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ANA VE ÇOCUK ÖLÜMLER‹N‹ ÖNLEME PROJES‹
M. Rifat KÖSE
Sa¤l›k Bakanl›¤› Ana Çocuk Sa¤l›¤› ve Aile Planlamas› Genel Müdürü

Bir toplumun sa¤l›¤›, o toplumun geliﬂmiﬂli¤ini, huzurunu ve kalk›nmas›n› belirleyen temel
unsurdur. Sa¤l›kla ilgili kullan›labilecek en temel ölçüt ise anne- çocuk sa¤l›¤›d›r. Anne-çocuk ikilisi; sa¤l›¤›n bozulmas›na neden olabilecek olumsuzluklardan ilk etkilenebilen, kendi olanaklar› ile bozulan sa¤l›klar›n› düzeltemeyen ve fiziksel hassasiyete sahip gruplard›r. Anne ve çocuk sa¤l›¤›, bu nedenle tüm
dünyada üzerinde en çok durulan konudur.
Dünyada anne ve çocuk ölümlerinin durumuna bak›ld›¤›nda, 2000’li y›llar›n baﬂ›nda elde
edilen verilere göre, her y›l;
- 200 milyona yak›n kad›n gebe kal›yor,

1.958.501 gebelikten;
- 465 bin kad›n, do¤um öncesi bak›m alm›yor,
- 436.526 kad›n tek risk,
- 156.324 kad›n birden fazla risk faktörü
taﬂ›yor.
Anne ölüm nedenleri araﬂt›rmas›nda ölümlerin;
- %52.5 oran›nda yöredeki mevcut koﬂullarda,
- %20.4 oran›nda ise geliﬂmiﬂ hastane koﬂullar›nda önlenebilir oldu¤u belirlenmiﬂtir.

- 120 milyon bebek do¤uyor,

Anne ölümlerinin 3’te biri ve bebek ölümlerinin 5’te ikisi;

- 10 milyona yak›n bebek, daha 5 yaﬂ›na
gelmeden yaﬂama veda ediyor,

- 18 yaﬂ alt› ve 35 yaﬂ üstü hamileli¤in,

- Yaklaﬂ›k 585 bin anne yaﬂam›n› yitiriyor.
Ülkemizdeki duruma bakt›¤›m›zda ise her
y›l;
- 1.958.501 kad›n gebe kal›yor,
- 1 milyon 500 bin bebek do¤uyor,
- Yaklaﬂ›k 50 bin bebek, 1 yaﬂ›na bile gelemeden ölüyor,
- 700’den fazla anne aday› gebelik ve do¤umda ya da lohusal›kta yaﬂam›n› yitiriyor,
- Yaklaﬂ›k her 5 gebelikten biri düﬂükle sonuçlan›rken, her 65 gebeden biri ölü do¤um yap›yor.
1.958.501 gebelikten;
- 284.000’i isteyerek düﬂük (kürtaj),
- 170.373’ ü kendili¤inden düﬂük,
- 29.378’ i ölü do¤um yap›yor.

