saç boyama da araştırılmalıdır. 

Dikkat çeken bir nokta hastanelerde K vitamini uygulamasının yapıldığı ancak bu 

verinin çocuk aşı kartlarına işlenmemesi nedeniyle bilgiye erişilememesi olmuştur. Aşı 

kartlarına bu durumun ve apgar puanlarının da yazılması gerekmektedir. Apgar puanları 

ile ilgili bilginin aşı kartlarında yazılmaması nedeniyle bu soru cevaplandırılamamıştır. 

LHH grubundaki çocukların, kontrol grubundaki çocuklardan daha az güneş alan 

evlerde oturdukları görülmüştür. Bu çalışmanın da daha büyük hasta sayıları ile 

tekrarlanması doğru olacaktır. LHH grubundaki çocukların kontrol grubundaki 

çocuklardan daha az fındık tükettikleri görüldü. Bu durum çocukların yaşlarının küçük 

olmasından kaynaklanmaktadır. Annelerin gebelik dönemlerinde sigara kullanımı 

anlamlı olarak görülmemiş ancak LHH grubundaki anneler kontrol grubundaki 

annelerden  daha çok sigara içmişlerdir. Çocukların doğdukları evlerde sigara içilmesi 
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(pasif içicilik) LHH grubunda kontrol grubundan yüksek bulunmuştu. Annelerin 

gebelikten önce sigarayı bırakmaları tavsiye edilmelidir. Kontrol grubundaki anneler 

LHH grubundaki annelere göre daha çok vitamin ve demir preparatı kullanmışlardır. 

Annelerin gebeliklerinde vitamin ve demir preparatları kullanımları teşvik ve takip 

edilmelidir. LHH grubundaki çocuklar kontrol grubundaki çocuklardan daha az havale 

geçirmiş ve allerjik hastalıkları olmuştur. LHH grubundaki çocuklar kontrol grubundaki 

çocuklara göre daha az diş fırçalamışlardır. LHH grubundaki çocuklar kontrol 

grubundan daha az cep telefonu kullanmıştır. LHH grubundaki anneler gebeliklerinde 

kontrol grubuna göre daha az cep telefonu kullanmışlardır. LHH grubundaki çocukların 

cep telefonu kullanımı, yaş gruplarının küçük olmasından dolayı kontrol grubuna göre 

daha az görülmüştür. Kontrol grubundaki çocukların ailelerinin gelir grubu 2000 TL ve 

üzerinde olup LHH grubunda ekonomik gelirin daha az olduğu görülmüştür.  

Langerhans hücreli histiyositoz alt gelir grubunun hastalığı olabilir mi?  

 



 

 

 

 

108

KAYNAKLAR 

1. Schmidt S, Georg Erich G. Extra-osseous involvement of Langerhans’cell   

histiocytosis in      children. Pediatric Radiology  2004;34:313–21. 

2. Doğan D, Yurt A, Koç SB. Öksürük, solunum zorluğu, üç aylıktan beri 

süregelen döküntü ve otit yakınması ile getirilen bir yaşında erkek hasta:Ayın 

olgusu.  Türk Pediatri Arşivi 2008;43:32-4. 

3. Michael P, Glotzbecker D, Carpentier F. Clinical presentation, pathogenesis and 

treatment from the LCH: Etiology Research Group at The Children's Hospital of  

Philadelphia. The University of Pennsylvania Orthopaedic Journal 2002;15: 67–73. 

4. Odame I, Li P, Lau L. Pulmonary langerhans cell histiocytosis:A variable disea 

se in childhood. Pediatr Blood Cancer 2006;47:889-93. 

