
                      COVID-19 ve Pediatrik Hastalar ile İlgili Güncel Literatür

*Verilen  bilgiler  pandemi  dönemindeki  güncel  literatür  bilgileri  göz  önünde  bulundurularak

hazırlanmıştır.  Bu  alanda  çalışmalar  devam  ettiği  için  güncel  bilgilerin  takip  edilmesi

önerilmektedir.

COVID-19  pandemisi  yenidoğanlar  dahil  her  yaş  grubunu  etkilemekle  beraber  orta  yaş

üstünde daha ağır  klinik  ve  artmış  mortalite ile  karşımıza çıkmaktadır.  Coronaviruslerin 1930'lu

yıllardan  itibaren  hem  insanlar  hem  de  hayvanlar  için  önemli  bir  hastalık  etkeni  olduğu

bilinmektedir.  12  Aralık  2019'da  Çin'in  Hubei  Eyaletinde bulunan Wuhan şehrinde ortaya  çıkan

pnömoni vakalarına neden olan yeni bir coronavirüs etkeni tanımlanmıştır. 26 Ocak 2020 tarihine

kadar 80'i ölüm ile sonuçlanan 2794 laboratuvar onaylı vaka tanımlanmıştır. İlk başlarda 2019-nCoV

ardından “Severe Acute Respiratory Syndrome Coronovirus 2 (SARS-Co2)” (Akut Solunum Sıkıntısı

Sendromu Corono virus -2)  olarak isimlendirilmiştir.  Virüsünün yaptığı  hastalık  ise  “Coronavirus

Disease” 2019 (Coronovirus Hastalığı 2019) (COVID-19) olarak isimlendirilmiştir. SARS-CoV2 virüsü

Çin'de hızlı bir şekilde yayılmakla kalmayıp tüm dünyaya yayılmıştır.

Çocuklarda COVID-19 enfeksiyonun daha az görülmesi  ve klinik gidişatın iyi olası  konusunda

ileri sürülen fikirler vardır. Çocukların immün sistemlerinin daha aktif, solunum yollarının daha

temiz (hava kirliliği ve sigara teması azlığı) olması, altta yatan hastalık azlığı, aileleri tarafından

aşırı  korunmaları  ve renin-anjiotensin sistemindeki  farklılıklar  gibi  etkenlerin bu duruma yol

açtığı düşünülmektedir.
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Çocuklarda COVID-19 Sıklığı ve Yaşlara göre Dağılımı

Çin  Hastalık  Önleme  ve  Koruma  Merkezi'nin  11  Şubat  tarihine  kadar  dokümente  ettiği

72.314  vakadan  kesin  tanılı  44.672  vakanın  %0.9'u  10  yaş  altı,  %1.2'si  10-19  yaş  arası  olarak

bildirilmiştir. 9 yaş ve altı grupta hiç ölüm yokken, 10-19 yaş arasında bir ölüm bildirilmiştir. Çin'den

bildirilen vakaların ortalama yaşı 6.7 yıldır.

Ocak-Mart 18'i arasındaki yayınlanmış 45 makaleyi gözden geçiren bir çalışmada çocuklarda

görülme sıklığı %1-5 arasında verilmiştir.

İtalya'daki  istatistikler  18 yaş  altı  olguların  %1.8  olduğunu,  ABD'de %2 civarında olduğu

bildirilmektedir.

Türkiye'de Tezer ve Demirdağ 30 Mart 2020 itibari ile toplam vakaların %1'nin pediatrik yaş

grubunda  (1  gün-17  yaş)  olduğunu  bildirmiştir.  Vakaların  %13.6'sı  1  yaşından  küçük  (3'ü

yenidoğan),  yaklaşık  %53'ü  erkek  olarak  bildirilmiştir.  Bu  vakaların  %1.7'sinde  yurtdışı  seyahat

öyküsü olduğu, %7 kadar vakanın mülteci olduğu bildirilmiştir.
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Çocuklarda COVID-19 Klinik Tablosu

Şu ana kadar yayınlanmış verilere göre çocuklarda hastalığın hafif seyrettiği bildirilmiştir.