- 2 y›ldan s›k do¤umun,
- 4’ten fazla do¤umun önlenmesiyle engellenebilir.
Tüm bu verilerin do¤rultusunda gebelerin üçte biri gebelik süresince hiçbir t›bbi bak›m alm›yor. Ayr›ca, hâlâ her beﬂ gebeden biri sa¤l›k personeli yard›m› olmadan kendi kendine
do¤um yap›yor,
Bu bak›m eksikli¤i ve ihmal sonucunda, do¤an her yüz bin canl› bebe¤e karﬂ›l›k, 49.2 anneyi kaybediyoruz. Yaﬂam boyu ana ölüm riski, Avrupa’da 2000 gebelikte bir iken, Türkiye’ de 570 gebelikte bir olarak hesaplan›yor.
Oysa araﬂt›rmalar, çok uzaklara gitmeden,
ileri teknolojiler aramadan bu ölümlerin yar›s›n›n önlenebilece¤ini göstermekte. Yani Avrupa ile aram›zdaki fark› yaratan teknoloji eksikli¤i de¤il.
Bebek ölüm nedenleri içinde gebelik ve do¤umda ortaya ç›kan sorunlara ba¤l› nedenler,
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pnömoni ve ishal gibi önlenebilir hastal›klar
ilk s›ralarda yer almakta. K›sacas›, ço¤u önlenebilir nedenlerle, her gün yaklaﬂ›k 135 anne
ve çocu¤umuzu çeﬂitli nedenlerle kaybediyoruz. "Her 10 dakikada bir 1 Bebek Ölüyor !...."
Halbuki, basit ve ucuz yöntemlerle pek çok
anne ve çocu¤un hayat›n› kurtarabiliriz. Örne¤in, s›k ve uygun olmayan yaﬂlarda do¤um
yapman›n önlenmesiyle, anne ve bebek
ölümlerinin en az üçte biri önlenebilir.
Topluma verilecek e¤itimler ve dan›ﬂmanl›k
hizmeti ile etkili do¤um öncesi bak›m, sa¤l›kl› do¤um ve do¤um sonu bak›m hizmetleri ve
bunlar› takiben kaliteli bir aile planlamas› hizmeti verdi¤imizde, daha kolay yapabiliriz.
Bu alandaki eksikliklerimizi bir kez daha gözden geçirince, hemen hepsinin oldukça basit
tedbirlerle düzeltilebilece¤ini, ancak bazen
do¤ru oldu¤unu bildi¤imiz halde yapamad›¤›m›z pek çok ﬂey gibi, bunda da elimizden kaç›p giden f›rsatlar oldu¤unu görüyoruz.
Ulusal çapta gerçekleﬂtirilecek olan Anne ve
Çocuk Ölümlerini Önleme Projesi, yukar›daki verilerden yola ç›karak, bu rakamlar› en aza
indirmeyi amaçl›yor.
Amaçlar›m›z

Hedeflerimiz
Anne ve Çocuk Ölümlerini Önleme Projesi,
2002-2005 y›llar› aras›nda uygulanacakt›r.
2005’e kadar ulaﬂ›lmas› öngörülen hedefler:
- Anne ölüm h›z›n› yüz binde 40’a indirmek
- 5 yaﬂ alt› çocuk ölüm h›z›n› binde 30’a
indirmek
- Bebek ölüm h›z›n› binde 20’ye indirmek
- Bölgesle farkl›l›klar› %50 azaltmak.
Sa¤l›k Merkezlerimiz ve Personel
Durumumuz
Türkiye genelinde;
- 11.749 sa¤l›k evi,
- 5.753 sa¤l›k oca¤›,
- 292 ana-çocuk sa¤l›¤› ve aile planlamas› merkezi,
- 752 hastane hizmet veriyor.
Bu merkezlerde;
- 15.196 uzman doktor,
- 29.781 doktor,
- 42.917 hemﬂire,
- 37.932 ebe,

- Konuya, kamuoyunun dikkatini çekerek,
duyarl›l›¤› ve bilinci artt›rmak,

- 95.917 di¤er sa¤l›k personeli görev yap›yor.

- Halk›n, sa¤l›k hizmetleri konusundaki ihtiyaçlar›n›n fark›na varmalar›n› sa¤lamak
ve talep yaratmak,

Sa¤l›k evi, sa¤l›k oca¤›, ana-çocuk sa¤l›¤› ve
aile planlamas› merkezlerinde ücretsiz verilen
hizmetler:

- Sa¤l›k personelinin dikkatini artt›rmak,
hizmet sunumunu ve kalitesini güçlendirmek,
- Topluma verilecek e¤itimler ve dan›ﬂmanl›k hizmetleri, etkili bir do¤um öncesi bak›m, sa¤l›kl› do¤um ve do¤um sonras› bak›m hizmetleri, bebek ve çocuk
gözlemleriyle ihtiyaç duyulan sa¤l›k hizmetlerinin sunumu sonucunda, anne ve
bebek ölümlerini en düﬂük seviyeye çekmek,
- Hastal›k ve sakatl›klar› önlemek,
- Bu konuda bölgeler ve yerleﬂim birimleri
aras›ndaki farkl›l›klar› en aza indirmek.

