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PREMATÜRELERDE
MORTAL‹TE VE MORB‹D‹TE

Murat YURDAKÖK
Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi Pediatri Profesörü

Dünya Sa¤l›k Örgütü’nün raporlar›na göre y›lda 4 milyon yenido¤an bebek ölümü olmakta,
ancak bu kadar ölüm nedense kamuoyunun
yeterince dikkatini çekmemektedir. Buna bir
örnek verecek olursak günde 36 jumbo jet kazas›nda ölen yolcu say›s› kadar yenido¤an dönemindeki bebek yaﬂam›n› kaybetmektedir.
Tüm dünyada oldu¤u gibi ülkemizde de çocuk, bebek ve yenido¤an bebek ölümleri giderek azalm›ﬂt›r (1-5). Halen ABD ve Avrupa
ülkelerinde binde 5 kadard›r (6). Türkiye Nüfus ve Sa¤l›k Araﬂt›rmas› (TNSA) 2003 verilerine göre ülkemizde beﬂ yaﬂ-alt› çocuk ölüm
h›z› binde 37, bebek ölüm h›z› binde 29, postneonatal bebek ölüm h›z› binde 12 ve neonatal bebek ölüm h›z› binde 17’dir. TNSA-1988
verileri ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda beﬂ yaﬂ-alt› çocuk ölüm h›z› %29, bebek ölüm h›z› %33,
postneonatal bebek ölüm h›z› %29 ve neonatal bebek ölüm h›z› %35 azalm›ﬂt›r (7).
Ülkemizde kay›tlar›n yeterli olmamas› nedeniyle yenido¤an bebeklerdeki ölüm nedenleri
bilinmemektedir. Ancak WHO verilerine göre
dünyada yenido¤an bebek ölümlerinin %32’si
enfeksiyonlara (%9’u a¤›r enfeksiyonlara, %1’i
ishale, %15’i akut solunum yolu enfeksiyonlar›na, %7’si tetanoza), %29’u do¤um asfiksisi
ve travmas›na, %24’ü prematürelikle ilgili sorunlara, %10’u konjenital malformasyonlara,
%5’i di¤er nedenlere ba¤l›d›r. Bu bebeklerin
önemli bir k›sm›n› LBW (low birth weight; düﬂük do¤um a¤›rl›kl›) bebekler oluﬂturmaktad›r. Yine WHO verilerine göre dünyada bebek
ölümlerinin üçte ikisi yenido¤an bebeklerde,
yenido¤an bebek ölümlerininde üçte ikisi ya-

ﬂam›n ilk haftas›nda, onlar›n da üçte ikisi yaﬂam›n ilk gününde görülmektedir (1-5).
TNSA-2003 verilerine göre ülkemizdeki bebek ölümlerinin %59’u yenido¤an döneminde
olmaktad›r (7).
Genel olarak kabul edildi¤i ﬂekliyle perinatal
dönem gebeli¤in 22. haftas› (geç fetal) ile yaﬂam›n ilk haftas› (erken neonatal) aras›ndaki
dönemi kapsamaktad›r. Bu dönem anne-bebek sa¤l›¤›n›n yak›ndan iliﬂkili oldu¤u, gebelik
ve do¤umla ilgili sorunlar›n yenido¤an bebekler üzerindeki etkilerinin belirgin ﬂekilde görüldü¤ü dönemdir. WHO raporlar›na göre dünyada y›lda dokuz milyondan fazla perinatal ve
neonatal ölüm olmakta ve bunlar›n % 98’i geliﬂmekte olan ülkelerde genellikle enfeksiyon
hastal›klar› ile gebelik ve do¤um komplikasyonlar›na ba¤l› olmaktad›r (1-5).
TNSA-2003 verilerine göre ülkemizde perinatal ölüm h›z› 1000’de 24 olup bunlar›n %48’i
ölü do¤um, %52’si erken neonatal ölüm ﬂeklindedir. Türk Neonatoloji Derne¤i’nin 1999
y›l›nda yapt›¤› ve 29 büyük merkezin kat›ld›¤›
92.587 do¤um (90.923 canl› do¤an, 1664 ölü
do¤an ve 500 gr’dan büyük bebekleri kapsayan) çal›ﬂmada ölü do¤um h›z› binde 18, erken neonatal mortalite binde 17, perinatal
mortalite binde 34 bulunmuﬂtur. Bu çal›ﬂmada perinatal ölüm nedenleri de belirlenmiﬂ;
%45’ini ölü do¤umlar›n oluﬂturdu¤u görülmüﬂtür (TNSA-2003 verilerine çok yak›n).
Perinatal ölümlerin %26’s› prematürelik sorunlar›na, %14’ü letal malformasyonlara,
%11’i perinatal asfiksiye, %5’i özel nedenlere
ba¤l›d›r (8).

Türk Neonatoloji Derne¤i Bülteni • Say›: 11 – Bahar 2005

Özellikle geliﬂmekte olan ülkelerde bebeklerin
gebelik yaﬂlar› tam olarak belirlenemedi¤inden, epidemiyolojik çal›ﬂmalarda bebeklerin
daha çok do¤um a¤›rl›klar› kullan›lmaktad›r.
TNSA-2003 verilerine göre ülkemizde annelerin %70’i bebeklerinin do¤um a¤›rl›¤›n› bilmektedir. Buna göre LBW oran› tüm do¤umlar aras›nda %11, bebe¤inin do¤um a¤›rl›¤›n›
bilenler aras›nda %8’dir (7).
Bebek sa¤l›¤›n› de¤erlendirmede kullan›lan en
önemli ölçütlerden birisi düﬂük do¤um a¤›rl›kl› (LBW; < 2500 gr) bebek oran›d›r. Genel olarak düﬂük do¤um a¤›rl›kl› (LBW; < 2500 gr)
bebeklerin üçte ikisinin prematüre, üçte birinin ise zaman›nda, ancak düﬂük do¤um a¤›rl›kl› (SGA) bebekler olduklar› kabul edilir.
LBW bebeklerin, normal a¤›rl›kta do¤an bebeklere göre ölme riskleri neonatal dönemde
40, postneonatal dönemde beﬂ kez fazla olup
postneonatal dönemde ölen bebeklerin beﬂte
biri LBW bebeklerdir. Bu nedenle geliﬂmekte
olan ülkelerde yeterli antenatal bak›mla LBW
bebeklerin azalt›lmas›n›n, hem neonatal hem
de postneonatal ölümleri azaltaca¤› kabul edilir.
Ancak son y›llarda yap›lan geniﬂ kapsaml› çal›ﬂmalarda LBW h›z›nda azalma olmadan do¤um a¤›rl›¤›na özgü mortalite h›zlar›nda azalma oldu¤u görülmüﬂtür (9). Bu durumda akla
gelen en önemli soru LBW’in perinatal mortalite risk için güvenilir bir ölçüt olup olmad›¤›d›r. Esas›nda do¤um a¤›rl›¤›, fetal büyümenin
bir sonucu oldu¤undan LBW ile ilgili veriler
dikkatli de¤erlendirilmelidir. Nitekim çevresel
(örne¤in deniz düzeyinden yükseklik – rak›m)
ve ›rksal (kal›tsal) nedenlerle ortalama do¤um
a¤›rl›klar› düﬂük olan toplumlarda mortalite
daha fazla de¤ildir (10). De¤iﬂik etnik gruplarda ortalama do¤um a¤›rl›¤›n›n farkl› olmas›
perinatal mortaliteyi etkilememektedir (11).
Epidemiyolojik de¤erlendirmelerde "ortalama
do¤um a¤›rl›¤›"n›n yan› s›ra "optimum do¤um
a¤›rl›¤›" ve "relatif-nispi do¤um a¤›rl›¤›"n›n da
gözönüne al›nmas› gerekir.
Optimum do¤um a¤›rl›¤›, mortalitenin en düﬂük oldu¤u a¤›rl›k olup, nedeni henüz anlaﬂ›lamam›ﬂ olmakla birlikte her zaman ortalama
do¤um a¤›rl›¤›ndan fazlad›r (12). Relatif do¤um a¤›rl›¤›nda ise bebe¤in tüm bebeklerin
do¤um a¤›rl›klar› aras›ndaki yeri (z-skoru ve-
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ya persentili) esas al›n›r. Nitekim bütün gebelik haftalar›nda, do¤um a¤›rl›¤› persentili
azald›kça, mortalite ve morbidite (örne¤in
respiratuar distres sendromu) s›kl›¤›n›n belirgin derecede artt›¤› gözlenmiﬂtir (13).
LBW h›z› yüksek toplumlarda bebek ölüm h›z› da yüksektir; ancak bu toplumlarda
LBW’lerde mortalite az görülmektedir. Buna
"LBW Paradoksu" denir. Örne¤in gebelikte sigara içilmesi LBW bebek do¤urma olas›l›¤›n›
art›r›rsa da, LBW bebekler aras›nda anneleri
sigara içenlerde mortalite daha az görülür. ‹ﬂte böyle durumlarda relatif do¤um a¤›rl›¤›n›n
de¤erlendirilmesi gerekir. Böyle bir de¤erlendirme yap›ld›¤›nda sigara içen annelerin bebeklerinde mortalitenin bütün do¤um a¤›rl›klar›nda fazla oldu¤u görülür (14).
Durum böyle olunca eriﬂkin hastal›klar›n›n fetal kaynaklar› konusunda ileri sürülen hipotezlerin her zaman geçerli olmayabilecekleri düﬂünülebilir. ‹leri sürülen hipoteze göre özellikle uteroplasental yetmezli¤e ba¤l› olarak gebelik yaﬂlar›na göre küçük (SGA) do¤an bebeklerde eriﬂkin yaﬂlarda insülin direnci sendromu, dislipidemi ve kalp-damar hastal›klar›
daha s›k görülmektedir. Ancak ço¤ul gebelik,
yüksek rak›ml› bölgede yaﬂama gibi nedenlerle SGA do¤duklar› kabul edilen bebeklerde
eriﬂkin yaﬂlarda ayn› durum söz konusu olmayabilir.
Ayr›ca gebelik yaﬂlar›na göre iri (LGA) do¤an
bebekler aras›nda ileri yaﬂta obesitenin ve buna ba¤l› olarak da eriﬂkin yaﬂlarda insülin direnci sendromu, dislipidemi ve kalp-damar
hastal›klar› daha s›k görüldü¤ü ileri sürülmektedir. Bu paradoksal yorumlar›n aç›klamas›
henüz bilmedi¤imiz genetik faktörlerle yap›labilir (10, 15).
Son y›llarda özellikle büyük prematürelerin
mortalitelerinde belirgin azalma olmuﬂsa da
çok düﬂük do¤um a¤›rl›kl› (VLBW) bebeklerin
mortalitelerinde belirgin bir azalma oldu¤u
söylenemez. Geliﬂmiﬂ ülkelerde bile 25 haftal›kken do¤an bebeklerin yaklaﬂ›k yar›s› ölmektedir (16-20). Bu konuda yap›lan geniﬂ
kapsaml› bir çal›ﬂmada 362 merkezde (325’i
ABD, 6’s› Kanada, 31’i 17 ülke) do¤an
118.448 VLBW bebe¤in mortalitesinde son
y›llarda önemli bir azalma olmad›¤› görülmüﬂtür (21). Geliﬂmekte olan ülkelerde, yaﬂamla-
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r› daha çok teknolojik geliﬂmelere ba¤l› oldu¤undan küçük prematürelerde mortalite çok
daha fazlad›r (22).
Ülkemizde bebeklerin do¤um a¤›rl›klar›na göre mortaliteleri konusunda hemen hiç bilgi
yoktur. Türk Neonatoloji Derne¤i’nin 2003 y›l›nda 25 büyük merkezde yapt›¤› çal›ﬂmada
do¤um a¤›rl›klar› 500 gr’›n alt›ndaki bebeklerde mortalite %92, 500-749 gr olanlarda %61,
750-999 gr olanlarda %35, 1000-1249 gr
olanlarda %19, 1250-1499 gr olanlarda %14,
1500-1999 gr olanlarda %6, 2000-2499 gr
olanlarda %3 olarak bulunmuﬂtur (23). Bu de¤erler 2002 y›l› ABD de¤erleri ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda 3-5 kat daha fazlad›r (9).
Geliﬂmiﬂ ülkelerde bile çok küçük prematüre
bebeklerde mortalitenin yan› s›ra morbidite de
oldukça yüksektir. Örne¤in ‹ngiltere’de gebelik yaﬂ› 25 hafta olan bebeklerde taburcu olurken yaﬂam olas›l›¤› %44 iken 30 ayl›kken sekelsiz yaﬂam olas›l›¤› % 23’dür. Bu rakamlar
gebelik yaﬂlar› 24 hafta olan bebeklerde %26
ve %12, 23 hafta olanlarda %11 ve %5’dir
(24). ABD’de 1995-96 y›llar›nda yap›lan bir
çal›ﬂmada do¤um a¤›rl›klar› 750 gr’›n alt›ndaki bebeklerin %78’inde respiratuar distres
sendromu, %52’sinde kronik akci¤er hastal›¤›,
%14’ünde nekrotizan enterokolit, %48’inde
sepsis, %26’s›nda evre III veya IV kanama,
%7’sinde periventriküler lökomalazi geliﬂti¤i
belirlenmiﬂtir (20).
Do¤umlar›n sa¤l›kl› ortamlarda yap›lmas› yenido¤an bebeklerin mortalitesinde oldukça
önemlidir. TNSA-2003 verilerine göre halen
ülkemizde do¤umlar›n %21’i evlerde, %17’si
e¤itimsiz kiﬂiler taraf›ndan yapt›r›lmaktad›r.
Buna karﬂ›l›k sezaryen do¤um oran› ülke genelinde %21’e ç›km›ﬂt›r (7).
Yo¤un bak›m ünitelerinde bak›lan özellikle
küçük prematüre bebeklerin yaﬂam olas›l›klar› daha fazlad›r (25). Do¤um a¤›rl›klar›n 2000
gr’›n alt›nda olan bebeklerin yenido¤an yo¤un
bak›m ünitelerinde bak›lmalar›n›n ölme risklerini belirgin derecede azaltt›¤› gösterilmiﬂtir
(26). Ancak bu ünitelerin kalabal›k olmas›n›n,
mortaliteyi art›raca¤› unutulmamal›d›r (27).
Amerikan Pediatri Akademisi her 2500 do¤um için yaklaﬂ›k bir neonatolog bulunmas›n›
önermesine ra¤men ülkemizdeki neonatolog-
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lar›n say›s› 100’ü geçmemektedir. Yenido¤an
bebeklerin yo¤un bak›mlar›yla yak›ndan ilgilenen çocuk hekimlerinin say›s›n›n da fazla oldu¤u söylenemez. Ancak ABD’de bile ülkedeki neonatologlar›n ve yenido¤an yo¤un bak›m
yataklar›n›n da¤›l›m› bozuktur (28). Bununla
birlikte neonatal mortalite ile neonatolog ve
yenido¤an yo¤un bak›m yata¤› aras›ndaki yak›n bir iliﬂki olmad›¤› da gösterilmiﬂtir (29).
Prematüre bebeklerin yaﬂam olas›l›klar›n›n
artmas›nda obstetrik bak›m niteli¤inin düzelmesinin önemli katk›s› olmuﬂtur. Örne¤in
Boston’daki "Brigham and Women’s Hospital" ve "Beth Israel Hospital"da 1989-1990 ve
1994-1995 dönemlerini kapsayan bir çal›ﬂmada surfaktan kullan›m›n›n artmas›yla ikinici dönemde VLBW bebeklerin mortalitesinin
%50 azald›¤›; bu azalman›n üçte ikisinin "daha iyi neonatal bak›m"a, üçte birinin ise "daha iyi fetal bak›m"a ba¤l› oldu¤u gösterilmiﬂtir (30). Ülkemizde antenatal bak›m›n yeterli
oldu¤u söylenemez. TNSA-2003 verilerine
göre köylerde do¤um yapan kad›nlar›n %34’ü,
kentlerdekilerin %12’si, genel olarak beﬂte biri (%19) do¤um öncesi bak›m almam›ﬂt›r. Do¤um öncesi bak›m ald›klar›n› belirten kad›nlar›n % 11’i gebeli¤in alt›nc› ay›nda ve sonras›nda, yani oldukça geç bir döneminden bu bak›m› almaya baﬂlam›ﬂlard›r. Do¤um öncesi bak›m bak›m alanlar›n %75’inde a¤›rl›k, %89’unda tansiyon ölçümü; %77’sinde kan, %72’sinde idrar incelemesi yap›lm›ﬂ; %91’inde fetal
kalp sesleri dinlenmiﬂ ve yine %91’inde ultrasonografik inceleme yap›lm›ﬂt›r. Ayr›ca %64’ü
gebelik süresince demir hap› veya ﬂurubu kulland›klar›n› belirtmiﬂlerdir (7).
Bununla birlikte bugünkü durumu ile prenatal
bak›m ile prematüre ölümler azalsa da prematüre do¤um ve intrauterin büyüme gerili¤i
(‹UBG) etkili bir ﬂekilde azalt›lamamaktad›r.
En uygunu yaln›z gebelikte de¤il, tüm yaﬂam›
boyunca kad›n›n sa¤l›k durumunu düzeltmektir (31).
Ülkemizde yenido¤an bebek ölümlerini azaltmak için yap›lan çal›ﬂmalarda karﬂ›laﬂ›lan
baﬂl›ca sorunlar ﬂunlard›r: ülkemizde perinatal-neonatal ölümlerin azalt›lmas›na yönelik
resmi bir stratejinin belirlenmemiﬂ olmas›, perinatal-neonatal bak›m hizmetlerinin yetersiz
organizasyonu, perinatal bak›mda multi-disipliner yaklaﬂ›m olmamas›, yenido¤an bak›m
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servislerinin yetersizli¤i, yenido¤an transport
sisteminin olmamas›, hizmetlerin "hasta /
hastane odakl›" olmas› ("centralization" ve
"over-medication").
Dünyada do¤an bebeklerin yaklaﬂ›k olarak
%2’sinin VLBW veya gebelik yaﬂlar› 32 haftan›n alt›nda bebek olduklar› san›lmaktad›r
(32). Y›lda 1.3 milyon bebe¤in do¤du¤u ülkemizde 26.000 VLBW bebek do¤du¤u düﬂünülebilir. Amerikan Pediatri Akademisi’ne göre
her 1000 do¤um için bir yenido¤an yo¤un bak›m yata¤›n›n ve 4-6 ikinci düzey yenido¤an
bak›m yata¤›n›n bulunmas› gereklidir. Bu durumda ülkemizde en az 1300 yenido¤an yo¤un bak›m yata¤›, 5200-7800 ikinci düzey
bak›m yata¤› bulunmas› gereklidir. Bu kadar
fazla bebe¤in bak›m›n›n sa¤lanmas›, ülkemizin bugünkü olanaklar›yla mümkün gözükmemektedir. Ülkemizde "Düzey 3 Neonatal Bak›m" verebilecek sa¤l›k çal›ﬂan› ve donan›m›
olan merkezlerin say›s› çok azd›r (33).
Bununla birlikte di¤er geliﬂmekte olan ülkelerde oldu¤u gibi ülkemizde de yenido¤an sa¤l›¤›n› düzeltebilmek için baz› basit giriﬂimlerin
yap›lmas› mümkündür (5, 32-36). Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n baﬂlatt›¤›, ancak ülke çap›nda henüz yayg›nlaﬂt›ramad›¤› "Perinatal ve Neonatal Ölümlerin Önlenmesi Projesi" bunlardan
biridir (37). Bu proje kapsam›nda "Neonatal
Resüsitasyon" ve "Anne Sütü ‹le Beslenmenin
Desteklenmesi" çal›ﬂmalar›n›n yararlar› al›nmaya baﬂlam›ﬂt›r. "Neonatal Resüsitasyon
Kurslar› ile neonatal asfiksiye ba¤l› ölümlerde
belirgin azalmalar olmuﬂtur.
Bebeklerin do¤umdan hemen sonra yaln›z anne sütü ile beslenmeleri de neonatal mortaliteyi azaltan önemli bir giriﬂimdir. Brezilya’da
yap›lan bir çal›ﬂmada mama ile beslenen yenido¤an bebeklerde ishalden ölme riskinin
yaln›z anne sütüyle beslenenlerden 25 kat fazla oldu¤u belirlenmiﬂtir (38). Ülkemizde yenido¤an bebekleri yaln›z anne sütüyle besleme
konusunda yap›lan çal›ﬂmalar›n etkisi görülmeye baﬂlanm›ﬂt›r. TNSA-2003 verilerine göre, do¤umdan sonra üç ay yaln›z anne sütü ile
beslenme oran› bundan önceki de¤erlendirmelerde %10’un alt›nda iken % 27’ye ç›km›ﬂt›r. Do¤umdan sonra ilk saat içinde emzirenlerin oran› % 54 iken, 24 saat hiç emzirmeyenler %16, anne sütünden önce baﬂka bir besin
verenler %39 kadard›r (7).

