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ÖZET
Giriş ve Amaç: Gerek yeni tedavi gerekse de ileri düzey malzemelere sahip 3.
Basamak yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin sayıca artması nedeniyle yenidoğan
bebeklerin ölüm oranları gittikçe azalmaktadır. Buna rağmen yenidoğanlarda ölüm
oranları istenilen düzeylerde değildir. Yenidoğanlarda ölüm oranlarını etkileyen
birçok faktör vardır. Bu çalışmada bu risk faktörlerinin belirlenmesi amaçlandı.
Gereç ve Yöntem: Retrospektif olarak planlanan bu çalışmada Dicle Üniversitesi Tıp
Fakültesi Hastaneleri, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Neonatoloji kliniğinde 1
Ocak 2018 ve 31 Aralık 2019 tarihleri arasında yatan ve dosyalarına ulaşılan olgular
incelenerek bu hastalarda mortaliteye neden olan risk faktörlerinin belirlenmesi
amaçlandı.
Bulgular: Çalışmada yer alan 157 (11 tanesi ex duhul) olgunun %51,6’sının erkek,
%48,4’ünün kız olduğu, %80,3’ünün Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde doğduğu ve
%19,7’sinin de dış merkez hastanelerden sevk edildiği görüldü. Olguların %24,2’sinin
normal doğum, %75,2’sinin sezaryen, %0,6’sının Vakum/Forseps olarak dünyaya
geldikleri saptandı. Olguların %63,7’sinin <27 hafta ve altında, %16,2’sinin 28-32
hafta arasında, %13,4’ünün 33-38 hafta arasında, %7’sinin de 39-42 hafta arasında
doğdukları görüldü. %64,3’ünün <1000 gr ve altında, %14’ünün 1001-1500 gr
arasında %3,8’inin 1501-2000 gr arasında, %6,4’ünün 2001-2500 gr arasında ve
%11,5’inin de >2500 gr ve üstünde olduğu saptandı. Olguların %83,4’ünün tekiz,
%16,6’sının çoğul olarak doğdukları saptandı. Olguların mevsimlere göre doğumları
incelendiğinde; %21’inin ilkbahar, %27,4’ünün yaz, %24,2’sinin ilkbahar ve
%25,4’ünün de kış mevsimlerrinde doğdukları saptandı. Olguların yatış sürelerine
göre incelenmesinde; ortalama 17,557±34,762 (min. 0 ila max. 215) gün yatış
yaptıkları görüldü. Anne yaşlarının ortalama 28,922±6,821 (min. 16 ila max. 46) yıl
olduğu

saptandı.

Olguların

%22,3’ünde

resüsitasyon,

%43,2’sinde

kranial

ultrasonografi, %84,1’inde mekanik ventilasyon, %1,9’unda bilgisayarlı tomografi ve
%0,6’sında da manyetik rezonans uygulandığı saptandı. Ölen olguların cinsiyete,
doğum yerlerine, doğum şekillerine, hipoksik iskemik ensefalopati, gestasyon
yaşlarına, respiratuvar distres sendromu, sepsis, hidrops fetalis, oligohidramnios,
II

mekonyum aspirasyon sendromu, surfaktan ile doğum ağırlıkları arasında istatistiksel
olarak anlamlı farklılık gözlenmiştir. Olguların tanılarına göre dağılımları
incelendiğinde; %6,3’ünde hipoksik iskemik ensefalopati, %36,9’unda konjenital kalp
hastalığı, %7’sinde üriner sistem anomali, %0,6’sında meningomyelosel, %5,1’inde
konvülziyon, %83,4’ünde respiratuvar distres sendromu, %88,5 sepsis, %5,1’inde
intraventriküler kanama, %41,4 sarılık, %3,8’inde hidropsfetalis, %2,5’inde diyabetik
anne bebeği, %15,9’unda preeklampsi, %5,1’inde polihidroamniyoz, %30,6’sında
oligohidramnios, %3,2’sinde de mekonyum aspirasyon sendromu olduğu saptandı.
Olguların uygulanan tedavilere göre dağılımları incelendiğinde; %49’unda taze
donmuş plazma, %49,5’inde eritrosit süspansiyonu, %20,4’ünde trombosit
süspansiyonu, %40,8’inde fototerapi, %77,7’sinde surfaktan, %5,1’inde exchange,
%1,9’unda intravenöz immünglobulin, %97,5’inde ampisilin, %47,8’inde amikasin,
%5,1’inde sefotaksim, %78,3’ünde gentamisin, %48,4’ünda meropenem, %43,9’unda
teikoplanin tedavilerinin uygulandığı saptandı.
Sonuç: Yenidoğanlarda gestasyon yaşı düştükçe mortalite oranının arttığı görülmekte
olup, mortalite oranları ve sebeplerinin ülke verilerine benzediği ve olguların büyük
bölümünün prematürite, konjenital anomaliler, enfeksiyon ve ilişkili sorunlara bağlı
olduğu görülmektedir. Bu nedenle önlenebilir ölüm nedenlerini saptamak ve oranlarını
azaltmak için gebelik takip programlarının yaygınlaştırılması, yeterli antenatal
bakımın sağlanması, doğum ve doğum sonrası bakımın uygun koşulları taşıyan
merkezlerde verilmesinin önemli ve gerekli olduğu düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, Yoğun bakım, Mortalite, Prematurite
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ABSTRACT
Introduction and Objective: The rates of neonatal mortality are gradually decreasing
thanks to the increase in the number of tertiary neonatal intensive care units with both
new treatment modalities and advanced materials. Despite this, rates of neonatal
mortality are not at the desired levels. There are many factors that affect neonatal
mortality rates. This study aims to determine these risk factors.
Material and Method: In this retrospective research, the cases with accessible
records, hospitalized in Dicle University Faculty of Medicine Hospital, Pediatrics
Department, Neonatalogy Clinic between January 1st, 2018 and December 31st 2019,
were investigated to reveal the risk factors that cause mortality in these cases.
Results: Of the 157 (11 doa) cases included in the study, 51.6% was male, 48.4% was
female, 80.3% was referred from Dicle University Faculty of Medicine and 19.7%
from different hospitals. Of the cases, 24.2% was normal birth, 75.2% was cesarean,
and 0.6% was vacuum/forceps delivery. Of the cases, 63.7% was born <27 weeks and
below, 16.2% was born between 28-32 weeks, 13.4% was born between 33-38 weeks,
and 7% was born between 39-42 weeks. Of the cases, 64.3% was found to be <1000
gr and below, 14% was between 1001-1500 gr, 3.8% was between 1501-2000 gr, 6.4%
was between 2001-2500 gr, and 11.5% was >2500 gr and above. Of the cases, 83.4%
was singleton, and 16.6% was multiple birth. Considering the distribution of cases by
seasons, 21% was born in spring, 27.4% in summer, 24.2% in autumn, and 25.4% in
winter. Looking at the duration of hospital stay of the cases, the average was
17.557±34.762 (min. 0 - max. 215 days). The average maternal age was found to be
28.922±6.821 (min. 16 - max. 46 years). Resuscitation was performed in 22.3% of
cases, cranial ultrasound in 43.2%, mechanical ventilation in 84.1%, computarized
tomography in 1.9%, and magnetic resonance imaging in 0.6%. In deceased cases,
statistically significant differences were found in terms of gender, place of birth, mode
of delivery, hypoxic ischemic encephalopathy, gestational age, respiratory distress
syndrome, sepsis, hydrops fetalis, oligohydramnios, meconium aspiration syndrome,
surfactant, and birth weights. Looking at the distributions of the diagnosis of cases,
6.3% had hypoxic-ischemic encephalopathy, 36.9% had congenital heart disease, 7%
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had urinary tract anomalies, 0.6% had meningomyelocele, 5.1% had convulsion,
83.4% had respiratory distress syndrome, 88.5% had sepsis, 5.1% had intraventricular
hemorrhage, 41.4% had jaundice, 3.8% had hydrops fetalis, 2.5% was diabetic mother
infant, 15.9% had preeclampsia, 5.1% had polyhydramnios, 30.6% had
oligohydramnios, and 3.2% had meconium aspiration syndrome. Considering the
distribution of cases according to the type of treatment applied, 49% underwent fresh
frozen plasma, 49.5% erythrocyte suspension, 20.4% platelet suspension, 40.8%
phototherapy, 77.7% surfactant, 5,1% exchange, 1.9% intravenous immunoglobulin,
97.5% ampicillin, 47.8% amikacin, 5.1% cefotaxime, 78.3% gentamicin, 48.4%
meropenem, 43.9% teicoplanin treatment.
Conclusion: It is observed that the mortality rate increases as the gestational age
decreases in newborns, and mortality rates and causes are similar to country data, and
the majority of cases is observed to be due to prematurity, congenital anomalies,
infection and related problems. Therefore, it is of importance and necessary to
generalize pregnancy follow-up programs, to provide adequate antenatal care, and to
provide delivery and postpartum care in centers with appropriate conditions to
determine the causes of preventable mortality and to reduce neonatal mortality rates.
Keywords: Neonatal, Intensive Care, Mortality, prematurity
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GİRİŞ ve AMAÇ
Başta prematüre bebekler ve hasta bebekler olmak üzere günümüzde

yenidoğan ünitelerinde binlerce hasta takip edilmektedir. Gerek yeni tedavi gerekse de
ileri düzey malzemelere sahip 3. Basamak neonatoloji yoğun bakım ünitelerinin
sayılarının artması nedeniyle yenidoğan bebeklerin mortalite oranları giderek
azalmaktadır. Buna rağmen yenidoğan bebeklerde mortalite oranları istenilen
seviyelerde değildir. Neonatoloji yoğun bakım ünitelerinde mortaliteyi etkileyen gerek
anne kaynaklı gerekse bebek kaynaklı birçok faktör vardır. Bunlardan en önemli
faktörler anne gebelik yaşı, anne gebelik sayısı, anne düşük sayısı, gebelik türü (tekil
-çoğul), prezentasyon şekli, hastanın gestasyon yaşı, hastanın doğum kilosu, hastanın
doğum yeri, hastanın doğum şekli, solunum problemleri, sepsis, intrakraniyal kanama,
hidrosefali, mekonyum aspirasyonu, hiperblirubinemi, diyabetik anne bebeği olma,
preeklamptik anne bebeği olma, konjenital kalp hastalığı olarak sıralanabilir. Bu risk
faktörlerin belirlenip önlenmesi ya da tedavi edilmesi durumunda yenidoğan ölümleri
daha da azaltılabilir.
Retrospektif olarak planlanan bu çalışmada Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastaneleri, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Yenidoğan Yoğunbakım kliniğinde
1 Ocak 2018 ve 31 Aralık 2019 tarihleri arasında ölen ve dosyalarına ulaşılan olgular
incelenerek bu hastalarda ölüme neden olan risk faktörlerinin belirlenmesi amaçlandı.
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2

GENEL BİLGİLER

2.1
2.1.1

Yenidoğan
Yenidoğanın tanımı
Yaşamın ilk 28 günü yenidoğan dönemidir. Gestasyon, konsepsiyondan

doğuma kadar olan süreçtir. Amerikan Pediatri Akademisi (AAP) ’ne göre gestasyon
yaşı (GY) son adet tarihinden doğuma kadar geçen süredir. GY tamamlanmış hafta
olarak ifade edilir. GY prenatal ve postnatal olarak belirlenebilir. Prenatal olarak
anamnezden annenin son adet tarihi, yardımcı üreme teknikleri kullandığı ise
invitrofertilizasyon günü üzerinden hesaplanır. Prenatal olarak kadın hastalıkları ve
doğum uzmanının klinik ve obstetrik ultrason muayenesi ile de hesaplanır. Postanatal
olarak ise yenidoğanın fizik muayenesindeki çeşitli bulgular kullanılarak hesaplanır,
bunun için çok sayıda yöntem olmakla birlikte sıklıkla Yeni Ballard Skoru (NBS)
kullanılır (1).
Yenidoğanlar GY, doğum ağırlığı ve GY ile doğum ağırlıklarının
kombinasyonuna göre sınıflandırılır (1).
2.1.1.1 Gestasyon yaşına göre yenidoğanların sınıflandırılması
Term: 37+0/7 ile 41+6/7 GY ya da 260-294 gün
Erken term: 37+0/7 ile 38+6/7 GY Full term: 39+0/7 ile 41+6/7 GY
Preterm: 37 GY’dan küçük doğanlar ya da 259. gün ve öncesinde doğanlar
Geç preterm: 34+0/7 ile 36+6/7 GY ya da 239-259 gün
Postterm: 42+0/7 GY ve sonrası ya da 295. gün ve sonrası (2).
2.1.1.2 Doğum ağırlıklarına göre yenidoğanların sınıflandırılması
Mikroprematüre:<800 gr
Aşırı düşük doğum ağırlıklı:<1000 gr
11

Çok düşük doğum ağırlıklı:<1500 gr
Düşük doğum ağırlıklı:<2500 gr
Normal doğum ağırlıklı: 2500 -3999 gr
Yüksek doğum ağırlıklı: 4000 -4500 gr
Çok yüksek doğum ağırlıklı:>4500 gr (1).
2.1.1.3 Gestasyon yaşı ile doğum ağırlıklarının kombinasyonuna göre
sınıflandırılması
Gestasyon yaşına uygun (Appropriate for Gestational Age, AGA): Doğum
haftasına göre ağırlığının 10 ile 90. persantil arasında olan yenidoğanlar için AGA
tanımlaması kullanılır.
Gestasyon yaşına göre küçük (Small for Gestational Age, SGA): Doğum
haftasına göre ağırlığı 10. persantilin veya 2 standart sapmanın altında olan
yenidoğanlar için SGA tanımlaması kullanılır.
İntrauterin büyüme kısıtlılığı (fetal büyüme kıstlılığı) (IUBK): Bebeğin
fetal büyümesinin beklenin altında olmasıdır. SGA klinik bulgu, IUBK ise
ultrasonografi bulgusudur.
Gestasyon yaşına göre büyük / iri (Large for Gestational Age, LGA):
Doğum haftasına göre ağırlığı 90. persantilin veya 2 standart sapmanın üzerinde olan
yenidoğanlar için LGA tanımlaması kullanılır (1).
2.1.2