Çok azı hastaneye yatış  gerektirmektedir. Klinik tabloda ÜSYE bulguları (burun akıntısı, tıkanıklılığı),

ateş (en sık görülen semptom), öksürük, solunum sıkıntısı, diyare, kusma (bazı olgularda sadece

gasrtroentestinal sistem semptomları bildirilmiştir), halsizlik, nörolojik bulgular (koku ve tat almada
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azalma), tromboembolik olaylar, cilt bulguları, ARDS (Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu) , şok, çoklu

organ yetmezliği, ölüm görülebilmektedir.
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Yenidoğanlarda COVID-19 

Yenidoğan  dönemi  çocukluk  çağının  en  hassas  dönemidir  ve  immün  sistemleri  özellikle

prematüre doğanlarda daha fazla olmak üzere tam gelişmemiştir. Ülkemizden ikisi yenidoğan olmak

üzere 117 COVID-19 saptanan çocuğun değerlendirildiği 21/04/2020 tarihli yayında mortalite oranı

%0 olarak bildirilmiştir.

Yenidoğan  dönemine  özel  olabilecek  vertikal  geçiş  veya  anne  sütü  ile  geçiş  henüz

kanıtlanmamıştır. Literatürde 34. gestasyon haftasında “Covıd-19” pnomonisi geçiren bir anneden

term olarak doğan bebeğinde postnatal 2.saatinde virüs spesifik IgG ve IgM saptanmıştır. Bunun

“maternal-fetal” transfer ve intrauterin enfeksiyonunun bir kanıtı olduğu spekülasyonu yapılmakla

beraber bebeğin asemptomatik olması, PCR sonuçlarının negatif olması, sadece IgM pozitifliğinin

yeterli olmayacağı ve yanlış pozitiflik ihtimalinin yüksek olması bu teoriyi zayıflatmaktadır. Vajinal

doğumlarda gaita ve idrar  aracılığı  ile perinatal  temas yoluyla bulaşabilir.  Yenidoğan bir bebeğe

asemptomatik  veya  semptomatik  hasta  anneden doğumdan  sonra  yakın  temas  yoluyla  veya

enfekte aile bireylerinden ev içi temas yoluyla geçebilir.

Doğum  şekline  karar  verirken,  anne  şüpheli  veya  kesin  enfekte  ise;  doğum  şeklinin  ne

olacağı konusunda net bir öneri bulunmamaktadır. sezaryenin normal doğuma göre bulaş riskini

azalttığını  gösteren  bir  veri  yoktur.  Normal  doğumda bulaş  riskinin  daha  fazla  olacağı  endişesi

bulunmakla beraber doğum, izolasyon şartlarını sağlayan ve mümkünse negatif basınçlı bir odada

gerçekleştirilmelidir.

Yenidoğan  “COVID-19”  kliniği  özgül  değildir.  Diğer  birçok  enfeksiyon  ajanlarının  neden

olduğu  hastalıklarda  görülebilen  belirtiler  görülebilir:  genel  durum  bozukluğu,  uykuya  eğilim,

hipertermi/ısı  instabilitesi,  takipne,  taşikardi,  kusma,  ishal,  batın  distansiyonu,  hırıltılı  solunum,

burun kanadı solunumu, apne, öksürük, siyanoz
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COVID-19 pozitif bebekte tedavi destek tedavisi şeklindedir: oksijen tedavisi, sıvı-elektrolit tedavisi,

total  parenteral  nutrisyon desteği,  ileri  hava yolu  uygulanması  ve  mekanik  ventilasyon  desteği

(ekshalasyon  filtresi  ile  invaziv/noninvaziv).  ARDS  varlığında  surfaktan  uygulaması,  inhale  nitrik

oksit,  yüksek  frekanslı  osilatuar  ventilasyon,  renal  replasman  tedavisi,  “ECMO”(Ekstrakorporal

Membran  Oksijenizasyonu)  tedavisi  uygulanır.  14  günden  küçük  olan  yenidoğanlarda

farmakokinetik, etkinlik ve güvenlik bilgisi olmadığı için lopinavir ve ritonavirin verilmemesi önerilir.