Özellikle küvöz olana¤›n›n bulunmad›¤› yerlerde küçük prematüre bebeklerin bak›mlar›nda "kanguru yöntemi"nin kullan›m›n›n yayg›nlaﬂt›r›lmas› da etkili bir yaklaﬂ›m olacakt›r
(39). Perinatal transportun perinatal morbidite ve mortalitedeki etkisi yads›namaz bir gerçektir (40-43). Ancak ülkemizde "neonatal
transport servisi"nin olmad›¤›n› söyleyebiliriz
(44, 45). Özellikle geliﬂmekte olan ülkelerde
"kanguru transport" yöntemine a¤›rl›k verilmesi yararl› olacakt›r (46).
Sonuç olarak ülkemizde yenido¤an bebek
sa¤l›¤›n› düzeltmek için neler yap›labilir sorusuna yan›t bulmamaya çal›ﬂmal›y›z. Bunlar
aras›nda öncelikle yap›lmas› gerekenler anne
ve bebek sa¤l›¤› konusunda toplum duyarl›l›¤›n›n art›r›lmas›; ulusal veri taban› oluﬂturulmas›; Sa¤l›k Bakanl›¤›, Üniversiteler, Meslek
Kuruluﬂlar› ve Sivil Toplum Örgütleri’nin iﬂbirli¤i ile özel sektörün katk›s›n›n sa¤lanmas›;
hizmetlerin planlanmas›, iletiﬂim a¤› ve neonatal nakil hizmetlerinin organizasyonu; "aile (ev) odakl›" yaklaﬂ›m stratejilerinin geliﬂtirilmesi; yeterli insan gücü, araç ve gereçin
sa¤lanmas›d›r.
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NEONATAL MORTAL‹TE
SKORLAMA S‹STEMLER‹

Mete AKISÜ1, Mehmet YALAZ2
Ege Üniversitesi T›p Fakültesi 1Pediatri Profesörü 2Neonatoloji Uzman›

Tüm dünyada neonatal mortalite oran›; geliﬂen teknoloji, kullan›ma giren yeni ilaçlar ve
artan bilgi birikimi nedeniyle belirgin bir ﬂekilde azalmas›na ra¤men hâlâ önemini korumaktad›r (1). Ancak, ço¤u zaman hekimler,
araﬂt›rmac›lar ve aileler hangi bebe¤in ne kadar yaﬂama ﬂans› oldu¤unu hem kendilerine
hem de birbirlerine sormaktad›r. Böyle bir sorunun cevab›n› objektif bir ﬂekilde cevaplamak ço¤u zaman zor olmaktad›r. Bu ihtiyaçtan yola ç›karak ayn› eriﬂkinlerde "Acute
Physiology And Chronic Health Evaluation"
(APACHE) (2) veya çocuk yaﬂ grubundaki
"Pediatric Risk of Mortality" (PRISM) skorlamalar›na (3) benzer skorlama sistemlerinin
yenido¤anlar için de geliﬂtirilmesi zorunlulu¤u
do¤muﬂtur. Ayn› zamanda, bu skorlama sistemleri ile; bir klinik çal›ﬂma s›ras›nda farkl›
gruplar› karﬂ›laﬂt›rmak, de¤iﬂik üniteler aras›ndaki performans› de¤erlendirmek, ayn›
ünitenin zaman içindeki geliﬂmesini k›yaslamak, mortalite yan›nda önlenebilir erken ya
da geç komplikasyonlar› öngörmek ve ilgili
giriﬂimleri önceden gerçekleﬂtirmek de beklenen yararlardand›r (4-12).
Demografik, fizyolojik ve klinik bilgiler eﬂli¤inde geliﬂtirilmiﬂ di¤er yaﬂ gruplar›ndaki skorlama sistemlerine benzer ﬂekilde optimal bir
Neonatal Skorlama Sisteminden beklenen
özellikler ﬂunlard›r: (1) Kolay kullan›l›r olmal›,
(2) Do¤um sonras›nda mümkün olan en erken ve k›sa sürede yap›l›yor olmal›, (3) Her
yenido¤an için kullan›labilir olmal›, (4) Birincil sonuç olarak mortalite riski, ikincil sonuç
olarak da morbidite ve maliyet hesaplanmas›na olanak vermelidir. Ancak bu özelliklerin
tümünü sa¤layabilmek çok zor, hatta imkans›zd›r (4,13).

Skorlama sistemlerinin oluﬂturulmas›
Bugünkü bilgilerimizle mortaliteyi %100
olarak öngörecek bir skorlama oluﬂturmak
pek mümkün de¤il gibidir. Bu orana yaklaﬂmak için araﬂt›rmac›lar, çok say›da verinin
de¤erlendirilmesi gerekti¤ini öne sürmektedir
(6,11,12). Ancak bu skorlaman›n kolay ve
h›zl› olmas› özelli¤ini, aksine az say›da klinik
veriyle yap›lmas› da beklenen oran›n düﬂmesi
tehlikesini getirmektedir. Bu durumda, girdi
(parametre) ve ç›kt› (belirleyicilik) dengesinin
iyi ayarlanm›ﬂ olmas›n›n önemi aç›kt›r.
Genellikle skorlama sistemleri iki aﬂamal›
oluﬂturulmuﬂtur. Bunlardan ilki, klinik bilgi ve
tecrübe gerektiren skorlarda kullan›lacak parametrelerin seçimi; ikincisi ise toplanan bilgilerin istatistiksel modeller kullan›larak bunlar›n hangilerinin istenen sonuç ile güçlü iliﬂkisi
oldu¤unu ortaya koymakt›r (4,13).

Parametrelerin seçimi
Bugüne kadar hangi yaﬂ grubunda olursa olsun, skorlama sistemlerinde bir çok parametre kullan›lm›ﬂt›r. Özellikle yenido¤an döneminde kullan›lan parametreler; do¤um ﬂekli,
a¤›rl›k, hafta, cinsiyet, ›rk gibi demografik verileri; solunum s›k›nt›s›, kalp at›m h›z›, ateﬂ,
konvülsiyon gibi klinik verileri; kan gaz›nda
baz aç›¤›, kan ﬂekeri, diürez miktar›, bilirübin
de¤eri gibi laboratuvar verilerini ve hastaya
uygulanan oksijen miktar›, mekanik ventilasyon, diüretik, antibiyotik gibi giriﬂim-tedavileri içermektedir (7,8,11,12) . Ancak, yukar›daki optimal skorlama özellikleri do¤rultusunda
bir sa¤l›kl› ç›kt› için tüm bunlar›n çok dengeli
ve mümkün oldu¤unca az say›da olmas› gereklidir.
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‹statistik aﬂamas›
Bir skor oluﬂtuktan sonra, bu skorun gelecekteki olaylar› belli bir kesinlikte öngörebildi¤inin do¤rulanmas› gerekmektedir. Bir skor sisteminin klinik olarak kullan›ﬂl› olabilmesi için
öngörülen ve gözlenen olaylar›n oran›n›n birbiri ile uyumlu olmas› (ayr›mc›l›k) gerekmektedir (4,6,7,13). Ayr›mc›l›k araﬂt›rmas› için en
s›k kullan›lan test Hosmer-Lemeshow testidir.
Bu test ile öngörülen ve gözlemlenen olaylar
karﬂ›laﬂt›r›l›r. Ayr›mc›l›¤› iyi olan bir skorlama
testinde bu parametreler aras›nda istatistiksel
olarak anlaml› bir fark olmamas› (p>0.05) gereklidir (14).
Mortalite skorlama sistemlerinde istenen bir
baﬂka özellik de, belirleyiciliktir. Belirleyicilik,
skorlaman›n de¤iﬂik prognozlar› olan yenido¤anlar› birbirinden ay›rt edebilme yetisi olarak
tan›mlanabilir. Belirleyicilik, tüm de¤erler için
gerçek pozitiflik oran›n, yalanc› pozitiflik oran›yla elde edilen noktalar›n oluﬂturdu¤u "receiver operating characteristic" (ROC) testi ve
e¤risi ile ölçülür. Bu test ile elde edilen e¤rinin
alt›nda kalan alan ("area under curve"; AUC
veya Alt Zon; AZ) bir skorlama sisteminin genel belirleyicilik kapasitesini gösterir. ‹deal bir
testin "AZ" de¤eri 0.5 ile 1.0 aras›ndad›r. Ancak, 0.8’in üzerindeki sonuçlar genellikle bir
testin klinik olarak kullan›labilir olmas› için s›n›r kabul edilmektedir (4,6,7,13,15).

Baz› sorunlar
Bir yenido¤an›n prognozunu saptamak için,
verilen sa¤l›k hizmetinden ba¤›ms›z olarak yenido¤an›n o andaki en son durumunun bilinmesi gerekmektedir. Yenido¤an›n sonraki izlemi ile iliﬂkili bilgiler varken, do¤umun ilk
birkaç saatinde elde edilen s›n›rl› bilgi ile
prognozu belirlemeye çal›ﬂmak, kesinli¤i ve
do¤rulu¤u azalt›r. Bu skorlar›n kullan›m› ile
iliﬂkili yayg›n bir sorundur (4,13).
Bununla birlikte; de¤iﬂik yenido¤an yo¤un bak›m üniteleri aras›nda verilen bak›m hizmeti
ve bununla iliﬂkili prognoz sonuçlar› aç›s›ndan, bak›m verilen hasta populasyonlar› aras›nda farkl›l›klar olmas› da önemli bir sorundur. ﬁöyle ki, sadece iyi prognozu olan yenido¤anlar› tedavi etmeye e¤ilimli olan ünitelerin iyi prognoz yüzdelerinin de yüksek olmas›
beklenirken, tam tersine kötü prognozu olan

bebekleri tedavi eden ünitelerin kötü prognoz
oranlar›n›n yüksek olmas› beklenir. Bu ﬂartlar
alt›nda bir skorlaman›n yap›lmas› gerekli zaman, yenido¤an›n üniteye girdi¤i ve herhangi
bir iﬂlem yap›lmad›¤› dönemde olmal›d›r
(4,13). Ayr›ca, do¤umdan sonraki uzun zaman dilimi içinde (örne¤in ilk 24 saat) verilen
gereksiz giriﬂim veya tedavilerle ilgili olarak
baz› endiﬂeler vard›r. Örne¤in, bir ünite ve/veya hekim kendisine baﬂvuran hastan›n klinik
durumunun ciddiyetini yüksek göstermek
amac›yla gereksiz (gereksiz oksijen vermek,
antibiyotik baﬂlamak, monitörizasyon derecesini artt›rmak gibi) giriﬂimlerde bulundu¤unda
skorlama puan› artacak, ancak sonuçta hasta/hastalar yaﬂad›¤›nda ünite/doktor "iyi" ünvan› alacakt›r. Bu nedenle, iyi bir skorlaman›n
tüm bu parametreleri olabildi¤ince az içermesi gerekti¤i düﬂünülebilir.
Bir baﬂka konu, hekimlerin skorlama sistemlerine kendi tahmin ya da yorumlar›n› ekleyip
eklememeleridir (4,13). Hekimlerin yüksek
riskli olan yenido¤anlar› tan›yabildiklerini, ancak ölüm riskini yüksek oranda tahmin ettikleri gösterilmiﬂtir (16). Bir baﬂka deyiﬂle, hekimlerin yorumlar›n›n iyi bir belirleyici oldu¤u,
ancak ayr›mc›l›¤›n›n kötü oldu¤u görülmüﬂtür. Hekimlerin yorumunu skorlama sistemleri ile birleﬂtirmek risk de¤erlendirmesinin do¤rulu¤unu artt›rabilir. Ancak bu hem skorlaman›n gerçekçili¤inde, hem de araﬂt›rma amaçl›
grup oluﬂturmada büyük oranda subjektiviteye neden olacakt›r (4,13,16).
Neonatal mortaliteyi öngörmek kullan›lan
skorlama
Bugüne kadar yukar›daki optimal kriterleri
içerdi¤ine inan›lan ve kuﬂkulardan uzak birçok mortalite riskini öngörme amaçl› skorlama sistemleri oluﬂturulmuﬂ ve kullan›lm›ﬂt›r:

"Clinical Risk Index For Babies"
‹ngiltere’de dört büyük yenido¤an yo¤un bak›m ünitesinde gebelik yaﬂ› 32 haftan›n ve do¤um a¤›rl›¤› 1500 gr’›n alt›nda olan 812 yenido¤an bebe¤i içeren bir çal›ﬂma sonras›nda
elde edilmiﬂ neonatal skorlama sistemidir (7).
Toplam puan 0-23 aras›ndad›r. Yaﬂam›n ilk
12 saati içinde elde edilen alt› parametreye
dayal› (Tablo I) bu skorlama sistemi ile belirleyicili¤in yüksek (AZ 0.90) oldu¤u sonucuna
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Tablo I. CRIB skorlama sistemi
Parametre

Bulgu

Puan

Do¤um a¤›rl›¤›

> 1350 gr
851-1350 gr
701-850 gr
≤ 700 gram
> 24 hafta
≤ 24 hafta
Yok
Var (Hayat› tehdit etmeyen)
Var (Hayat› tehdit eden)
> -7.0 mmol/L
-7.0 - 9.9 mmol/L
-10 -14.9 mmol/L
≤ -15 mmol/L
≤ 0.40
0.41-0.60
0.61-0.90
0.91-1.00
≤ 0.40
0.41-0.80
0.81-0.90
0.91-1.00

0
1
4
7
0
1
0
1
3
0
1
2
3
0
2
3
4
0
1
3
5

Gebelik yaﬂ›
Konjenital malformasyon

En fazla baz fazlas› (ilk 12 saatte)

En düﬂük uygun FiO2 (ilk 12 saatte)

En fazla uygun FiO2 (ilk 12 saatte)

var›lm›ﬂt›r. Skorlaman›n çok k›sa sürede
(yaklaﬂ›k beﬂ dakika) yap›labilmesi ve giriﬂimler öncesi dönemi kaps›yor olmas› avantajlar› yan›nda (6,8,10,17,18) belirli gruba
spesifik olmas› ile surfaktan ve geliﬂmiﬂ mekanik ventilatör tedavisi döneminden önce
geliﬂtirilmiﬂ olmas› dezavantajlar›na sahip oldu¤u eleﬂtirilerini alm›ﬂt›r (19-21).

"Clinical Risk Index For Babies"
‹leri derecede prematüre bebeklerdeki mortalite riskini de öngörme amac›yla, CRIB skorlamas›n›n geliﬂtirilmesiyle oluﬂturulmuﬂ ve çok
yak›n zamanda yay›nlanm›ﬂt›r (22). Eski
skorlama sistemindeki a¤›rl›k ve ilk 12 saat
içindeki en büyük baz aç›¤›na ek olarak, cinsiyet ve baﬂvurudaki ›s› parametrelerini kapsayan dört parametreli bir testtir (Tablo II).
Toplam puan 0-27 puan aras›ndad›r. Eski
skorlamadaki kolayl›¤›n aksine, bu skorlama
için özellikle do¤um a¤›rl›¤› puanlamas›nda
bir bilgisayar yaz›l›m› deste¤ine ihtiyaç vard›r.
CRIB-II skorlamas› ile CRIB skorlamas›n› karﬂ›laﬂt›ran bir çal›ﬂmada aralar›nda belirleyicilik aç›s›ndan bir fark olmad›¤› sonucuna var›l-

m›ﬂt›r (21). Ancak, çal›ﬂmalar yeni yeni literatürde yer almakta oldu¤undan, henüz yorum
yapmak için çok erkendir.