- Gebelik dönemi bak›mlar›,
- Do¤um hizmetleri,
- Do¤um sonras› bak›m hizmetleri,
- Gebelik, do¤um ve do¤um sonras› bak›m
konusunda dan›ﬂmanl›k,
- Aile planlamas› dan›ﬂmanl›¤› ve hizmetleri,
- Çocuklar›n ve annelerin sa¤l›k kontrolleri,
- Çocuklar›n ve annelerin aﬂ›lar›,
- Bulaﬂ›c› hastal›klar›n tan› ve tedavileri,
- Hastal›klardan korunma ve sa¤l›kl› yaﬂam konusunda sa¤l›k e¤itimi.
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Maddi durumu yetersiz vatandaﬂlar›m›z›n, ücretsiz hizmet verilen sa¤l›k evi, sa¤l›k oca¤›,
ana-çocuk sa¤l›¤› ve aile planlamas› merkezlerinin yan› s›ra ülke genelindeki hastanelerden ücretsiz yararlanmas› için Yeﬂil Kart almalar› yeterlidir.

- Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan haz›rlanacak,
proje mesajlar›n› içeren afiﬂ, poster ve el
ilanlar›, halk›n toplu olarak bulundu¤u
yerlere as›lacak ve da¤›t›lacakt›r.

Faaliyetlerimiz

- Anne ve çocuk ölümlerini protesto yürüyüﬂleri düzenlenecektir.

- Anne ve Çocuk Ölümlerini Önleme Projesi kapsam›nda, sa¤l›k evi, sa¤l›k oca¤›,
ana-çocuk sa¤l›¤› ve aile planlamas›
merkezleri, hastane ve do¤umevleri, sa¤l›k grup baﬂkanl›klar› ve il sa¤l›k müdürlüklerinde çeﬂitli çal›ﬂmalar yürütülecektir.
- Rutin sa¤l›k hizmetleri güçlendirilerek,
her y›l proje kapsam›nda belirlenecek
dönemlerde hizmetler yo¤unlaﬂt›r›lacakt›r. Ankara, ‹stanbul ve ‹zmir’in yan› s›ra
Bursa, Samsun, Denizli, Kayseri, ‹çel, Erzurum ve Diyarbak›r’da özel aktiviteler
düzenlenecektir.
- Kitle iletiﬂim araçlar› vas›tas›yla bilgi aktarma ve sa¤l›k bilinci oluﬂturmaya yönelik çal›ﬂmalar yap›lacak, bu konuda
talep yaratarak, vatandaﬂlar›n sa¤l›k hizmetlerinden daha fazla yararlanmalar›
sa¤lanacakt›r.

- Piknik, konser, ﬂenlik gibi toplu etkinliklerle kamuoyunun ilgisi çekilecek, etkinliklere kat›lmalar› sa¤lanacakt›r.

- Anne ve Çocuk Ölümlerini Önleme Projesi’ ne destek zinciri oluﬂturulacakt›r.
- Toplumda örnek gösterilen ünlü isimlerle
projenin mesajlar› kamuoyuna de¤iﬂik
kanallardan iletilecektir.
14 Nisan 2002’ de bir kampanya olarak baﬂlayacak Proje, ülke genelinde ana ve çocuk
sa¤l›¤› hizmeti sunan sa¤l›k kuruluﬂlar›n› ve
bunlar›n hizmet bölgesindeki aileleri kapsamaktad›r.
Ülkemizin içersinde bulundu¤u ekonomik durum nedeniyle ek bir maliyet yaratmadan tasarruf tedbirlerine uyularak mevcut sa¤l›k hizmetlerinin güçlendirilmesi ve her türlü kitle
iletiﬂim araçlar› kullan›larak vatandaﬂlar›m›z›n
bilgilendirilmesi; duyarl›l›¤›n artt›r›lmas›, sa¤l›k bilinci oluﬂturulmas› ve istem yarat›lmas›
suretiyle sa¤l›k hizmetlerinden daha fazla yararlanmalar›n› sa¤lamak istiyoruz.
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YEN‹DO⁄AN SA⁄LI⁄INA KÜRESEL B‹R BAKIﬁ
Saadet ARSAN
Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi Pediatri Profesörü,
Dünya Sa¤l›k Örgütü, Çocuk ve Adolesan Sa¤l›¤› ve Geliﬂimi Departman› Teknik Dan›ﬂma Kurulu Üyesi