Ampirik  antibiyotik  tedavisinden  kaçınmak  gerekir.  Perinatal  geçişi  azaltmak  için  kordun  geç

klemplenmemesi önerilmektedir. Anne-bebek teması olmaksızın mümkün olan en az sayıda sağlık

personeli ile doğum gerçekleştirilmelidir. 

Referanslar

1. Dong Y, Mo X, Hu Y, Qi X, Jiang F, Jiang Z, Tong S. Epidemiology of COVID-19 Among Children

in China. Pediatrics. 2020 Mar 16. pii: e20200702. doi:10.1542/peds.2020-0702.

2. Tezer H, Demirdağ TB. Novel coronavirus disease (COVID-19) in children. Turk J Med Sci, 50,

(2020), 592-603

3. COVID-19  enfeksiyonu  veya  şüphesi  olan  yenidoğan  bebeklere  neonatal  ve  perinatal

dönemde  yaklaşım  önerileri.  Türk  Neonatoloji  Derneği  .  Rev2,  23.03.2020.

https://www.neonatology.org.tr/storage/2020/04/Untitled-attachment-00052.pdf

4. De Rose DU, Piersigilli F, Ronchetti MP, Santisi A, Bersani I, Dotta A, Danhaive O, Auriti C;

Study Group of Neonatal Infectious Diseases of The Italian Society of Neonatology (SIN).

Novel Coronavirus disease (COVID-19) in newborns and infants: what we know so far. Ital J

Pediatr. 2020 Apr 29;46(1):56. doi: 10.1186/s13052-020-0820-x. Review.

5. Ovalı F.  Yenidoğanlarda COVID-19 Enfeksiyonları. Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi, Ocak

2020; Cilt 25, Ek Sayı 1.

COVID-19 ve Kardiyak Hastalıklar

COVID-19 ve Konjenital Kalp Hastalıkları

Konjenital kalp hastalığı olan pediyatrik ve erişkin hastalar “COVID-19” açısından yüksek risk

grubundadır. Yeterli veri olmamakla birlikte hemodinamik olarak önemli doğuştan veya sonradan

edinilmiş  kalp  hastalığı  bulunan  çocukların  “COVID-19”  enfeksiyonunu  sağlıklı  çocuklara  oranla

daha ağır geçirebileceği öngörülmektedir.

• Tek ventrikül fizyolojisindeki hastalar ya da BDCPC ve Fontan palyasyonu (TCPC) yapılmış hastalar
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•  1  yaşın  altındaki  onarılmamış,  cerrahi  ya  da  transkateter  girişim  gerektiren  doğuştan  kalp

hastalıkları

• Oksijen satürasyonu sürekli olarak % 85 altında olan siyanotik doğuştan kalp hastalıkları

• Tedavi gerektiren pulmoner hipertansiyonlu hastalar

• Tedavi gerektiren kardiyomiyopatisi olan hastalar

• Doğuştan kalp hastalığı ile birlikte önemli yandaş hastalığı olanlar (kronik böbrek, kronik akciğer

hastalığı)

• Doğuştan kalp hastalığı olsun ya da olmasın kalp işlevlerini düzeltmek amaçlı ilaç kullananlar •

Kalp transplantasyonu yapılmış hastalar, ventrikül destek cihazı olan hastalar

• İmmün sistem bozukluğu eşlik edebilecek genetik hastalığı olanlar (Down sendromu, Di-George

sendromu….), COVID-19 komplikasyonları açısından yüksek risk taşıyan grubu oluşturmaktadır.