5. Nicholson HS, Egeler M, Nesbit ME. The epidemiology of langerhans cell 

histiocytosis. Hematology/Oncology Clinics of North America 1998;12(2):379-382 

6. Arceci R.J, Longley B.J,Emanuel P.D. Langerhans cell histiocytosis in children. 

American Society of Hematology 2002; 

7. Bhatia S, Nesbit ME Jr, Egeler RM, Bucley JD, Mertens A, Robison LL. 

Epidemiologic study of Langerhans cell histiocytosis in children. Journal Pediatrics 

1997;130(5):774-784 

8. Hamre M, Hedberg J, Bucley J, Bahatia S, Finlay J, Meadows A, Nesbit M, 

Smithson A, Robinson L. Langerhans cell histiocytosis an exploratory 

epidemiologic study of 177 cases.Medical and Pediatric Oncology 1997;28(2):92-97 

9. Stalemark H, Laurencikas E, Karis J, Gavhed D, Fadeel B, Henter JI. Incidense of 

Langerhans cell histiocytosis in children:A population-based study.Pediatric Blood 

Cancer 2008;51(1):76-81 

10. Tanyeli A. Histiyositozis Sendromları 28-08-2009, 

http://histiocytosis.spaces.live.com/blog/ 

11. Christopher RS. Langerhans cell histiocytosis. 26-08-2009, 

      http://emedicine.medscape.com 

      12. Gül Ü, Kılıç A, Anadolu R. Hand-Schuller-Christian Disease: A Case Report 

      Hand-Schuller-Chrıstıan Hastalığı. Türkiye Klinikleri JDermatol 2006;16:130- 133 

 



 

 

 

 

109

  13. Christopher RS, Markus DB. Langerhans Cell Histiocytosis.26-08-2009, 

http://emedicine.medscape.com 

14.Çil T, Gökalp D, Tuzcu A ,Isıkdoğan A, Bahçeci M. Yetişkin Langerhans 

Hücreli Histiyositoz. Türkiye Klinikleri Journal of  Medical Sciences. 2007; 

27(4):633-635 

15. Egeler, RM. LCH: The Symptoms, Diagnosis and Treatment, M.D., Ph.D.,    

Leiden University Medical Center, Leiden, The Netherlands. 01-09-

2009,http://histio.org 

16. Şahin F, Özen KP, Vural F, Kamer S, Argın M, Anacak Y, Hekimgil M, 

Saydam G.Retrospective analysis of seven patients with adult-onset langerhans 

cel histiocytosis syndromes: A single center experience Turk J Hematol 2007; 

24:75-79 

17. Akçay Ş, Eyüboğlu FÖ, Arıcan A, Demirhan B. Pulse steroid tedavisinin 

Langerhans hücreli histiositozis olgusundaki etkinliği. Solunum Hastalıkları 

2000;11: 419-425 

18. Karakaş A, Emir S, Üstünsalih İY, Ergen S, Vidinlişan S. Tanıda Gecikme 

Nedeni İle Multisistem Tutulum Gözlenen Langerhans Hücreli Histiositoz 

Olgusu Yeni Tıp Dergisi 2006; 23: 249-251 

19. Maurizio A, Egeler RM. PhDClinical Aspects Of  Langerhans Cell 

Histiocytosis 

20.Tun K, Türkoğlu ÖF, Okutan Ö, Yeşilkılıç Ş, Beşkonaklı E, Özen Ö. 

Eosinophilic Granuloma in The Young Adult Patient : A Case Report Journal of 

Neurological Sciences 2005, Volume 22, Number 4, Page(s) 421-424 

21. Kadıköylü G , Kaçar F , Polatlı M , Şentürk T , Özgel N , Bolaman Z. 

Eozinofilik Granulomda asemptomatik akciğer tutulumu ADÜ Tıp Fakültesi 

Dergisi 2001 ; 2(1):29 

22. Ladish S. Histiocytosis Syndromes of Chilhood in Cancer and Beningn 

Tumors.Kliegman RM, (eds), Nelson Textbook of Pediatrics, Philadelphia, 

Sounders Elsevier,18 th.edition 2007, pp:2161-2162 

23. Guyot-Gobin A, Donadieu J, Barkaoui M, Bellec S, Thomas C, Clavel J. 

Descriptive epidemiology of childhood Langerhans cell  histiocytosis in 



 

 

 