Yenidoğan döneminde mortalite ve morbidite
Yenidoğan dönemi ölüm oranı 1000 canlı doğumdan yaşamın ilk 28 günü

içinde ölen bebeklerin oranını tanımlar. Prematürite ve düşük doğum ağırlığı, ciddi
yenidoğan morbiditelerinin ve bebek ölümlerinin önde gelen nedenleridir. Amerika
Birleşik Devletleri'nde 2015 yılında toplam 382.786 erken doğum gerçekleşmiş ve
düşük doğum ağırlıklı (<2500 gr) bebeklerin oranı % 8.16 olarak saptanmış. Bu
doğumların sayısı giderek artmaktadır. GY 37 gebelik haftasından küçük olanlar
12

prematür yenidoğan olarak tanımlanmakta ancak 2013 yılında Amerikan Obstetrik ve
Jinekoloji Koleji (ACOG) tam zamanlı (full-term) doğumu 39+0/7 ile 40+6 GY
arasındaki olarak tanımladı ve birkaç hafta erken doğumda bile mortalite ve morbidite
riskinin arttığını belirtti. Tıbbi morbidite ve mortaliteye ek olarak, prematürite sağlık
hizmeti sistemine önemli mali yük de getirmektedir. Çoğul gebeliklerden doğan
bebeklerin erken doğması daha olasıdır ve doğum ağırlıkları da tekil gebeliklerden
doğan bebeklere göre daha düşüktür. Dolayısıyla çoğul gebeliklerden doğan
bebeklerin morbidite ve mortalite riskleri daha yüksektir (3).
2.1.3

Geç pretermlerin erken dönem sorunları
Geç preterm doğumlar tüm doğumların yaklaşık %75’ni, prematüre

doğumların da %8-9’nu oluşturur. Fetal maturasyonun tamamlanmasında önemli bir
dönem olan gebeliğin son 6 altı haftasını yaşamayan bu bebeklerde erken dönemde
majör morbidite ve mortalite oranları term doğan bebeklere göre daha yüksektir. Term
bebeklerle kıyaslandığında GP bebeklerde doğumda resüsitasyon gereksinimi,
yenidoğan

döneminde

solunum

sıkıntısı,

apne,

hipotermi,

hipoglisemi,

hiperbilirübinemi, sepsis, beslenme intoleransı sıklığı artmıştır (4). AAP ve Amerikan
Obstetri ve Jinekoloji Derneği 1950 yılında son adet tarihinin ilk gününden itibaren 37
GY’yi tamamlamadan doğan bebekleri prematüre bebek olarak adlandırmıştır (5). Bu
tanımının kapsadığı geniş GY’leri içerisinde doğan bebeklerin, doğum haftalarına göre
farklı yaklaşım gerektiren klinik özellikleri ve sorunları olabilmektedir (6). Bu 9
sebeple Temmuz 2005 yılında Amerikan ulusal sağlık enstitüsünün ulusal çocuk
sağlığı ve insan gelişimi kolu ve akabinde 2007’de AAP; 32+0/7 hafta altındaki doğan
bebekleri ileri prematüre, 32+0/7-33+6/7 haftası arasındaki doğan bebekleri orta
derecede prematüre, 34+0/7-36+6/7 hafta arasındaki doğan bebekleri geç prematüre
olarak sınıflandırmıştır (7). Yardımcı üreme tekniklerinin sık kullanılıyor olması,
elektif indüksiyonlar, sezaryen (C/S) doğum oranlarında artış, erken ve ileri anne yaşı,
çoğul gebelikler, çevresel stres, enfeksiyonlar, hekimler açısından malpraktis (tıpta
yanlış, özensiz tedavi) endişesi ve hasta isteğine göre doğum tarihine karar verilmesi
gibi sosyal nedenler geç prematüre (GP) doğumların artışında rol oynamaktadır. Otuz
dört haftadan sonra bebeğin büyüme ve gelişmesinin tamamlandığına dair yanlış
algılama nedeniyle 34-36 hafta arasında endikasyonsuz doğum sayısı fazla olmaktadır
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(7). İntrauterin dönemde fetus 26-27 ile 37-38. GY’lerde maksimum büyüme
gösterirler ve haftada yaklaşık 200 gr tartı alırlar, ne yazık ki GP bebekler 37-38.
GY’leri yaşayamadıkları için büyümeleri yetersizdir (8).
2.1.3.1 Geç pretermlerin solunum sistemi ile ilgili sorunları
Geç preterm bebekler son trimesteri yaşayamadıkları için akciğerin gelişim
evrelerinden geç sakküler veya erken alveolar döneminde doğarlar. Geç sakküler ve
erken alveolar dönem surfaktan ve antioksidan sistemlerin tam olgunlaşmadığı ya da
gelişmekte olduğu dönemlerdir. Bu evrelerde doğan bebeklerde respiratuar distres
sendromu (RDS), yenidoğan geçici takipnesi (YGT), pnömoni, persistan pulmoner
hipertansiyon (PPH), apne bu bebeklerde solunum yetmezliği riskini arttırır ve
dolayısıyla solunumsal problemleri term bebeklere göre daha sık görülmektedir.
GP’ler fonksiyonel rezidüel kapasiteyi korumakta zorlanırlar, havayolu kollapslarına
karşı savunmasızdırlar ve hava yolu rezistansı yüksektir (3).
Geç preterm bebeklerde solunum problemlerine yol açan nedenler:
1. Fetal akciğer sıvı klirensinde gecikme ve yenidoğanın geçici takipnesi
Doğumda torakoabdominal sıkışma ve Starling güçlerinin etkisi ile fetal
akciğer sıvı klirensi olur. Birinci basamak, sodyum (Na) geçirgen iyon kanalları
aracılığıyla lümenden hücrenin içine apikal membrandan Na’nın pasif hareketidir,
ikinci aşamada ise Nabazolateral membrandan hücreye aktif geçer ve peşinden suyu
çeker. Birinci basamağı düzenleyen amilorid duyarlı epitelial Na kanalları bu sürecin
belirleyicisidir. Epitelyal sodyum kanallarının (ENaC) ekspresyonu 36-37. haftalarda
artar, bu yüzden GP’lerde EnaC aktivitesi yetersizdir. Terme yaklaştıkça
glukokortikoid ve katekolaminlerin artmasıyla beraber ENaC ekspresyonu aracılığıyla
salgılanan Na transport proteinleri akciğer sıvı klirensinin gerçekleşmesini sağlar. Bu
dönemi yaşayamadan doğan GP’lerde akciğer sıvısının uzaklaştırılmasında sorun olur.
Ek olarak GP’ler doğumlarının çoğunlukla C/S ile olması, yetersiz hormon cevabına
sahip olmaları, göğüs kafeslerinin torakoabdominal sıkışmanın etkisini sağlatacak
kompliansın zayıf olması akciğer klirensini bozabilir. Bu faktörler göz önüne
alındığında GP bebeklerde YGT riski artmaktadır (3).
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2. Surfaktan yetersizliği ve respiratuar distres sendromu
Surfaktan 22. GY’den itibaren tip II pnömositlerden sentezlenmeye başlanır
ama 36. haftada belirgin düzeye gelir. Surfaktanın temel yapısında yer alan ve
fosfolipidlerin %80’ini oluşturan fosfotidil kolin içeriği 3. trimesterde artmaktadır,
ayrıca GP’lerde fosfotidilgliserol düzeyinin yetersiz olması surfaktanın fonksiyonunu
bozarak RDS riskini ve şiddetini arttırmaktadır. Ne yazık ki GP’lerde Tip II
pnömositlerden alveol içine surfaktan salınımını belirleyen uterin kasılmalar,
hormonal

değişiklikler

ve

solunumun

başlamasını

tetikleyen

süreçler

yaşanamamaktadır (3).
3. Enfeksiyona eğilim ve pnömoni
Preterm doğum eylemini tetikleyen sebepler ve özellikle fetal infeksiyonlar
GP’lerde akciğer enfeksiyonlarına ve sepsise yatkınlık yaratır. GP’lerin immatür
akciğer yapısı, mekanik ventilasyon (MV) desteği ile beraber sekonder pulmoner
enfeksiyon riskini de arttırır (3).
4. Solunum kontrolünde bozukluk ve apne
GP’lerde solunum kontrolünü sağlayan beyin sapının olgunlaşmasındaki
yetersizlik sebebiyle apne sıklığı artmıştır. Gebeliğin son döneminde beyin sapının
nöronal proliferasyon, migrasyon, morfolojik ve nörokimyasal farklılaşma,
nörotransmiter reseptörleri, dendritikarborizasyon, sinaptogenez, aksonal gelişme ve
myelinizasyonunda yaşanan olgunlaşmalar GP’lerde yaşanamadığından solunum
kontrolü bozulabilir (3).
5. Pulmoner vaskuler adaptasyonda bozukluk
Pulmoner vazodilatasyonda önemli rol oynayan nitrik oksit (NO) ve
prostosiklin yolaklarındaki temel farklılaşmalar yaşanmadan doğan GP’lerde
pulmoner adaptasyonda daha sık sorun yaşanır. Bu durum da GP’lerde PPH sıklığını
arttırır (3).
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2.1.3.2 Geç pretermlerin beslenme ile ilgili sorunları ve hipoglisemi
Geç preterm bebekler için emme-yutma koordinasyonunun yetersizliği
nedeniyle beslenme sorunları görülmektedir. Çok çabuk uykuya dalmaları ve anneyi
emmeyi bırakmaları süt akışını azalmaktadır. Term bebeklerde yağ ve glukojen
depoları yeterli olduğu için ilk gün sadece 15 ml anne sütü onları hipoglisemiden korur
ancak GP’lerin bu depoları yetersiz olduğu için kolaylıkla hipoglisemiye girerler (35).
Ek olarak karaciğer enzim sistemleri, hormonal regülasyon ve salınımınları tam 12
gelişmemiştir. Eşlik eden perinatal stres, hipoksi, hipotermi, beslenme sorunları da
hipoglisemiye neden olur. GP’lerin hipoglisemiye ketojenik yanıtı yeterli değildir, bu
nedenle hipoglisemiye bağlı nörolojik hasara daha açıktır (33). Yoğun bakımdan
taburcu edilirken anne göğsünden emzirmeye ek olarak beslenme sorunlarının aşılması
için annelerin günde 4-5 kez sütlerini sağmaları, gerekirse silikon göğüs ucu
kullanmaları önerilmelidir. Bebekler uyanıkken mutlaka emzirilmeleri, uykulu
durumdayken ise sağılmış anne sütü ile beslenmelilerdir (35). AAP 2011 yılında
doğum sonrası bebeklerin glikoz düzeylerinin izlenmesi ile ilgili bir protokol
yayınlamıştır. Bu protokolün sadece GP’lere, SGA, LGA ve diyabetik anne
bebeklerine uygulanabileceği, sağlıklı term bebekler ile altta yatan ek bir hastalık
(sepsis, asfiksi vb.) varlığında bu protokolün uygulanamayacağı bilinmelidir (37).
2.1.3.3 Geç pretermlerde indirekt hiperbilirubinemi ve fototerapi ihtiyacı
Hayatın ilk haftasında sarılık termlerde %60-70, pretermlerde %80 oranında
görülmektedir. GP’ler term bebeklerle benzer eritrosit döngüsü ve hem yıkım hızına
sahiptir. Farklı olarak, GP’ler bilirubin yükünün etkin olarak 13 uzaklaştırılmasında
termlerden

farklılık

gösterirler,

ayrıca

hepatikbilirubin

alımı

ve

bilirubin

konjugasyonu termlere göre daha az gelişmiştir. Sarılık ve hiperbilirubinemi, karaciğer
immatüritesi ve beslenme güçlüğü nedeniyle term bebeklere göre daha sık
görülmektedir. Yapılan son çalışmalarda term ve GP bebeklerin %80’inde serum total
bilirubini insan gözünün fark edebildiği sarılık düzeyi olan 5 mg/dl üzerinde olduğu
saptanmıştır. GP’lerde indirekt hiperbilirübinemi gelişimi açısından en önemli risk
faktörü

memeden

emerek

(elle

sağılmaksızın)

beslenmedir.

Emme-yutma

koordinasyonu yetersiz olmasına bağlı olarak gelişen dehidratasyon bilirubinin
enterohepatik dolaşımını ve sonuçta serum bilirubin yükünü artırır. Ek olarak,
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bilirubin nörotoksisite siterm bebeklere göre daha erken dönemlerde ve daha düşük
değerlerde görülür. Düşük bilirubin kernikterus GP bebeklerde <20 mg/dL değeriyle
oluşan kernikterus için kullanılır. Bu bebeklerin henüz net açıklanmamış nedenlerle
bilirubin bağımlı beyin hasarına daha yatkın olduğu bildirilmiştir. Bu nedenle indirek
hiperbilirübinemi tedavi protokollerinde, preterm ve GP bebeklerde termlere göre
daha düşük serum total bilirubin değerlerinde tedavi önerilir. GP bebeklerin
hiperbilirubinemi ve kernikterus nedeniyle hastaneye daha sık başvurdukları
gösterilmiştir. Hiperbilirubinemi yenidoğan döneminde herhangi bir zamanda
kernikterusa yol açabilmesine rağmen, belirti ve bulguları term bebeklerde genellikle
postnatal 2-5. günlerde, prematürelerde ise 7. güne kadar ortaya çıkmaktadır (33).
2.1.3.4 Geç pretermlerde immun yetmezlik ve enfeksiyon
Yenidoğan Yoğun bakım ünitelerinde izlenen bebeklerde ölüm nedeni olarak
hastane enfeksiyonları ve sepsis ön plandadır. Özellikle prematürler, immun
sistemlerinin az gelişmiş olması nedeni ile enfeksiyona, dolayısıyla sepsise
yatkındırlar (38). Term bebeklerle karşılaştırıldığında GP’ler sepsis gelişimi açısından
4 kat, kültür pozitif enfeksiyon gelişimi açısından 5 kat artmış risk altındadırlar, bu
risk menenjit ve pnömoni gelişimi açısından düşüktür ama bunların olma ihtimali
termlere göre yine GP’lerde yüksektir (39).
2.1.3.5 Geç pretermlerin termoregülasyon sorunları ve hipotermi
Homeostazın önemli bir bileşeni olan termoregülasyon ortam sıcaklığı değişse
bile vücut sıcaklığını belirli parametreler içinde tutma yeteneğidir (40). Orta derece
prematüreler ve GP’lerin kahverengi yağ dokularının azlığı, vücut yüzey alanlarının
fazlalığı ve arka hipotalamus bölgesindeki ısı merkezinin tam gelişmemiş olması
nedeniyle tiroksin, norepinefrin gibi termojenik hormonlara yanıtları zayıftır. Ayrıca
bu hormonlar term bebeklerdeki gibi doğumda en yüksek düzeye çıkamazlar (35). Bu
bebeklerde etkisiz termoregülasyon, hipoglisemi gibi önemli komplikasyonlara da
yatkınlık sağlar. Bu bebeklere doğum odası müdahalelerinin de daha çok yapılması
hipotermi riskini arttırır ve ısı kaybını önleme stratejilerini engeller (40).