Artmış risk  nedeni  ile  bu grup hastaların korunma tedbirlerinin artırılması,  enfekte olan

bireylerin  erken  hospitalize  edilmesi,  hipertansiyon,  kalp  yetersizliği,  kapak  yetersizliği  gibi

nedenlerden dolayı ACE inhibitörleri(Anjıyotensin dönüştürücü enzim)/ ARB(Anjiyotensin reseptör

blokerleri) grubu ilaç kullanan hastaların verilerin ışığında ilaçlarına devam etmeleri önerilmektedir.
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COVID-19 ve Kardiyovasküler Komplikasyonlar

Altta  yatan  kardiyovasküler  hastalık  öyküsü  olanlarda  COVID-19  ile  ilgili  kardiyovasküler

komplikasyon  riski  daha  fazladır.  Hipotansiyon,  taşikardi,  bradikardi,  aritmi,  arteriyal  ve  venöz

tromboz veya ani kardiyak ölüm görülebilir. Miyokarditi destekleyen EKG değişiklikleri ve troponin
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yüksekliği,  ekokardiyografide  sub-klinik  diyastolik  disfonksiyon  ve  özellikle  mekanik  ventilasyon

gerektiren hastalarda sistolik disfonksiyon ve azalmış ejeksiyon fraksiyonu saptanabilir.

Myokardit sıklıkla COVID-19 un geç komplikasyonu olmakla birlikte, literatürde pnomoni, ateş ve

öksürüğün görülmediği sadece myokardit kliniği ile başvuran bir COVID-19 vakası bildirilmiştir.

COVID-19  hastalarında  troponin  ve  natriüretik  peptit  düzeylerindeki  artışlar,  myokardite  özgül

değildir.  Bu  hastalarda  myokardit  tanısı  için  myokardit  tanı  algortiması  kullanılması  gerekir.

Fulminan  myokarditli  hastalarda  ölümlerin  engellenebilmesi  için  pozitif  inotrop  tedavi,  geçici

mekanik destek cihazlarının kullanımı , glukokortikoid ve IVIG tedavisi önerilebilir.

COVID-19 pnömonisinde inflamasyon ve hiperkoagulapatinin uzun sürdüğü bilinmektedir. Yine bu

hastalarda hiperlipidemi ve glukoz metabolizma bozuklukları sık görülmektedir. Bundan dolayı akut

kardiyovasküler komplikasyonlar yanında kronik komplikasyonlar açısından hastaların takibi önemli

olabilir.
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COVID-19 Tedavisi ve Kardiyovasküler Hastalıklar

COVID-19 pnömonisinde etkisi  kanıtlanmış hidroksiklorokin kardiyak yan etkileri  olan bir

ilaçtır.  Akut  dönemde  negatif  inotrop,  periferik  vazodilatasyon  ve  ileti  sistemine  etki  ederken,

kronik dönemde myokart toksititesi ve sol ventrikül hipertofisi  yapabilir. Özellikle QT mesafesini

uzatan  amiadoron  ve  kalp  ileti  sistemine  etki  eden  beta-bloker,  ivabradin,  digoksin  gibi  ilaçlar

kullanan kalp hastalarında dikkatli kullanılmalıdır. Bu hastalarda hem hastanede tedavi süresinde



hem de taburcu olduktan sonra yakın EKG takipleri yapılmalıdır. 12 derivasyonlu EKG lerin çekilerek

ritm, PR intervali, QRS süresi ve düzeltilmiş QT intervalleri kaydedilmelidir.

Düzeltilmiş QT <480 msn olan hastalarda yakın EKG takibi ile ilaç başlanabilir. Ancak tedavi öncesi

düzeltilmiş QT >500 msn olan hastalarda alternatif tedaviler düşünülmesi gerekir. Tedavi sırasında

düzeltilmiş QT>500 msn olan yada başlangıca göre QT intevali 60 msn uzayan hastalarda tedaviye

ara verilmesi önerilir.