Score For Neonatal Acute Physiology (SNAP)
ve SNAP – Perinatal Extension (SNAP-PE)
CRIB skorlamas›n›n Avrupa’ da kullan›lmaya
baﬂlamas›yla birlikte, ABD’de de üç Yenido¤an Yo¤un Bak›m Ünitesinden elde edilen veriler kullan›larak Richardson ve arkadaﬂlar›
(8) taraf›ndan SNAP skorlamas› geliﬂtirilmiﬂtir. SNAP skorlama sistemi; ilk 24 saat içerisinde çeﬂitli kan, idrar ve d›ﬂk› ile ilgili verileri
de içeren 28 de¤iﬂik parametreye dayanmaktad›r (Tablo III). Toplam skor aral›¤› 0-118
puand›r. CRIB skorlamas›; konjenital anomali
gibi do¤madan hekimin ölümle iliﬂkili olabilecek kriterler içermekteyken, SNAP skorlamas›nda hekimin elde etti¤i ve 0, 1, 3 veya 5
ﬂeklinde puanland›rabilece¤i daha objektif
kriterler vard›r. Ayr›ca CRIB skorlamas›ndan
farkl› olarak üniteye getirilen do¤um a¤›rl›¤›
ve gebelik yaﬂ›ndan ba¤›ms›z olarak her bebek için kullan›labilen bir skorla sistemidir.
Ancak skorlaman›n geliﬂtirilmesine kaynak
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Tablo II. CRIB skorlama sistemi
Do¤um a¤›rl›¤› ve haftas›na göre puanlama
Erkek Bebekler ‹çin

K›z Bebekler ‹çin

2751-3000

0

2501-2750

1

0

1

0

2251-2500

3

0

0

2

0

0

2001-2250

2

0

0

1

0

0

3

1

0

0

3

1

0

0

1751-2000
1501-1750
1251-1500

6

5

3

2

1

0

8

6

5

3

3

2

1

6

4

3

1

1

0

7

5

4

3

2

3

1

1001-1250

10

9

8

7

6

5

4

3

3

11 10

8

7

6

5

4

3

5

3

751-1000

11 10

8

7

7

6

6

6

6

11 10

9

8

7

6

5

5

7

5

501-750

14 14 12 11 10

9

8

8

8

8

13 12 11 10

9

8

8

7

7

251-500

15 15 13 12 11 10 10

14 13 12 11 11 10 10

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Baﬂvuruda ›s›ya göre puanlama

Baz aç›¤›na göre puanlama

Is› (°C)

Puan

Baz aç›¤› (mmol/l)

Puan

< 29.6

5

<- 26

7

29.7-31.2

4

- 26 ile – 23

6

31.3-32.8

3

-22 ile – 18

5

32.9-34.4

2

- 17 ile - 13

4

34.5-36

1

- 12 ile - 8

3

36.1-37.5

0

- 7 ile - 3

2

37.6-39.1

1

-2 ile 2

1

39.2-40.7

2

>3

0

> 40.8

3

olan çal›ﬂma populasyonunda (n=1643), do¤um a¤›rl›¤› 1500 gr’›n alt›nda olan bebek say›s› çok düﬂük oldu¤undan (n=154), daha
sonra yap›lan çal›ﬂmalarda çocuk düﬂük do¤um a¤›rl›kl› yenido¤anlar aç›s›ndan azalm›ﬂ
duyarl›l›¤› oldu¤u gözlenmiﬂtir (4, 13, 20, 21).
SNAP skorlamas›n› oluﬂturan araﬂt›r›c›lar taraf›ndan, hastalar›n perinatal özelliklerinin de
mortaliteye etkili olabilece¤i düﬂüncesiyle,
ayn› populasyonda tekrar yapt›klar› bir de¤erlendirmeyle toplamda 31 parametreyi içeren
SNAP-PE skorlamas› oluﬂturulmuﬂtur (9). Bu
skorlama; SNAP skorlamas›ndan elde edilen
puanlara ek olarak; hastan›n do¤um a¤›rl›¤›n›,
gebelik yaﬂ›na göre düﬂük do¤um a¤›rl›¤›

(SGA; beﬂinci persentilin alt›nda) varl›¤›n› ve
beﬂinci dakika Apgar skorunu esas almaktad›r. Toplam skor aral›¤› 0-163 puan aras›d›r
(Tablo IV).
Richardson ve arkadaﬂlar›n›n (9), çal›ﬂmas›nda, sadece do¤um a¤›rl›¤a göre SNAP
skorlama sisteminin; SNAP’e göre de SNAPPE skorlama sisteminin daha iyi mortaliteyi
belirleyebildi¤i gösterilmiﬂtir.
CRIB skorlamas›na göre daha objektif ve daha fazla belirleyici gibi görünmekle birlikte,
CRIB skorlamas›na göre daha fazla (özellikle
laboratuvar bulgular› ile ilgili) parametreyi
içermesi, uygulama için daha uzun süre ge-
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Tablo III. CRIB skorlama sistemi
Parametre

1 puan

3 puan

5 puan

En fazla kan bas›nc› (mmHg)

66-80

81-100

> 100

En düﬂük kan bas›nc› (mmHg)

30-35

20-29

< 20

180-200

201-250

> 250

En düﬂük kalp h›z› (/dk)

80-90

40-79

< 40

Solunum h›z› (/dk)

60-100

> 100

Is› (°F )

95-96

92-94.9

< 92

PaO2 (mm Hg)

50-65

30-50

< 30

PaO2/FiO2 (FiO2 % olarak)

2.5-3.5

0.3-2.49

< 0.3

En fazla kalp h›z› (/dk)

PaCO2 (mm Hg)

50-65

66-90

> 90

Oksijenizasyon indeksi

0.07-0.20

0.21-0.40

> 0.40

Hematokrit en fazla (%)

66-70

> 70

30-35

20-29

2.0 – 5.0

< 2.0

Hematokrit en az (%)
BKH say›s› (µl’ de)
‹mmatür/ total nötrofil oran›
Absolü nötrofil say›s›

< 20

> 0.21
500-999

< 500

(% nötrofil oran› x BKH)
Trombosit say›s› (µl’ de)

30. 0 – 100.0

< 30.0

Üre (mg/dl )

40-80

> 80

Kreatinin (mg/dl)

1.2-2.4

2.5-4.0

> 4.0

‹drar ç›k›ﬂ› (ml/kg/saat)

0.5-0.9

0.1-0.49

< 0.1

‹ndirekt bilirübin (mg/dl)

15-20

> 20

5-10

> 10

(do¤um a¤›rl›¤› > 2 kg)
‹ndirekt bilirubin (mg/dl)
(do¤um a¤›rl›¤› ≤ 2 kg)
Direkt bilirubin (mg/dl)

≥ 2.0

Sodyum en fazla (mEq/l)

150-160

161-180

Sodyum en az (mEq/l)

120-130

< 120

Potasyum en fazla (mEq/l)

6.6-7.5

7.6-9.0

Potasyum en az (mEq/l)

2.0-2.9

< 2.0

Total kalsiyum en fazla (mg/dl)
Total kalsiyum en az (mg/dl)
‹yonize kalsiyum en fazla(mg/dl)

< 5.0

≥ 1.4
0.8-1.0

< 0.8

Glukoz en fazla (mg/dl)

150-250

≥ 250

30-40

< 30

Serum bikarbonat en fazla (mEq/l)

≥ 33

Serum bikarbonat en az (mEq/l)

11-15

≤ 10

7.20-7.30

7.10-7.19

Tek

Çok

Uyar›ya yan›tl›

Uyar›ya yan›ts›z

Serum pH
Konvülziyon
Apne

> 9.0

≥ 12
5.0-6.9

‹yonize kalsiyum en az ( mg/dl)
Glukoz en az (mg/dl)

> 180

< 7.10
Tam apne
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Tablo IV. CRIB skorlama sistemi
Parametre
SNAP skorlamas› (‹lk 24. saatte)
Do¤um a¤›rl›¤›

Apgar skoru 5. dakikada
SGA

Bulgu

Puan

< 749 gr
750-999 gr
≥ 1000 gr
<7
≥7
< beﬂinci persentil
> beﬂinci persentil

SNAP skoru
30
10
0
10
0
5
0

rektirmesi ve do¤um a¤›rl›¤› 1500 gr’›n alt›ndaki bebeklerde ay›r›mc›l›¤›n›n az olmas›,
SNAP ve dolay›s›yla SNAP-PE skorlamas›n›n
en büyük dezavantajlar›d›r (4,13,20,21).

olmas›d›r (Tablo V ve VI). Toplam skor aral›¤›
SNAP-II için 0-115 ve SNAP-PE-II için 0-162
puand›r. Yap›lan istatistiksel de¤erlendirme ile
yüksek oranda belirleyicilik (AZ 0.91) ve ay›r›mc›l›k (Hosmer-Lemeshow testi p=0.90) de¤eri ile mortalitenin belirlenebildi¤i görülmüﬂtür. Böylece, özellikle 2000’li y›llardan sonra
bu skorlama sistemleri daha yayg›n kullan›m
ﬂans› bulmuﬂtur.

SNAP-II ve SNAP-PE-II
Daha önceki skorlamalar›n dezavantajlar›n›n
olmas› nedeniyle, ABD’deki toplam 30 merkez ve 14610 yenido¤an› içeren bir populasyonda SNAP-II ve SNAP-PE-II skorlar› geliﬂtirmiﬂlerdir (10). Bu yeni sistemlerdeki en büyük de¤iﬂiklikler, verilerin (CRIB skorlamas›nda oldu¤u gibi) ilk 12 saat içerinde toplanmas›, parametrelerin s›ras›yla alt› ve dokuz ﬂeklinde oldukça sadeleﬂtirilmesi ve bununla iliﬂkili olacak ﬂekilde puanlamada de¤iﬂiklikler

Neonatal Therapeutic Intervention Scoring
System
Eriﬂkin yo¤un bak›m hastalar› için kullan›lmakta olan "Therapeutic Intervention Scoring
System" (TISS) (23) skorlama sistemi de¤iﬂtirilerek ve 1992 y›l›nda üç büyük Yenido¤an

Tablo V. SNAP-II skorlama sistemi
Parametre

Bulgu

Puan

Ortalama kan bas›nc› (mmHg)

≥ 30
29-20
< 20
> 35.6
35.6-35
< 35
2.49
1.00-2.49
0.30.-0.99
< 0.3
≥ 7.20
7.10.7.19
< 7.10
yok
var
≥1
0.1-0.9
< 0.1

0
9
19
0
8
15
0
5
16
28
0
7
16
0
19
0
5
18

En düﬂük ›s› (°C)

PO2 / FiO2 oran›

Serum pH

Çok say›da konvülsiyon
Diürez
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Tablo VI. SNAP-PE II skorlama sistemi
Parametre
SNAP-II skorlamas› (‹lk 24. saatte)
Do¤um a¤›rl›¤›

Apgar skoru 5. dakikada
SGA

Bulgu

Puan SNAP-II skoru

< 750 gr
750-999 gr
≥ 1000 gr
<7
≥7
< üçüncü persentil
> üçüncü persentil

17
10
0
18
0
12
0

Yo¤un Bak›m Ünitesinde toplam 1643 yenido¤andan oluﬂan bir populasyon esas al›narak oluﬂturulmuﬂtur (12). Bu skorlama mortaliteyi öngörmede çok iyi bir belirleyici olmas›na ra¤men, araﬂt›rmac›lar do¤um a¤›rl›¤› ve
gebelik yaﬂ› aras›ndaki zay›f korelasyonu
aç›klamakta zorlanm›ﬂlard›r. Ad›ndan da anlaﬂ›laca¤› gibi, patofizyolojik durum ve hastan›n demografik özelliklerinden çok hastaya
yap›lan neredeyse tüm giriﬂimleri ve tedavileri de¤erlendiren bir sistemdir. ‹lk 24 saat içerisinde toplam sekiz ana baﬂl›k alt›nda 48 de¤iﬂkene puan verilmektedir. Toplam skor aral›¤› 0-93 aras›d›r (Tablo VII).

Bu skorlama sisteminin en büyük dezavantaj›
çok fazla parametreyi de¤erlendirmesi ve bunun için de en az 20-30 dakikal›k bir de¤erlendirme süresinin gerektirmesidir (4,13, 24).
Ayr›ca, ECMO gibi her ünitede bulunamayacak tedavi ve "pace-maker" yerleﬂtirilmesi gibi giriﬂimleri içermesi nedeniyle de skorlaman›n yap›labilirli¤i ve güvenirlili¤i tart›ﬂ›l›r de¤erdedir. Bu nedenle, skorlama sisteminin temel iki özellili¤i olan basit-çabuk olma ve her
yerde uygulanabilme özelli¤ini taﬂ›mamaktad›r. NTISS, asl›nda mortalite belirleme skorlama sisteminden daha çok hastal›¤›n a¤›rl›¤›n›
belirten bir sistem gibi görünmektedir.

Tablo VII. NTISS skorlama sistemi
Parametre

Bulgu

Puan

Solunumsal

Oksijen tedavisi [1]
Surfaktan uygulamas›
Trakeostomi bak›m› [2]
Trakeostomi yerleﬂtirilmesi [2]
CPAP uygulamas› [1]
Endotrakeal entübasyon
Mekanik ventilasyon tedavisi [1]
Kas gevﬂetici ile birlikte mekanik ventilasyon [1]
HFOV tedavisi [1]
ECMO uygulamas›
‹ndometazin uygulamas›
Volüm geniﬂletici (≤ 15 ml/kg) [3]
Vazopressör uygulamas› (1 ajan) [4]
Volüm geniﬂletici (> 15 ml/kg) [3]
Vazopressör uygulamas› (> 1 ajan) [4]
Geçici pace-maker kullan›lmas› [5]
Kal›c› pace-maker kullan›lmas› [5]
Kardiyopulmoner resüsitasyon

1
1
1
1
2
2
3
4
4
4
1
1
2
3
3
3
4
4

Kardiyovasküler
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‹laç tedavisi

‹zlem

Metabolik / Beslenme

Transfüzyon

Giriﬂimler

Damar yolu

Antibiyotik uygulamas› (≤ 2 ajan) [6]
Diüretik uygulamas› (enteral) [7]
Steroid uygulamas› (postnatal)
Antikonvülzan uygulamas›
Aminofilin uygulamas›
Di¤er ilaçlar
Antibiyotik uygulamas› (> 2 ajan) [6]
Diüretik uygulamas› (parenteral) [7]
Metabolik asidoz tedavisi
Potasyum ba¤lay›c› resin tedavisi
S›k vital bulgu izlemi
Kardiyorespiratuar sürekli izlem
Kan al›nmas› (5-10 iﬂlem) [8]
Kontrollü çevre ›s›s›
Non-invaziv oksijen izlemi
Arteriyel bas›nç izlemi
Santral venöz bas›nç izlemi
‹drar kateterizasyonu
S›v› al›m› ve diürez miktar› izlemi
Yo¤un kan al›m› (> 10 iﬂlem) [8]
Orogastrik ile besleme
‹ntravenöz lipid
‹ntravenöz amino asit
Fototerapi
‹nsülin uygulamas›
Potasyum uygulamas›
‹ntravenöz immünglobulin
Eritrosit transfüzyonu (≤ 15 ml/kg) [9]
Parsiyel kan de¤iﬂimi
Eritrosit transfüzyonu (>15 ml/kg) [9]
Trombosit transfüzyonu
Lökosit transfüzyonu
Tam kan de¤iﬂimi
Hastan›n transport edilmesi
Tek tarafl› toraks tübü [10]
Küçük cerrahi iﬂlem [11]
Çok say›da toraks tüpü [10]
Torasentez
Büyük ameliyat [11]
Perikardiyosentez [12]
Perikardiyal tüp yerleﬂtirilmesi [12]
Diyaliz
Periferik intravenöz yol
Arteriyel yol
Santral venöz yol

[ ] iﬂaretli paremetrelerden sadece bir tanesi puanlanacakt›r.

1
1
1
1
1
1
2
2
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
3
1
2
2
3
3
3
3
2
2
2
3
3
4
4
4
4
1
2
2
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"National Institue of Child Health and Human
Development" Skoru

alt›nda olan toplam 572 yenido¤andan oluﬂan
bir populasyon temel al›narak oluﬂturulmuﬂtur. Sadece beﬂ parametre ve toplamda 0-40
puan aral›¤›n› içeren bu skorlama sisteminde
(Tablo VIII) de¤erlendirme zaman› için do¤umdan sonraki ilk birkaç saati içeren "çok
erken dönemde baﬂvuruda" terimi kullan›lm›ﬂ, ancak kesin bir zaman verilmemiﬂtir. Büyük olas›l›kla bu nedenle ve içerdi¤i subjektif
parametreler nedeniyle merkezler aras›ndaki
sa¤l›kl› objektif de¤erlendirmeyi yapmaya
katk› sa¤lamayaca¤› görüﬂü a¤›rl›k kazanm›ﬂ
ve yayg›n kabul görmemiﬂtir. Literatürde sadece iki çal›ﬂma vard›r (28,29).