17

2.1.3.6 Geç pretermlerin nörolojik sorunları
Doğduklarında

GP’lerin

beyin

gelişimi

büyüklük

olarak

henüz

tamamlanmamıştır. Otuz dört haftalık bir bebeğin beyin ağırlığı term bir bebeğin
beynine oranla %35 daha azdır. Gebeliğin son haftalarında nöron bağlantılarında,
nörokimyasal ve enzimatik olgunlaşmada hızlanma izlenmektedir. Dolayısıyla sinir
sistemine zarar verebilecek hipoksi, iskemi vb. olaylar bu gelişim evrelerine göre farklı
sonuçlar yaratacaktır. Otopsi yapılan GP olgularda periventriküler lökomalazi, gri
madde ve talamus hasarı küçük prematüre bebeklerin bulgularına benzerlik
göstermektedir. Bu sebeple, taburcu edilen GP’ler de nörolojik açıdan çok yakın
izlenmelidir (35).
2.1.3.7 Geç pretermlerin tekrar hastaneye yatış gereksinimi
Geç pretermlerin hospitalizasyon süreleri term bebeklere göre daha uzundur,
örneğin 34 hafta bebek için ortalama kalış süresi 10-13 gün iken, term bebekler için
bu süre 3-4 gün olabilmektedir. Benzer olarak, hastaneye tekrar yatışları da term
bebeklere göre 2-3 kat daha fazladır. Sıklıkla yatış endikasyonları sarılık, beslenme
sorunları ve sepsis şüphesidir. En sık yatış nedeni solunum yolu enfeksiyonlarıdır.
GP’ler için 2 haftadan sonra (geç) hastaneye yatış oranları yine yüksektir. Yatış
nedenleri olarak ilk hafta sarılık, ikinci hafta ilaveten anemi, enfeksiyonlar, cerrahi
nedenler, 21-28. günde ise anemi ilk sıralarda yer almaktadır. Bu nedenle GP’lerin ilk
aylarında izlem sıklığı tanı ve tedavide önemlidir (35).
2.1.4

Yenidoğan sepsisi
Yenidoğan sepsisi, yaşamın ilk ayında enfeksiyona ait bulguların olduğu ve

kan kültüründe özgül bir etkenin üretildiği bir klinik sendromdur. Sepsise ait özgül
bulguların olmaması ve yenidoğanda sepsis tanısını düşündüren bulguların yenidoğan
döneminde sık olabilen enfeksiyon dışı nedenlere de bağlı olabilme olasılığı tanıyı
zorlaştırmaktadır (9; 10). Annenin antibiyotik kullanması, kan kültürü alınmadan önce
bebeğe antibiyotik başlanması, kültür için alınan kanın yeterli miktarda olmaması,
bakteri yoğunluğunun düşük olması, yenidoğanlarda özellikle enfeksiyonun erken
evrelerinde bakteriyeminin geçici ve kısa süreli olabilmesi, yenidoğan sepsislerinde
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etken mikroorganizmanın kan kültürü ile saptanmasını engelleyebilmekte ve sepsisin
her hastada kültürle kanıtlanması olanaksız hale getirmektedir (11; 12).
Klinik bulgular ve semptomlar ile sepsisten şüphelenilen yenidoğanların
çoğunun kan kültürlerinde patojenlerin izole edilememesi ve enfeksiyon etkeninin kan
dolaşımına geçişine yol açacak bir odak bulunamaması nedeniyle yenidoğan sepsisi
için ayrıca klinik ve laboratuvara dayalı tanımlar da önerilmiştir (13).
Yenidoğan sepsisi için değişik sınıflamalar mevcuttur:
Şüpheli sepsis: Bir bebekte risk faktörlerinin bulunması (klinik bir belirti olsun
ya da olmasın) veya izlemde sepsis düşündüren klinik bulgu görülmesidir.
Klinik sepsis: Etkenin gösterilemediği, ancak klinik ve laboratuvar
bulgularıyla sepsisin tanı dışı bırakılamamasıdır.
Kanıtlanmış

sepsis:

Etkenin

kültürle

saptandığı

sepsis

olarak

tanımlanmaktadır (14).
Yenidoğan sepsisi, ortaya çıkma zamanına göre erken başlangıçlı ve geç
başlangıçlı sepsis olarak ayrılır. Erken başlangıçlı sepsis yaşamın 3. gününden (<72
saat) önce, geç başlangıçlı sepsis yaşamın 4-30. günlerinde ortaya çıkar. Günümüzde
çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerin yaşam şansı bulması, ancak hastanede uzun süre
yatmasına bağlı olarak 30. günden taburculuğa kadar geçen sürede gelişen sepsisini
tanımlamak içinse çok geç başlangıçlı sepsis terimi kullanılmaktadır (14; 15).
2.1.4.1 Erken başlangıçlı neonatal sepsis
Çoğunlukla anneden bebeğe vertikal geçen bakterilerle, yaşamın ilk 72 saati
içerisinde ortaya çıkar. Sıklıkla mikroorganizma intrapartum periyotta annenin genital
yolundan alınır. Kliniği hızlı seyreder, birden çok sistem tutulumu olur ve sıklıkla
pnömoni ile birlikte görülebilir. Geç başlangıçlı sepsise göre mortalitesi daha
yüksektir. İntrapartum bir komplikasyon genellikle bulunur (15).
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2.1.4.2 Geç başlangıçlı neonatal sepsis
Yaşamın 4–30. günleri arasında görülür. Patojen doğum sırasında annenin
genital yolundan alınabileceği gibi sıklıkla doğumdan sonra insanlarla temas,
kontamine eşyalar ve/veya hastaneden alınır. Erken başlangıçlı sepsise göre doğum
komplikasyonlarıyla ilişkisi daha azdır. Enfeksiyonun menenjit ile birlikteliği olabilir.
Erken başlangıçlı sepsise göre mortalitesi daha düşüktür (15).
2.1.4.3 Çok geç başlangıçlı neonatal sepsis
Günümüzde çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerin yaşam şansı bulmaları ancak
hastanede uzun süre yatmalarına bağlı olarak 30.günden taburculuğa kadar geçen
sürede gelişen sepsis tablosunu tanımlamak içinse “çok geç başlangıçlı sepsis” tanımı
kullanılmaktadır (13; 15). Bu durumda enfeksiyon sıklıkla hastaneden, nadiren de
toplumdan kazanılır (13).
2.1.5

Yenidoğan respiratuar distres sendromu
Respiratuar distres sendromu, daha çok preterm bebeklerde görülen,

akciğerlerin yapısal immatüritesi ile beraber surfaktan eksikliğinden kaynaklanır.
Yaşamın ilk 48-96 saatinde veya daha uzun süre devam eden, takipne, oda havasında
siyanoz, retraksiyonlar, akciğer grafisinde hava bronkogramları ve retikülogranüler
görünümün olduğu solunum sıkıntısı sendromudur. Daha önceleri “hyalenmembran
hastalığı” olarak da bilinen respiratuar distres sendromunda yetersiz ve immatür
surfaktan nedeniyle akciğerlerde ilerleyici atelektaziler ve fonksiyon bozukluğu
gelişir. Respiratuar distres sendromu ilk defa, 1903 yılında prematürite nedeniyle ölen
bebeklerin akciğerlerindeki görünüme dayanılarak patolojik bir terim olan
“hyalenmembran hastalığı” olarak adlandırılmıştır. RDS’ de surfaktan eksikliğine
bağlı oluşan alveolar zedelenme ve eksüdasyonlar hyalenmembran gelişimine neden
olmaktadır. Hyalenmembranlar belli bir süre geçtikten sonra oluştuğundan erken
dönemde kaybedilen bebeklerde görülmeyebilir. Bu yüzden hastalığın klinik
bulgularını tanımlayan asıl terim “Respiratuar Distres Sendromu”dur (16).
Preterm bebeklerdeki mortalite ve morbiditenin en önemli nedenini RDS
vebuna bağlı gelişen komplikasyonlar oluşturmaktadır (17; 18). Günümüzde
yenidoğan yoğun bakımında yaşanan gelişmeler ile preterm bebek bakımındaki
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iyileşmeler, surfaktan ve antenatal steroid kullanımının artması RDS’ye bağlı
mortaliteyi azaltmıştır. Surfaktan tedavisi sonrası sağ kalımoranları %90’ların üzerine
çıkmıştır (17; 19; 20; 21).
2.1.6

Yenidoğanda hipoksik iskemik ensefalopati
Perinatal hipoksi ve asfiksi özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde

sık karşılaşılan bir sağlık sorunudur (22). Anoksi, birçok primer nedene bağlı olarak
gelişen, oksijenin tamamen yokluğunun neden olduğu sonuçları tanımlamak için
kullanılan bir terimdir.

Hipoksi hücre ve organ oksijenizasyonunun azalması,

hipoksemi ise kanda oksijen miktarının azalmasıdır. Asfiksi yunanca "nabızsızlık"
kelimesinden kaynak almakta olup, çok ağır hipoksi durumunda görülen kalp
yetmezliğini tanımlar. Perinatal asfiksi, dokuya ulaşan oksijenin doku hasarına yol
açacak derecede azalması (hipoksi-iskemi) sonucu hipoksemi, hiperkapni ve asidozun
birlikte olması durumudur. İskemi ise bir organdaki kan akımının azalması veya
tamamen kesilmesidir. Bu durumda sadece O2 değil, diğer substratlar da dokuya
ulaşamaz. Fetus veya yenidoğandaki iskemi çoğunlukla sistemik hipoksi-asidoz
sonucunda meydana gelir. Ayrıca kardiyovasküler fonksiyonun baskılandığı
durumlarda veya tıkayıcı vasküler hastalıklarda da iskemi oluşabilir. Perinatal hipoksiiskemi durumunda yenidoğan bebeklerde öncelikle beyin olmak üzere bir veya birden
fazla organ tutulumu olur (23). Hipoksik iskemik ensefalopati, perinatal asfiksinin en
ağır klinik sonucudur (24).
Yenidoğanda

doğum

sonrasında

solunumun

başlaması

ve/veya

sürdürülmesinde güçlük yaşanmasına bağlı olarak, öncelikle beynin oksijensiz
kalmasına, kas tonusunda ve reflekslerde baskılanmaya, bilinç düzeyinde bozulmaya
ve çoğunlukla da konvülsiyonlarla karakterize bir tablonun ortaya çıkmasına sebep
olur (25; 26).
2.1.7

Yenidoğanda intrauterin intrakranial kanama
İntrakranial kanama prematüre bebeklerde sık görülen komplikasyon olmakla

birlikte intrauterin dönemde de gelişebilmektedir. Prenatal tanı ultrasonografi (USG)
veya Manyetik rezonans (MR) ile konulmaktadır (27; 28). Intrauterinin trakranial
kanama en sık intraventriküler kanama (İVK) şeklindedir (29). Fetalintrakranial
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kanamalar spontan, maternal veya fetal durumlar ile ilişkili olabilir. Maternal
predispozan faktörler arasında trombosit ve koagülasyon bozuklukları, ilaç kullanımı
(varfarin, narkotikler), nöbet, sigara kullanımı, travma, amniyosentez, ateşli hastalık
geçirme sayılabilir (30; 31; 32). Fetal predispozan faktörler ise ikizden ikize
transfüzyon, ikizlerden birinin ölümü, hidrops fetalis, konjenital tümörler,
fetomaternal kanamadır (33). Fetalin trakranial kanama tanısında USG’nin yanlış tanı
vermediği gösterilmiştir (29; 34; 35). Ancak küçük kanamalarda MR tamamlayıcı
olmaktadır. Ayrıca MR; kanama zamanı, kanama evresi ve hematom gelişimi
hakkında bilgi verir (31; 36). İntrakranial kanamaların antenatal tanı almasının
nörogelişimsel prognoza etkisi hakkında yeterli bilgi yoktur. Bu bebeklerin doğum
şekli hakkında da görüş birliği yoktur. Bu nedenle sadece obstetrikendikasyon varsa
sezaryen ile doğum önerilmektedir (29).
2.1.8

Yenidoğanda hiperbilirübinemi
Sarılık genellikle başka sağlık sorunu olmayan yenidoğan bebeklerde

gözlemedayalı tıbbi bilgi ve dikkat gerektiren en sık klinik bulgulardan biridir (37).
“Sarılık”terimi bilirübinin deri, göz ve mukozalarda birikimi sonucu sarı/turuncu
renktegörülmesini ifade eder; bu duruma vücutta bilirübinin yükselmesi, yani
“hiperbilirübinem” denir (38).
Hiperbilirübinemi zamanında tanınıp tedavi edilmez ise ciddi nörolojik
sekellere neden olabilir. Günümüzde bebeklerin erken taburcu edilmesi sarılığın
ayaktan takip edilmesi gereğini oluşturmuştur. Hastanelerden erken taburculuk
politikası nedeniyle, yenidoğan bebeklerde indirekt hiperbilirübinemi oranının arttığı
literatürlerde ifade edilmekte olup, güncel yenidoğan yönetiminde de birebir
yaşanmaktadır (39). Bu nedenle taburculuktan önce her yenidoğan şiddetli
hiperbilirübinemi riski açısından değerlendirilmeli ve tüm hemşireler bu riski
değerlendirmek için yöntemler oluşturmalıdır. Bu değerlendirme, 72 saatten önce
taburcu olan bebeklerde özellikle önemlidir (40).
2.1.9