Özelleﬂmiﬂ ve kurumsallaﬂm›ﬂ t›bbi bak›m almaya al›ﬂk›n, geliﬂmiﬂ ülke veya geliﬂmiﬂ çevrelerde yaﬂayan kiﬂilerin, her y›l milyonlarca
yenido¤an›n gebeli¤i s›ras›nda annesine iki
doz tetanoz toksoidi yap›lmas›; do¤umunda
temiz bir örtü, bir kal›p sabun, temiz bir göbek
ba¤› ve kullan›lmam›ﬂ bir jiletten oluﬂan basit
bir do¤um tak›m› ve güvenli do¤uma iliﬂkin
bir parça bilgi ve beceriye sahip bir sa¤l›k personelinin yard›m› veya annesinin onu s›cak
tutup emzirmesi yönünde ö¤ütlenip destek
almas› gibi basit ve masrafs›z baz› giriﬂimlerden yoksun olma nedeniyle kaybedildi¤ini
hayal etmesi güçtür.
Her y›l dünyada dört milyon bebe¤in yenido¤an döneminde öldü¤ü, dört milyonun
da ölü do¤du¤u tahmin edilmektedir (1). Yenido¤an ölümlerinin %98’i geliﬂmekte olan
ülkelerde, ev ortamlar›nda ve herhangi bir
sa¤l›k bak›m› almaks›z›n meydana gelmektedir. Zengin ve yoksul ülkeler aras›nda bu
alanda inan›lmaz farkl›l›klar bulunmaktad›r.
Örne¤in Güney Afrikal› bir annenin yenido¤an bebe¤ini yitirme olas›l›¤›, Bat› Avrupa
veya Kuzey Amerikal› bir anneye göre 30
kat daha fazlad›r.
Son 20 y›lda tüm dünyada beﬂ yaﬂ alt›
ölümlerde dramatik bir azalma olmas›na
karﬂ›n, etkinli¤i kan›tlanm›ﬂ düﬂük maliyetli
pek çok giriﬂimle azalt›lmas› olas› olan yenido¤an ölümlerinde hemen hiçbir de¤iﬂiklik
olmam›ﬂt›r. ﬁu anda beﬂ yaﬂ alt› ölümleri
%40’›n› yenido¤an ölümleri oluﬂturmaktad›r.
Son zamanlara dek sa¤l›k alan›nda politika
belirleyiciler ve program planlay›c›lar bu yaﬂ
grubuna yetersiz odaklanm›ﬂlard›r. Hemen
her çocuk sa¤l›¤› program›n›n oda¤› bir aydan daha büyük bebekler olagelmiﬂtir. Bu-

nun sonucunda, tüm ülkelerde bebek ölümlerindeki azalma postneonatal mortalitedeki
azalmaya ba¤l› kalm›ﬂ, neonatal mortalite
özellikle yoksul ülkelerde hemen hemen hiç
de¤iﬂmemiﬂtir (ﬁekil 1) (2). Oysa yenido¤an
odakl› sa¤l›k programlar›n›n çocuk sa¤l›¤›na
ek kazançlar sa¤layaca¤› aç›kt›r.
Dünya Sa¤l›k Örgütü’nün 2001 y›l› tahminlerine göre yenido¤an ölümlerinin %32’si tetaﬁekil 1. Küresel bebek ölümlerindeki de¤iﬂiklikler