Bu skorlama sistemi de ABD’de; do¤um a¤›rl›¤› 501-1500 gr aras›nda de¤iﬂen yedi yenido¤an yo¤un bak›m ünitesinde toplam 1823
yenido¤andan oluﬂan bir populasyondan
oluﬂturulmuﬂtur (11). Skorlama sistemi ﬂu
parametreleri içermektedir: do¤um a¤›rl›¤›,
SGA varl›¤› (onuncu persentilin alt›), ›rk, cinsiyet ve birinci dakika Apgar skoru (≤ 3 veya
> 3). Bu parametreler ile "AZ" de¤erinin kabul edilebilir en alt s›n›ra yak›n (0.82) oldu¤u
görülmüﬂtür. Belki de bu nedenle, o dönemden sonra ABD’de bile çok fazla yayg›nl›kta
kullan›m ﬂans› bulmayan bir sistemdir. Literatürde mortaliteyi belirleyicili¤ini araﬂt›ran toplam üç çal›ﬂma vard›r (24-26). Goedhuis ve
arkadaﬂlar›n›n (25) çal›ﬂmas›nda özellikle do¤um a¤›rl›¤› 1500 gr'›n üzerinde olan bebeklerde mortaliteyi belirlemede etkisiz oldu¤u
gösterilmiﬂtir.

Neonatal Mortalite Prognoz ‹ndeksi
Toplam 636 bebe¤i içeren populasyonu temel alarak ve ilk 12 saat içindeki baz› prognostik faktörleri logistik regresyon analizi ile
saptamaya çal›ﬂan bu sistem Meksika’da Garcia ve arkadaﬂlar› (30) taraf›ndan geliﬂtirilmiﬂ
ancak hiç kabul görmemiﬂ bir sistemdir. Gebelik yaﬂ›, do¤um a¤›rl›¤›, kardiak arrest varl›¤›, PaO2/FiO2 oran›, major konjenital malformasyon, sepsis ve baz aç›¤› olarak toplam yedi parametreden oluﬂmaktad›r (4,13).

Berlin Skoru
Maier ve arkadaﬂlar› (27) taraf›ndan; 19881991 y›llar› aras›nda do¤um a¤›rl›¤› 1500 gr

Tablo VIII. Berlin Skorlama Sistemi
Parametre

Bulgu

Puan

Do¤um a¤›rl›¤› (gr)

1250-1499
1000-1249
750-999
< 750
0
1
2
3
4
>8
7-8
5-6
3-4
<3
≥ -2.0
-2.1-(-5.0)
-5.1-(-8.0)
-8.1-(-10.0)
< - 10

3
6
9
12
0
2
4
6
8
0
2
4
6
8
0
1
2
3
4

Respiratuar distres sendromu derecesi

Apgar skoru 5. dakikada

Yat›ﬂta baz aç›¤› (mmol/l)
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Skorlar› Karﬂ›laﬂt›r›lan Çal›ﬂmalar
Yenido¤an yo¤un bak›m ünitesine yatan bir
bebe¤e yap›lacak iﬂlemleri belirleme, mortaliteyi önceden öngörme, merkezler aras› objektif de¤erlendirmeyi sa¤lama ve belki de en
önemlisi ailenin servise hemen kabulünden
sonra hekime sordu¤u "yaﬂama ﬂans› nedir ?"
sorusuna do¤ruya en yak›n cevab› verebilmek
için özellikle son 20 y›ld›r yukar›daki skorlama sistemleri tüm dünyada de¤iﬂik yayg›nl›kta kullan›lmaktad›r. Ancak, tüm araﬂt›rmac›lar
en objektif olan skorlama sistemi üzerinde henüz fikir birli¤ine varabilmiﬂ de¤ildir. Bu
amaçla çeﬂitli karﬂ›laﬂt›rma çal›ﬂmalar› yap›lm›ﬂt›r. Bu çal›ﬂmalar›n ço¤u eskilikleri nedeniyle CRIB, SNAP, SNAP-PE ve NTISS skorlama sistemleri aras›nda yap›lm›ﬂt›r.
Bastos ve arkadaﬂlar›n›n (24) çal›ﬂmas›nda
bu dört sistem karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂ; do¤um a¤›rl›¤›
1500 gr’›n ve gebelik yaﬂ› 32 haftan›n alt›nda
toplam 186 bebek retrospektif olarak incelenmiﬂtir. AZ de¤erleri CRIB için 0.90, SNAP için
0.88, SNAP-PE için 0.88 ve NTISS için 0.85
olarak saptanm›ﬂt›r. Hem yüksek "AZ" de¤eri
ile belirleyicili¤in daha fazla olmas› hem de
sadece yaklaﬂ›k beﬂ dakikada (di¤erleri 2030 dakika) sonuçlanmas› nedeniyle CRIB
skorlama sisteminin daha de¤erli oldu¤unu
belirtmiﬂler.
Eriksson ve arkadaﬂlar›n›n (26) çal›ﬂmas›nda
da yine ayn› dört skorlama sistemi karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r. Retrospektif olarak yap›lan bu çal›ﬂmada, do¤um a¤›rl›¤› 1500 gr'›n alt›nda
(1083 ± 259 gr) ve gebelik yaﬂ› 32 haftan›n
alt›nda (28.0 ± 1.8 hafta) olan 240 bebek çal›ﬂmaya al›nm›ﬂt›r. CRIB (AZ 0.87) ve SNAPPE (AZ 0.86) skorlama sistemlerinin; SNAP
(AZ 0.76), NTISS (AZ 0.82), do¤um a¤›rl›¤›
(AZ 0.70) ve gebelik yaﬂ›na (AZ 0.72) göre
mortaliteyi belirlemede en iyi kriterler oldu¤u
saptanm›ﬂt›r. Bu çal›ﬂmada da, SNAP ve
SNAP-PE sistemlerinin çok fazla parametre
içermesinden dolay› araﬂt›rmalarda kullan›labilece¤i, ancak klinik kullan›m pratikli¤i sa¤lamad›¤› belirtilmiﬂtir.
Pollack ve arkadaﬂlar›n›n (6) yedi farkl› yenido¤an yo¤un bak›m ünitesi ve 476 çok düﬂük
do¤um a¤›rl›kl› yenido¤an› içeren çal›ﬂmas›nda ilk 12 saat içindeki verilerle CRIB, SNAP ve
SNAP-PE skorlama sistemleri ayr›ca ilk 24
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saat içindeki verilerle NICHD, NTISS, SNAP,
SNAP-PE skorlama sistemleri karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r. ‹lk 12 saat içindeki veriler sonras›nda
SNAP-PE sisteminin (AZ 0.908 ) CRIB sistemine (AZ 0.891) göre daha belirleyici oldu¤u
görülmüﬂtür. ‹lk 24 saat verileri sonras›nda yine SNAP-PE sisteminin (AZ 0.916) di¤er sistemlere göre daha belirleyici oldu¤u bildirilmiﬂtir.
Rautonen ve arkadaﬂlar›n›n (19) çal›ﬂmas›nda
ise (tek merkez, 222 çok düﬂük do¤um a¤›rl›kl› yenido¤an) CRIB skorlama sisteminin
SNAP-PE’ye göre daha belirleyici oldu¤u ortaya konmuﬂtur.
Son birkaç y›l içinde geliﬂtirilmiﬂ olmalar› nedeniyle literatürde CRIB-II, SNAP-II ve SNAPPE-II sistemlerini içeren karﬂ›laﬂt›rmal› çal›ﬂma say›s› son derece azd›r.
Bunlardan biri olan Zardo ve Procianov’un
(31) çal›ﬂmas›nda; do¤um a¤›rl›¤› yan› s›ra
CRIB, SNAP, SNAP-II, SNAP-PE ve SNAP-PEII skorlama sistemlerinin mortaliteyi belirleme
güçleri araﬂt›r›lm›ﬂt›r. Toplam 494 (ortalama
2354 gr, 36 hafta) hastay› içeren retrospektif
çal›ﬂmada, tüm olgular için mortaliteyi belirlemede SNAP, SNAP-II, SNAP-PE, SNAP-PE-II
ve do¤um a¤›rl›¤› belirleyicili¤i araﬂt›r›lm›ﬂ ve
s›ras›yla "AZ" de¤erleri 0.85, 0.88, 0.90, 0.91
ve 0.81 olarak saptanm›ﬂt›r. ‹statistiksel olarak hiçbir sistem aras›nda fark saptanmazken, sadece SNAP-PE sisteminin do¤um a¤›rl›¤›na bir üstünlü¤ü oldu¤u saptanm›ﬂt›r (p<
0.05). Do¤um a¤›rl›¤› 1500 gr’›n alt›nda olan
102 yenido¤an (ortalama 1050 gr, 31 hafta)
için ise CRIB, SNAP-PE, SNAP-PE-II ve do¤um a¤›rl›¤›n›n mortaliteyi belirlemedeki ayr›mc›l›¤› araﬂt›r›lm›ﬂ, AZ de¤erleri s›ras›yla
0.91, 0.93, 0.94 ve 0.82 olarak saptanm›ﬂt›r.
Bu grupta ise, istatistiksel olarak hiçbir sistemin birbirine üstünlü¤ü saptanmazken, 3 sistemin de do¤um a¤›rl›¤›na göre anlaml› olarak
daha fazla belirleyici oldu¤u görülmüﬂtür. Yazarlar, bu çal›ﬂmada kolay uygulanmas› ve ilk
12 saat içerisinde – erken dönemde – sonuca
ulaﬂmas› nedeniyle CRIB, SNAP-II ve SNAPPE-II sistemlerinin kullan›labilir oldu¤u sonucuna varm›ﬂlard›r.
Gagliardi ve arkadaﬂlar› (21) taraf›ndan yap›lan çal›ﬂmada ise sadece çok düﬂük do¤um
a¤›rl›kl› yenido¤anlar aras›nda CRIB, CRIB-II
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ve SNAP-PE-II skorlama sistemlerinin belirleyicili¤i araﬂt›r›lm›ﬂt›r. Prospektif olmas› nedeniyle önemi daha fazla olan bu çal›ﬂmaya, 12
yenido¤an yo¤un bak›m ünitesinden 720 prematür bebek (ortanca 1090 gr, 29 hafta) al›nm›ﬂt›r. Yaﬂayan bebekler için ortanca skorlar
CRIB için 1 (s›n›r 1-4), CRIB-II için 7 (s›n›r 59) ve SNAP-PE-II için 20 (s›n›r 9-33 ) bulunurken ölen bebekler için bu skorlar s›ras›yla
10 (s›n›r 7-14 ), 14 (s›n›r 11-16 ) ve 56.5 (s›n›r 39-71 ) olarak saptanm›ﬂt›r. Belirleyicilikleri aç›s›ndan CRIB (AZ 0.90 ) ve CRIB-II (AZ
0.91) skorlama sistemlerinin SNAP-PE-II‘ye
(AZ 0.84 ) göre belirgin üstünlü¤ü saptanm›ﬂt›r. Böyle olmakla birlikte, birçok de¤iﬂkenin
bu skorlamalar› etkileyebilece¤ini, örne¤in
CRIB skorlamas› içerinde yer alan verilen O2
miktar›n›n göreceli oldu¤u, benzer ﬂekilde
SNAP-PE-II içerisindeki idrar düzeyini saptamadaki zorluklar nedeniyle skorlama sistemlerini oluﬂturmada optimal olunamayaca¤›n›
belirtmektedirler. Ancak bu d›ﬂ faktörlerden
en az etkilenen CRIB-II sisteminin biraz daha
avantajl› oldu¤unu iﬂaret etmiﬂlerdir.
Sonuç
Tüm neonatal skorlama sistemleri aras›nda,
dünyan›n de¤iﬂik co¤rafi bölgelerinde ve de¤iﬂik koﬂullar› olan yenido¤an yo¤un bak›m
ünitelerinde kolayl›kla ve h›zl› bir ﬂekilde kullan›labilecek, gebelik yaﬂ› ve/veya a¤›rl›¤› ne
olursa olsun uygulanabilecek, tüm bunlar›n
ötesinde belirleyicili¤i ve ay›r›mc›l›¤› %100
olan ideal bir skorlama sistemi ﬂu an için yok
gibi görünmektedir. Özellikle do¤um a¤›rl›¤›
1500 gr’›n üzerinde ki bebekler için SNAP-PEII skorlamas›n›n rakipsiz oldu¤unu söylenmek
pek yanl›ﬂ olmaz. Ancak, mortalite oranlar›n›n
en yüksek oldu¤u grup olan çok düﬂük do¤um a¤›rl›¤› olan yenido¤anlar aç›s›ndan iki
farkl› sistem için karmaﬂa devam etmektedir.
Özellikle bu bebekler için geliﬂtirilmiﬂ olan
CRIB skorlama sistemine göre daha fazla zaman ve parametre gerektirmesine ra¤men
SNAP-PE-II biraz daha avantajl› gibi görünmektedir. Ancak skorlama için haz›rlanm›ﬂ
olan bilgisayar yaz›l›mlar› ve ‹nternet deste¤i
ile (32) de¤erlendirme için gerekli zaman dezavantaj› da ortadan kald›r›lm›ﬂt›r. Bununla
birlikte, bir üst versiyon olan CRIB-II için sa¤l›kl› yorum yapmaya zemin oluﬂturacak yeterli veri/çal›ﬂma henüz yoktur.
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Göz önünde tutulmas› gerekli bir di¤er nokta
da bebeklerin korioamnonit gibi prenatal özellikleri ve do¤um sonras›nda prognozlar›n› tamamen de¤iﬂtirebilecek olan elektif entübasyon ve/veya profilaktik surfaktan uygulamas›
gibi uygulamalar›n bu sistemlerde yer almamas›d›r. Belki de, parametre art›m› riskine
ra¤men ileride bu ve benzeri parametreler
skorlama sistemlerine al›nabilir.
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GEBEL‹K YAﬁININ HESAPLANMASI

Mehmet SATAR1, S. Cansun DEM‹R2
Çukurova Üniversitesi T›p Fakültesi 1Pediatri Profesörü 2Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Doçenti

Tüm canl›lar›n gebelik süreleri farkl›d›r. ‹nsanlar›n gebelik süresi yaklaﬂ›k 280 gündür. Bu
süre takvim aylar›na göre 9 ay 10 güne karﬂ›l›k gelir. Gebelik yaﬂ›n›n hesaplanmas›, do¤um hekimi aç›s›ndan, do¤um tarihinin hesaplanmas›, gebeli¤in sonland›r›lmas› istenildi¤i durumlarda (Türk Kanunlar›na göre 10.
gebelik haftas›na kadar her iki eﬂin r›zas›yla
gebelik sonland›r›lmas› mümkündür), gebeli¤in izleminde yap›lacak incelemeler (örn. üçlü test zamanlamas›), gebelikte fetusun geliﬂiminin normal olmad›¤› durumlarda (intrauterin büyüme gerili¤i), bebe¤in do¤urtulmas›
t›bbî nedenlerle gerekli ise (örn. preeklampsi),
"postdate" gebeliklerde do¤um zaman›n belirlenmesi aç›s›ndan, elektif sezaryenlerde (39.
gebelik haftas›ndan önce yap›lmamas› önerilmekte), yasal aç›dan bebe¤in babas›n›n belirlenmesinde (Türk Medeni Kanunu’nun 241.
maddesinde "evlilik mevcut iken veya zevalinden itibaren 300 gün içinde do¤an çocu¤un
babas›, kocas›d›r. Bu müddet geçtikten sonra
as›l olan, do¤an çocu¤un nesebi addolunmaktad›r denilmektedir") önemli iken, çocuk hekimi ve neonatolog aç›s›ndan bebekte geliﬂebilecek problemlerin önceden tahmin edilmesi, morbidite ve mortalite oranlar› hakk›nda fikir sahibi olmak, neonatal dönemdeki nörolojik davran›ﬂlar›n aç›klanmas› ve sonraki geliﬂimsel ilerleme hakk›nda fikir sahibi olmas›
aç›s›nda önemlidir (1,2).
Do¤um tarihinin hesaplanmas›nda esas al›nan
gebeli¤in baﬂlang›c›d›r. Spontan gebelikler
için gebeli¤in baﬂlang›c›n› hesaplamak zordur. Gebelik biyolojik olarak, spermin ovumu
fertilizasyonu ile baﬂlar. Ancak ovülasyon indüksiyonu veya kontrollü ovaryen stimülasyon yap›lan sikluslar d›ﬂ›nda ovülasyon gününün hesaplanmas› kolay de¤ildir. Siklusun
uzun ya da k›sa olmas› ile gebelik süresi de¤iﬂmektedir. Fertilize ovumun endometriuma
implantasyonu ise anne organizmas› aç›s›ndan gebeli¤in baﬂlang›c›d›r. 280 gün (40 haf-