Bebek özellikleri ve yenidoğan mortalitesi
Bu bölümde bebek özelliklerinin yenidoğan mortalitesi ile olan ilişkisi ele

alınmıştır. Bu özellikler arasında doğum ağırlığı, doğumda gebelik haftası, Apgar
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skoru, ölümcül konjenital anomaliler, çoklu doğum, ırk ve cinsiyet yer almaktadır.
Ayrıca, bu değişkenler genellikle hastalık şiddetini belirlemekte kullanıldığından
dolayı, fizyolojik ölçümleri kullanan diğer risk tespit yöntemlerine de yer verilerek,
bebek özellikleriyle karşılaştırılmıştır.
Farklı yenidoğan grupları veya farklı klinik koşullar arasındaki sonuçları
karşılaştırabilmek için hastaların risk düzeyine göre düzeltme yapmak gerekir. Risk
düzeltmesi, belli başlı duyarlılık ölçümlerine veya hastalık şiddetine dayanarak
hastaları farklı risk seviyelerine göre ayırmakta kullanılır (41). Hasta duyarlılığına
göre düzeltme yapmak için çeşitli yöntemler vardır. Çalışmalarda, yenidoğan yoğun
bakım ünitesine (YYBÜ) kabul sırasındaki doğum ağırlığı, gebelik süresi ve cinsiyet
gibi bebek özellikleri kullanılmıştır. YYBÜ'ne alındıktan belli bir süre sonra bebeğin
fizyolojisini değerlendiren spesifik ölçümler de geliştirilmiştir. Başka çalışmalarda
ayrıca, doğum öncesi steroid kullanımı gibi obstetrik uygulamalar veya Apgar skoru
gibi doğum odası ölçümleri de kullanılmıştır.
2.1.9.1 Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde hasta duyarlılığı
Bazı çalışmalarda, hasta duyarlılığının veya hastalık şiddetinin mortalitenin en
güçlü belirleyicisi olduğu bulunmuştur. Bu çalışmalarda, hastane düzeyindeki farklı
değişkenlerin mortalite üzerindeki etkileri araştırılırken, duyarlılığı kontrol altına
almak için farklı risk düzeltme yöntemleri kullanılmıştır. Bu bulgu, farklı hastane
türleri, araştırma modelleri ve ülkeler arasında tutarlıdır.
İsveç'teki hastaneler üzerine yapılan çok düzeyli bir analizde, YYBÜ bulunan
büyük bölgesel hastanelerdeki yüksek riskli doğumlarda yenidoğan ölüm riski daha
yüksek olarak saptanmış, ama vaka dağılımı veya hastalık şiddetine göre düzeltme
yapıldıktan sonra bu riskin anlamlı ölçüde yüksek olmadığı görülmüştür (42).
Çok erken doğan prematüre bebeklerde (gebeliğin 27. ve 28. haftalarında)
bakım kalitesi üzerine yapılan bir çalışmada, bebeklerin YYBÜ'ne alınmadan önceki
özelliklerine göre risk düzeltmesi hesaplanmıştır. Bu özellikler arasındaysa erkek
cinsiyet, gebelik yaşına göre küçüklük (SGA) (<5'inci yüzdelik dilim) ve bebeğin 5.
dakikadaki solunumu hızı ve nabzı yer almaktadır. Çalışmada, bakımın kalitesi ve
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mortalite üzerindeki etkisi değerlendirildiğinden dolayı, Bebekler için Klinik Risk
İndeksi (CRIB) gibi klinik duyarlılık ölçümlerinden yararlanılmamıştır. Bu ölçümler,
yoğun bakım ünitesine kabul edildikten sonraki ilk 12 saat içinde toplanan fizyolojik
ölçümleri kullandığından dolayı, erken evrede verilen hasta bakımının etkisini
ölçmektedir.
Çalışmada, resüsitasyon ve sürfaktan tedavisi açısından bakım kalitesinin
sağkalımı etkilemediği bulunmuştur. Ancak, bebeğin ateşinin kontrolü (AOR=1.71,
95% CI=1.21 2.43), kanda gaz ölçümü ve düzenlemesi ile uygun ventilasyon
(AOR=3.29, 95% CI=1.97-5.49) ve kan basıncı ölçümü ve ayarlaması ile izlenen
kardiyovasküler yaşam desteği (AOR=2.37, %95 CI=1.36-4.13) açısından kötü bakım
ile ilişkili mortalitede bir artış kaydedilmiştir (43).
Tayland'da 2003 yılında yapılan bir çalışmada, hastanın duyarlılığının veya
hastalığın şiddetinin hem medikal hem de cerrahi birimlerdeki yetişkin hastalarda
görülen mortalitenin en güçlü yordayıcısı olduğu bulunmuştur. Kritik hastalar için
APACHE III puanlama sistemi kullanılarak yapılan değerlendirmeye göre, çok
değişkenli modellerde taburcu edilemeden ölme olasılığı yaklaşık yedi kat daha
yüksek bulunmuştur (AOR=6.8, %95 CI= 5.087-9.179) (44).
2.1.9.2 Doğum ağırlığı ve gebelik süresi
Düşük

doğum

ağırlığı

"bebek

ölümlerinin

ve

çocukluk

çağındaki

engelliliklerin önde gelen bir nedeni"dir (45). Bir bebeğin doğum ağırlığı ve gebelik
yaşı hem bebek ölümlerinin bağımsız bir yordayıcısıdır, hem de "bir bebeğin ilerideki
sağlığının ve sağkalımının en önemli iki yordayıcısı" olarak kabul edilir (46).
Önceki araştırmalarda, 2500 gramdan daha düşük bir doğum ağırlığının
yaşamın ilk ayında mortaliteyi öngördüğü gösterilmiştir (47). Horbar ve ark., (1997)
(48), doğum ağırlığındaki her 100 gr artış için (sadece 501 ila 1500 gr bebekler dahil
edilmiştir), YYBÜ'ne alındıktan sonraki yenidoğan ölüm olasılığının %36 azaldığını
bulmuştur (AOR=0.64, %95 CI=0.60-0.67). Hastalık şiddetinin fizyolojik ölçümlerle
doğrulanması çalışmalarında, doğum ağırlığının ve gebelik yaşının yenidoğan
mortalitesinin bağımsız yordayıcıları olduğu bulunmuştur (49).
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Fizyolojik ölçümler olmadığında, birçok çalışmada duyarlılığın bir ölçüsü
olarak düşük doğum ağırlığı veya çok düşük doğum ağırlığı (47; 50) veya doğum
ağırlığı ile birlikte YYBÜ kabul öncesi özellikleri kullanılmıştır (48).
Vermont Oxford Network (VON), 49 eyalete ve 22 ülkeye yayılmış YYBÜ'ne
sahip 353 hastanelik bir ağdır. VON tarafından kullanılan risk düzeltme modelinde,
gebelik süresi, gebelik yaşına göre küçüklük (ırk ve cinsiyete göre gebelik süresi için
10 yüzdelik dilimden daha küçük), 1. dakikadaki Apgar skoru, çoklu doğum, ırk,
cinsiyet, majör doğum kusuru, doğum öncesi bakım ve vajinal doğum gibi fizyolojik
olmayan ölçümler kullanılmaktadır. Bu risk düzeltme modeli, duyarlılığı
değerlendirmek için fizyolojik ölçümler kullanan Neonatal Akut Fizyoloji skoruyla
pozitif yönde paralellik göstermektedir. VON risk düzeltme modeli için, eğri altındaki
alan (AUC) için puan 0.89'dur. AUC, belirli bir sonucu doğru bir şekilde tahmin
etmede bir modelin duyarlılığını ve özgüllüğünü ölçer; 1.0 puan modelin ilgili sonucu
tahmin etmede %100 doğru olduğunu göstermektedir. Bu model 1500 gramdan hafif
bebekler için geliştirilmiştir (51; 52).
Richardson ve ark., gebelik süresindeki artışın, Neonatal Akut Fizyoloji
skorunun (SNAP) gösterdiği hastalık şiddetinde bir azalmayla ilişkili olduğunu
bulmuştur. Çalışmalarında, fetal olgunluğun bir ölçüsü olduğu için doğum ağırlığı
yerine gebelik süresini kullanılmıştır. Sadece gebelik süresi ile ölçülemeyen doğum
ağırlığının ilave etkisini değerlendirmek içinse gebelik yaşına göre küçüklük ölçüsü
eklenmiştir. Her iki ölçüm de SNAP puanına eklenir ve gebelik süresindeki artış skoru
1,5 puan düşürürken ve SGA ise skoru 3,6 puan arttırmaktadır (53).
2.1.9.3 Apgar skoru
Virginia Apgar tarafından geliştirilen ve 1953'te yayınlanan Apgar skoru,
bebeğin kalp atış hızını, solunumunu, kas tonusunu, uyaranlara yanıtını veya refleks
uyarılmasını ve doğumdaki rengini değerlendirir. Bebek birinci dakikada, beşinci
dakikada ve onuncu dakikada değerlendirilir. Yedi ila 10 arasındaki bir puan
Mükemmeldir; dört ila altı arasındaki bir puan İyi, ve dörtten az bir puan Kötü durumu
gösterirken, sıfır puan ölüme işaret etmektedir. Apgar puanlama sistemi ve
yorumlanması aşağıdaki tabloda verilmiştir (54; 55; 56).
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Tablo 1:Apgar Puanlama Sistemi
Belirti
Görünüm
Nabız

Renk
Nabız

0 puan
Mavi

veya

1 Puan

2 puan

Vücut Pembe; Ekstremiteler

Tamamen Pembe

Soluk

Mavi

Yok

Yavaş (<100 atım/dakika)

Dakikada

100

atımdan fazla
Yüz

Refleks

buruşturma

Uyarılma

Aktif

Kas Tonusu

Yanıt yok

Yüz

Buruşturma;

Biraz

Ekstremitelerde

Biraz

Fleksiyon
Solunum

Solunum Çabası

Yok

Yavaş,

veya

Aktif Çekilme

Hareket
Gevşek

Ağlama
İyi

Esneklik;

Aktif hareket
Düzensiz;

Zayıf

Ağlama, Hipoventilasyon

İyi,

Güçlü

Ağlama

Kaynak: American Academy of Pediatrics & American College of Obstetriciansand Gynecologists,
2006, Baskett, 2000 &Finster ve Wood, 2005.