 

110

France,2000-2004. Pediatr Blood Canser 2008; 51: 71-75 

24.Yağcı B, Varan A. Langerhans Hücreli Histiyositoz.Klinik 

Gelişim;20(2):146-152 

25. Kalaç N, Gözü A, Tansel E, Bakırcı T, Demirağ F, Gebesoğlu B, Aydın L, 

Asanoğlu HC. Pulmoner Langerhans Hücreli Histiyositozis Turkish Medical 

Journal 2007, 1:163-167 

26.Yazıcı N, Yalçın B, Çiftçi AO, Orhan DH, Büyükpamukçu M. Langerhans 

cell histiocytosis with involvement of nails and lungs in an adolescent. Journal 

of Pediatric Hematology/Oncology 2008; 30:77-80 

27.Eralp L, Özger H, Özkan K,Bilsel Kebud R.Ayan İ. Çocuklarda kemik ve 

yumuşak doku tutulumu gösteren Langerhans hücreli histiositozun cerrahi 

tedavisi. Acta Orthopaedica Traumatologica Turcica 2006;40(4):280-284 

28. Devecioğlu Ö, Sarıbeyoğlu E.T. Çocukluk Çağında Histiyositozlar. Türkiye 

Klinikleri Journal of Pediatric 2009;5(4):131-44 

29. Güneş T, Demir F, Patıroğlu T, Öztürk M. A, Karakükçü M, Uğraş R. 

Spontan Pnömotoraksla gelen Langerhans hücreli histiositoz: Bir vaka takdimi 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2004;47(3):201-204 

30. Lau MSL, Stuurman K, Weitzman S. Skeletal Langerhans cell histiocytosis 

in children:Permanent Consequences and health-related quality of life in long 

term survivors. Pediatric Blood Canser 2008;50:607-612 

31. Abla O, Weitzman S, Minkov M, McClain KL, Visser J, Filipovich A, Grois 

N. Diabetes insipidus in Langerhans cell histiocytosis:When is teratment 

indicated. Pediatric Blood Cancer 2009;52:555-556 

32. Oğuzkurt P, Sarıalioğlu F, Ezer SE, İnce E, Kayaselçuk F, Hiçsönmez A. An 

uncommen presenting of Langerhans cell histiocytosis:Focal perianal lesion 

withou systemic involvement.Journal of Pediatric Hematology Oncology 

2008;30:915-916 

33. Skoulakis CE, Drivas EI, Papadakis CE, Bizaki AJ, Stavroulaki P, Helidonis 

ES.Langerhans cell histiocytosis presented as bilateral otitis media and 

mastoiditis. TheTurkish Journal of Pediatrics 2008;50:70-73 



 

 

 

 

111

34. Alston RD, Tatevossian McNally RJQ,  Kelsey A, Birch JM, Eden 

TOB.Incidence and Survival Childhood Langerhans Cell Histiocytosis in 

Northwest England from1954 to 1998. Pediatric Blood Cancer 2007;48:555-560 

35. Haupt R, Nanduri V, Calevo MG, Bernstrand C, Braier JL, Broadbent V, 

Rey G,McClain KL, Janka-Schaub G, Egeler RM. Permanent consequences in 

Langerhans cell histiocytosis patients:A pilot study from the Histiocyte Society-