ta) olan gebelik süresinin baﬂlang›c›n›, fertilizasyon, koitus ya da implantasyon zaman›na
göre belirlemek zor oldu¤undan, gebeli¤in
baﬂlang›ç tarihi olarak, son adet tarihinin ilk
günü kabul edilmektedir (2).
Çok uzun zamand›r kullan›lan Naegele formülü son adet tarihine dayanmaktad›r. Naegele
formülünde, son adet tarihinin ilk gününe 7
gün eklenir ve 3 ay geriye gidilerek do¤um
günü hesaplan›r (- 3 ay+ 7 gün). Örne¤in son
adet tarihi Nisan›n (4. ay) 18’i olan bir gebede beklenen do¤um tarihi: 4. aydan 3 ç›kar›l›p, 4-3= 1. ay (Ocak), 18+ 7= 25. gün olacakt›r yani 25 Ocak beklenen do¤um tarihidir.
Ancak 31 ve 28 günlük aylar nedeniyle bu
formülle hesaplamalarda farkl›l›klar olabilmektedir. Do¤um hekimlerinin kulland›klar›
ultrasonografilerde haz›r donan›m olarak verilen bilgisayarla hesaplanm›ﬂ formüller ile daha kesin sonuçlar elde edilmektedir (3,4).
Asl›nda 280 gün de gebelik süresini her zaman do¤ru yans›tmamaktad›r. Siklus süresindeki farkl›l›klar gebelik süresine de yans›maktad›r. Normal, k›sa ya da uzun süreli siklus
tipleri hesaba kat›lmal›d›r. Örne¤in, 25 günlük siklusta gebelik süresi 278, 32 günlük siklusta ise 285 gün olmaktad›r. Bu farklar nedeniyle modifiye Naegele formülü geliﬂtirilmiﬂtir.
Buna göre 28 ± günlük siklusa göre beklenen
do¤um tarihi: (Son adetin ilk günü-3 ay) + 7
gün (±) X gün (28 güne göre ± fark) olarak
hesaplan›r.
Ancak gebelerde beklenen do¤um tarihinin
hesaplanmas›nda halk aras›nda üste görme
denilen ço¤u zaman implantasyon döneminde
olan kanama nedeniyle adet tarihinde hatalar
olabilmektedir.
Gebelik yaﬂ› tayininde en kolay hesaplamalar›n yap›labilece¤i sikluslar yard›ml› üreme
tekniklerinin (IVF gibi) uygulanaca¤› sikluslard›r. Bunlarda kontrollü ovaryen stimülas-
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yon olaca¤›ndan embriyo transfer günleri belirlidir ve bu günler gebeli¤in baﬂlang›c› olarak
hesaplamada kullan›labilir.
Gebelik yaﬂ›n›n hesaplanmas›nda kullan›lan
yard›mc› veriler
Çocu¤un hareketlerinin duyuldu¤u ilk hafta,
primiparlarda 20. haftada, multiparlarda 1618. haftalarda olmaktad›r.
Fundus-pubis yüksekli¤i, simfizis pubisten
uterus fundusuna dek olan cm cinsinden ölçüm (20-36. haftalar aras›nda) bir gebelik
haftas›na denk gelmektedir. Örne¤in; 28 haftada fundus-pubis ölçümü 28 cm'dir. Ancak
kiﬂinin vücut yap›s›, intrauterin geliﬂme gerili¤i veya makrozomi gibi fetal durumlarda farkl› sonuçlar elde edilebilmektedir.
Gebeli¤in 36. haftas›ndan sonra multiparlarda
karn›n sarkmas›, göbe¤in silinmesi, bombeleﬂmesi art›k gebeli¤in normal süresinin sonuna yaklaﬂ›ld›¤›n› gösteren kesin olmayan bulgulard›r.
Ultrasonografi ile gebelik yaﬂ›n›n belirlenmesi
Ultrasonografi ile gebeli¤in baﬂ›nda gebeli¤in
olup olmad›¤›n›n anlaﬂ›lmas›, intrauterin-ektopik gebelik ay›rt edilmesi ve fetusun canl›

oldu¤unun saptanmas› mümkün olmaktad›r.
Gebeli¤in baﬂlang›c›nda β-hCG düzeyleri
1000 IU’nin üzerinde ise transvaginal ultrasonografi ile, β-hCG düzeyleri 3000 IU’nin üzerinde ise transabdominal ultrasonografi ile gebelik kesesinin saptanmas› mümkün olmaktad›r: 4-5. gebelik haftas›nda gebelik kesesi,
alt›nc› haftada fetus, yedinci haftada ise fetal
kalp aktivitesi saptanabilmektedir. Bu dönemden sonra doppler ultrasonografi ile fetal
kalp seslerinin hekim ve hasta taraf›ndan dinlenmesi de mümkün olmaktad›r.
Ultrasonografik fetal biometri ile fetusun gebelik haftas› ve fetusun geliﬂiminin gebelik
haftas› ile uyumlu olup olmad›¤› anlaﬂ›lmaktad›r (Tablo I). Gebeli¤in 12.-14. haftalar›na
kadar fetusun büyüklü¤ü CRL (baﬂ-makat
mesafesi) ile ölçülmektedir. Erken gebelikte
yap›ld›¤›ndan en güvenilir ölçümlerden biridir;
7-10. gebelik haftalar› aras›nda üç günlük hata, 10-14. haftalar aras›nda ise beﬂ günlük hata ile sonuç vermektedir (5).
Ondördüncü haftadan sonra gebelik yaﬂ›n›n
belirlenmesinde BPD (biparietal çap) kullan›l›r. En güvenilir oldu¤u dönem 12-28. gebelik
haftalar› aras›d›r. Ancak özellikle 28 haftadan
sonra büyüme bozukluklar› ve bireysel farkl›-

Tablo I. Ultrasonografi ile gebelik haftas›na uygun fetal biyometri yöntemleri (5)
7-10. haftalar

Baﬂ-makat mesafesi

10-14. haftalar

Baﬂ-makat mesafesi
Biparyetal çap
Femur uzunlu¤u
Humerus uzunlu¤u

15-28. haftalar

Biparyetal çap
Femur uzunlu¤u
Humerus uzunlu¤u
Baﬂ çevresi
Binoküler mesafe
Di¤er uzun kemik ölçümleri

28. haftadan sonra

Femur uzunlu¤u
Humerus uzunlu¤u
Binoküler mesafe
Biparyetal çap (Sefalik ‹ndeks kullanarak)
Di¤er uzun kemik boylar›
Baﬂ çevresi
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l›klar nedeniyle ölçümler hatal› olabilecektir.
Ayr›ca erken membran rüptürü olgular›nda
BPD ölçümleri hatal› olabilecektir (5). Gebeli¤in ileri haftalar›nda fetus baﬂ›n›n angajman›
ile BPD ölçümlerinde hatalar olabilmektedir.
Bu nedenle daha önceki haftalarda yap›lan
CRL ölçümleri daha anlaml› olmaktad›r. Ayr›ca BPD’nin yan›nda femur uzunlu¤u, abdomen çevresi, baﬂ çevresi gibi baﬂka ölçümlerde yayg›n olarak kullan›lmaktad›r. Bu ölçümler %7 hata ile gebelik haftas›n› belirleyebilmektedir (6). Gebelik haftas›n› birebir veren
bir baﬂka ölçü ise serebellum ölçümüdür. Örne¤in 22. gebelik haftas›nda serebellum ölçümü 22 mm’dir.
Do¤um sonras› gebelik yaﬂ›n›n belirlenmesi
Do¤umdan hemen sonra bak›lan fizik muayene bulgular› gebelik yaﬂ› belirlemede kullan›labilir. Fizik muayene ile elde edilen gebelik
yaﬂ› ile annenin son adet tarihi ve fetal ultra-

Nöromusküler Olgunluk
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sonografi ile saptanan gebelik yaﬂ› aras›nda
uyumsuzluk varsa bebe¤in mortalite ve morbiditesinin yüksek oldu¤u varsay›labilir (7).
Yeni Ballard Skorlamas›
Son adet tarihi bilinmiyor, ya da anne düzenli
adet görmüyorsa; bebe¤in fiziksel ve nörolojik
bulgular›n›n de¤erlendirildi¤i Dubowitz ya da
Ballard gibi skorlama sistemleri kullan›larak
gebelik yaﬂ› belirlenebilir (8). Yeni Ballard
Skorlamas›, özellikle küçük prematürelerin
de¤erlendirilmesinde de¤erli bir skorlama
yöntemidir. Bu yöntem ile 20-44 hafta aras›ndaki bebeklerin gebelik yaﬂ› saptanabilmektedir. Postnatal dönemde 26 hafta ve daha küçük bebeklere ilk 12 saatte, 26 haftan›n üzerindekilere 96. saate kadar uygulanabilmektedir. Alt› fizik ve alt› nöromusküler bulgudan
oluﬂur. Elde edilen skorun karﬂ›s›na gelen rakam, o bebe¤in gebelik haftas›d›r.
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Fizik Olgunluk Skoru
Cilt

-1

0

1

2

3

4

5

Yap›ﬂkan
zedelenebilir
ﬂeffaf

Jelatinöz
K›rm›z›
yar› ﬂeffaf

Aç›k pembe
görülebilir
veriler

Yüzeysel
soyulma
ve/veya raﬂ,
birkaç ven

K›r›ﬂ›kl›k
soluk
alanlar,
nadir venler

Parﬂömen,
derin
çizgiler
damar yok

Derin

Lanugo

Yok

Seyrek

Yo¤un

‹nce, zay›f

Ç›plak
alanlar

Çok az
lanugolu
alan

Plantar
Çizgiler

Parmaktopuk aras›
4-5 cm:-1
<4 cm: -2

Parmaktopuk aras›
>5 cm
çizgi yok

Belirgin
k›rm›z›
çizgiler

Yaln›zca ön
transvers
yar›k

2/3 ön
k›s›mda
çizgiler

Tüm
tabanda
belirgin
çizgiler

Gö¤üs

Seçilemez

Zor
seçilebilir

Düz areola,
meme baﬂ›
yok

Noktal›
areola, 1-2
mm meme
baﬂ›

Belirgin
areola, 3-4
mm meme
baﬂ›

Tam areola,
5-10 mm
meme baﬂ›

Göz-Kulak

Göz kapaklar›
kapal›
Gevﬂek: -1
S›k›: -2

Göz
kapaklar›
aç›k pinna
düz dibi k›vr›k

Pinna k›vr›k
ve yumuﬂak
yavaﬂ geri
dönme var

Pinna k›vr›k
yumuﬂak,
h›zl› geri
dönme var

ﬁekilli ve
sert pinna,
hemen geri
dönme var

Kal›n
kartilaj,
kulak sert

Genital
(erkek)

Skrotum düz

Skrotum boﬂ
hafif ruga

Testisler
kanalda,
nadir ruga

Testisler
iniyor,
birkaç ruga

Testisler
inmiﬂ,
iyi ruga

Testisler
sark›yor,
derin ruga

Genital
(k›z)

Klitoris
belirgin,
labialar düz

Klitoris
belirgin,
labia minör
küçük

Klitoris
belirgin,
geniﬂleyen
labia minör

Labia
majör ve
minörler eﬂit
büyüklükte

Labia
majörler
büyük

Labia majör
klitoris ve
minoralar›
örter

çizgiler
cilt k›r›ﬂ›¤›

Nöromusküler olgunluk skoru uygulamas›
1. Postür: Ekstremitelerin durumuna göre diyagrama bak›larak puan verilir.
Postür bebek supin pozisyonda ve sakinken

Skor

Kollar ve bacaklar ekstansiyonda

0

Dizlerde ve kalçada hafif-orta fleksiyon

1

Dizlerde ve kalçada belirgin fleksiyon

2

Bacaklar fleksiyonda ve abdüksiyonda, kollar hafif fleksiyonda

3

Kollarda ve bacakta tam fleksiyon

4
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2. Kare pencere: Eli bilekten fleksiyona getirilir. Mümkün olan en son fleksiyona gelene kadar kuvvet
uygulan›r. Hipotenar bölge ile önkolun anterior yüzü aras›ndaki aç›y› ölçülür ve aﬂa¤›daki gibi puan
verilir.
Aç›
Skor

>90

90

60

45

30

0

-1

0

1

2

3

4

3. Kol geri gelme: Bebe¤in önkolunu koluna do¤ru fleksiyon yapt›r›l›r ve 5 saniye kadar beklenir. Ard›ndan bebe¤in kolunu tam ekstansiyona getirilir ve b›rak›l›r. Diyagrama bakarak kol ve önkolun ﬂekline puan verilir.
Reaksiyon

Skor

180 derecede ektansiyonda kal›r

0

Minimal fleksiyon, 140-180 derece

1

Düﬂük miktarda fleksiyon 110-140 derece

2

Orta derecede fleksiyon, 90-100 derece

3

Kol tam fleksiyona döner

4

4. Popliteal aç›: Bebek yatar pozisyonda ve pelvis muayene alan›ndayken bacaklar›n› uylu¤un üstüne
do¤ru fleksiyona, uylu¤u da bir elin yard›m› ile tam fleksiyona getirilir. Di¤er elle bacaklar› ekstansiyona getirilir ve aç›ya göre puan verilir.
Aç›
Skor

180

160

140

120

100

90

<90

-1

0

1

2

3

4

5

5. Eﬂarp belirtisi: Bebe¤in bir eli tutularak zorlanmadan boynunu dolanarak di¤er omuza ulaﬂ›lmaya
çal›ﬂ›l›r. Bu durumda dirse¤in durumuna bak›larak puanlama yap›l›r.
Dirse¤in pozisyonu

Skor

Karﬂ› omuza ulaﬂ›yor veya çok yaklaﬂ›yor

-1

Karﬂ› ön aksiller çizgiyi geçiyor

0

Karﬂ› ön aksiller çizgiye ulaﬂ›yor

1

Orta hatta

2

Orta hatta ulaﬂm›yor

3

Yak›n ön aksiller çizgiyi geçemiyor

4

6. Topuk-kulak manevras›: Bebe¤in aya¤› tutulur ve topu¤u fazla zorlamadan diz, gö¤üse gelecek biçimde geriye do¤ru çekilir. Diyagrama göre puan verilir.
Tahmini gebelik yaﬂ›
Nöromusküler ve fiziksel olgunluk skoru toplan›r. Toplam skor hafta olarak tahmini gebelik yaﬂ›n› verir.
Toplam skor
Gebelik yaﬂ› (hafta)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50
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26

28

30

32

34

36

38

40

42

44
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PREMATÜRE OSTEOPEN‹S‹ VE KANT‹TAT‹F
ULTRASONOGRAF‹ C‹HAZI ‹LE KEM‹K SES HIZININ
(SOS) DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹
Tu¤ba GÜRSOY1, Murat YURDAKÖK2
Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi 1Neonatoloji Araﬂt›rma Görevlisi, 2Pediatri Profesörü

‹ntrauterin kemik mineralizasyonu özellikle
gebeli¤in üçüncü trimesterinde ﬂekillenir. Erken do¤an bebekler bu rahim içi kemik geliﬂiminin büyük k›sm›n› tamamlayamaz ve yetersiz mineralizasyonla do¤ar. Bu durum prematüre osteopenisi olarak tan›mlan›r ve yenido¤an döneminde k›r›k riskinin artmas›na neden
olur (1). Kemik patolojilerinin önlenmesi ve
tedavisi erken do¤an bebeklerin bak›m›nda
önemli bir noktad›r. Normal kemik geliﬂimi
için yeterli ve dengeli enerji, protein, vitamin,
kalsiyum, fosfor ve di¤er besin kaynaklar›n›n
sa¤lanmas› ﬂartt›r. Ancak tüm bunlar›n sa¤lanmas›na ra¤men özellikle çok düﬂük do¤um
a¤›rl›kl› bebeklerde prematüre osteopenisi kaç›n›lmaz olabilmektedir.

Arﬂimed herhangi bir nesnenin dansitesini kitlesinin hacmine bölünmesi olarak tan›mlam›ﬂt›r. Bu fiziksel dansitedir. Klinikte kemik
dansitesinin farkl› bir anlam› vard›r. Kemik
dansitesi radyasyon ›ﬂ›nlar›n›n ölçüm yap›lan
kemik taraf›ndan azalt›lma ("attenuation") derecesinin iki boyutlu projeksiyon görüntüsü ile
belirlenmesidir (2). Radyasyon ›ﬂ›n›n›n azalt›lmas›n›n derecesi kemi¤in fiziksel dansitesi
kadar boyutuna da (radyasyon ›ﬂ›n›n›n kemik
boyunca ald›¤› yolun uzunlu¤una) ba¤l›d›r
(3,4). Bu durumda fiziksel dansitesi ayn› bile
olsa küçük bir kemi¤in bölgesel dansitesi büyük bir kemikten daha düﬂüktür (ﬁekil 1). Kemik dansitesinin standart radyografilerle öznel
de¤erlendirilmesi veya "single photon" veya

ﬁekil 1. Fiziksel dansite ile klinikte kullan›lan radyolojik (bölgesel) kemik dansitesinin karﬂ›laﬂt›r›lmas›. Gerçekte her iki kemi¤in dansitesi ayn› iken ekrana yans›t›ld›¤›nda büyük kemik, kemik boyunca
radyasyon ›ﬂ›n›n›n katetti¤i yol daha uzun oldu¤u için daha fazla radyasyon emer ve daha yo¤un görünür. Ayn› ﬂekilde 1000 gr prematüre do¤muﬂ bir bebe¤in bölgesel kemik dansitesi, zaman›nda do¤an bir bebekle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, kemiklerin fiziksel dansitesi ayn› bile olsa daha düﬂükmüﬂ gibi ölçülecektir (3).
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"dual energy X ray" absorpsiyometri gibi dansitometrik yöntemlerle kantitatif ölçümü sonucu, kemik dansitesi gerçekte normal olan
bir kemi¤in boyutunun küçük olmas›na ba¤l›
yanl›ﬂ düﬂük sonuçlar elde edilebilir (3).
Kemik mineralizasyonu minerallerin (kalsiyum, fosfor, ve di¤erleri) osteoblastlar taraf›ndan depoland›ktan sonra organik kemik matriksine kat›lmalar›d›r (3,5). Kemik dansitesinde art›ﬂ, minerallerin varolan kemik matriksine eklenmesi, kemik korteks veya trabeküllerinin kal›nlaﬂmas› ya da trabeküllerin say›ca
artmas› sonucu kemik boyutunun büyümesine ba¤l› gözlenebilir.
Prematürelerde s›k görülen kemik patolojik
bulgular› osteomalazi, rikets ve osteopenidir.
Osteomalazi organik kemik dokusunun, rikets
ise büyüme pla¤› k›k›rda¤›n›n mineralizasyonun bozuk oldu¤unu ifade eder (3,5). Büyüme
plaklar› aç›k oldu¤u sürece her iki durum hemen her zaman birliktedir. Osteomalazide
hem kemik dansitesi (fiziksel ve bölgesel),
hem de kemik mineral içeri¤i azalm›ﬂt›r. Osteomalazi ve riketsin tan›s› radyolojik olarak konur. Osteopeni ise kemik dokusunun miktar›n›n azalmas›d›r (ﬁekil 2). Osteopenik bir kemi¤in yap›s› incelendi¤inde ya kemik trabekül
say› ve kal›nl›¤›n›n ya da kemik korteks kal›n-
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l›¤›n›n azald›¤› görülmüﬂtür (3). Organik kemik matriksinin yetersiz depolanmas› veya
artm›ﬂ y›k›m› sonucu oluﬂmaktad›r. Osteomalazinin tersine kalsiyum ve fosforun organik
kemik matriksine kat›lmas›nda sorun yoktur.
Ayn› zamanda büyüme pla¤› k›k›rda¤›n›n mineralizasyonu da normaldir; dolay›s›yla rikets
bulgusu yoktur. Ancak osteomalazi gibi hem
kemik mineral dansitesi hem de kemik mineral içeri¤i azalm›ﬂt›r (3). Osteoporoz ise eriﬂkinler için kullan›lan bir terimdir ve bölgesel
kemik mineral dansitesinin sa¤l›kl› eriﬂkinlerin
ortalama de¤erinin -2.5 standart sapman›n alt›nda oldu¤unu belirtir (4). Osteoporoz terimi
bebeklerde kullan›lamaz. Bölgesel kemik
dansitesi kemik büyüklü¤üne ba¤l› oldu¤u
için bu terimin yenido¤anlarda kullan›lmas›
durumunda tüm yenido¤an bebeklerin osteoporoz tan›s› almas› gerekir.
Femur diyafizi gibi uzun kemiklerin fiziksel
dansitesi yaﬂam›n ilk alt› ay›nda %30 oran›nda azal›r (6). Bu, kemik korteks alan›ndaki art›ﬂtan daha h›zl› olan ilik alan› geniﬂli¤indeki
art›ﬂa ba¤l›d›r. Bu radyolojik de¤iﬂikliklere bebeklik döneminin fizyolojik osteoporozu denir.
‹skelet sisteminin bu postnatal adaptasyonu
prematüre bebeklerde term bebeklerden daha
önce gözlenir. Bu nedenle prematüre bebeklerin kemiklerini düzeltilmiﬂ yaﬂlar› postkonsep-