Apgar skorunun ilk yayınlandığı tarihten 53 yıl sonra, American Academy of
Pediatrics ve American College of Obstetricians and Gynecologists 2006 yılında
Apgar skorunun uygun kullanımı ve kullanışlılığı hakkında ortak bir bildiri yayınladı.
Bu bildiride, Apgar skorunun "bebeğin fizyolojik durumunun bir ifadesi olduğu, sınırlı
bir zaman dilimini yansıttığı ve öznel bileşenlere dayandığı" kabul edilmiş ve bir
yenidoğanın durumunu yalnızca doğumdan kısa bir süre sonra değerlendirmek için
kullanılmaya uygun olduğu ifade edilmiştir. Beşinci dakikada 7 ila 10 arası bir skor
normal kabul edilirken, yazarlar beşinci dakikada 0 ila 3 arası bir skorun yenidoğan
ölümüyle korele olduğunu bildirmiştir. Yazarlar ayrıca Casey, Mcıntire ve Leveno'nun
(aşağıda tartışılıyor) 5. dakikada düşük bir Apgar skorunun hem prematüre hem de
miadında bebeklerde yenidoğan ölüm olasılığını artırdığını gösteren bir çalışmaya da
göndermede bulunmuştur (54).
Thorngern-Jerneck ve Herbst (2001) (57), beşinci dakikadaki Apgar skoru
7'den az olan normal doğum ağırlığına sahip miadında bebeklerde yenidoğan
mortalitesinde bir artış olduğunu göstermiştir. Bu bebeklerin ölüm riski, Apgar
skorları 7 veya daha yüksek olan (OR 14.4, %95 CI=12.5, 16.5) normal doğum
ağırlığına sahip miadında bebeklerden 14 kat daha yüksektir. Gece doğumlarında
(05:00-06:59) düşük Apgar skoruna sahip olma olasılığı gündüz doğumlarına kıyasla
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(08:30-15:59) %21 daha yüksek bulunmuştur (OR=1.21, %95 CI=1.14-1.29). Daha
yüksek bir Apgar skoru olasılığı, hem düşük doğum ağırlığı (<2500 gr) hem de daha
yüksek doğum ağırlığı (>3500) aralığında doğum ağırlığı ile eğrisel bir ilişki
göstermektedir.
Casey ve ark., (2001) (58), beşinci dakikadaki Apgar skoru düştükçe yenidoğan
ölüm insidansının arttığını bulmuştur. 150000'den fazla tekiz bebek üzerinde yapılan
bir çalışmada, bu negatif korelasyon hem prematüre hem de miadında bebekler için
doğrulanmıştır.
Apgar skoru 7-10 olan bebekler referans grubu olarak alındığında, 0-3 puan
alan prematüre bebeklerde yenidoğan ölümü için düzeltilmiş oran 59 iken (%95
CI=40-29-87), 0-3 puan alan miadında bebekler için bu oran 1460 olarak bulunmuştur
(%95 CI=835-2555). Kohortta az sayıdaki yenidoğan ölümü nedeniyle, güven
aralıkları geniş çıkmıştır.
2.1.9.4 Fizyolojik ölçümler
Yenidoğanlarda kullanılmak üzere geliştirilen iki ayrı hastalık şiddeti ölçeği
vardır. Bu ölçekler, farklı yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde veya farklı zamanlarda
aynı ünitedeki bakım kalitesini inceleyen araştırmacıların duyarlılığı kontrol
edebilmeleri amacıyla geliştirilmiştir (49).
Bebekler için klinik risk indeksi, çok düşük doğum ağırlıklı (<1500 gr) ve
prematüre (<31 haftalık gebelik) bebeklerden oluşan bir kohort kullanılarak
geliştirilmiştir. Bu puanlama sistemi, İngiltere'deki üçüncü basamak bakım
hastanelerindeki bir bebek kohortu üzerinde geliştirilmiştir. Yoğun bakım ünitesine
alındıktan sonraki 12 saat içinde şu altı değişken ölçülür: doğum ağırlığı, gebelik
süresi, doğumda kusur varlığı, solunan maksimum/minimum oksijenin oranı ve
maksimum baz fazlalığı. Doğrulama kohortunda, CRIB için alıcı işletim karakteristik
eğrisinin (ROC) altındaki alan .90 (SE=.05) olarak bulunmuştur. ROC, tahminin
hassasiyetini ve özgüllüğünü veya doğruluğunu ölçmektedir. Bu rakam, yalnızca
doğum ağırlığı için bulunan ROC=.78 (SE = 0.03) ile paraleldir (49).
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Kaaresen ve ark., (1998) (59), bir yenidoğan yoğun bakım ünitesindeki
bakımın zaman içindeki kalitesini değerlendirmek için CRIB'den yararlanmıştır.
Çalışmalarında, CRIB için ROC 0.88 (SE=0.02), tek başına doğum ağırlığı için 0.72
(SE=0.04) ve tek başına gebelik süresi için 0.71 (SE=0.03) olarak bulunmuştur. CRIB
kullanarak duyarlılığı kontrol ettikten sonra sağkalım ile bağımsız olarak ilişkili diğer
değişkenlerse kadın cinsiyet (AOR 2.4, %95 CI=1.2-4.9) ve surfaktan tedavisidir
(AOR 2.9, %95 CI= 1.1-7.5). Doğum ağırlığı, gebelik ve cinsiyet kontrol altına
alındıktan sonra, antenatalsteroidlerle tedavi edilen bebeklerde sağkalım oranı tedavi
edilmeyen bebeklere göre %80 daha yüksek bulunmuştur. Yine de, modele CRIB de
eklendiğinde, antenatalsteroid tedavisi anlamlı olmaktan çıkmaktadır (p=0.397).
Yenidoğanlarda mortalite riski için bir başka puanlama sistemi ise neonatal
akut fizyoloji puanı olup, tüm doğum ağırlıklarındaki bebekler için doğrulanmıştır.
Endeks zaman içinde değiştirilmiş, sonraki sürümlerinde fizyolojik olmayan ölçümler
de dahil edilmiştir (SNAP-II, SNAP-PE ve SNAPPE-II). SNAP'te ilk 24 saatte
toplanan verilere kıyasla, daha sonraki sürümlerde yoğun bakım ünitesine kabul
edildikten sonraki ilk 12 saat içindeki veriler toplanır. Yapılan fizyolojik ölçümler
arasında ortalama kan basıncı, en düşük ateş, solunan oksijen oranı, en düşük serum
pH'ı, çoklu nöbetlerin varlığı ve idrar çıkışı yer almaktadır. Daha sonraki iki sürümde,
doğum ağırlığı, gebelik yaşı, ve gebelik yaşına göre küçüklük ve beşinci dakikada
düşük Apgar skoru (<7) gibi "perinatal ilave ölçümler" de bulunur. Doğum ağırlığı ve
gebelik yaşı arasındaki yüksek korelasyonu kontrol etmek için, beş ayrı doğum ağırlığı
kategorisi kullanılmış ve gebelik yaşından kaynaklı ilave etkiyi de hesaba katmak için
gebelik yaşına göre küçüklük de eklenmiştir. Sadece doğum ağırlığı <750 gr ve 750999 gr kategorilerinin mortalite için anlamlı bir yordayıcı olduğu görülmüştür. Tüm
doğum ağırlıklarında SNAPPE-II için ROC 0.91 iken (SE=0.01), yalnızca doğum
ağırlığı için 0.78'dir (SE=0.01). Doğum ağırlığı, SGA ve Apgar skoru birlikte
kullanıldığında, ROC 0.84 bulunmuştur (60).
Hem CRIB hem de SNAP, toplam mortalite riski düzeltmesi için doğum
ağırlığı, gebelik süresi, Apgar skoru ve doğum kusurlarının varlığı gibi diğer duyarlılık
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ölçümleriyle birlikte kullanılır Dolayısıyla, fizyolojik ölçümler genel risk düzeltme
metodolojisinin bir parçasıdır.
2.1.9.5 Konjenital anomaliler
En son ulusal verilere göre, konjenital anomaliler yaşamın ilk yılında önde
gelen mortalite nedenidir (46). Başka çalışmalarda, diğer anomalilere kıyasla daha
yüksek mortalite oranına sahip oldukları için kontrol edilen anomaliler anensefali,
renalagenez, trizomi 13 ve trizomi18 yer almaktadır (49; 61). Neonatal mortalite ve
doğum zamanı veya doğum günü üzerine yapılan çalışmalarda, risk düzeltme
metodolojisinin bir parçası olarak bir doğum kusurunun varlığı da kullanılmıştır. Bu
çalışmaların bazılarındaysa, ölümcül olarak kabul edilen malformasyonlara sahip
bebekler çalışma dışı bırakılmıştır (62; 63; 64; 65; 66; 67).
2.1.9.6 Çoklu doğumlar
Çoklu doğumlarda (ikizler, üçüzler, vb.) prematürite, düşük doğum ağırlığı ve
ilerleyen dönemdeki bebek ölümü insidansı daha yüksektir. Amerika Birleşik
Devletleri'de 2002 yılındaki bebek doğum ve ölüm sertifikalarından elde edilen veriler,
çoklu doğumlardaki bebek ölüm oranının tekli doğumlara kıyasla beş kat daha yüksek
olduğunu göstermiştir (1000 canlı doğumda 32,3'e karşılık 6,1). Bu yüksek oran tüm
ırk ve etnik gruplar için aynıdır. Fetüs sayısı arttıkça, bebek ölümü riski de artmaktadır.
Üçüzlerin ve dördüzlerin yaşamın ilk yılında ölme olasılığı, tekli doğumlardan 10 ila
26 kat daha yüksektir (46).
2.1.9.7 Cinsiyet ve ırk
Çalışmalarda hem kadın cinsiyetin hem de siyahi ırkın sağkalım için bağımsız
birer yordayıcı olduğu, beyaz erkek bebeklerin en düşük sağkalım olasılığına karşılık
siyahi kız bebeklerin en yüksek sağkalım avantajına sahip olduğu bulunmuştur (46;
68). Beyaz bebeklere kıyasla, siyahi bebeklerde prematüre ve düşük doğum ağırlıklı
doğum daha sık görülür; ayrıca, aşırı prematüre (<33 hafta) ve çok düşük doğum
ağırlığı (<1500 gr) bebeklerin oranı beyaz kız bebeklerin iki katıdır. Beyaz kadınlar,
siyahi kadınlarla aynı gebelik yaşı ve risk seviyesinde olsalar dahi sürekli olarak daha
yüksek doğum ağırlıklı bebek doğurmaktadır. Buna karşın, prematüre ve düşük doğum
ağırlıklı siyahi bebeklerdeki sağkalım oranı, beyaz veya hispanik bebeklere göre
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yenidoğan döneminde daha yüksek olup, bu sağkalım avantajı düşük gestasyonel
yaşlarda daha da yükselmektedir. 500 grdan daha az doğum ağırlığı için siyahi ve
beyaz bebekler benzer ölüm oranlarına sahipken, 500 gr ila 2500 gr arasındaki doğum
ağırlıkları için siyahi bebeklerdeki doğum ağırlığı ve gestasyonel yaşa özgü yenidoğan
ölüm oranları beyaz bebeklerin %62 ila %70'si kadardır (69; 70).
Düşük gestasyonel yaşlarda daha iyi bir sağkalım avantajına sahip olmalarına
rağmen, siyahi bebekler için genel yenidoğan ölüm oranı beyaz bebeklerden daha
yüksektir. Genel yenidoğan mortalite oranı azalıyor olsa dahi, iki grup arasındaki
boşluk giderek artıyor gibi görünmektedir. Bu artan eşitsizlik, siyahi ve beyaz
bebeklerin surfaktan tedavisi gibi yüksek riskli obstetrik ve yenidoğan bakımına
verdikleri farklı tepkilerinden kaynaklanıyor olabilir (46; 70; 71).
Florida'da 1000 gramdan daha az ağırlığa sahip bebekler üzerinde yapılan bir
çalışmada, hem siyah ırk hem de kadın cinsiyetinin daha yüksek sağkalım olasılığını
öngördüğü bulunmuştur. Siyahi bebeklerin beyaz bebeklere kıyasla sağkalım olasılığı
%30 daha yüksek olup (OR=1.3, %95 CI=1.1-1.5), kız bebeklerin sağkalım avantajı
da erkek bebeklere kıyasla %70 daha yüksek çıkmıştır (OR=1.7, %95 CI=1.5-1.9)
(68).
Uluslararası çalışmalarda da kız bebekler için sağkalım avantajının arttığı
gösterilmektedir. İsveç'te 175000'den fazla doğum üzerine yapılan bir çalışmada,
erkek bebeklerdeki yenidoğan ölüm oranının kız bebeklerden daha yüksek olduğu
bulunmuştur. Bu yüksek oranın sebebi, erkek bebeklerdeki daha yüksek prematüre
doğum oranı olabilir (72). Bu durum akciğerin olgunlaşmamasına neden
olabilmektedir. Elsmenve ark., (2004) (73), annelerin daha yüksek bir yüzdesinin
antenatal steroid tedavisi görmüş olmasına rağmen, erkek bebeklerin yaşamın ilk altı
saatinde kız bebeklerden daha fazla mekanik ventilasyona ihtiyaç duyduğunu
saptamıştır (%60.8'e karşılık %46.2, p=0.026).
2.1.10 Hastane özellikleri ve yenidoğan mortalitesi
Yenidoğan mortalitesiyle ilişkili hastane özellikleri arasında yenidoğan yoğun
bakım ünitesinde verilen bakım seviyesi, YYBÜ hacmi, obstetrik müdahaleler,
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hemşire personel dağılımı ve doktor personel dağılımı yer almaktadır. Bu özelliklerin
her biri, yenidoğan ölümleri veya diğer negatif hasta sonlanımları ve diğer
çalışmalarda yapılan ölçümlerle olan ilişkileri de dahil olmak üzere bu bölümde
ayrıntılı olarak tartışılmıştır.
2.1.10.1 Bakım seviyesi
Yenidoğan bakımı için belirlenen üç bakım seviyesi vardır. Seviye I tesislerde,
sağlıklı olan veya ciddi tıbbi bir sorunu olmayan yenidoğanlara sağlık hizmeti
verilmektedir. Bu tesislerde yenidoğan yoğun bakım ünitesi (YYBÜ) bulunmaz.
YYBÜ'leri Seviye II ve Seviye III tesislerine ayrılmıştır. Seviye II YYBÜ'lerinde, orta
derecede hasta olan ancak ilave ventilasyona dört saatten fazla ihtiyaç duymayan
yenidoğanlara bakım verilir. Seviye III merkezleriyse ayrıca bölgesel veya üçüncü
seviye bakım merkezleri olarak adlandırılmakta olup, hasta yenidoğanlar için en
gelişmiş ve en kapsamlı bakımı sağlarlar (74). Bu tesisler ayrıca doğum ağırlığı
kriterine de sahiptir. Florida'daki Seviye III tesisleri, 1000 gramdan daha az
yenidoğanlara bakım verecek şekilde donatılmış olup buna uygun personel istihdam
etmektedir.
Yenidoğan yoğun bakım ünitesine sahip bir hastanede doğan bebekler, Seviye
II veya Seviye III YYBÜ'si bulunmayan başka bir hastaneden sevk edilen bebeklere
kıyasla daha yüksek bir sağkalıma sahiptir (75). İngiltere'deki International Neonatal
Network araştırmacılar, CRIB kullanarak hasta duyarlılığı kontrol altına aldıktan
sonra, üçüncül olmayan YYBÜ'lerindeki risk düzeltmesi yapılmış mortalite oranının
üçüncül bakım merkezlerinden iki kat daha yüksek olduğunu bulmuşlardır
(AOR=2.12, %95 CI=.39-3.24). Bu çalışmada hem hastanede doğan hem de sevkle
gelen hastalara yer verilmiştir (49). Diğer çalışmalardaysa, başka yerde doğmuş olma
durumu ve yenidoğan ölümleri arasında çok değişkenli modellerde hiçbir ilişki
bulunamamıştır (76).
Yenidoğan ölümlerindeki düşüşün nedenlerini araştıran 1998 tarihli bir
çalışmada, çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerin mortalitesindeki düşüş sebeplerinin
üçte ikisi, yenidoğan bakımındaki gelişmelere bağlı "daha iyi bakım" hipotezine
bağlanmıştır. Araştırmacılar, bu bebeklerdeki daha iyi bakım ve artmış sağkalım
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oranının sebebini, surfaktan tedavisi gibi terapötik müdahalelere ve Süreki Pozitif
Havayolu Basıncı ve Yüksek Frekanslı Ventilasyon gibi yeni solunum desteği
teknolojilerine bağlamaktadır (77). Bu tür bir bakım, tüm Seviye III YYBÜ'lerinde
bulunmaktadır.
Yenidoğanmortalitesi ve doğum yapılan hastanenin seviyesi üzerine 2000
yılında yapılan bir çalışmada, 500 ila 1499 gr ağırlığındaki bebekler için yenidoğan
mortalitesinin 24 saat doktor bulunan Seviye III hastanelerine kıyasla Seviye I ve
Seviye II hastanelerinde daha yüksek olduğu bulunmuştur (61). İsveç hastanelerindeki
bölgeselleşmeden sonra yapılan bir çalışmada, büyük üçüncü basamak bakım
merkezlerindeki daha yüksek mortalite oranının tamamen vaka karışımı ile ilgili
olduğu gösterilmiştir. Bu modelde sadece yüksek riskli bebekler ele alınmıştır. Tüm
hastalar hesaba katıldığında, yenidoğan hizmetlerinin hepsine erişimi olan bölgesel
merkezlerin, yenidoğan bakımı bulunmayan küçük hastanelere kıyasla en düşük
neonatal mortaliteye sahip olduğu görülmektedir (42).
2.1.10.2 Yenidoğan yoğun bakım ünitesi hacmi
Phibbsve ark., (1996) (50), risk düzeltmesi yapılmış modellerde yüksek
hacimli (en az 15 hasta) seviye III YYBÜ'lerinin en düşük mortaliteye sahip olduğunu
göstermiştir. Yüksek hacimli üçüncül bakım merkezlerindeki mortalitenin, daha düşük
hacimli ve daha düşük bakım seviyesine sahip hastanelere kıyasla yaklaşık %40 daha
düşük olduğu bulunmuştur (AOR=0.62, %95 CI=0.46-0.82). Daha yüksek hacme
sahip Seviye III üniteleri referans kabul edildiğinde, hem düşük hacimli (<5 hasta)
hem de yüksek hacimli (>=15) Seviye I, Seviye II veya Seviye II+ ünitelerine sahip
hastanelerde mortalite %42 ila %60 daha yüksek çıkmıştır. Bununla birlikte, çalışmada
eşleştirilmemiş vakaların %10'u düşük doğum ağırlığındayken, eşleşen vakaların ise
sadece %5'i düşük doğum ağırlığındaydı. Eğer düşük doğum ağırlığı orantısız olarak
büyük, üçüncü basamak bakım merkezleri ile ilişkiliyse, bu merkezlerde daha düşük
mortalite çıkacak şekilde sonuçlar yanlı olacaktır.
RAND Corporation'daki araştırmacılar tarafından yürütülen bir çalışmada,
YYBÜ kabul hacminin mortalite için zayıf bir yordayıcı olduğu bulunmuştur. Amerika
Birleşik Devletleri'nde 332 YYBÜ'ndeki mortalite oranlarındaki değişimleri
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değerlendirmek üzere Vermont Oxford Veritabanı kullanıldığında, kabul hacminin bu
oranlardaki değişimin sadece yüzde dokuzunu açıkladığı görülmüştür. Bu sınırı aşan
YYBÜ'leri için mortalitenin daha düşük olduğu, yılda en az 50 bebeğin çok düşük
doğum ağırlığına sahip olduğu bir eşik söz konusudur. Bu YYBÜ'leri tarihsel mortalite
oranları, gelecekteki mortalite oranlarının en iyi belirleyicisidir (78).
Yine de, İngiliz Yenidoğan Personeli Çalışma Grubu tarafından 2002 yılında
yapılan bir çalışmada, maksimum doluluk oranı ile ölçülen hasta hacminin (doğum
gününde birimdeki bebek sayısının, çalışma süresi boyunca birimdeki maksimum
doluluk oranına bölümü), İngiltere'deki 186 YYBÜ üzerinde yapılmış bir çalışmadaki
mortalite oranıyla ilişkili olduğu bulunmuştur. Doğum gününde ölme olasılığı,
maksimum doluluk oranındaki her %10'luk artış için %9 artmaktadır (AOR=1.09, %95
CI=1.01-1.18). Bu çalışmadaki hemen hemen her yoğun bakım ünitesi, belirlenen
yatak sayısından daha fazla bir doluluk oranına sahiptir. Bu nedenle, bu sonuçlar
hacimden ziyade aşırı yoğunluk ile ilgili olabilir. Yılda <1500 gr bebek kabul sayısı
ile ölçülen hasta hacminin, modellerin hiçbirinde anlamlı bir yordayıcı olmadığı
bulunmuştur.
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GEREÇ ve YÖNTEM
Bu çalışmada Dicle Üniversitesi Tıp FakultesiYenidoğan Yoğun Bakım