ﬁekil 2. Yenido¤an ölümlerinin nedenleri
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noz, sepsis, pnömoni ve ishal gibi enfeksiyonlar, %29’u do¤um asfiksisi ve do¤um travmalar›, %24’ü prematüriteye ait komplikasyonlar
nedeniyle meydana gelmektedir (ﬁekil 2). Yenido¤an ölümlerinin yaklaﬂ›k %40-80’inde
önemli ikincil bir faktör düﬂük do¤um a¤›rl›¤›d›r. Düﬂük do¤um a¤›rl›¤› (DDA) k›sa gebelik
süresi veya intrauterin büyüme gerili¤i veya
her iki durumun birlikteli¤inden ileri gelmektedir. Düﬂük do¤um a¤›rl›¤› nedenleri karmaﬂ›k olmakla birlikte, bebe¤in do¤umdaki a¤›rl›¤›n›n annesinin sa¤l›k ve beslenme durumunun bir göstergesi oldu¤u göz önüne al›n›rsa,
düﬂük do¤um a¤›rl›¤›n›n yoksullukla ba¤lant›s› yads›namaz. DDA oran› geliﬂmiﬂ ülkelerde
%6 civar›ndayken, geliﬂmekte olan ülkelerde
ortalama %17 kadard›r. Güney Asya’ n›n
Bengladeﬂ, Nepal gibi yoksul ülkelerinde ise
bu oran % 25’in üzerine ç›kabilmektedir (3).
DDA’ya sahip olma enfeksiyon ve do¤um asfiksisi riskini artt›rmaktad›r.
Baz› geliﬂmekte olan ülkelerde erkek çocuk tercihine ba¤l› cinsiyet ayr›mc›l›¤›, diﬂi
cinsiyete sahip fetus ve yenido¤anlar›n ciddi
düzeyde ihmal ve istismar›na yol açmaktad›r.
Hindistan’›n güney bölgelerinde erkek yenido¤anlar için daha fazla sa¤l›k kurumu baﬂvurusu yap›ld›¤›, antenatal ultrasonografinin ehil
olmayan ellerde yaln›zca cinsiyet tayini için
kullan›larak diﬂi fetusun düﬂürüldü¤ü, hatta
diﬂi bebeklerin öldürüldü¤ü bildirilmiﬂtir (4,5).
Geliﬂmekte olan ülkelerde yenido¤an
ölümlerinin bir baﬂka temel nedeni de annelerin özellikle gebelik, do¤um ve erken lohusal›k dönemlerindeki sa¤l›ks›zl›¤›d›r. Gebelerin
birço¤unda yetersiz beslenme, aﬂ›r› iﬂ yükü
veya bir önceki gebeli¤in henüz çok taze olan
izleri söz konusudur. 2000 y›l›nda geliﬂmekte
olan ülkelerde 53 milyon kad›n›n hiç profesyonel yard›m almaks›z›n do¤urdu¤u tahmin
edilmektedir (5).
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ba¤›ms›z ele al›nmamal›d›r. ‹stenmeden veya
planlanmadan rasgele do¤muﬂ bir yenido¤an›n sa¤l›¤› için herhangi bir yak›n›n›n ciddi
kayg› sahibi olmas› mümkün de¤ildir. Gerek
prekonsepsiyonel dönemde kad›n sa¤l›¤›, gerek gebe sa¤l›¤›, gerekse de yenido¤an›n temel sa¤l›¤› alanlar›nda prospektif, randomize,
kontrollu klinik ve saha çal›ﬂmalar›yla etkinli¤i kan›tlanm›ﬂ, düﬂük maliyetli, dolay›s›yla da
her ülke genelinde uygulanabilirli¤i olan baz›
giriﬂimler vard›r. Bunlar›n tümü "yenido¤an
sa¤l›¤›n›n temel ilkeleri" olarak tan›mlan›r.
Göbek kordonunun en uygun kesilme zaman›,
sahada gerçekleﬂen do¤umlarda uygun ve
uygulanabilir resüsitatif giriﬂimler, hasta yenido¤an›n tan›nmas› için geçerli belirtiler, yenido¤an sepsisinde ilk basamakta uygulanacak
baﬂlang›ç tedavisi için uygun ampirik antibiyotik seçimi, DDA yenido¤anlar›n beslenmesi
gibi konularda karar al›nmas› ve önerilerin
oluﬂturulabilmesi için sahada daha fazla say›da yenido¤an araﬂt›rmalar›n›n gerçekleﬂtirilmesi gereklidir (6).
Her ülke geneli için uygulanabilecek "yenido¤an sa¤l›¤›n›n temel ilkeleri" do¤rultusunda
geliﬂtirilmiﬂ kan›ta dayal› öneriler paketinin
kapsam›nda üreme ça¤›ndaki kad›n sa¤l›¤›,
gebe bak›m›, do¤umda bak›m ve do¤umdan
sonra bak›m ilke ve önerileri bulunmaktad›r.
A. Üreme ça¤›ndaki kad›n sa¤l›¤› önerileri:
- Kad›n›n toplumdaki sa¤l›k durumu ve
statüsünün düzeltilmesi
- K›z çocuklar›n yeterli ve do¤ru beslenmesi
- Erken evlilik ve erken gebelikten korunma
- Güvenli cinsel yaﬂam
- Kad›n nüfusa eﬂit e¤itim ﬂans›
B. Gebe bak›m›:
- Gebenin yeterli ve do¤ru beslenmesi
- Tetanoza karﬂ› ba¤›ﬂ›klama

Yenido¤an sa¤l›¤›n›n düzeltilmesi

- Enfeksiyonlar›n taranmas› ve tedavisi

Yenido¤an sa¤l›¤›n› iyiye götürücü giriﬂimler,
yenido¤an›n sa¤l›¤› büyük oranda annesinin
sa¤l›k durumuna ba¤›ml› oldu¤undan, üreme
ça¤›ndaki kad›n sa¤l›¤› ve anne sa¤l›¤›ndan