ﬁekil 2. Prematüre bebeklerde kemik dansitesi ve mineral içeri¤ini etkileyen durumlar. Kemik kesitleri ﬂematize edilmiﬂtir. Mineralize kemik matriksi siyah ile mineralize olmam›ﬂ kemik matriksi ise gri ile
gösterilmektedir. Küçük kemik normal büyüklükteki kemik ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda azalm›ﬂ kemik mineral içeri¤i ve bölgesel kemik dansitesi saptanm›ﬂt›r. Osteomalazide kemik matriksine yeteri kadar
mineral kat›lamad›¤› için mineralize olmam›ﬂ kemik miktar› fazlad›r (mineralizasyon bozuk). Osteopenide yeterli kemik matriksi yoktur ancak varolan matriksin mineral içeri¤i normaldir (mineralizasyon
normal) (3).
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siyonel 40 haftaya ulaﬂt›¤›nda zaman›nda do¤an bebeklerle karﬂ›laﬂt›rmak hatal› olabilir
(3). Zaman›nda do¤an bebekler henüz postnatal adaptasyon sürecine baﬂlamam›ﬂken
prematüre bebekler bu sürece çoktan baﬂlam›ﬂlard›r. Buna ba¤l› olarak bu iki grup aras›nda belirgin fark olacakt›r ve bu fark her zaman prematüre bebeklerde kemik hastal›¤›n›n
bir bulgusu olmayacakt›r.
Prematüre osteopenisi çok s›k görülür. Gebelik boyunca en h›zl› kemik geliﬂimi son trimesterde gözlendi¤inden osteopeninin derecesi do¤um a¤›rl›¤› ve gebelik yaﬂ› ile ters
orant›l›d›r (7). Çok düﬂük do¤um a¤›rl›kl› bebeklerde osteopeni prevalans› %50 kadard›r
ve k›r›k oran› daha yüksektir. Yenido¤an dönemindeki yüksek morbidite, bronkopulmoner displazi geliﬂimi, diüretik ve steroidlerle
kronik tedavi, total parenteral nütrisyon gereksinimi ve hareketsizli¤in uzamas› kemik y›k›m› tehlikesini belirgin art›r›r (3).
Prematüre osteopenisinin tan›s›nda serum
alkalen fosfataz düzeyi ve osteopeni ve/veya
k›r›klar›n radyolojik bulgular› kullan›l›r. Radyolojik bulgular ancak kemik mineral içeri¤i
%30 azald›¤›nda saptanabildi¤i için tan› aç›s›ndan kullan›mlar› s›n›rl›d›r. Dual X-ray absorpsiyometri (DXA) kullan›m› kemik demineralizasyonunun daha hafif ﬂekillerinin tan›
almas›n› sa¤lar (6). Ancak kemik dansitesi
kemik büyüklü¤ünden etkilendi¤i ve referans
veritaban› yetersiz oldu¤u için özellikle prematüre bebeklerde kullan›m› yanl›ﬂ sonuçlara
yol açabilmektedir. Ayn› zamanda DXA kullan›m› prematüre bebeklerin inceleme yerine
taﬂ›nmas›n› gerektirdi¤i için sorun yaratmaktad›r (8). Ayr›ca kemik dansitesi kemik dayan›kl›l›¤›nda geliﬂebilecek de¤iﬂiklikleri tek baﬂ›na tam anlam›yla aç›klayamayaca¤› için kemik dayan›kl›l›¤› ve k›r›k riskinin belirlenmesinde kemik yap›s› konusunda da bilgi verecek yöntemler geliﬂtirilmiﬂtir (9).
Son y›llarda kemikte ses h›z›n›n (SOS)
kantitatif ultrasonografi cihaz› ile ölçümü osteoporoz tan› ve tedavisinde kullan›lmaktad›r.
Bu cihaz 1980’lerden beri klinik kullan›mda
olmakla beraber (9), ultrasonografi ile ilgili ilk
prospektif çal›ﬂma Porter ve arkadaﬂlar› taraf›ndan 1990 y›l›nda 1414 yaﬂl› kad›nda yap›lm›ﬂt›r (10). BUA ölçümleri ile k›r›k riski yüksek olan kad›nlar belirlenmiﬂtir. O dönemden
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beri yap›lan birçok çal›ﬂmada eriﬂkinlerde kemik mineral dansitesi ve kantitatif ultrasonografi aras›nda anlaml› iliﬂki saptanm›ﬂt›r (11).
Özellikle premenapoz veya menapoz dönemindeki kad›nlarda kantitatif ultrasonografi
tan› ve tedavi izleminde kullan›lm›ﬂt›r (12).
Çocukluk ve adolesan döneminin kemik kitlesinin edinilmesinde kritik dönem olmas› ve erken osteopeninin ileride geliﬂebilecek osteoporoz riskini art›rmas›, osteopenisi olan çocuklar›n taranmas›, belirlenmesi ve tedavi
edilmesi için strateji geliﬂtirilmesini gerektirmiﬂtir (13). Çocuklarda da kantitatif ultrasonografi cihaz› ile tibiadan yap›lan SOS ölçümlerinin kemik mineral dansitesi ile anlaml› iliﬂkili oldu¤u gösterilmiﬂ (14) ve kemik de¤erlendirilmesinde SOS ölçümleri kullan›larak
yaﬂlara göre normlar› belirleyen e¤riler elde
edilmiﬂtir (13). Her iki cinstede ilk beﬂ yaﬂta
SOS de¤eri h›zl›ca yükselmiﬂ, 6-11 yaﬂlarda
çok hafif bir art›ﬂ gözlenmiﬂtir. Puberte döneminde ise k›zlarda 11, erkeklerde 14 yaﬂ›ndan
baﬂlayarak SOS de¤erinde ikinci bir büyüme
patlamas› elde edilmiﬂtir. Yenido¤an bebeklerde, özellikle metabolik kemik hastal›¤› geliﬂtirme riski çok yüksek olan prematüre bebeklerde de kantitatif ultrasonografi cihaz› ile
ölçümler yap›lm›ﬂt›r.
Ultrasonun duyulabilen ses dalgalar›n›n
frekans›ndan daha yüksek ses dalgalar› vard›r
(>20 kHz). Bunlar bas›nç dalgalar›d›r ve X›ﬂ›nlar› gibi elektromanyetik dalgalar›n tersine
iyonize radyasyon içermezler. Ultrasonografi
cihazlar›nda "pulse-echo" tekni¤i (yans›tma)
ve iletim ("transmission") tekni¤i olmak üzere
iki tip teknik vard›r (15). "Pulse-echo" tekni¤inde sinyali gönderen ve alan alanlar ayn›
iletici ("transducer") üzerinde yer al›r. ‹letim
tekni¤inde ise sinyali gönderen ve alan alanlar ölçüm yap›lan alan›n karﬂ›l›kl› yüzeylerinde yer al›rlar (15). Ancak uzun kemiklerde
sinyal iletimi kemi¤in karﬂ› taraf›na do¤ru de¤il kemik boyunca gerçekleﬂtirilir (aksiyel iletim) (14). Kemik ölçümlerinde her iki teknik
de kullan›lmaktad›r. ‹letici ve doku aras›nda
gerekli akustik temas›n sa¤lanabilmesi için su
veya jel kullan›l›r.
Kantitatif ultrasonografi cihazlar› ile ölçülebilen iki ana parametre geniﬂ bant ultrason azalt›lmas› ("broadband ultrasound attenuation",
BUA) ve ses h›z›d›r ("speed of sound", SOS).
Her iki parametreyi ölçebilen cihazlarda bu
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parametrelerin matematiksel olarak formülasyonu ile sertlik indeksi ("stiffness index",
SI=0.67xBUA+0.28xSOS-420) hesaplanabilir
(16).
BUA çeﬂitli frekanslar›n kemik boyunca azalt›lma miktar› ile hesaplan›r. BUA bir grafik
üzerinde atenuasyon ve frekans de¤erleri iﬂaretlendi¤inde ç›kan do¤runun e¤imidir ve birimi dB MHz-1cm-1’dir. Ancak piyasada kullan›lan ultrasonografi cihazlar› kemik kal›nl›¤›na
göre atenuasyon de¤erlerini düzeltmedi¤i için
elde edilen de¤er hem BUA hem de kemik kal›nl›¤›n›n ürünüdür (dB MHz-1). Atenuasyon
büyük oranda trabeküler kemik taraf›ndan ses
dalgalar›n›n da¤›t›lmas› oldu¤u için BUA ölçümü trabeküler kemi¤in yap›sal içeri¤i konusunda da bilgi verir (17).
SOS bir frekans›n sinyali gönderen alandan
ayr›l›p, kemik boyunca yay›l›p, sinyalin al›nd›¤› alana ulaﬂma süresini gösterir. SOS zaman
fark›ndan (∆t) hesaplan›r. Sinyalin gönderildi¤i an t=0, al›nd›¤› an ise t=∆t ise SOS a/∆t olarak hesaplan›r ki burada "a" sinyalin verildi¤i
alan ve al›nd›¤› alan aras›ndaki yay›ld›¤› mesafeyi gösterir. Bu ölçüm içinde yumuﬂak doku ve kemik yer almaktad›r. Yumuﬂak dokunun mesafe üzerindeki etkisini kald›rmak için
kal›nl›¤›n›n bilinmesi gerekmektedir. Teorik
olarak bu "pulse-echo" tekni¤inin kullan›m›
ile mümkündür (16). SOS ölçümleri kemi¤in
elastik yap›s›n› yans›t›r (18). Ölçüm yap›lan
örne¤in kal›nl›¤› yay›lan dalgan›n dalga boyundan az olursa, SOS de¤eri örnek kal›nl›¤›n› yans›t›r. Bu durumda frekans azald›kça dalga boyu artaca¤› için düﬂük frekans kullan›lan
cihazlarla yap›lan SOS ölçümü kortikal kal›nl›ktaki de¤iﬂikliklere daha duyarl›d›r (15). Yumuﬂak dokuda görülen ödem SOS de¤erini
azalt›r (19).
Kantitatif ultrasonografi cihazlar› ile yap›lan
ölçümlerde ölçüm yeri kullan›lan cihaza göre
tibia, kalkaneous, proksimal falanks, femur,
humerus ve benzer yerler olabilir (15). Ancak,
ölçüm ayn› kemi¤in farkl› yerinden yap›ld›¤›nda de¤iﬂik sonuçlar verip, standardizasyonu
bozabilece¤i için her cihaz ve program için sabit bir ölçüm noktas› belirlenmiﬂtir ("region of
interest") (16).
Halen pratik uygulamada kullan›lan kantitatif
ultrasonografi cihaz› olan Sunlight ultrasonog-
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rafi cihazlar› SOS ölçümü için aksiyel iletim
yöntemi geliﬂtirmiﬂtir. Burada kullan›lan klinik
sistemin ad› "omnisense"’dir (15). Bu cihazla
aksiyel iletim yöntemi yan› s›ra kritik aç› kavram› kullan›larak radius, falanks, tibia, metatarsal kemikler ve vücudun daha birçok kemi¤inde ölçüm yap›labilmektedir (20). Cihaz bir
ana ünite (desktop, klavye, monitör, ayak pedal›) ve elle tutulan, de¤iﬂik yumuﬂak doku
kal›nl›klar›nda ölçüm yapabilecek bir ölçüm
probundan oluﬂmaktad›r (ﬁekil 3) (19).

ﬁekil 3. Sunlight Omnisense Premier™; kantitatif ultrasonografi cihaz›

"Omnisense" merkez frekans› 1.25 MHz olan
(bant geniﬂli¤i 0.7-1.8 MHz) aral›kl› akustik
dalgalar üretir. Probun içinde dört tak›m iletici
vard›r. Bir çift iletici (A,B) verici olarak görev
yaparken di¤er çift iletici (C,D) al›c› olarak
görev yapmaktad›r (ﬁekil 4). ‹letici taraf›ndan
oluﬂturulan ultrason dalgalar› yumuﬂak doku
boyunca ilerler ve kemi¤e girer (15). Kemik
yüzeyine ulaﬂt›klar›nda dalgalardan bir k›sm›
k›r›l›r ve yay›l›m yönleri de¤iﬂir (14). Kemi¤e
kritik aç›da (bu aç› yumuﬂak doku SOS de¤erinin kemik SOS de¤erine oran› ile belirlenir)
ulaﬂabilen ve giren dalgalar geliﬂ aç›s›na ba¤-
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ﬁekil 4. Sunlight Omnisense™ (Sunlight Ultrasound Technologies Ltd.) taraf›ndan kullan›lan aksiyel
iletim sisteminin ﬂematize edilmesi. Vs= yumuﬂak dokudaki h›z, Vb= kemikteki h›z, A,B,C,D ileticileri
gösteriyor. A, B’den ç›k›p, C, D’ye ulaﬂan ultrason dalgalar› kemik SOS de¤erinin hesaplamas›nda
kullan›l›yor.

l› olarak yans›t›l›r, k›r›l›r ve iletilir. Kemi¤e giren dalgalar kemi¤in içinde, uzun ekseni boyunca yüzeye paralel olarak ilerlerler (13). ‹letici taraf›ndan üretilen dalgalar›n ancak çok
küçük bir miktar› al›c›ya ulaﬂ›r (13). Al›c›ya
ilk ulaﬂan dalga SOS de¤eri hesaplanmas›nda
kullan›l›r. En az hareket ilkesine ("minimum
action principle") göre al›c›ya ulaﬂan ilk sinyal
her zaman en k›sa yay›lma zaman› ile karakterize yolu izler. Bu olay dalgan›n kemi¤e kritik aç› ile girmesini, kemik boyunca yay›lmas›n› ve da¤›lmas›n› ve kemikten al›c›ya do¤ru
ayn› kritik aç› ile ç›kmas›n› içerir. Yay›lma zaman› hem kemik hem de yumuﬂak doku SOS
de¤erinden, ileticiler ve kemik aras›ndaki ortalama mesafeden ve kemik yüzeyi ile iki aktif ileticiyi birleﬂtiren çizgi aras›ndaki aç›n›n
e¤iminden etkilenir. Yumuﬂak doku kal›nl›¤›
ve kemik ve prob yüzeyi aras›ndaki aç›n›n
e¤imi yan›nda SOS da, her biri de¤iﬂik yay›lma yolundan köken alan üç eﬂ zamanl› iﬂlem
tak›m›n›n çözülmesi ile belirlenir ve yumuﬂak
doku etkileri ortadan kald›r›l›r (15). Al›nan
sinyallerin gücünü art›rmak için, ileticiler prob
yüzeyine kritik aç›ya yak›n bir aç›da yerleﬂtirilir. SOS de¤eri al›c›ya ilk ulaﬂan sinyalin yay›lma mesafesi ve geçiﬂ zaman›ndan hesaplan›r (m/sn) (14). Geçiﬂ zaman› al›c›ya ulaﬂan
ilk alg›lanabilen sinyalin ulaﬂ›m süresi olarak
tan›mlan›r (15). Bu ﬂekilde hesaplanan
SOS’un kemi¤in kortikal kal›nl›¤›, dansitesi,
elastisitesi ve mikroyap›s›na ba¤›ml› oldu¤u
bilinmekle birlikte bu ba¤›ml›l›¤›n ancak korti-

kal kal›nl›k 4 mm’nin alt›nda oldu¤unda geçerli oldu¤u kan›tlanm›ﬂt›r (13).
Prematüre bebeklerde kantitatif ultrason sonometresi olan "Sunlight Omnisense Premier"
ile tibian›n orta noktas›nda kemik SOS h›z› ölçülmektedir. Tibian›n orta noktas› esas olarak
kortikal kemikten oluﬂmuﬂtur (21). Kortikal
kemikte ultrasonik dalgan›n ilerleme h›z›
(SOS), kemi¤in elastikli¤i ve dansitesine ba¤l›d›r ve çizgisel elastik, homojen, kat› yap›larda dalgan›n ilerleme teorisi ile belirlenir. Kortikal kemik homojen de¤ildir. Kemik kayb›
endosteal yüzeyde endosteal rezorpsiyonla
(trabekülarizasyon) olur ve kortikal incelmeyle sonuçlan›r. Korteksin içinde haversian kanallar›nda geniﬂleme gözlenir ve dansite azal›r, sonuç olarak bu olaylar kemik dayan›kl›l›¤›n› azalt›r (21).
Tibiadan ölçüm yap›labilmesi için bebek s›rt
üstü yat›r›l›r ve baca¤› 90° aç› oluﬂturulacak
ﬂekilde dizden fleksiyona getirilir. Medial malleolus apeksi ile distal patella apeksi aras›ndaki orta nokta iﬂaretlenir. Yenido¤an bebeklerde kullan›lan 1.4 x 2.7 x 11 cm boyutundaki prob ("cortex small" CS probu) ortas› iﬂaretlenen çizgiye gelecek ﬂekilde kemi¤e paralel olarak yerleﬂtirilir (ﬁekil 5). Prob ölçüm yap›lacak bölgede direk olarak deriye temas ettirilir. ‹yi bir akustik almak için prob ile deri
aras›na jel sürülür. Prob baca¤›n içinden d›ﬂ›na do¤ru düz bir çizgide tibia ile temas kesile-
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ne kadar hareket ettirilir. Ard›ndan prob, bu
sefer baca¤›n d›ﬂ›ndan içine do¤ru, yine düz
bir çizgide hareket ettirilir. Bu iﬂleme, cihaz ölçüm siklusunun bitti¤ini belirtene kadar devam edilir.
Tutarl›l›¤›n sa¤lanabilmesi için sistem üç ayr›
ölçümde kaydedilen kemik profillerini (ortala-