Late effects study group. Pediatric Blood Cancer 2004;42:438-444 

36. Glotzbecker MP, Dormans JP, Pawel BR, Wills BP, Joshi Y, Elkan M, 

Hodinka RL.Langerhans cell histiocytosis and human herpes virus (HHV-6), an 

analysis by real-time polymerase chain reaction. Journal of Orthopaedic 

Research March 2006; 313-320 

37. Slachmeulder M, Geissmann F, Lepelletier Y, Fournet J, Brousse N, Thomas 

C, Donadieu J, Gessain A.No association between Langerhans Cell Histiocytosis 

and human herpes virus 8. Medical Pediatric Oncology 2002;39:187-189 

38. Nanduri V, Tatevossian R, Sirimanna T.High insidence of hearing loss in 

long-term survivors of multisystem Langerhans Cell Histiocytosis. Pediatric 

Blood Cancer 2010;54:449-453 

39. Shahlaee AH, Arceci RJ. Histiocytic disorders. In:Arceci RJ, Hann 

IM,Smith OP (eds), Pediatric Hematology, Philadelphia, Third Edition 

Blackwell Publishing 2006, pp:340-360 

40. Beutler E, Licthman MA, Coller BS, Kipps TJ,Seligsohn U.Williams 

Hematology, New York, Sixth Edition The Mc Graw-Hill Companies printed in 

the USA.Copyright 2001,pp:201 

41. Lanzkowsky P. In Manuel Pediatric Hematology and Oncology. Lankowsky 

P (ed), San Diego, Third Edition , Academic Press, 2000, pp:571-575 

42. Salotti JA, Nanduri V, Pearce MS, Parker L, Lynn R, Windebank KP. 

Incidence and clinical features of Langerhans cell histiocytosis in the UK and 

Ireland. Archives of  Disease  Childhood  2009;94:376–380 
43. Abla O, Egeler MR, Weitzman S. Langerhans cell histiocytosis: Current 

concepts and treatments. Cancer Treatment Reviews 2010;36: 354–359 



 

 

 

 

112

44. The French Langerhans' Cell Histiocytosis Study Group. A multicentre 

retrospective survey of Langerhans' cell histiocytosis: 348 cases observed 

between 1983 and 1993. Archives of Disease in Childhood 1996;75:17-24 

45. Muller J, Garami M, Hauser P, Schuler D, Csoka M, Kovacs G. Hungarıan 

Experıence wıth Langerhans cell Hıstıocytosıs ın Chıldhood. Pediatric 

Hematology and Oncology 2006;23:135–142 

46. Pang D, Nally R, Birch JM.Parental smoking and childhood cancer:results 

from the United Kingdom Childhood Cancer Study.British Journal of Cancer  

2003; 88: 373-381 

47. Egeler RM, Annels NE.Langerhans Cell Histiocytosis: A Pathologic 

Combination of Oncogenesis and Immune Dysregulation. Pediatric Blood 

Cancer 2004;42:401–403 

48. Perçinel S, Dizbay Sak S, Savaş B. Pulmoner Langerhans Hücre 

Histiyositozisi:Klinikopatolojik Özellikler. Solunum Hastalıkları  2007; 18: 174-

180 

49.Göynümer G, Sarıgül SN, Sümbül M. Gebelikte demir kullanımı ve 

hematolojik yansımaları. Perinatoloji Dergisi 2004;12(4);168-172 

50. Shimikage M, Sasagawa T, Kimura M, Shimakage T, Seto S, Kodama K, 

Sakamoto H. Expression of Epstein-Barr Virus in Langerhans’ Cell 

Histiocytosis. Human Pathology 2004;35: 862-868 

51. Jenson HB, McClain KL, Leach ct, Deng J, Gao SJ. Evaluation of Human 

Herpesvirus Type 8 Infection in Childhood Langerhans Cell Histiocytosis. 

American Journal of Hematology 2000;64:237–241 

52. Arceci R, Frederic H. The Histiocytoses in İnfancy. Seminars in 

Perinatology 1999;23:319-331 

53. Choi SW, Bangaru BS, Wu CD, Finlay CL. Gastrointestinal Involvement in 

Disseminated Langerhans Cell Histiocytosis (LCH) With Durable Complete 

Response to 2-Chlorodeoxyadenosine and High-Dose Cytarabine. Journal of 

Pediatric Hematology/Oncology 2003;25: 503-506 

54. Cardinalli IA, Soares FA. Langerhans cell histiocytosis and its relationship 

with Epstein-Barr virus. Human Pathology 2006;37:1508-1511 



 

 

 

 

