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COVID-19 Enfeksiyonu geçiren Çocuk Hastalarda ACE Gen Polimorfizmi  

 
 

MERKEZ ADI                                               

DOKTOR ADI 

 

Hasta Adı Soyadı:                            

Doğum Tarihi:  

Cinsiyeti: □ Erkek    □  Kız 

 
Hasta telefon no:  
 
Covid-19 tanı tarihi:                           Hastane yatışı:   □  Var      Yatış tarihi:                Yatış süresi(gün): 
                                                                                           □  Yok 
Hastanın primer böbrek hastalığı: Tanıyı yazınız 
     □   CAKUT  
     □   Glomerüler hastalıklar  
     □   Kistik böbrek hastalıkları 
     □   Nefrokalsinoz/nefrolithiazis 
     □   Herediter böbrek hastalığı 
            Hemolitik üremik sendrom (tipik, atipik) 
     □   Diğer 
 
Kronik böbrek hastalığı: □ Var         Evresi:        
               Diyaliz hastası:  □ Periton diyalizi     □ Hemodiyaliz 
               Böbrek nakli:  □ Var □ Yok 
         
 
 
        □ Yok 
 
Özgeçmiş:              Kullandığı ilaçlar:  
□ Hipertansiyon           □ Steroid (doz/süre) 
□ Astım           □ Takrolimus 
□ Kollajen doku hastalığı/vaskülit                                                    □ Siklosporin-A                                                                                                   
□ Kronik akciğer hastalığı                                                                 □ MMF/MFA  
□ Tüberküloz            □ AZA 
□ Diabetes mellitus            □ mTORi  
□ Kronik karaciğer hastalığı          □ Siklofosfamid 
□ Diğer (yazınız):           □  Ritüksimab  
             □ Eculizumab 
                           □ Diğer (yazınız) 
 
Soygeçmiş:          ACEi/ARB kullanıyor mu? 
□ Akraba evliliği          □ Evet       Jenerik ismi:      Doz:    Süre: 
□ Ailede önemli hastalık öyküsü (yazınız)                         İlacı kesildi mi? □ Evet □ Hayır 
□Hayır                                                                                    
            □ Hayır 
            □ Bilinmiyor 
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Sigara kullanımı                                                                   
□ Var 
□ Yok 

 
Covid-19 tanısı nasıl kondu? 
            □ Klinik  
            □Radyolojik (BT) 
            □RT-PCR testi   
            □Hızlı antijen testi 
            □ Antikor testi (IgM,IgG) 
 
Covid-19’in muhtemel kaynağı nedir? 

� Yurtdışında bulunma 
� Yurtdışından gelen ile temas  
� Aile-ev ortamı 
� Sağlık kuruluşu  
� Bilinmiyor 
� Diğer (yazınız) 

 
Klinik bulgular  

� Herhangi bir semptom yok 
� Ateş (yazınız)  
� Halsizlik, yorgunluk 
� Solunum sıkıntısı 
� Kuru öksürük 
� Balgamlı öksürük 
� İştahsızlık  
� Baş ağrısı 
� Kas ağrısı  
� Boğaz ağrısı  
� Burun akıntısı 
� Bulantı 
� İshal 
� Döküntü 
� Diğer (açıkça yazınız): 

 
Tanı anındaki Covid-19 ilişkili klinik tablo 

� Asemptomatik hastalık (hiçbir semptom 
yok veya taramada saptanmış) 

� Hafif hastalık (ateş öksürük vb var, dispne 
yok-BT’de anormal bulgu olabilir) 

� Orta-ağır hastalık (O2 vermeyi gerektiren 
dispne var-birlikte diğer semptomlar 
olabilir) 

� Ciddi-hayati tehlike doğuran hastalık (YBÜ 
takibi gerektirecek hipoksi)                       

�  
 
Yoğun bakım ihtiyacı oldu mu?  
�  Evet  Kaç gün:         

         Mekanik ventilasyon □ Var  □ Yok   
         Kaç  gün:  

� Hayır                                            
 

Direkt akciğer grafisi bulguları 
 
� Normal 
� Konsolidasyon 
� Buzlu cam 
� Peribronşiyal kalınlaşma 
� Diğer (yazınız) 

 
BT bulguları  

□Viral pnömoni bulgusu yok 

□Tek lezyon 

□Multipl lezyon  
 

 
Covid-19 için yapılan tedaviler:  

 
 

Tedavide yan etki oldu mu? Olduysa belirtiniz.  

Hangi ilaç? 
 

      Yan etki:  
 

 Enfeksiyon gelişti mi? 
       Sekonder bakteriyel enfeksiyon □ Evet  □Hayır    
       Sepsis           □Evet  □Hayır 

MAS          □ Evet □Hayır 
 

 
DiğerKomplikasyonlar:  
□ Miyokardit 
□ Akut böbrek hasarı (evt ise diyaliz uygulandı mı?) 

       □ Karaciğer disfonksiyonu 
       □ Çoklu organ yetersizliği 
       □ DIC 
       □ Diğer 

 
ACEi/ARB kesildi mi ?  

       □ Evet 
       □ Hayır 

Son durum (tek seçenek) 

� Tamamen düzeldi 
� Eks oldu 
� Halen tedavi altında 
� Diğer (yazınız) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 
 

 
 

ACE Gen Polimorfizmi  (ayrıntılı sonucu yazınız) 
Çalışılan merkez: 
  
Homozigot delesyon (DD)  □ 
Homozigot insersiyon (II) □ 

Heterozigot (DI)  □ 
 
ACE2 Gen Polimorfizmi/mutasyonu (ayrıntılı sonucu yazınız) 
Çalışılan merkez: 
 
 
 
 
 
Laboratuvar Bulguları: 

 Hastalık öncesi  Tanı anında Taburculuk  
Sistolik/diyastolik KB    
KTA     
Boy (cm)    
Glukoz (mg/dl)    
BUN (mg/dl)     
Kreatinin (mg/dl)    
Sistatin C     
GFH (Schwartz)*    
Ürik asit    
LDH    
CK    
Total Kolesterol / Trigliserit    
HDL/LDL     
T. protein / albumin    
ALT /AST    
Ca/P    
Na/K/Cl    
HCO3    
Hb/Hct    
Lökosit (mm3)    
Nötrofil sayısı    
Lenfosit sayısı    
Trombosit    
Ferritin    
Sedimentasyon (mm/saat)    
CRP / Prokalsitonin    
PT/aPTT    
INR    
D-dimer    
Troponin    
İdrar Analizi    
Dansite    
Gukoz / protein    
Eritrosit / lökosit    
Kantitatif protein (mg/mg Cr)    
Kantitatif protein (mg/m2/sa)    

* k sabiti kreatinin çalışılan yönteme göre belirlenecektir. Enzimatik metodla çalışılıyor ise tüm yaş grupları için 0.413 olarak kabul edilecektir.   