ﬁekil 5. Sunlight Omnisense Premier ile kemik SOS ölçümü. Tibiadan ölçüm yap›labilmesi için bebek s›rt üstü yat›r›l›r ve baca¤› 90°
aç› oluﬂturulacak ﬂekilde dizden fleksiyona
getirilir. Tibian›n medial yüzünde medial malleolus apeksi ile distal patella apeksi aras›ndaki orta nokta iﬂaretlenir (tibian›n orta noktas›). Prob ortas› iﬂaretlenen çizgiye gelecek
ﬂekilde kemi¤e paralel olarak yerleﬂtirilir.
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ma, 95. ve 25. persentildeki her de¤iﬂimin
%1.2’den düﬂük olmas› gerekir) kontrol eder.
Sistem bu ölçümler tutarl› olursa, 95. persentil de¤erlerinin ortalamas›n› SOS de¤eri olarak
bildirir. Üç ölçüm tutarl› de¤ilse, dördüncü ölçüm yap›l›r. Tutarl›l›¤›n sa¤lanamad›¤› çok
seyrek görülen durumlarda beﬂinci ölçüm yap›l›r (20). Ölçülen SOS referans veritaban›
kullan›larak ayn› yaﬂ grubu populasyonun
SOS ortalamas› ile karﬂ›laﬂt›r›l›r. Sunlight Omnisense Premier’in prematüre bebeklerde ölçümü sa¤layan program›nda kullan›lan referans veritaban› Amerika’da 235 bebekte yap›lan, gebelik yaﬂ› 25-42 hafta aras›nda de¤iﬂen, ölçümlerin hayat›n ilk 96 saatinde gerçekleﬂtirildi¤i iki adet çok merkezli çal›ﬂmadan haz›rlanm›ﬂt›r (22). SOS de¤eri yan›nda
Z-skoru ve yüzde de¤eri de, varsa daha önce
yap›lan ölçüm sonuçlar› ile birlikte bildirilir
(ﬁekil 6). Z-skoru hastan›n SOS sonuçlar›yla
ayn› yaﬂ grubu ve cinsiyetteki populasyonun
SOS ortalamas› aras›ndaki farkt›r, standart
sapma olarak tan›mlan›r. Yüzde de¤eri ise
hastan›n kendi yaﬂ grubu populasyonu içindeki yerini gösterir. Bütün sistemin düzenli çal›ﬂ›p çal›ﬂmad›¤›n› kontrol etmek için sistemle
birlikte sa¤lanan fantom vas›tas› ile her gün
rutin olarak sistem kalite denetimi yap›l›r.
Fantom ultrason sinyallerini oda s›cakl›¤›nda
bilinen h›zlarda ileten (ortalama 2750 m/sn)
homojen, sert, polimerik bir maddedir.

ﬁekil 6. Hastanemizde Sunlight Omnisense Premier ile yap›lan bir incelemede kemik SOS ölçümü
sonras› raporun ç›kt› görüntüsü. Grafikte hastan›n haftal›k yap›lan ölçümlerinin sonuçlar› gösteriliyor.
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Bu cihaz kullan›larak özellikle prematüre bebeklerde yap›lan çeﬂitli klinik çal›ﬂmalarda tibia SOS de¤erlerinin gebelik yaﬂ› (23-25) ve
do¤um a¤›rl›¤› (24, 25) ile korele oldu¤u,
postnatal yaﬂ (26, 27) ve serum alkalen fosfataz düzeyi ile negatif korelasyon gösterdi¤i
(24), ikiz gebelik (26), cinsiyet ve ›rk›n SOS
de¤erlerini etkilemedi¤i (23, 25), iki bacak
SOS de¤erleri aras›nda fark olmad›¤› (29)
gösterilmiﬂtir. SOS ile ifade edilen kemik dayan›kl›l›¤›n›n prematüre bebeklerde, bu bebekler zaman›nda do¤an bebeklerin düzeltilmiﬂ yaﬂ›na eriﬂti¤inde bile (23, 24), zaman›nda do¤an bebeklere göre düﬂük oldu¤u gösterilmiﬂtir (24). Bir baﬂka çal›ﬂmada, prenatal
steroid kullan›m›, gestasyonel diyabet, preeklampsi veya parite gibi maternal faktörlerle
bebe¤in kemik SOS de¤erleri aras›nda iliﬂki
saptanmam›ﬂt›r (25). Gebelik yaﬂ›na göre büyük do¤an bebeklerin (LGA) SOS de¤erleri
ise normal do¤anlara (AGA) göre düﬂük saptanm›ﬂt›r (30). Ayr›ca beyin zedelenmesine
ba¤l› hemiparezi geliﬂen bebeklerde etkilenen
bacakta SOS de¤erlerinin daha düﬂük oldu¤u
(29), erken dönemde uygulanan pasif fizik
hareketlerinin ise prematüre bebeklerde postnatal dönemde gözlenen SOS de¤erlerindeki
düﬂmeyi engelledi¤i gösterilmiﬂtir (27).
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Neonatoloji Tarihi

VAK‹TS‹Z DO⁄ANLARDA GIDA ‹HT‹YACI
(Dirim 7-8: 138, 1940)

Bahtiyar DEM‹RA⁄
T›p Fakültesi Çocuk Hastal›klar› ve Bak›m› Klini¤i, Ord. Prof. Dr. ‹hsan Hilmi Alantar

A¤›rl›¤› 2500 gr.dan az olan çocuklara premature, c›l›z çocuk denir. Premature, c›l›z çocuklar deyince yaln›z vakti gelmeden do¤muﬂ çocuklar anlaﬂ›lmamal›d›r. Gebelik müddeti tabiî
oldu¤u halde, baz› çocuklar›n, bahusus ikiz
do¤anlar›n vezni, yukar›da söylenenden daha
aﬂa¤› olabilir. Bunlara da premature muamelesi yap›l›r. O halde premature tabiri viladi olmaktan ziyade seriridir, premature’lerde yaln›z a¤›rl›¤› ve ölçüyü göz önünde tutmak do¤ru de¤ildir. Erken do¤uma sebep olan valdenin had veya müzmin hastal›klar›n›n çocukta
husule getirece¤i marazi tegayyürler de hesaba katmal›d›r. Bu tegayyürler tart› ve ölçülerle tesbit edilmedi¤i gibi, bazen seriri muayeneler bile bizi karanl›kta b›rakabilir. Ayn› kilodan ve ölçüden olan çocuklar›, ayn› ﬂartlara
ve ayn› tegaddiye tabi k›ld›¤›m›z halde muhtelif neticeler elde etmemizin sebebi burada
aranmal›d›r. Vakitsizlerde mide küçüktür.
1000 gr.l›k bir vakitsizde midenin hacmi ilk
günlerde çok azd›r. Rahim dahili hayat›nda
midenin muhati g›ﬂas› köpüklü bir ifraz ile doludur; ilk günlerde muhat ifraz› fazlad›r. Bu
yüzden kusmalar husule gelir. Vücudun yabanc› maddelere al›ﬂamamas›ndan ishaller de
görülür. Bu sebepten vakitsizleri beslemek
kar›ﬂ›k ve güçtür. Kafi kalorili g›dan›n verilmesi ve bunun vücut taraf›ndan iﬂlenmesi çok
zordur. Bunlarda neﬂvünema kudreti fazla oldu¤undan kalori ihtiyaçlar› da yüksektir. Bunlarda neﬂvünema kudreti fazla oldu¤undan
kalori ihtiyaçlar› da yüksektir. Fakat ishaller
ve mide barsak teﬂevvüﬂleri husule getirmek
istemiyorsak, vakitsizlerde ilk günlerde asgari
beslenme olarak kilo baﬂ›na 75 kaloriyi tercih
etmeliyiz. Sonralar› kilo baﬂ›na 110-140 kalo-

ri laz›md›r. Bu bize gösteriyor ki vakitsizlerde
yaln›z midenin g›day› alabilmesi de¤il, ayn›
zamanda haz›m cihaz›na ve istiklâba bir yük
tahmil edilmesi bahis mevzuudur. Verilen g›dan›n yutulmas› da çok kere imkans›zd›r. Premature’lerde ilk akla gelen, annenin memesidir. Fakat 1300 gr.›n alt›nda olan vakitsizlerin
meme emmeleri imkans›zd›r. Anne sütünü sa¤arak memeyi tenbih ve çocu¤u beslemek laz›md›r. Bu suretle çocu¤u beslemek imkanlar›n› elde etti¤imiz gibi anne sütünün kesilmesini de önlemiﬂ oluruz. Çok küçük çocuklarda
pipette’le veya emzikle ve s›k s›k günde 10-12
defa, hatta geceleri de beslemelidir. Bu tarzdaki ta¤diye çok kere muvaffak›yet temin etmez. Bu çocuklarda emme, yutma refleksi
noksan veya meydana gelmesi çok güç oldu¤undan pipette ile fazla israr edersek, yemeklerin nefes borusuna kaçmas› tehlikesi mevcut oldu¤u gibi , pneumonie’lere de sebebiyet
verir. Bunlar› sonda ile beslemek lâz›md›r. 816 numaral› Nelaton sondalar› burun veya a¤z›ndan sokulur. Burundan beslenmek burun
dar ve küçük oldu¤undan bazan güçtür. Belûmun refleksi çok kere az oldu¤undan bu çocuklarda ö¤ürtü de hafiftir. Bu sebeple uykular› bile bozulmadan sonda ile beslenebilir.
Vak›tsizlerde açl›k hissi çok kere yoktur. Beslenmek için uyanmalar›n› beklemek do¤ru de¤ildir.
Premature’lerin hayat› kad›n sütüne tabidir. Hiç olmazsa 1-2 ay kad›n sütü vermelidir.
G›dalar tedricî art›r›lmal›d›r. A¤›rl›k münhanisi
ilk haftalarda çok kere ufkî ve sonralar› yukar› do¤ru seyir takip eder. Marazî bir tegayyür
baﬂ göstermezse 3-4.cü ayda çocu¤un a¤›rl›-
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¤› do¤umunun 3 misline bali¤ olur. Bu da bize çocu¤un temsil cihaz›n›n hayrete de¤er
kudretini gösterir. Vak›tsizlerde emlâh ve albumin ihtiyac›, süt halitalar› ile tamamlanmal›d›r. Bu suretle sadece kad›n sütü ile beslenmeye nazaran daha iyi neticeler elde edilebilir. Langer, bilhassa kad›n sütünü albumin ile
zenginleﬂtirmenin lâz›m oldu¤unu ileri sürüyor
Moll, fazla albumin ihtiyac›na karﬂ› temdit
edilmeyen sütte 10% ﬂeker ilavesini ve bundan kad›n sütünün 1/10 ine kadar ilâve emeyi tavsiye ediyor. Veya günde 2 defa 5 er
gram olmak üzere plasmon gibi albumin
maddeleri verilebilir. Anne sütü ile beslenenler
de ilk günlerde colostrum kalorice zengin oldu¤undan , beden a¤›rl›¤›n›n azalmas› o kadar
görülmez.Tart›s› yavaﬂ artan çocuklarda Budin, bir miktar pepsin verme¤i tavsiye ediyor.
Buna mukabil baz› müelliflerin bir tak›m nazarî düﬂüncelerden ilham alarak ortaya att›klar›
ovarial hormone’lar›n hiçbir faydas› görülmemiﬂtir. Vak›tsizlere fer, karaci¤er hülâsalar›,
meyva usareleri g›dalar›na ilâve ederek verilmelidir. Bilhassa vak›tsizlerde erken zuhur
eden anemi ve rahitisi önlemek için vitaminlerin ve fer'in kullan›lmas› zarurîdir. Sadece di¤er mütemmim g›dalarla bunlar› önlemek
mümkün de¤ildir. Acide nicotine’in vak›tsizleri anemiden koruyaca¤› hakk›ndaki kanatlara
ra¤men, Bessau klini¤inde yap›lan geniﬂ tecrübeler, henüz memnuniyete de¤er bir netice
vermemiﬂtir. Bunlarda bazan anemiler bizi
kan nakline mecbur eder. Vak›tsizleri inek sütü ile yaﬂatmak çok güçtür. Sunî g›da ile beslemede fikirlerde fark yoktur. Herkes kendi g›das›n›n faydas›ndan bahsediyor. Bu hususta
ya¤s›z sütleri, babeurre’ü, albüminli sütleri,
ham›zî sütleri, adî süt temdidini, Bessau g›das›n›, tereya¤ – un halitas›n› tavsiye ediyorlar.
Baﬂlan›çta yar› süt, yar› süzmeler ve %5-10
ﬂeker ve sonralar› 3-4’cü ayda süt nisbetleri
fazlalaﬂt›r›l›r. 4 cü ayda hububat süzmesi %34% un ile temdit edilmelidir. Erkenden meyva
usareleri verilmelidir. 2-3’cü ayda zarurî kalori mikdar›n› 5-6 ö¤ünde verebiliriz. En geç
olarak prematüre’lere 6’c› aydan itibaren kar›ﬂ›k g›dalar, irmik lapalar›, patates püreleri,
gevrek lapalar› verilmelidir.
Premature’lerde ilâve g›da olarak kullan›lmas›
tavsiye olunan Bessau g›das›ndan k›saca bahsetmek isterim:
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Kimyevî esaslar› göz önünde tutmak üzere kad›n sütünü ilk taklide çal›ﬂan Biedert’dir. Yapt›¤› g›da maddeleri, albümin, ya¤, hydrate de
carbone ihtiva etmesi itibariyle, kad›n sütüne
yaklaﬂ›yordu. Sonralar› bir çok müdekkikler
kad›n sütünün muayyen bir vasf›n› göz önüne
alarak bir tak›m g›dalar vücuda getirdilerse de
bunlar›n hiç biri umulan muvaffak›yete eriﬂemedi. Kad›n sütü kar›ﬂ›k ve hayatî bir mesele
olup yaln›z bir bak›mdan mutalea edilmesi
yanl›ﬂt›r. O halde kad›n sütünü taklitte göz
önünde bulunduraca¤›m›z hastan›n ehemmiyeti nisbetinde muvaffak›yet elde edilebilir.
Bessau, çocu¤un kal›n barsa¤›ndaki bifidus
floray› nazar› itibara ald›. Sittler’den beri biliyoruz ki, tecrübe kadehinde di¤er ﬂekerlere
rüçhan göstermeyen lactose, uzviyette bifidus
bacille’inin ço¤almas›nda âmildir. Çünkü lactose haz›m› çok güç olan bir dissacharide oldu¤undan bu ﬂekerin bir k›sm› kal›n barsa¤a
kadar vas›l olur. Glucose bifidus bacille’i için
müsait oldu¤u halde ince barsakta süratle imtisas olundu¤u cihetle bifidus’un tekessüründe
rol oynayamaz. Bütün sütler güç hazmolunan
ﬂekere maliktirler. Sunî emzirmede ﬂeker kesafeti yükselmekle iyi neticeler elde edildi¤i
muhakkakt›r. Kad›n sütü 4-6% lactose’u havi
oldu¤u halde, sunî emzirmede bu nisbet daha
yüksek al›nmal›d›r. Sunî emzirmede ﬂekerin
fazla olmas›n›n zarureti kad›n sütüne nazaran
inek sütünün geç hazmolunmas›ndan mütevellittir, yani chymus’un mide barsak kanal›n›n üst k›sm›nda fazla durmas› lactose’un daha ziyade imtisas›n› mucip olur. Bu mahzuru
gidermek için ﬂekeri karamelize etmek düﬂünülebilir; filhakika barsak ferment’leri karamelize ﬂekere güç tesir ediyorlar. Fazla karamelize barsa¤› tahriﬂ edece¤inden, Besau tecrübeleri neticesinde, lactose mahlûlünü 1/2
saat kaynatmakla iktifa ediyor. Bu kaynatma
ile daha ne gibi tegayyürler oldu¤unu katiyetle tesbit etmek mümkün de¤ildir. Sütün ya¤
muhtevisine gelince, ya¤s›z kad›n sütünün florada büyük bir fark husule getirmesinden dolay› ya¤›n do¤rudan do¤ruya floraya tesiri olmad›¤› iddias› do¤ru de¤ildir. Evvelâ kad›n ve
inek sütünün ya¤lar› aras›nda fark vard›r. Bugüne kadar ve bilhassa Czerny ve mektebi taraf›ndan inek sütünün daha ziyade tayyar acide gras’lar› havi oldu¤u ve bunun marazi tegayyürlere sebep olaca¤› ileri sürülüyordu.
Bugün dikkatimiz daha ziyade ya¤lar aras›nda
di¤er farklar üzerine, bilhassa kad›n sütünün
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inek sütüne nazaran daha fazla acide oleique
muhtevisine çevrilmelidir. Bu sebeple Bessau,
bifidus floras›n›n tahassülüne âmil olan acide
oleique ile kendi g›das›n› zenginleﬂtirme¤i
do¤ru buluyor. Bu hususta susam ya¤›n› tercih ediyor. Bunu kolayca hemolize etmek ve
ayn› zamanda A vitaminini zenginleﬂtirmek
için yumurta sar›s›yla muameleyei tâbi tutuyor. Di¤er taraftan bifidus bacille’i morphologie bak›m›ndan difteri basili ile karebet arzetti¤inden difteriyi üretme¤e yarayan maddeleri
burada kullanmak do¤rudur. Bu hususta ilk
defa hat›ra gelen cystine’dir. Bunun difteri basilinin üremesinde âmil oldu¤u malûmdur.
Blâurock, ayn› suretle cystine’in bacillus bifidus’un üremesine hizmet etti¤ini göstermiﬂtir.
Bessau bu düﬂüncelerden ilham alarak cystine’i memdut mayileri sodium’da inhilâl ettirerek, litre baﬂ›na 0.2 g›das›na ilâve ediyor.
Frontalli’ye göre kad›n sütü inek sütüne nazaran cystine’i daha zengin oldu¤undan bu ilâve
esas itibar› ile physiologique’tir. Cystine’in tesir icra etmedi¤i, cystine diathese’i olanlara
bile a¤›zdan verildi¤i halde zararl› bir netice
görülmemesiyle anlaﬂ›l›r. Beumer, büyük
mikdarda verilen cystine’in tecrübi olarak nefrozlar husule getirdi¤ini ispat etmesine ra¤men, Bessau bu g›day› alan çocuklar›n hepsinin idrar›n› muayene ettirmekle böyle bir ﬂeye
ﬂahit olamam›ﬂt›r. Bundan baﬂka Bessau, g›das›na bak›r da ilâve etmiﬂtir, çünkü bak›r ve
cystine difteri basilinin vitalitesini ço¤alt›yor.
Kad›n sütünün bak›r muhtevisi inek sütüne
nazaran daha zengin oldu¤undan bu ilâve de
physiologique’tir. Bessau g›das›n›n reçetesini
ve ihzar›n› yazal›m:
I- 350 gr. Süt + 20 gr. mondamin (m›s›r unu)
3 dakika kaynat›l›r ve 40 dereceye getiri3

lir. 5% nisbetinde 50 cm acide citrique
mahlûlü + 0.5 pepsin 3 saat 40 derecede
›s›t›l›r.
3

3

II- 10 cm Na OH adî mahlûlü + 50 cm + 0.2
cystine.
III- 5 gr. susam ya¤›, 15 gr. yumurta sar›s› ile
çalkalan›r.
IV- 100 gr. lactose, 500 gr. su içinde kaynat›l›r.