Azitromisin ve lopinavir/ritonavir gibi yine sınıf etkisi ile QT yi uzatan ilaçların tek başlarına yada

hidroksiklorokin ile kombinasyonları da dikkat edilmesi gereken önemli bir durumdur.
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COVID-19 ve Hematolojik Parametreler

COVID-19’da akciğerlerde yaygın mikrovasküler tromboz, ciddi hemoraji, geniş alveoler ve

interstisyel  inflamasyon  izlenir.  Akciğerlerde  yaygın  pulmoner  intravasküler  koagülopati  (PIC)

görülür.   Hastalığın  ilerleyen  dönemlerinde,  özellikle  altta  yatan  komorbiditesi  olan  hastalarda

çoğunlukla mortalite ile sonuçlanan yaygın damar içi pıhtılaşma (DIC) izlenir. D-dimer ve fibrin yıkım

ürünleri belirgin şekilde artar. PT’de bir miktar artış varken aPTT’de uzama beklenmez. Antiplazmin

ve diğer antiproteaz seviyeleri artar. Hiperkoagülasyon ile oluşan yaygın mikrotrombüs nedeniye

trombosit  sayısı  azalır.  Virüsün  hücre  duvarına  yapışması  ve  internalizasyonu  sonrası  monosit-

makrofaj aktivasyonu ve sitokin sentezi artar.

Artmış  sitokinler  özellikle  IL1-6,  TNFα,  sitokin  fırtınası  ile  belirgin  hale  gelmiş  vasküler  endotel

harabiyeti, mononükleer hücrelerin aktivasyonu, koagülasyon sisteminin aktivasyonu ile kısır döngü

şeklinde inflamasyonun artması hasarı daha da şiddetlendirir.

Hastalık seyrinde gelişen koagülopati kötü prognoz ile ilintilidir ve hastalığın seyri ile ilgili

önemli  bilgiler  vermektedir.  Bu  nedenle  COVID-19  enfeksiyonu  olan  tüm  hastalarda  D-dimer,

protrombin zamanı, fibrinojen ve trombosit sayısının ölçulmesi önerilmektedir. Anormal pıhtılaşma

parametrelerine  ragmen  kanamaya  sık  rastlanmamaktadır  daha  çok  tromboza  eğilim

görülmektedir.
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COVID-19 Cilt Bulguları

COVID-19 muhtemelen cilt dahil olmak üzere farklı organ sistemlerini etkileyebilmektedir.

Lezyonlar farklı yaş gruplarında farklı dağılımlar göstermektedir. Coronavirus hastalığında lezyonlar;

pseudo-chilblain, veziküler erupsiyon, ürtikeryal lezyonlar, makülopapüler erupsiyon, livedoid veya

nekrotik lezyonlar şeklinde beş ana grupta sınıflandırılabilir. Makülopapüler lezyonlar en sık izlenen

lezyonlardır. Sıradışı vakalar dışında neredeyse tüm hastalar bu gruplarda sınıflandırılabilir.

• Hastaların % 47’sinde makülopapüler lezyonlar görülür. Çoğu perifoliküler alanda dağılır ve

değişen  derecelerde  pullanma  izlenir.  Makülopapüler  lezyonlar;  pitriazis  rozea  benzeri

perifoliküler erupsiyon,  eritema multiforme benzeri,  pseudoveziküler,  purpurik erupsiyon,

bilateral  aksiller  erupsiyon,  morbiliform erupsiyon,  palmar eritem  ve enantem şeklinde

olabilir.

• “Pseudo-chilblain”; akral bölgede eritem ödem şeklinde izlenir, eller ve ayaklarda purpurik

alanlar  olabilir,  çoğunlukla  asimetriktir.  Pseudo-chilblain  genellikle  hastalığın   geç

döneminde izlenir.