- ‹letiﬂim ve dan›ﬂ›m›n geliﬂtirilmesi: Do¤uma haz›r olma, tehlike iﬂaretlerini bilme,
bebe¤ini do¤umdan sonra erken ve yaln›z anne sütü ile besleme
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- Anemi, preeklampsi ve kanama gibi gebelik komplikasyonlar›n›n izlem ve tedavisi
- HIV için gönüllü dan›ﬂ›m ve testin desteklenmesi
- HIV’nin anneden bebe¤e geçiﬂinin azalt›lmas›
C. Do¤umda bak›m:
- Do¤umda profesyonel yard›m›n garantilenmesi
- Temiz do¤um koﬂullar›n›n sa¤lanmas›:
El temizli¤i, do¤um alan›n›n temizli¤i,
göbe¤in temiz kesilip ba¤lanmas›, göbek
kökünün temizli¤i, temiz bebek giysileri
- Hipoterminin önlenmesi: Yenido¤an›n
kurulan›p h›zla sarmalanmas›, baﬂ›n›n
örtülmesi, deri temas edecek ﬂekilde anne koynuna verilmesi
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- Prematüre ve DDA yenido¤anlar›n vücut
›s›s›, beslenme ve temizlik koﬂullar›na
özel dikkat gösterilmeye devam edilmesi
Geliﬂmekte olan ülkelerde yenido¤an sa¤l›¤›
alan›nda araﬂt›rma önceliklerini belirleyen
faktörler
1. Yenido¤an, özellikle erken yenido¤an
döneminde bebekler ve daha büyük yaﬂ
grubu çocuklara göre çok daha k›r›lgand›r.
2. Yenido¤an ölümlerinin ço¤u önlenebilir
nedenlere ba¤l›d›r.
3. Birçok do¤um ve yenido¤an ölümü evde
gerçekleﬂmektedir.
4. DDA yenido¤anlar hastal›k, ölüm ve
uzun dönemde morbiditeye daha yatk›nd›rlar.

- Do¤umdan sonra hemen, en geç bir saat
içinde emzirilmeye baﬂlanmas›

5. Yoksul bölgelerde yenido¤an ölüm h›zlar› en yüksektir.

- Anne ve bebek için tehlikeyi iﬂaret edebilecek belirtilerin izlenmesi, zaman›nda
bak›m sa¤lama veya sevk

6. Bebek ve çocuk yaﬂamlar›ndaki devam
etmesi istenen baﬂar›, özellikle toplum
düzeyinde yenido¤an sa¤l›¤› ve yaﬂam›n›n geliﬂtirilmesiyle mümkündür.

- Do¤um asf›ksisi varsa yenido¤an›n hemen resüsitasyonu
- Prematüre ve DDA yenido¤anlar›n vücut
›s›s›, beslenme ve temizlik koﬂullar›na
özel dikkat gösterilmesi
D. Do¤umdan sonra bak›m:
- Postnatal erken dönemde yenido¤an›n
de¤erlendirilmesi
- Emzirmenin desteklenmesi
- Temizlik koﬂullar›n›n sa¤lanmas›: göbe¤in temiz tutulmas›, el y›kama
- Ulusal aﬂ›lama program›na kat›l›m›n›n
sa¤lanmas›
- Hasta, özellikle enfekte yenido¤an›n tehlike iﬂaretlerinin tan›nmas›, bak›m sa¤lanmas›, gerekirse zaman›nda sevkin
gerçekleﬂtirilmesi
- HIV pozitif annelerin uygun idame ettirilebilir bebek besleme seçimleri yapabilmeleri için desteklenmeleri