Ünitesinde 1 Ocak 2018-31 Aralık 2019 yılları arasında ölen hastalar çalışmaya dahil
edilecektir. Cinsiyet farkı gözetilmeyecek. Ölen 157 hastanıın bilgileri, aldığı tedaviler
ve tanıları, görüntülemeleri, annelerin özellikleri hasta dosyalarından kaydedilmiş
hastane kayıtlarındaki bilgiler ışığında retrospektif olarak değerlendirildi.
3.1

İstatistiksel İncelemeler
İstatistiksel analizler için SPSS 26.0 programı kullanılarak değerlendirildi.

Çalışma verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metodlar (ortalama,
standart sapma, medyan, frekans, yüzde, minimum, maksimum) kullanıldı. Normal
dağılım gösteren nicel değişkenlerin iki grup arası karşılaştırmalarında Student-t testi,
normal dağılım göstermeyen nicel değişkenlerin iki grup arası karşılaştırmalarında
Mann-Whitney U test kullanıldı. Nitel verilerin karşılaştırılmasında Pearson ki-kare
test, Fisher-Freeman-Haltonexact test kullanıldı. Nicel değişkenler arası ilişkilerin
değerlendirilmesinde Pearson korelasyon analizi ve Spearman korelasyon analizi
kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık p<0,05 olarak kabul edildi.
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4

BULGULAR
Çalışmaya alınan toplam 157 (11 tanesi ex duhul) olgunun %51,6’sının erkek,

%48,4’ünün kız olduğu, %80,3’ünün DÜTF ve %19,7’sinin de dış merkez
hastanelerden sevk edildiği görüldü. Olguların %24,2’sinin NSVY, %75,2’sinin C/S,
%0,6’sının Vakum/Forseps olarak dünyaya geldikleri bulundu.
Olguların gestasyon yaşları ve doğum ağırlıklarına göre incelenmesinde;
%63,7’sinin <27 hafta ve altında, %16,2’sinin 28-32 hafta arasında, %13,4’ünün 3338 hafta arasında, %7’sinin de 39-42 hafta arasında doğdukları görüldü (Tablo 2).
%64,3’ünün <1000 gr ve altında, %14’ünün 1001-1500 gr arasında %3,8’inin 15012000 gr arasında, %6,4’ünün 2001-2500 gr arasında ve %11,5’inin de >2500 gr ve
üstünde olduğu saptandı (Tablo 2). Olguların %83,4’ünün tekiz, %16,6’sının çoğul
olarak doğdukları saptandı. Olguların mevsimlere göre doğumları incelendiğinde;
%21’inin ilkbahar, %27,4’ünün yaz, %24,2’sinin ilkbahar ve %25,4’ünün de kış
mevsiminde doğdukları saptandı (Tablo 2).
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Tablo 2: Olguların demografik ve klinik özelliklerine göre dağılımları
Cinsiyet
Doğum Yeri
Doğum Şekli

N

%

Kız

76

48,4

Erkek

81

51,6

DÜTF

126

80,3

Hastane

31

19,7

NSVY

38

24,2

C/S

118

75,2

1

0,6

<27

100

63,7

28-32

25

16,2

33-38

21

13,4

39-42

11

7

<1000 gr

101

64,3

1001-1500 gr

22

14

1501-2000 gr

6

3,8

2001-2500 gr

10

6,4

>2500 gr

18

11,5

Tekiz

131

83,4

Çoğul

26

16,6

İlkbahar

33

21

Yaz

43

27,4

Sonbahar

38

24,2

Kış

40

25,4

Baş

149

94,9

Makat

6

3,8

Diğer

2

1,3

Vakum/Forseps
Gestasyon Yaşı (Hafta)

Doğum Ağırlığı (gr)

Tek İkiz

Mevsimler

Prezentasyon

DÜTF: Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi NSVY: Normal Spontan Vajinal Yol C/S: Sezaryen

Olgularda gestasyon yaşı ve doğum ağırlığı düştükçe mortalite oranlarının
arttığı görüldü. 2018-2019 yıllarına ait gestasyon yaşı ve doğum ağırlıklarına göre
moralite oranları Tablo 3, Tablo 4, Tablo 5, Tablo 6 ‘da verildi.
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Tablo 3: 2018 yılında yaşayan ve ölen bebeklerin gestasyon yaşı ve mevsimlere göre
dağılımları
Sonbahar

Kış

İlkbahar

Yaz

Ex

Toplam

Duhul

22-24 Hf

25-26 Hf

27-28 Hf

29-30 Hf

31-32 Hf

33-34 Hf

35-36 Hf

37-42 Hf

>42 Hf

n

n

n

n

Yaşayan

25

14

13

Ölen

13

9

Yaşayan

11

Ölen

n

n

%

13

65

61,3

10

9

41

38,7

8

6

7

32

76,2

1

3

3

3

10

23,8

Yaşayan

11

8

14

19

52

91,2

Ölen

1

1

2

1

5

8,8

Yaşayan

9

18

14

14

55

94,8

Ölen

0

1

1

1

3

5,2

Yaşayan

26

15

15

13

69

95,8

Ölen

1

0

1

1

3

4,2

Yaşayan

13

12

20

12

57

100

Ölen

0

0

0

0

0

0

Yaşayan

35

22

25

25

107

94,7

Ölen

2

1

1

2

6

5,3

Yaşayan

88

60

53

80

281

97,2

Ölen

4

2

1

1

8

2,8

Yaşayan

2

0

0

1

3

100

Ölen

0

0

0

0

0

0

721

89,9

81

10,1

Toplam Yaşayan
Toplam Ölen

5
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Tablo 4: 2018 yılında yaşayan ve ölen bebeklerin doğum kilosu ve mevsimlere göre
dağılımları

<500 gr
500-749 gr
750-999 gr
1000-1249 gr
1250-1499 gr
1500-1999 gr
2000-2499 gr
2500-4000 gr
>4000 gr
Toplam Yaşayan
Toplam Ölen

Yaşayan
Ölen
Yaşayan
Ölen
Yaşayan
Ölen
Yaşayan
Ölen
Yaşayan
Ölen
Yaşayan
Ölen
Yaşayan
Ölen
Yaşayan
Ölen
Yaşayan
Ölen

Sonbahar
n
9
6
13
6
19
2
7
1
9
1
28
0
26
2
104
4
5
0

Kış
n
4
5
15
6
6
0
8
2
16
2
17
0
17
1
74
1
0
0

İlkbahar
n
1
3
13
10
15
2
8
1
8
0
27
1
22
1
63
1
3
0

Yaz
n
1
1
15
10
9
1
19
0
11
2
11
2
21
0
94
2
3
0

Ex Duhul
n

5

Toplam
n
%
15
50
15
50
56
63,6
32
36,4
49
90,7
5
9,3
42
91,3
4
8,7
44
89,8
5
10,2
83
96,5
3
3,5
86
95,5
4
4,5
335
97,7
8
2,3
11
100
0
0
721
89,9
81
10,1

38

Tablo 5: 2019 yılında yaşayan ve ölen bebeklerin gestasyon yaşı ve mevsimlere göre
dağılımları

22-24 Hf

25-26 Hf

27-28 Hf

29-30 Hf

31-32 Hf

33-34 Hf

35-36 Hf

37-42 Hf

>42 Hf

Sonbahar

Kış

İlkbahar

Yaz

Ex Duhul

n

n

n

N

n

Yaşayan

13

7

10

Ölen

8

4

Yaşayan

4

Ölen

Toplam
n

%

15

45

61,6

8

8

28

38,4

8

14

13

39

81,2

1

2

2

4

9

18,8

Yaşayan

10

21

16

13

60

86,9

Ölen

0

5

1

3

9

13,1

Yaşayan

15

13

18

17

63

91,3

Ölen

0

1

2

3

6

8,7

Yaşayan

23

27

37

20

107

99,1

Ölen

0

1

0

0

1

0,9

Yaşayan

37

19

32

22

110

98,2

Ölen

0

0

0

2

2

1,8

Yaşayan

32

40

33

41

146

97,9

Ölen

1

0

2

0

3

2,1

129

101

102

101

433

97,3

Ölen

3

3

5

1

12

2,7

Yaşayan

0

0

2

0

2

100

Ölen

0

0

0

0

0

0

1005

92,9

76

7,1

Yaşayan

Toplam Yaşayan
Toplam Ölen

6
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Tablo 6: 2019 yılında yaşayan ve ölen bebeklerin doğum kilosu ve mesvimlere göre
dağılımları

Yaşayan
Ölen
500-749 gr
Yaşayan
Ölen
750-999 gr
Yaşayan
Ölen
1000-1249 gr Yaşayan
Ölen
1250-1499 gr Yaşayan
Ölen
1500-1999 gr Yaşayan
Ölen
2000-2499 gr Yaşayan
Ölen
2500-4000 gr Yaşayan
Ölen
>4000 gr
Yaşayan
Ölen
Toplam Yaşayan
Toplam Ölen
<500 gr

Sonbahar
n
1
1
14
8
6
0
6
0
17
0
37
0
36
1
143
3
3
0

Kış
n
1
2
7
4
11
1
15
3
16
3
35
0
30
0
116
3
5
0

İlkbahar
n
0
0
10
9
10
0
17
1
19
2
40
3
49
4
111
1
8
0

Yaz
n
2
0
21
10
13
3
14
2
7
1
25
1
39
2
121
2
0
0

Ex Duhul
n

6

Toplam
n
%
4
57,1
3
42,9
52
62,7
31
37,3
40
90,9
4
9,1
52
89,6
6
10,4
59
90,8
6
9,2
137
97,1
4
2,9
154
95,6
7
4,4
491
98,2
9
1,8
16
100
0
0
1005
92,9
76
7,1

Olguların yatış sürelerine göre incelenmesinde; ortalama 17,557±34,762 gün
yatış yaptıkları görülürken anne yaşlarının ortalama 28,922±6,821 (min. 16 ila max.
46) yıl olduğu saptandı (Tablo 7).
Tablo 7: Olguların ve annelerinin klinik takiplerine göre dağılımları
N

Min.

Max.

Ort.±S.S

Yatış Süresi (gün)

156

1

215

17,557±34,762

Anne Yaşı (yıl)

155

16

46

29,051±6,509

Anne GS

155

1

10

3,483±2,319

A. Canlı

155

1

1

2,935±2,027

A. Düşük

155

0

5

0,477±0,892

Olguların

Radyolojik

takipleri

incelendiğinde;

%43,2’sinde

K-USG,

%1,9’unda BT ve %0,6’sında da MR uygulandığı saptandı (Tablo 8).
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Tablo 8: Olguların radyolojik takiplerine göre dağılımları
K-USG

BT

MR

N

%

Yok

89

56,7

Normal

58

36,9

Grade 1

4

2,5

Grade 2

3

1,9

Hidrosefali

3

1,9

Yok

154

98,1

İKK

3

1,9

Yok

156

99,4

1

0,6

Patolojik

Olguların tanılarına göre dağılımları incelendiğinde; %36,9’unda konjenital
kalp hastalığı, %7’sinde üriner sistem anomali, %0,6’sında meningomyelosel,
%5,1’inde konvilziyon, %83,4’ünde respiratuvar distres sendromu, %88,5’inde sepsis,
%5,1’inde intraventriküler kanama, %3,2’sinde hidrosefali, %41,4 sarılık, %3,8’inde
hidrops fetalis, %2,5’inde diyabetik anne bebeği, %15,9’unda preeklamsi, %5,1’inde
polihidroamniyoz,

%30,6’sında

oligohidramnios,

%3,2’sinde

de

mekonyum

aspirasyon sendromu olduğu saptandı (Tablo 9).