113

55. Matsubayashi T,  Miwa Y, Saito I, Matsubayash Ri.  KL-6: Marker for Pulmonary 

Involvement in Langerhans Cell Histiocytosis in Infants. Journal of  Pediatric  

Hematology  Oncology 2004; 26:584-586 

56. Imashuku S, Ishida S, Koike K, Ichikawa M, Minato T, Suzuki Y, Kobayashi R, 

Morimoto A. Cerebellar Ataxia in Pediatric Patients With Langerhans Cell 

Histiocytosis. Journal of  Pediatric  Hematology  Oncology 2004; 26:735-739 

57. Lin CH, Lin WC, Chiang IP, Ho YJ, Peng CT, Wu KH. Langerhans Cell 

Histiocytosis With Thyroid and Lung Involvement in a Child: A Case Report. Journal 

of  Pediatric  Hematology  Oncology 2010;32;309-311 

58. Arceci RJ. The Histiocytoses: The Fall of the Tower of Babel. European Journal of 

Cancer 1999;35:747-767 

59. Ansari S, Vassough P, Haddad D. LCH in one family. Acta Medica Iranica 

2004;42:154-157 

60. Tazi A. Erişkin akciğer Langerhans hücreli histiyositozisi. European Respiratory 

Journal 2006;27:1272-1285 

61.Yapıcı G, Can G,Şahin Ü.Çocuklarda asemptomatik kurşun zehirlenmesi. 

Cerrahpaşa Journal Medicine 2002;33:197-204 

62.Leahy MA, Krejci SM, Friednash M. Human herpesvirus 6 is present in lesion of 

Langerhans cell histiocytosis. Journal of Invest Dermatology 1993;101:642-645 

63.Yarış F, Dikici MF.Akılcı ilaç kullanımı.Aile Hekimliği Dergisi 2008;(2):42-45 

64.Madazlı R, Bulut B, Oncül M, Artar G, Benian A. Gebelik ve Tiroid Hastalıkları 

Olgularının Değerlendirilmesi. Cerrahpaşa Tıp Dergisi 2007;38:46-50 

65.Oral M, Celayir AC.Radyasyonun fetüs ve yenidoğan üzerine etkileri. Perinatoloji 

Dergisi 2001;9(1):1-5 

66.Akyüz A, Kaya T, Şenel L. Annenin emzirme davranışının ve emzirmeyi etkileyen 

durumların belirlenmesi. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 2007;6(5): 331-335 

67.Sevgi L. EM alanlar ve insan sağlığı: İstatistiksel çalışmalar ve 

Epidemiyoloji Endüstriyel&Otomasyon 2005;Nisan 

68.Köroğlu DE, Kutlu R.Sigara içen ve içmeyen gebe  kadınlarda plasenta 

kadmiyum,kurşun,çinko,bakır ve demir düzeylerinin değerlendirilmesi.Aile 

Hekimliği Dergisi 2009;3(5): 

 

 



 

 

 

 

114

EK 4:PEDİATRİK HEMATOLOJİ/ONKOLOJİ BD. 

EPİDEMİYOLOJİK ANKET FORMU 

 

Hastanın tanısı:…………………………………………………………………………………. 
Adı:………………………………......Soyadı:……………………………..Cinsi:…………….. 
Protokol No:………………………………… 
Tanıda yaş:………………………………….. 
Adres:…………………………………………………………………………………………… 
Tel:…………………………………………..GSM.........….…………………………………… 
Doğum yeri:  İlçe:…………………………………….İl:………………………………………. 
Anne tarafı doğum yeri:  İlçe:………………………………..…İl:……………………………. 
Baba tarafı doğum yeri:   İlçe:………………………………….İl:…………………………….. 
ANNE ile ilgili olarak:  Yaş:…………………………Hastalık:……………………………….. 
Anne eğitim durumu(yıl):…………………Baba eğitim durumu(yıl):………………………… 
Annenin mesleği:…………………. .……...Babanın mesleği:………………………………… 
Kaçıncı gebelik:…………………………………..Kaçıncı çocuk:…………………………….. 
Invitro fertilizasyon:…………………………Oral kontraseptif        Var □               Yok □ 
Akraba evliliği    Var □               Yok □ 
 