Evvelâ I ve II, sonra III ve IV birbirine kar›ﬂt›r›larak su ilâvesi ile 1000’e iblâ¤ olunur, sterilise edilir, so¤utulur, 100 mg. acide ascorbique
ilâve olunur. Bu reçeteye göre süt 1/3’tür. Çocuk g›das›n›n az olmas› mahzuru, ilavelerle
bertaraf edilmiﬂtir. Sütün hazm› acide citrique
ve pepsine ilâvesile kolaylaﬂt›r›ld›¤› gibi, acide
citrique ilâvesi ile süt daha ziyade kad›n sütü
vasf›na yaklaﬂt›r›lm›ﬂt›r. Un ilâvesi, physiologique de¤ildir, çünkü kad›n sütünde polysac
charide yoktur. Burada un g›daî vazife ifa sureti ile de¤il, g›daya fiziki vas›f vermek sureti ile telekki olunmal›d›r. Kad›n sütü sabit colloide’ler ve serum lactis bak›m›ndan zengin
oldu¤u için, un ve bahusus mondamin ilâvesi,
Bessau sütünün vasf›n› kad›n sütüne yaklaﬂt›r›yor. Sonuncu olarak g›daya fazla mikdarda
acide ascorbique ilâvesi, bifidus tekessürü
için de¤il; çocu¤un neﬂvünemas› içindir.
Bu g›da takriben 1.5% albumine, 2.1 ya¤, 13%
hydrate de carbone ihtiva eder, kalorisi litre
baﬂ›na 750’dir. Premature’lerde ana sütü buna
faik olmakla beraber, yukar›da zikrolundu¤u
gibi ilâvelerle Bessau sütü, ortaya at›lan g›dalar›n hepsine üstündür. Di¤er taraftan bu g›dan›n diathese exudative’lerin cildi tezahürü üzerine tesiri vard›r. Bu g›dada mevcut cystine’in
rici istiklâb› dolay›s›ile tahassul eden H2S2O2
(acide Sulfo sulfurique)’in antiallergique olarak tesirinden mütevellittir. Bessau bu g›dan›n
Herter hastal›¤›nda tesirinin k›ymetli oldu¤unu
iddia ediyor. Meyva ve yo¤urt tedavisi ile muvaffak olamayan Bessau bu g›da ile iyt neticeler elde etmiﬂtir. Bessau g›das›, haz›rlanmas›ndaki güçlükten sarf›nazar, hocam Prof.
Alantar’›n dedi¤i gibi, tecrübe ve müﬂahedenin ortaya att›¤› bir g›da olmaktan ziyade, nazarî düﬂünüﬂ ve ilhâmlar›n mahsulüdür.
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Faks
E-posta nesidec@erciyes.edu.tr
E-posta

Prof. Dr. Selim Kurto¤lu
‹ﬂ
0 352 437 49 01/22105
0 352 438 00 76
Faks
0 352 437 58 25
E-posta selimk@erciyes.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Tamer Güneﬂ
‹ﬂ
0 352 437 49 01/22115
Faks
0 352 437 58 25
E-posta trgunes@erciyes.edu.tr
FAT‹H ÜN‹VERS‹TES‹ TIP FAKÜLTES‹, ANKARA
Yrd. Doç. Dr. Ayla Günlemez
‹ﬂ
0 312 440 06 06 / 2030-2032
Faks
0 312 441 54 98
E-posta aylagunlemez@yahoo.com

Doç. Dr.
‹ﬂ
Faks
E-posta

M. Adnan Öztürk
0 352 437 49 01/22107
0 352 437 58 25
adozturk@erciyes.edu.tr
adozturk2000@yahoo.com
Mustafa Akçakuﬂ
0 352 437 49 01/22118
0 352 437 58 25
akcakus@erciyes.edu.tr
akcakus@yahoo.com
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GAZ‹ ÜN‹VERS‹TES‹ TIP FAKÜLTES‹, ANKARA
Prof. Dr. Y›ld›z Atalay
‹ﬂ
0 312 202 60 13
Faks
0 312 215 01 43
E-posta yildiza@gazi.edu.tr

Prof. Dr.
‹ﬂ
Faks
E-posta

Esin Koç
0 312 202 60 03/60 19
0 312 215 01 43
esinkoc@gazi.edu.tr

Doç. Dr.
‹ﬂ
Faks
E-posta

Doç. Dr.
‹ﬂ
Faks
E-posta

Canan Türky›lmaz
0 312 202 65 74/60 19
0 312 215 01 43
canant@gazi.edu.tr

Doç. Dr.
‹ﬂ
Faks
E-posta

S.Umit Sar›c›
0 312 304 43 97
0 312 361 70 74
s.umitsarici@tr.net

Ebru Ergenekon
0 312 202 60 32
0 312 215 01 43
ebruer@gazi.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. E. Esra Önal
‹ﬂ
0 312 202 65 73
Faks
0 312 215 01 43
E-posta esraonal@gazi.edu.tr
GÜLHANE ASKER‹ TIP AKADEM‹S‹, ANKARA
Prof. Dr. Faruk Alpay
‹ﬂ
0 312 304 43 66
Faks
0 312 304 43 81
E-posta falpay@gata.edu.tr
Dr. Mustafa Kul
‹ﬂ
0 312 304 43 77
Faks
0 312 304 43 81
E-posta mkul61@hotmail.com
GÜVEN HASTANES‹, ANKARA
Prof. Dr. ‹. Safa Kaya
‹ﬂ
0 312 468 72 20/2460
0 312 457 21 98
Faks
0 312 428 06 65
E-posta isafakaya@yahoo.com

Dr. ﬁ. Suna O¤uz
‹ﬂ
0 312 468 72 20/2463
Faks
0 312 468 32 60
E-posta sunaunal@gazi.edu.tr

HACETTEPE ÜN‹VERS‹TES‹ TIP FAKÜLTES‹, ANKARA
Prof. Dr. Gülsevin Tekinalp
Prof. Dr. Murat Yurdakök
‹ﬂ
0 312 305 13 90/91
‹ﬂ
0 312 305 13 90/91
Faks
0 312 310 55 09
Faks
0 312 310 55 09
E-posta gulsevintekinalp@yahoo.com
E-posta yurdakok@hacettepe.edu.tr
Prof. Dr. ﬁule Yi¤it
Yrd. Doç. Dr. Ayﬂe Korkmaz
‹ﬂ
0 312 305 13 90/91
‹ﬂ
0 312 305 13 90/91
Faks
0 312 310 55 09
Faks
0 312 310 55 09
E-posta suley@hacettepe.edu.tr
E-posta akorkmaz@hacettepe.edu.tr
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‹STANBUL ÜN‹VERS‹TES‹ CERRAHPAﬁA TIP FAKÜLTES‹, ‹STANBUL
Prof. Dr. Y›ld›z Perk

Doç. Dr. Barbaros Il›kkan

‹ﬂ

0 212 414 30 00/21458

‹ﬂ

Faks

0 216 348 40 05

E-posta ilikkan@istanbul.edu.tr

0 212 414 35 54

E-posta perky@istanbul.edu.tr
Doç. Dr. Mehmet Vural

Dr. Nazmi Ataoglu

‹ﬂ

‹ﬂ

0 212 414 30 00/22287

E-posta vuralm@istanbul.edu.tr

0 212 414 30 00/22287

E-posta nataoglu@istanbul.edu.tr

‹STANBUL ÜN‹VERS‹TES‹ ‹STANBUL TIP FAKÜLTES‹, ‹STANBUL
Prof. Dr. Gülay Can

Prof. Dr. Türkan Da¤o¤lu

‹ﬂ

0 212 414 20 00/31300

‹ﬂ

0 212 414 20 00/31753

Faks

0 212 414 21 96

Faks

0 212 663 10 99

E-posta drgcan@hotmail.com

E-posta tdagoglu@yahoo.com

Prof. Dr. Asuman Çoban

Prof. Dr. Zeynep ‹nce

‹ﬂ

0 212 414 20 00/31295

‹ﬂ

0 212 414 20 00/32923

Faks

0 212 414 21 96

Faks

0 212 414 21 96

E-posta oguzasu@superonline.com

E-posta zeynepince@superonline.com

KARADEN‹Z TEKN‹K ÜN‹VERS‹TES‹ TIP FAKÜLTES‹, TRABZON
Prof. Dr. Yakup Aslan
‹ﬂ

0 462 377 55 58/54 33

Faks

0 462 325 05 18

E-posta dr-aslan@meds.ktu.edu.tr
dr.aslan@dr.com
dr_lion@mail.com
KARAELMAS ÜN‹VERS‹TES‹ TIP FAKÜLTES‹, ZONGULDAK
Yrd. Doç. Dr. Bahri Ermiﬂ
‹ﬂ

0 372 261 01 69/1300

Faks

0 372 261 01 55

E-posta bahriermis@yahoo.com
KIRIKKALE ÜN‹VERS‹TES‹ TIP FAKÜLTES‹, KIRIKKALE
Doç. Dr. Didem Aliefendio¤lu
‹ﬂ

0 318 225 72 55

Faks

0 318 225 28 19

E-posta didem.aliefendioglu@gmail.com
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KOCAEL‹ ÜN‹VERS‹TES‹ TIP FAKÜLTES‹, KOCAEL‹
Prof. Dr. Ayﬂe Sevim Gökalp

Prof. Dr. Ayﬂe Engin Ar›soy

‹ﬂ

0 262 233 59 80 / 1380

‹ﬂ

Faks

0 262 233 54 61/54 88

E-posta arisoyengin@yahoo.com

0 262 233 59 80/1380

E-posta gokalpas@kou.edu.tr
gokalpas@hotmail.com
Yrd. Doç. Dr. Gülcan Türker
‹ﬂ

0 262 233 59 80 / 1380

E-posta gulcanturker@superonline.com
KOCATEPE ÜN‹VERS‹TES‹ TIP FAKÜLTES‹, AFYON
Prof. Dr. Fahri Oval›
‹ﬂ
0 272 217 17 53/145
0 272 214 33 55/188
Faks
0 272 217 20 29
E-posta fovali@yahoo.com
fovali@aku.edu.tr
MARMARA ÜN‹VERS‹TES‹ TIP FAKÜLTES‹, ‹STANBUL
Doç. Dr. Hülya Bilgen
Prof. Dr. Eren Özek
‹ﬂ
0 216 327 10 10
‹ﬂ
0 216 327 10 10
Faks
0 212 322 15 73
Faks
0 216 411 27 96
E-posta bilgen@superonline.com
E-posta e.ozek@turk.net
Dr. Ziya Yurdakul
Doç. Dr. ‹pek Akman
‹ﬂ
0 216 327 10 10
‹ﬂ
0 216 327 10 10
E-posta ziyayurdakul2000@yahoo.com
E-posta ipekakman@yahoo.com
MERS‹N
Prof. Dr.
‹ﬂ
Faks
E-posta

ÜN‹VERS‹TES‹ TIP FAKÜLTES‹, MERS‹N
Aytu¤ At›c›
0 324 337 43 00/1170-1808
0 324 336 57 73
aatici@superonline.com

ONDOKUZ MAYIS ÜN‹VERS‹TES‹ TIP FAKÜLTES‹, SAMSUN
Prof. Dr. ﬁükrü Küçüködük
Yrd. Doç. Dr. Canan Aygün
‹ﬂ
0 362 457 60 00/ 2517
‹ﬂ
0 362 457 60 60/3675
Mua
0 362 432 88 80
E-posta cananygun4@yahoo.com
Faks
0 362 432 69 67
E-posta drkucukoduk@yahoo.com
drkucukoduk@hotmail.com
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OSMANGAZ‹ ÜN‹VERS‹TES‹ TIP FAKÜLTES‹, ESK‹ﬁEH‹R
Prof. Dr. Arif Akﬂit
Prof. Dr.
‹ﬂ
0 222 239 29 79/2709
‹ﬂ
Faks
0 222 229 00 64
Faks
E-posta maaksit@hotmail.com
E-posta

Neslihan Tekin
0 222 239 29 79/2713
0 222 229 00 64
ntekin@ogu.edu.tr

PAMUKKALE ÜN‹VERS‹TES‹ TIP FAKÜLTES‹, DEN‹ZL‹
Prof. Dr. Hacer Ergin
Doç. Dr.
‹ﬂ
0 258 241 00 34/38-509
‹ﬂ
Faks
0 258 241 00 40
Faks
E-posta hacergin@yahoo.com
E-posta

‹lknur K›l›ç
0 258 241 00 34/38-512
0 258 241 00 40
iakilic@superonline.com

SA⁄LIK BAKANLI⁄I ANKARA DIﬁKAPI ÇOCUK HASTALIKLARI
E⁄‹T‹M VE ARAﬁTIRMA HASTANES‹, ANKARA
Dr. Sevim Ünal-K›z›lateﬂ
‹ﬂ
0 312 318 67 10
Faks
0 312 347 23 30
E-posta sevimunal2@msn.com
SA⁄LIK BAKANLI⁄I, Dr. SAM‹ ULUS ÇOCUK SA⁄LI⁄I VE HASTALIKLARI
E⁄‹T‹M VE ARAﬁTIRMA HASTANES‹, ANKARA
Dr. Ayﬂegül Zenciro¤lu
‹ﬂ
0 312 317 07 07 / 291
Faks
0 312 317 03 53
E-posta azenciroglu@yahoo.com
SA⁄LIK BAKANLI⁄I, ZEKA‹ TAH‹R BURAK KADIN SA⁄LI⁄I
E⁄‹T‹M VE ARAﬁTIRMA HASTANES‹, ANKARA
Prof. Dr. U¤ur Dilmen
‹ﬂ
0 312 310 31 00/2709
Faks
0 312 447 68 57
E-posta udilmen@hotmail.com
SA⁄LIK BAKANLI⁄I, ZEYNEP KAM‹L KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI E⁄‹T‹M VE
ARAﬁTIRMA HASTANES‹, ‹STANBUL
Doç. Dr. Aysu Say
‹ﬂ
0 216 391 06 80
Mua.
0 216 361 08 63
E-posta aysusay@hotmail.com
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TRAKYA ÜN‹VERS‹TES‹ TIP FAKÜLTES‹, ED‹RNE
Prof. Dr. Betül Acunaﬂ
‹ﬂ
0 284 235 76 41/1261-4901-4902
0 284 235 76 42
Faks
0 284 235 23 38
E-posta betul.acunas@gmail.com
bacunas@hotmail.com
betulacunas@trakya.edu.tr
ULUDA⁄ ÜN‹VERS‹TES‹ TIP FAKÜLTES‹, BURSA
Prof. Dr. Nilgün Köksal
‹ﬂ
0 224 442 84 00/1052
Faks
0 224 442 81 43
E-posta nilgunk@superonline.com
nilgunk@uludag.edu.tr
UNIVERSALE HASTANES‹, ADANA
Dr. Yusuf Bayram
‹ﬂ
0 322 459 22 22
Mua
0 322 453 66 49
E-posta dryusufbayram@yahoo.com
VEHB‹ KOÇ VAKFI AMER‹KAN HASTANES‹, ‹STANBUL
Dr. Gülnihal ﬁarman
Dr. P›nar
‹ﬂ
0 212 311 34 60/ 61
‹ﬂ
Faks
0 212 247 21 28
Faks
E-posta gulnihalsarman@yahoo.com
E-posta

YÜZÜNCÜ YIL ÜN‹VERS‹TES‹ TIP FAKÜLTES‹, VAN
Doç. Dr. Ercan K›r›mi
‹ﬂ
0 432 215 52 81
Fax
0 432 215 52 81
E-posta ercank@lycos.com
SERBEST HEK‹MLER
Dr. Namdar Uluﬂahin, Ankara
‹ﬂ
0 312 427 34 45
Faks
0 312 468 48 15
E-posta ulusahn@ato.org.tr

Dayan›kl›
0 212 311 34 60/ 23 00/ 7266
0 216 539 07 16
pdayanikli@superonline.com
pinard@amerikanhastanesi.com.tr