7. Annenin sa¤l›¤› yenido¤an sa¤l›¤›n› ciddi
boyutta etkiler. Bu nedenle, anne ve yenido¤an sa¤l›¤› programlar›n›n sinerjisi
gereklidir.
8. Kaynaklar›n do¤ru yönlendirilebilmesi
için gerekli olan perinatal ve neonatal
ölüm nedenleri ve sorunun boyutuna
iliﬂkin veri yetersizli¤i söz konusudur.
9. Toplum düzeyinde yenido¤an›n alg›lanmas›, bak›m› ve bak›m aray›ﬂlar› hakk›nda çok az ﬂey bilinmektedir.
10. Araﬂt›rma sonuçlar›n›n yenido¤an sa¤l›¤› alan›ndaki programlara baﬂar›yla aktar›labilmesi için araﬂt›rmac›lar, program yöneticileri ve politika belirleyicileri
aras›nda iletiﬂim zorunludur.
11. Programlar›n ve araﬂt›rmalar›n baﬂlang›ç
aﬂamas›nda araﬂt›rmac›lar toplumla ortakl›k kurup toplumun üyelerini araﬂt›rma ve programlar konusunda mobilize
etmelidir.
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Geliﬂmekte olan ülkelerde yenido¤an sa¤l›¤›
alan›ndaki uygulama araﬂt›rmalar›n›n optimal
etkinli¤i için gerekli kriterler
1. Test edilecek uygulaman›n perinatal ve
neonatal morbidite ve mortalitenin ana
belirleyicilerinin neonatal mortalite h›z›,
perinatal mortalite h›z›, ölü do¤um oran›
gibi de¤iﬂkenler üzerine potansiyel etkisi
olmal›d›r.
2. Uygulama geçerli lokal tan›mlay›c› araﬂt›rmalara dayand›r›lmal›d›r.
3. Kritik bir bilgi aç›¤›na hitap etmelidir.
4. Bölgesel olarak uygulanabilir ve maliyeti
karﬂ›lanabilir olmal›d›r.
5. Uygulaman›n daha sonra bir program
çerçevesinde yayg›nlaﬂt›r›labilmesinin de
maliyeti karﬂ›lanabilir olmal›d›r.
6. Toplumsal ve kültürel olarak kabul edilebilir nitelikte olmal›d›r.
7. Politika belirleyicilerin ve ulusal ve bölgesel program yöneticilerinin deste¤ini
almal›d›r.
8. Sa¤l›k politikas›n› etkileme potansiyeli
taﬂ›mal›d›r.
Yenido¤an sa¤l›¤› alan›nda gerçekleﬂtirilen
küresel etkinlikler
Dünya Sa¤l›k Örgütü (DSÖ) 2000-2001 y›llar›nda kad›n ve çocuk sa¤l›¤› alanlar›n› ilgilendiren bir yeniden yap›lanma süreci baﬂlatm›ﬂt›r. Bu yeniden yap›lanma sürecinde Çocuk ve
Adolesan Sa¤l›¤› ve Geliﬂimi, Üreme Sa¤l›¤›
ve Araﬂt›rma, HIV/AIDS, Cinsel Kimlik, Kad›n
ve Sa¤l›k Departmanlar› "Aile ve Toplu Sa¤l›¤› Kümesi" çat›s› al›nda toplanm›ﬂ ve bu kümenin icra direktörlü¤üne ülkemizde Sa¤l›k
Bakanl›¤›’nda Ana Çocuk Sa¤l›¤› ve Aile Planlamas› Genel Müdürlü¤ü yapm›ﬂ, Ankara Üniversitesi ö¤retim üyelerinden neonatolog Prof.
Dr. Tomris Türmen getirilmiﬂtir. Bu küme
içinde "Yenido¤an Sa¤l›¤›" Çocuk ve Adolesan Sa¤l›¤› ve Geliﬂimi ile Üreme Sa¤l›¤› ve
Araﬂt›rma departmanlar›n›n ortak etkinlik alan› içine girmektedir. Çocuk ve Adolesan Sa¤l›¤› ve Geliﬂimi Departman› (CAH) bünyesinde “Yenido¤an ve Bebek Sa¤l›¤› ve Geliﬂimi”;