41

Tablo 9: Olgularda görülen tanılar.
Var
N

%

KKH

58

36,9

Üriner sistem anomalisi

11

7

Meningomyelosel

1

0,6

Konvilziyon

8

5,1

RDS

131

83,4

Sepsis

139

88,5

İKK

8

5,1

Hidrosefali

5

3,2

Sarılık

65

41,4

Hidrops fetalis

6

3,8

Diyabetik anne bebeği

4

2,5

Preeklamsi

25

15,9

Polihidroamniyoz

8

5,1

Oligohidramnios

48

30,6

MAS

5

3,2

136

86,6

Rh pozitifliği

Olguların uygulanan tedavilere göre dağılımları incelendiğinde; %49’unda
taze donmuş plazma, %49,5’inde eritrosit, %20,4’ünde trombosit, %40,8’inde
fototerapi, %77,7’sinde surfaktan, %5,1’inde exchange, %1,9’unda intravenöz
immünglobulin, %97,5’inde amp, %47,8’inde amikasin, %5,1’inde claforan,
%78,3’ünde gentamisin, %48,4’ünda meronem, %43,9’unda targocid tedavilerinin
uygulandığı saptandı (Tablo 10).
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Tablo 10: Olguların tedavi şekillerine göre dağılımları
Uygulanmayan

Uygulanan

N

%

N

%

TDP

80

51

77

49

Eritrosit

79

50,3

78

49,7

Trombosit

125

79,6

32

20,4

Fototerapi

93

59,2

64

40,8

Surfaktan

34

21,7

122

77,7

Exchange

149

94,9

8

5,1

Resüsitasyon

122

77,7

35

22,3

Mekanik Ventilasyon

25

15,9

132

84,1

IVIG

154

98,1

3

1,9

AMP

3

1,9

153

97,5

Amikasin

81

51,6

75

47,8

Claforan

148

94,3

8

5,1

Gentamisin

33

21,0

123

78,3

Meronem

80

51,0

76

48,4

Targocid

87

55,4

69

43,9

Olguların doğum ağırlıklarına göre cinsiyete, doğum yeri ve doğum şekli
karşılaştırıldığında iki gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulundu
(Tablo 11).
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Tablo 11: Olguların sosyodemografik özelliklerinin doğum ağırlıklarına göre dağılımları
Doğum Ağırlığı
<1000 gr
Cinsiyet
Doğum Yeri
Doğum Şekli

1001-1500 gr

1501-2000 gr

2001-2500 gr

>2500 gr

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

χ²

Kız

53

52,5

4

18,2

3

50

8

80

8

44,4

0,012

Erkek

48

44,4

18

81,8

3

50

2

20

10

55,6

DÜTF

94

93,1

18

81,8

4

66,7

4

40

6

33,3

Hastane

7

6,9

4

18,2

2

33,3

6

60

12

66,7

NSVY

22

21,8

4

18,2

1

16,7

2

20

9

50

C/S

79

78,2

18

81,8

5

83,3

8

80

8

44,4

Vakum/Forseps

0

0

0

0

0

0

0

0

1

5,6

0,001
0,042

Ölen olguların doğum ağırlıklarının göre hipoksik iskemik ensefalopati, RDS, sepsis, hidrops fetalis, oligohidramnios, mekonyum
aspirasyon sendromu varlığı durumu karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlendi (Tablo 12).
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Tablo 12: Olguların tanılarının doğum ağırlıklarına göre dağılımları
Doğum Ağırlığı
<1000 gr
HİE

RDS
Sepsis
Hidrops fetalis
Oligohidramnios
MAS

1001-1500 gr

1501-2000 gr

2001-2500 gr

>2500 gr

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

χ²

Yok

99

98

21

95,5

5

83,3

10

100

12

66,7

0,001

Evre 1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Evre 2

0

0

0

0

0

0

0

0

1

5,6

Evre 3

1

1

1

4,5

1

16,7

0

0

5

27,8

Yok

1

1

0

0

3

50

7

70

15

83,3

Var

100

99

22

100

3

50

3

30

3

16,7

Yok

11

10,9

1

4,5

3

50

3

30

0

0

Var

90

89,1

21

95,5

3

50

7

70

18

100

Yok

100

99

21

95,5

6

100

8

80

16

88,9

Var

1

1

1

4,5

0

0

2

20

2

11,1

Yok

61

61

13

61,9

5

83,3

10

100

18

100

Var

39

39

8

38,1

1

16,7

0

0

0

0

Yok

100

100

22

100

5

83,3

9

90

15

83,3

Var

0

0

0

0

1

16,7

1

10

3

16,7

0,001
0,004
0,016
0,002
0,001
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5

TARTIŞMA
Yenidoğan dönemi ölüm oranı 1000 canlı doğumdan yaşamın ilk 28 günü

içinde ölen bebeklerin oranını tanımlar. Prematürite ve düşük doğum ağırlığı, ciddi
yenidoğan morbiditelerinin ve bebek ölümlerinin önde gelen nedenleridir (3). Bu
çalışmada yenidoğan mortalitesi %8,3 bulunmuş olup, yenidoğan yoğum bakımda
yatan hastaların ortalama 17 gün yatış yaptıkları, %78,3’ünün çok düşük doğum
ağırlıklı bebekler olduğunu saptandı. Yenidoğan ölümlerinin ilk haftada, özellikle de
yaşamın ilk 24 saatinde meydana geldiğini gösteren çalışmalarla tutarlı olup (79; 80;
81; 82), doğumdaki ve doğum sırasındaki koşullarla ve acil yenidoğan bakım
uygulamalarıyla ilgili koşullarla ilişkilidir.
Çalışmalarda erkek bebeklerde mortalite oranının kızlardan daha yüksek
olduğu bildirilmektedir (83; 84; 85). Erkek bebeklerde vefat olasılığı kız bebeklerden
2.12 (0,8-5,58) kat riskli bulunmuştur (83; 84; 85). İsveç'te 175000'den fazla doğum
üzerine yapılan bir çalışmada, erkek bebeklerdeki yenidoğan ölüm oranının kız
bebeklerden daha yüksek olduğu bulunmuştur (72). Bu yüksek oranın sebebi, erkek
bebeklerdeki daha yüksek prematüre doğum oranı olabilir. NICHD Neonatal Research
Network grubunun raporlarında da aynı doğum ağırlığı ve gebelik haftasına göre
kıyaslandığında erkeklerdeki mortalitenin kızlardan daha yüksek olduğu bildirilmiştir
(86). Bu çalışmada da erkek bebeklerde mortalite oranı (%51.6) kızlardan (%48.4)
daha yüksek bulundu. Bu açıdan sonuçlarımız literatür verileriyle uyumlu olup yapılan
pek çok çalışmada erkek preterm bebeklerde mortalite riskinin arttığı gösterilmiştir
(87).
Önceki çalışmalarda yenidoğanlarda doğum şeklinin sırasıyla %59 ve %15
oranıyla C/S kullanıldığı görülmektedir (88; 89). Bu çalışmada sezaryen doğum
oranını (%75,2) saptadık. Olguların annelerinde %30,6 oranında Oligohidroamniyoz,
%15,9 oranında Preeklampsi gibi tanıların yüksek oranda olmasının C/S
endikasyonlarını artırdığını düşünmekteyiz. Ayrıca hastanemizin 3. basamak bir sağlık
kuruluşu olması, bölgedeki diğer hastanelerden yüksek fazla sayıda riskli gebenin sevk
edilmesinin C/S oranlarını etkilediği düşünülmektedir.
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Yenidoğanlarda tekizlerin sağkalım oranı ikizlere kıyasla daha yüksektir (90).
İKK ve RDS insidansı da prematüre ikizlerde tekizlere kıyasla daha yüksektir (90). Bu
çalışmada tekiz doğumların çoğul doğumlardan fazla olduğunu, RDS olanların
%81,7’sinin tekil, %18,3’ünün de çoğul, İKK olanların ise %87,5’inin tekil,
%12,5’inin çoğul doğdukları bulundu. Çoğul doğumlara daha sık eşlik eden RDS ve
İKK gibi olayların mortaliteyi artırdığı düşünülmektedir (90). Bu çalışmada sadece
ölen

olguların

değerlendirilmesi

nedeniyle

bu

oranların

ortaya

çıktığı

düşünülmektedir.
Düşük gestasyon yaşı yendioğan mortalitesiyle yakın ilişkilidir. Çalışmamızda,
bazı çalışmalarla benzer bir şekilde gestasyon yaşı ile doğum ağırlığı arasında anlamlı
bir ilişki bulundu (91; 92; 89). Diğer gruplara kıyasla, küçük yenidoğanlardaki (501750 gr) mortalite oranında görülen azalma daha fazlaydı (93). Başka bir çalışmada da
benzer şekilde bu prematüre bebeklerin mortalite oranında %4,6'lık bir azalma
kaydedilmiştir (94). Bu çalışmada 27 hafta ve altında gestasyon yaşı ile doğan
bebeklerin oranı % 63,7 ve 1000 gr altında doğan bebeklerin oranı % 64,3 gibi yüksek
bir oran bulundu. Bu çalışmada ölen 100 bebeğin 1500 gr’ın altında doğduğunu
bulundu. Doğum ağırlığı ile gestasyon yaşları arasında istatistiksel olarak bir
anlamlılık görüldü. Düşük gestasyon yaşı ve düşük doğum ağırlığının yenidoğan
mortalitesi üzerinde en etkili faktör olduğunu düşünmekteyiz.
Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Çocuk Sağlığı ve Gelişimi Enstitüsü
(National Institute of Child Healthand Human Development, NICHD) verilerine göre
ÇDDA’lı bebeklerde sağ kalım oranı %83.9 olarak bildirilirken, doğum ağırlığı 400500 gr arasında olanlarda %11, 501-750 gr olanlarda %52, 751-1000 gr olanlarda
%86.3, 1001-1250 gr olanlarda %94.2 ve 1251-1500 gr olanlarda %96.8 oranında sağ
kalım rapor edilmiştir (83). Çin'de Dong ve ark. tarafından yapılan bir çalışmada,
hastane içi mortalitenin 2002-2005 yıllarında %29,8'den, 2006-2009 yılları arasında
%28,1'e düştüğü ifade edilmiştir (95). Yeni yayınlanan bazı raporlarda, zaman
açısından prematürite tanımına bağlı olarak prematüre yenidoğan mortalite oranlarının
önemli ölçüde yüksek olduğu bildirilmiştir. İsveç'te EXPRESS Group tarafından
yapılan bir çalışmada, toplam perinatal mortalite oranı %45 olup, 22 haftalıklarda
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%93'ten 26 haftalıklarda %24'e kadar değiştiği bulunmuştur (96). İsveç'te 1990 ila
1992 yılları arasında doğum ağırlığı 1000 gr veya daha az olan tüm bebeklerden oluşan
bir kohortta, gebeliğin 23 ila 24. haftalarında doğan yenidoğanların çoğunun doğum
odasında öldüğü ve en az bir yıl hayatta kalanların oranının sırasıyla sadece %8 ve
%28 olduğu bulunmuştur (97). Fransa'da 2011 yılında yapılan prospektif, ulusal,
popülasyona dayalı bir çalışmada, 24. haftada doğan yenidoğanların %31,2'sinin ve
27-31. haftada doğanların %93,36'sının hayatta kaldığı görülmüştür. Araştırmacılar,
son derece düşük gebelik süresindeki sağkalım oranındaki artışa rağmen, uzun vadeli
sonuçlar için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu ifade etmiştir (98).
Hindistan'da yapılan bir başka çalışmada, 1500 gramın altındaki yenidoğanların
%14,8'i hastaneden taburcu edilmeden önce ölmüştür (99). Bu çalışmada 2018 ve 2019
tarihleri arasında YYBÜ’sinde yatan hastalarımız arasında yenidoğanlarda mortalite
oranı %8,3'tür. Benzer çalışmaların çoğunda, %23 ila %29 arasında değişen bir
yelpazede mortalite oranı bildirilmiştir (100; 101; 102).