• Veziküler  erupsiyon;  çoğunlukla  gövdede,  monomorfik  (polimorfik  olan  suçiçeği

veziküllerinin aksine) veziküller halindedir.  Ekstremileri diffüz etkileyebilir, hemorajik hale

gelebilir. Veziküler erupsiyon, çoğunlukla hastalığın erken döneminde ortaya çıkar.

• Ürtikeryal lezyonlar, çoğunlukla gövdede ve dağınık şekildedir. Birkaç olguda palmar alanda

izlenmiştir.

• Livedo  veya  nekroz  olan  hastalarda,  trunkal  veya  akral  iskemi  alanları  içeren,  oklüzif

vasküler hastalığı düşündüren farklı derecelerde lezyonlar görülmüştür
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COVID-19 ve Emzirme

Birçok  Uluslararası  otoriteler  (WHO,  CDC,  UNICEF,  UNFPA,  ABM)  COVID-19  olası  veya  pozitif

anneden doğan bebeğin annesi ile aynı odada kalması (anne bebek yatağı arası 2 m olmalı), ten

tene temasın sağlanması, mümkünse doğar doğmaz emzirmeye başlanmasını önermektedir.  Anne

sütü içeriği ile bir bebeğin büyümesini sağlarken birçok enfeksiyon hastalığına karşı koruma sağlar.

Şu ana kadar yapılan çalışmalarda SARS-CoV-2 anne sütünde gösterilmemiştir. Ayrıca anne sütü ve

emzirme  sırasında  SARS  CoV-2  geçişi  bildirilmemiştir.  Bu  nedenle  anne  sütünü  vermekten

kaçınmaya veya emzirmeyi kesmeye neden yoktur.

COVID-19 pozitif anneden doğan bebeklerin emzirmeye başlatılmasında Dünya Sağlık Örgütü, TC

Sağlık Bakanlığı, bazı uluslarası otoritelerin önerilerine göre (Amerika Hastalık Önleme ve Kontrol

Merkezi-CDC)  bebeğin  anne  ile  görüşüldükten  ve  gerekli  bilgilendirilmeler  yapıldıktan  sonra

önlemler alınarak emzirilebileceği bildirilmektedir. Anneden SB'nın hazırladığı “Aydınlatılmış Onam

Formu”  doldurtulmalıdır.  Eğer  anne  bebeğini  emzirme  kararı  verirse  ellerini  yıkadıktan  sonra

tıbbi/cerrahi maske takarak bebeğini emzirebilir. Eğer anne çok hasta ve bebeğini sağılmış anne

sütü vermek ister ise el hijyenini sağlar, meme başı temizliğini yapar ve maske ile sağma işlemini

gerçekleştirir. Emziren bir annenin hastalanması durumunda emzirmenin sürdürülmesi için benzer

bilgilendirme yapılmalı ve korunma önlemleri (maske, el temizliği) alınması sağlanmalıdır.

Biberonla beslenen bebeklerin  anne sütü ile  beslenen bebeklere  göre  üst  ve alt  solunum yolu

enfeksiyonları  ile  gastrointestinal  sistem  enfeksiyonlarına  daha  sık  yakalandığını  bilmekteyiz.

COVID-19 pozitif anne bebeğini emzirmekten mama ile besleme yoluna giderse de benzer bulaş

riskleri söz konusu olduğu (hazırlanması ve verilmesi sırasında) anlatılmalıdır.  
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	Çocuklarda COVID-19 enfeksiyonun daha az görülmesi ve klinik gidişatın iyi olası konusunda ileri sürülen fikirler vardır. Çocukların immün sistemlerinin daha aktif, solunum yollarının daha temiz (hava kirliliği ve sigara teması azlığı) olması, altta yatan hastalık azlığı, aileleri tarafından aşırı korunmaları ve renin-anjiotensin sistemindeki farklılıklar gibi etkenlerin bu duruma yol açtığı düşünülmektedir.