EV BİLGİLERİ 
 
  Evet  Hayır   
Apartman          □     □      Açıkla:………….…………………………………… 
Müstakil ev   □     □     Açıkla:………….…………………………………… 
 
YAKININDA RİSKLİ ALANLAR    
    Var          Yok  
Fabrika      □        □    Açıkla:………….…………………………………… 
Benzin İstasyonu               □              □    Açıkla:………….…………………………………… 
Cep tel baz ist.                   □              □    Açıkla:………….…………………………………… 
Yüksek gerilim hattı          □              □    Açıkla:………….…………………………………… 
Sigara kullanan                  □              □    Açıkla:………….…………………………………… 
Yol kenarına yakın     □              □    Açıkla:………….…………………………………… 
Görüntüleme merkezi        □              □    Açıkla:………….…………………………………… 
 

EKONOMİK DURUM 

Aylık  gelir:…………………………………………………………………………………… 
Kaç kişi yararlanıyor:…………………………………………………………………………… 
 
                                     Var         Yok 
 
Otomobil    □             □        Açıkla:………….……………………………… 
Yazlık     □             □        Açıkla:………….………………………………… 
Yurtiçi seyahat                □             □        Açıkla:………….………………………………… 
Yurt dışı seyahat  □             □        Açıkla:………….………………………………… 
Özel okul   □             □        Açıkla:………….………………………………… 
Özel dersler    □             □        Açıkla:………….………………………………… 
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GEBELİK DÖNEMİ İLE İLGİLİ BİLGİLER 

                     

                                Var          Yok 

İnfeksiyon           □          □          Açıkla:………….…………………………………… 
Radyasyon                □            □           Açıkla:………….…………………………………... 
İlaç          □          □         Açıkla:………….…………………………………… 
3-Antihipertansif      □             □        Açıkla:………….…………………………………… 
4-Trankilizan            □            □        Açıkla:………….…………………………………… 
5-Antibiotik         □          □         Açıkla:………….………………………………….. 
6-Demir         □          □        Açıkla:………….………………………………… 
7-Vitamin         □          □        Açıkla:………….…………………………………… 
Alkol          □             □        Açıkla:………….…………………………………… 
Sigara          □             □        Açıkla:………….…………………………………… 
Kahve            □           □        Açıkla:………….…………………………………… 
Çay             □           □        Açıkla:………….…………………………………… 
Keyif maddesi          □              □             Açıkla:………….…………………………………… 
Kına kullanımı         □              □             Açıkla:………….…………………………………… 
Cep telefonu kullanma□              □               
Açıkla:………….…………………………………… 
………………                                          Açıkla:………….………………… 
 
    AİLE HASTALIK ÖYKÜSÜ 
 
  Anne      Baba      A.anne      Dede      B.anne      Dede      I.Kardeş     II.Kardeş 
1.Tiroid             □          □           □           □           □            □            □               □ 
2.Diabet            □          □           □           □           □            □            □               □ 
3.Kanser           □          □           □           □           □            □            □               □ 
4.Allerji            □          □           □           □           □            □            □               □ 
5.Deri Hast.      □          □           □           □           □            □            □               □ 
6.Romatizma    □          □           □           □           □            □            □               □ 
7.Tüberküloz    □          □           □           □           □            □            □               □ 
8.İnfeksiyon      □          □           □           □           □            □            □               □ 
9.Tromboz        □          □           □           □           □            □            □               □ 
10…………... 
     

    DOĞUM/DOĞUM SONRASI BİLGİLERİ 

D.tartısı:………………………….D.boyu:……………………B.çevresi:…………………… 
Asfiktik doğum:…………………….Apgar:………………………… 
Gestasyon yaşı:……………………. 
Kan grubu:  Çocuk:……….Anne:………..Kan değişimi:……………...Foto:………………… 
 
   Var         Yok      
Hipoglisemi  □           □     Açıkla:………….…………………………………… 
İnfeksiyon              □           □     Açıkla:………….…………………………………… 
YD. Sepsisi   □           □      Açıkla:………….……………………………         
Anne sütü   □           □     Açıkla:………….…………………………………… 
Sarılık                           □           □     Açıkla:………….…………………………………… 
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…………………..   □           □  Açıkla:………….……………………………….
         