Bizim çalışmamızdaki

mortalite oranı, dünya genelinde yayınlanan yeni çalışmalardakilerle benzerlik
göstermektedir. Çalışmamızdaki düşük mortalite oranının kliniğimizde güncel tedavi
protokollerinin doğru ve eksiksiz bir şekilde uygulanmasına, yüksek kalitede
hemşirelik bakımına ve gelişmiş teknolojik imkanların tanı ve tedavide kullanılmasına
bağlı olduğunu düşünmekteyiz.
Yenidoğan yoğun bakım ünitelerindeki ölüm nedenlerine bakıldığında yurtdışı
verilerinde RDS ve prematürite ilk sırayı alırken bunu sepsis, konjenital anomali veya
perinatal asfiksi takip etmekte ancak gelişmekte olan ülkelerde asfiksiye bağlı ölüm
oranları daha yüksek bildirilmektedir (103; 104; 105; 106; 107). Ülkemizdeki
çalışmalarda prematürite ve RDS (%24-42) benzer şekilde en sık neden olarak
görülmekte, sepsis (%14-21), konjenital anomaliler (%10-14), perinatal asfiksi (%79) bunu takip etmektedir (103; 104; 105). Bu çalışmada Sepsis tanısı %88,5 gibi
yüksek bir oran bulundu. Yenidoğan bağışıklık sisteminin tam gelişmemiş olması, deri
bariyeri gibi koruyucu faktörlerin yetersizliği ve girişimsel işlemlerin sık uygulanması
etkili olmuş olabilir.
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En sık karşılaşılan anneye ait risk faktörleri oligohidroamniyoz (%30,6),
preeklampsi/eklampsi (%15.9) olup bu durum sıklıkla düşük doğum ağırlıklı
bebeklerin doğmasına ve ölüm oranlarının artmasına neden olmaktadır. Bu yönden bu
çalışmadaki sonuçlar NICHD Neonatal Network grubunun verileri ile uyumluydu
(86). Anneye ait bu gibi risk faktörlerinin erken dönemde tespit edilmesi ve önlenmesi
yenidoğan mortalitesinin azalmasına katkıda bulunabilir.
Respiratuar distres sendromu, daha çok preterm bebeklerde görülen,
akciğerlerin yapısal immatüritesi ile beraber surfaktan eksikliğinden kaynaklanır (16).
RDS insidansı ve ağırlığı gestasyon haftası ve doğum ağırlığı azaldıkça artar (108).
RDS 26-28. gestasyon haftasındaki bebeklerin %50-85’inde görülürken, 30-31.
haftalarda sıklık %40’a, 34. haftada %10-15’e ve 36 haftada %1’e iner (109). Bir
çalışmada, YYBÜ'ndeki prematüre yenidoğanlarda morbidite oranının daha yüksek
olduğu gösterilmiştir. Yenidoğan mortalitesinin yaygın başlıca nedeni RDS'dir. 30-34.
haftada doğan bebeklerin %28'inde akut akciğer bozukluğu görülmüştür (110).
ABD'deki YYBÜ başvurularının %71,7'si RDS riski yüksek geç prematüre
doğumlardan (34-36 hafta) oluşmaktadır. Gebelik yaşına göre küçük doğan 26-29
haftalık yenidoğanlar arasında mortalite oranı ve RDS riski yüksektir. Mortalite ve
yenidoğan morbidite oranlarının artmasına neden olan olaylar, gebelik yaşına göre
küçük doğum ve prematüriteden kaynaklanıdığı açıktır. Etkili faktörler arasında fetal
hipoksemi, besin kısıtlaması ve değişen endokrin ortamı yer alıyor olabilir (111). Bu
çalışmanın sonuçları diğer çalışma sonuçlarıyla uyumludur. Bu çalışmada 1000 gr ve
altında RDS oranı %76,3, 1001-1500 gr arasında %16,8, 1501-2000 gr arasında %2,3
ve 2001-2500 gr arasında %2,3 olup Hack ve arkadaşlarının yaptığı çalışma
sonuçlarıyla uyumlu bulunmuştur. Literatürde erkek bebeklerde RDS sıklığının kızlara
göre yüksek olduğu belirtilmiştir (86).
Yapılan bir çalışmada 41 haftayı bulan gebeliklerde doğum eyleminin
indüklenmesinin MAS’ın önlenmesinde faydalı olabileceği gösterilmiştir (112).
Mangarano ve ark. (113) yaptıkları bir çalışmada postterm gebeliklerden korunma ile
şiddetli MAS gelişiminin önlenebileceğini bildirmiştir. Bir çalışmada postterm
gebeliklerde doğum eyleminin indüklenmesinin MAS insidansını azalttığı ve rölatif
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risk (RR) sırasıyla 41. gestasyonel haftayı tamamlayan gebeliklerde (RR)=0.29 [0.12
to 0.68]), 42. gestasyonel haftayı tamamlayan gebeliklerde (RR=0.66 [0.24 to 1.81])
olarak bildirilmiştir (114). Bununla birlikte son zamanlarda yapılan bir çalışmada
indüklenen ve monitörize edilen postterm yenidoğanlarda neonatal morbiditede
önemli farklılıklar bulunmadığı bildirilmiştir (115). Şen ve ark., (116) çalışmasında
postterm yenidoğanlarda mortalitenin daha fazla olduğu saptamış. Amniyotikmayinin
orta veya kalın mekonyum ile boyanması ve Apgar skorunun 1. dakikada düşük olması
MAS oluşumunu kolaylaştırmaktadır. Kalın mekonyum sıklıkla şiddetli MAS ile
ilişkilidir (117). Şen ve ark., (116) çalışmasında Apgar skorunun 1. dakikada ≤ 3
olması risk faktörü olup rölatif riski (RR=1.74 [1.38–2.19]) olarak bulduklarını
bildirmiş. Düşük Apgar skorunun şiddetli MAS ile ilişkili olduğu yaygın olarak kabul
görmektedir (116). Şen ve ark., (116) çalışmalarında 1. dakika Apgar skoru ≤ 3 olan
23 (%42.6) hastada mortalite ve 52 (%96.3) hastada komplikasyon (hipoksi, hipoksik
iskemik ensefelopati, pulmoner hipertansiyon ve mekanik ventilatör desteği)
geliştiğini bildirmişlerdir. Bu çalışmada olguların %3,2’sinin MAS olduğu, ayrıca
doğum ağırlıkları ve gestasyon yaşları arttıkça MAS sıklığının arttığını bulundu.
Doğum ağılıkları ve gestasyon yaşlarının MAS ile ilişkili olduğunu bulundu.
Yenidoğan nöbetlerinin prevalansı 1000 canlı doğumda yaklaşık 1 ila 3
arasında olup, prematüre popülasyonda daha sık görülür. Nöbetler nörolojik ve
gelişimsel morbiditeyi arttırmaktadır. Prematüre bebeklerde nöbetlerin %40'ı
hipoksik-iskemik olaylardan kaynaklanır. Bir kohort çalışmasında, yenidoğan nöbeti
geçirmiş olanların %28'inde hipoksik iskemik ensefalopati, fokal enfarktüs,
subaraknoid kanama, metabolik bozukluk, menenjit veya konjenital beyin
malformasyonu gibi kötü sonuçlar görülmüştür. Uzun süren ve olumsuz sonuçlara
sahip olan nöbetler, yenidoğanlarda uzun süreli ilaç tedavisi ve klinik özen ihtiyacını
arttırmaktadır (118).Yenidoğan konvülsiyonlarının en önemli nedeni HİE’dir. Sarnat
ve Sarnat tarafından önerilen evrelendirme HİE’nin derecesini hızlı ve doğru bir
şekilde göstermekte ve yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu evrelendirmeye göre
bebeklerdeki mortalite oranları ve prognoz konusunda yorum yapılabilmektedir.
Mortalite oranının en fazla Evre III’deki bebeklerde olduğu bildirilmiştir (119). Satar
ve ark. çalışmasında Evre II’de %15, Evre III’de %78.6, toplamda %24.4 mortalite
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saptanmıştır (120). Türk Neonatoloji Derneği’nin çok merkezli çalışmasında ise Evre
I’deki olguların tamamı taburcu olurken, Evre II’de%16.7, Evre III’de %51.7,
toplamda %22.6 mortalite oranı bildirilmiştir (121). Bu çalışmada bebeklerin
%5.1’inin konvülsiyon geçirdiği saptandı. Konvülsiyon varlığı HİE’nin orta ya da ağır
evrede olduğunu göstermektedir. Olguların %5,7’sinin Evre II ve Evre III’te olması
bunu desteklemektedir.
İntrakranial kanama prematüre bebeklerde sık görülen komplikasyon olmakla
birlikte intrauterin dönemde de gelişebilmektedir (27,28). Yenidoğanların %3,5'inde
bu komplikasyon bildirilmiş olmasına karşın (122), değerlendirilen hastaların
%8,5'inde şiddetli İKK görülmüştür (123). Hastaların %14'ünde İKK derecesi > II 'dir
(124). Prematüre yenidoğanlardaki İKK oranı %16 ve %9,5 olarak saptanmıştır (125;
126). İKK'dan muzdarip yenidoğanların sonlanımları daha kötü olmaktadır (127). Bu
çalışmada sekiz (%5,1) hastada intraventriküler kanama (İKK) saptandı.
Yenidoğan sepsisi, yaşamın ilk ayında enfeksiyona ait bulguların olduğu ve
kan kültüründe özgül bir etkenin üretildiği bir klinik sendromdur (9,10). Prematüre
bebeklerde alınan kan kültürü ile sepsis oranını, Turhan ve ark.’ı %18.4, Türkmen ve
ark.’ı %31.8 olarak bildirirken, gelişmiş ülkelerde geç sepsis oranı %24 olarak rapor
edilmiştir (128; 129; 130). Katar ve ark. ile Gülcan ve ark. pramatüre bebeklerde ölüm
nedenini sırasıyla; sepsis %41 ve %44.4, solunum yetmezliği %35, İKK %22.5 ve aşırı
prematürelik %15 ve %18.5 oranında bildirirken, Turhan ve ark. sepsisi %25.5
oranında, prematüriteye bağlı akciğer ve dolaşım komplikasyon oranını %52.9
oranında ölüm nedeni olarak rapor etmişlerdir (129; 131; 132). Bu çalışmada
prematüreli bebeklerin kan kültürü ile sepsis tanısı konulurken, 139’una (%88.5)
klinik olarak sepsis şüphesiyle geniş spektrumlu antibiyotik tedavisi verilmiştir.
Sepsisin erken dönemde tespit edilip tedavi edilmesi yenidoğan mortalitesini
azaltacaktır.
Kronik akciğer hastalığı insidansı kullanılan tanımlamaya, üniteye, izlenen
hasta popülasyonuna ve uygulanan tedavi modalitelerine bağlı olarak değişmektedir.
Yine gestasyon haftası ve doğum ağırlığı azaldıkça sıklığı artmaktadır (133). İlk
tanımlandığı yıllardan 1992 yılına kadar ÇDDA bebeklerde insidansı genel olarak
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%19-63 arasında bildirilirken, antenatal steroid ve surfaktan tedavisinin klinik
uygulamaya girmesinden sonra da oran benzer şekilde %11-57 düzeylerinde sabit
kalmıştır (134). ABD’de her yıl 7500 yeni KAH tanısı konmakta ve bu bebeklerin
%10’u ilk yıl içinde komplikasyonlarla kaybedilmektedir (134). Japonya’da da 28.
günde yasayan ekstrem düşük doğum ağırlıklı (EDDA; doğum ağırlığı <1000g)
prematürelerde KAH insidansı %46 olarak bildirilmektedir (135). Surfaktan
tedavisinin uygulamaya girmesi ve yenidoğan yoğun bakım hizmet kalitesinin artması
bir taraftan KAH riskini azaltırken, diğer taraftan daha riskli bebeklerin yaşam
oranlarını arttırmış ve göreceli olarak KAH sıklığı da artmıştır (134). Bu çalışmada
sürfaktan uygulanan bebekler %77,7 olarak bulundu. Bu yüksek oranın nedeni olarak
olguların %64,3’ ünün 27 hafta ve altındaki bebeklerden oluşmasıdır.
Oligohidramniyoz, sistemik veya bölgesel enfeksiyon (idrar yolu enfeksiyonu
gibi) ve çoklu fetal gebelik, erken doğuma dair predispozan faktörlerdendir. Gelişmiş
ülkelerde, erken doğum, nörogelişimsel komplikasyon, akciğer hastalığı ve görme
problemleri de dahil olmak üzere yenidoğan morbiditesinden sorumludur. Bu
çalışmada Oligohidroamniyoz sıklığı %30,6 olarak bulundu. Oligohidroamniyoz hem
küçük gebelik yaşı hem de düşük doğum ağırlığına sebep olur ve erken doğumu takip
eden mortalite üzerinde negatif etkisi vardır.
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SONUÇLAR
➢ Olguların %51,6’sının erkek, %48,4’ünün kız olduğu, %80,3’ünün DÜTF ve
%19,7’sinin de dış merkez hastanelerden sevk edildiği görüldü. Olguların
%24,2’sinin NSVY, %75,2’sinin C/S, %0,6’sının Vakum/Forseps olarak
dünyaya geldikleri saptandı.
➢ Olguların %63,7’sinin <27 hafta ve altında, %16,2’sinin 28-32 hafta arasında,
%13,4’ünün 33-38 hafta arasında, %7’sinin de 39-42 hafta arasında doğdukları
görüldü. %64,3^ünün <1000 gr ve altında, %14’ünün 1001-1500 gr arasında
%3,8’inin 1501-2000 gr arasında, %6,4’ünün 2001-2500 gr arasında ve
%11,5’inin de >2500 gr ve üstünde olduğu saptandı.
➢ Olguların %83,4’ünün tekiz, %16,6’sının çoğul olarak doğdukları saptandı.
Olguların mevsimlere göre doğumları incelendiğinde; %21’inin ilkbahar,
%27,4’ünün yaz, %24,2’sinin ilkbahar ve %25,4’ünün de kış mevsimlerinde
doğdukları saptandı.
➢ Olguların yatış sürelerine göre incelenmesinde; ortalama 17,557±34,762 (min.
0 ila max. 215) gün yatış yaptıkları görüldü. Anne yaşlarının ortalama
28,922±6,821 (min. 23 ila max. 46) yıl olduğu saptandı.
➢ Olguların %98,7’sinde Resüsitasyon, %43,2’sinde K-USG, %96,2’sinde
Mekanik Ventilasyon, %6,3’ünde Hipoksik İskemik Ensefalopati, %1,9’unda
BT ve %0,6’sında da MR uygulandığı saptandı.
➢ Ölen olguların cinsiyete, doğum yerlerine, doğum şekillerine, Hipoksik
İskemik Ensefalopati, Gestasyon Yaşlarına, Respiratuvar Distres Sendromu,
Sepsis, Hidropsfetalis, Oligohidramnios, Mekonyum Aspirasyon Sendromu,
Surfaktan ile doğum ağırlıkları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık
gözlenmiştir.
➢ Olguların tanılarına göre dağılımları incelendiğinde; %36,9’unda Konjenital
kalp hastalığı, %7’sinde üriner sistem anomali, %0,6’sında meningomyelosel,
%5,1’inde konvilziyon, %83,4’ünde respiratuvar distres sendromu, %88,5
sepsis, %5,1’inde intraventriküler kanama, %3,2’sinde hidrosefali, %41,4
sarılık, %3,8’inde hidrops fetalis, %2,5’inde diyabetik anne bebeği,
%15,9’unda

preeklampsi,

%5,1’inde

polihidroamniyoz,

%30,6’sında
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oligohidramnios, %3,2’sinde de mekonyum aspirasyon sendromu olduğu
saptandı.
➢ Olguların uygulanan tedavilere göre dağılımları incelendiğinde; %49’unda
taze donmuş plazma, %49,5’inde eritrosit, %20,4’ünde trombosit, %40,8’inde
fototerapi, %77,7’sinde surfaktan, %5,1’inde exchange, %1,9’unda intravenöz
immünglobulin, %97,5’inde AMP, %47,8’inde amikasin, %5,1’inde claforan,
%78,3’ünde gentamisin, %48,4’ünda meronem, %43,9’unda targocid
tedavilerinin uygulandığı saptandı.
Özetle, prematüre yenidoğanların yaklaşık dörtte birinde erken mortalite
görülmekte olup, bu durum düşük gebelik yaşı, düşük doğum ağırlığı, düşük Apgar
skoru, yoğun bakım ihtiyacı, doğum sonrası komplikasyonlar, çoğul gebelik ve
maternal hastalık öyküsü sayesinde tahmin edilebilmektedir. YYBÜ'ne 1 Ocak 201831 Aralık 2019 tarihleri arasında başvuran ve ölenyenidoğanları araştırmaya dahil
edilmiştir. Mortalite oranları ve sebeplerinin ülke verilerine benzediği ve olguların
büyük bölümünün prematürite, konjenital anomaliler, enfeksiyon ve ilişkili sorunlara
bağlı olduğu görülmektedir. Bu nedenle önlenebilir ölüm nedenlerini saptamak ve
oranlarını azaltmak için gebelik takip programlarının yaygınlaştırılması, yeterli
antenatal bakımın sağlanması, doğum ve doğum sonrası bakımın uygun koşulları
taşıyan merkezlerde verilmesinin önemli ve gerekli olduğu düşünülmektedir.
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