Radyasyon    □           □         Açıkla:………….………………………………… 
Oksijen    □           □          Açıkla:………….……………………………… 
K vitamini    □           □          Açıkla:………….……………………………… 
Sünnet                 □           □   Açıkla:………….…………………………………. 
…………………..  □           □      Açıkla:………….…………………………………. 
………………                □           □       Açıkla:………….………………………………….
         
Göbeğin düşme zamanı     0-7 gün    □        8-14 gün    □        15-21 gün  □           >21 gün □ 
 
   SÜT ÇOCUĞU/OYUN ÇOCUĞU 
   Var             Yok 
Havale geçirme  □           □     Açıkla:………….……………………………………                              
Alerji         □           □     Açıkla:………….…………………………………… 
İlaç kullanımı                 □           □     Açıkla:………….……………………………………                             
Ameliyat                        □           □     Açıkla:………….……………………………………                             
Transfüzyon                   □           □     Açıkla:………….……………………………………                           
Göz kusuru                  □           □     Açıkla:………….……………………………………                            
Karaciğer Hst.             □           □     Açıkla:………….……………………………………                              
Akciğer Hst.                □           □     Açıkla:………….……………………………………                              
Deri Hst.                      □           □     Açıkla:………….……………………………………                              
Böbrek Hst.                 □           □     Açıkla:………….……………………………………                              
KBB Hst.                    □           □     Açıkla:………….……………………………………                              
Barsak Hst.                 □           □     Açıkla:………….……………………………………                              
Genetik Hst.                □           □     Açıkla:………….……………………………………                             
İnfeksiyon Hst.            □           □     Açıkla:………….……………………………………                                      
Zehirlenme                  □           □     Açıkla:………….……………………………………      
Ruhsal destek alma     □  □     Açıkla:………….……………………………………      
 
 
                             AŞILARI 
 
BCG     □     □     □     □     □            Açıkla:………….…………………………… 
DBT        □     □    □     □      □            Açıkla:………….…………………………                                               
Polio            □     □     □     □     □           Açıkla:………….……………………………                                                
HIB             □     □     □     □     □            Açıkla:………….………………………………                                               
Hep B.      □     □     □     □     □            Açıkla:………….……………………………                                                      
Hep A.         □     □     □     □      □          Açıkla:………….…………………………                                                                
Kızamık       □     □     □     □      □          Açıkla:………….…………………………                                                                                            
Kızamıkcık   □     □     □     □     □            Açıkla:………….……………………………                                                                                                    
Kabakulak    □     □     □     □     □            Açıkla:………….……………………………                                                
Suçiçeği       □     □     □     □     □            Açıkla:………….……………………………                                                  
Streptokok □     □     □     □     □            Açıkla:………….……………………………                                                                                   
Grip            □    □     □     □      □            Açıkla:………….……………………………                                                                                                      
………………                                             Açıkla:………….……………………………… 
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ALIŞKANLIKLARI 
    
                    Var           Yok       
Kına kullanımı                     □    □ Açıkla:………….…………………………… 
Baharat kullanımı                □               □ Açıkla:………….…………………………………… 
………………….                □               □ Açıkla:………….…………………………………                                
………………….                □            □ Açıkla:………….……………………………………                                 
Karalahana                           □            □ Açıkla:………….……………………………………                                
Fıstık                                    □   □ Açıkla:………….……………………………………                                 
Fındık                                   □   □ Açıkla:………….……………………………………                                 
Vitamin kullanımı                □   □ Açıkla:………….……………………………………                                
Demir kullanımı                   □  □ Açıkla:………….…………………………                                
Flor kullanımı                      □            □  Açıkla:………….……………………………………                                 
Çay tüketimi                        □            □  Açıkla:………….……………………………………                                 
Organik beslenme                □            □  Açıkla:………….……………………………………                                 
Fast food                              □            □  Açıkla:………….……………………………………                                
Güneşe maruziyet                □            □  Açıkla:………….……………………………………                               
Televizyon seyretme            □              □   Açıkla:………….……………………………………  
Televizyonda oyun oynama □             □    Açıkla:………….…………………………………… 
Bilgisayar kullanma             □              □    Açıkla:………….…………………………………… 
Cep telefonu kullanma         □              □    Açıkla:………….…………………………………… 
Sigara kullanma                    □              □    Açıkla:………….…………………………………… 
Alkol kullanma                     □              □    Açıkla:………….…………………………………… 
Diş fırçalama                         □             □    Açıkla:………….…………………………………… 
Müzik aleti                            □             □    Açıkla:………….……………………………………  
 
 

 

TTTTTTThe Histiocytoses of InfancyThe 
Histiocytoses of Infancy 

Frederick Huang and Robert ArceciThe Histiocytoses of 
Infancy 
Frederick Huang and Robert Arceci 
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ETİK KURUL KARARI 
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Yayınları/Tebligleri Sertifikaları/Ödülleri  

 

 

 

Düzenlenen Kurs Kongreler 

 

1-XVIII:Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi I.Ortopedi ve Travmatoloji 

Hemşireliği Kursu İstanbul Cevahir Kongre Merkezi 2003 

2-Hasta Ve Çalışan Güvenliği Sempozyumu Düzenleme Kurulu 14 Mart Amfisi 2008 

3-XIX.Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi II.Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği 

Kongresi,14-19 Mayıs 2005,Antalya. 

4- IV. Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Kongresi Başkanlığı 3-8 Kasım 2009 İzmir 

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:  

1. Yazgan İ. Cerrahi Paket Hazırlama Standartları. Sterilizasyon Hemşireliği Günleri 30 

Eylül-04 Ekim 1997, İstanbul, Poster,1997 

 

2. Yazgan İ. Amputasyonlar ve Amputasyonlu Hastada Hemşirelik Bakımı. II.Travma 

ve Acil Cerrahi Kongresi  30 Eylül-04 Ekim 1997, İstanbul, Sözel bildiri,Program ve 

özet kitabı, 1997 

 

3. Yazgan İ. Ortopedi Kliniğinde Dirençli Bakteriler ve Pratik Sorunlar. XVII.Akif 

Şakir Şakar Günleri 16-17 Nisan 1998, İstanbul, Sözel Bildiri, 1998 
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4. Yazgan İ. Travmalı Çocukta Hemşirelik Bakımı. 22. Pediatri Günleri 2.Pediatri 

Hemşireliği Günleri  20-21 Nisan 2000, İstanbul, Program ve özet kitabı, sayfa 270-

275, 2000 

 

5. Yazgan İ. Hemofili Hastalarının Pre ve Post-Operatif Bakımında Dikkat Edilecek 

Noktalar, I.Ulusal Hemofili Kuagülasyon Bozuklukları Hemşireliği 

Sempozyumu,İstanbul,17-19 Ocak 2002,Sözel Bildiri,2002 

 

6. Dadaş S.,Yazgan İ.Artroskopik Girişimler ve Hemşirelik Yaklaşımı,5.Ulusal 

Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi ,İstanbul,22-25 Nisan 2002,Sözel 

Bildiri,2002  

 

7. Yazgan İ.Ortopedik İnfeksiyonlar,XIX.Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 

II.Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Kongresi,14-19 Mayıs 2005,Antalya, Sözel 

Bildiri,2005 

 

8. Yazgan İ.Sağlık Uygulama Tebliği ve getirdikleri. IV.Ortopedi ve Travmatoloji 

Hemşireliği Kongresi, 3-8 Kasım 2009 , İzmir, Sözel bildiri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