“Çocuk Sa¤l›¤› ve Geliﬂimi” ve “Adolesan
Sa¤l›¤› ve Geliﬂimi” alt birimleri oluﬂturulmuﬂtur. Bu ﬂekilde ilk kez en büyük küresel sa¤l›k
kuruluﬂu olan DSÖ çat›s›nda "Yenido¤an Sa¤l›¤›" ayr› ve göreceli ba¤›ms›z bir yer edinmiﬂtir.
CAH, yine bu süreç içinde çocuk, yenido¤an,
beslenme, geliﬂim ve adolesan sa¤l›¤› alanlar›nda çal›ﬂan, konular›nda deneyimli, ulusal
ve uluslararas› düzeyde alanlar›na iliﬂkin sa¤l›k politikas› geliﬂtirici ve program uygulay›c›
kuruluﬂlarla ba¤lant›l› çal›ﬂan her k›tadan, her
›rktan, her cinsten dengeli say›da bilim insanlar›ndan oluﬂan, toplam 12-18 üyeli bir "Teknik Dan›ﬂma Kurulu" (Technical Steering
Committee, TSC) önerileri do¤rultusunda çal›ﬂma ilkesini benimsemiﬂtir. Seçilmiﬂ üyeler
üç y›l süreyle y›lda bir kez düzenlenen kurul
genel toplant›s›na kat›larak DSÖ’nün çocuk
ve adolesan sa¤l›¤› ve geliﬂimi alan›nda gerçekleﬂtirmiﬂ oldu¤u bir önceki y›l›n etkinliklerini de¤erlendirmekte, bu alan›n bütçesini denetlemekte ve bir sonraki y›l için etkinlik önerilerinde bulunmaktad›r. Bu y›ll›k toplant›lar›n
d›ﬂ›nda y›l boyunca DSÖ’nün kendi alanlar›n›
ilgilendiren etkinliklerinde dan›ﬂmanl›k görevi
yapmaktad›rlar.
Yenido¤an sa¤l›¤› alan›nda baﬂl›ca öneri yenido¤an sa¤l›¤›n›n aile planlamas›, kad›n, gebe
ve anne sa¤l›¤›ndan ayr› ele al›nmas›n›n olanaks›zl›¤› nedeniyle CAH’n›n Üreme Sa¤l›¤› ve
Araﬂt›rma Departman› ile eﬂgüdümünde devaml›l›¤›n gözetilmesidir. Yenido¤ana IMCI
(Çocukluk Hastal›klar›na Entegre Yaklaﬂ›m)
gibi CAH’n›n temel etkinlik alan›n› belirleyen
programlarda ele al›n›ﬂ ﬂekliyle bir haftadan
büyük; iki aydan küçük "bebek" olarak veya
Üreme Sa¤l›¤› ve Araﬂt›rma Departman›’ n›n
"Güvenli Annelik" program›n›n yaln›zca küçük bir parças› olarak yaklaﬂ›lmamal›d›r. Yenido¤an sa¤l›¤› ba¤›ms›z ve yo¤un ilgi gerektiren ayr› bir odak oluﬂturmaya baﬂlam›ﬂt›r.
Bu alanda "yenido¤an sa¤l›¤›n›n temel ilkeleri" kapsam›na girecek ve evrensel boyutta kan›ta dayal› önerilere temel oluﬂturacak araﬂt›rmalar›n plan ve deste¤e gereksinimi vard›r.
Geçerlili¤i kan›tlanm›ﬂ yenido¤an sa¤l›¤› alan›ndaki uygulamalar bir an önce toplumlar›n
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özellikleri çerçevesinde olabildi¤ince esnek,
uygulan›p idame ettirilebilir öneriler paketi haline getirilmelidir (7).
Son bir iki y›l içinde DSÖ gibi, uluslararas› etkinli¤i olan di¤er birçok kuruluﬂ ve sivil toplum örgütü yenido¤an sa¤l›¤› konusunda mobilize olmuﬂtur. Amerika Birleﬂik Devletleri
Ulusal Sa¤l›k Enstitüleri (NIH) son iki y›ld›r
araﬂt›rma deste¤inin önemli bir bölümünü geliﬂmekte olan ülkelerde o ülkelerin araﬂt›rma
ekipleriyle yap›lacak yenido¤an sa¤l›¤› alan›ndaki ortak çal›ﬂmalara aktarm›ﬂ bulunmaktad›r. 29 Nisan- 3 May›s 2001 tarihlerinde Nepal’de DSÖ, “Çocuklar› Kurtarma Federasyonu/Yenido¤an Yaﬂamlar›n›n Kurtar›lmas›
Giriﬂimi (Save the Children Federation/Saving
Newborn Lives Initiative), Bill ve Melinda Gates Vakf›, Birleﬂik Devletler Uluslararas› Geliﬂme Ajans› (United States Agency for International Development) deste¤iyle "Perinatal ve
Neonatal Sa¤l›k Uygulamalar› Araﬂt›rma Toplant›s›" düzenlenmiﬂ ve bu alanda yap›lmas›
planlanan araﬂt›rmalar için öncelikler belirlenmiﬂ ve öneriler getirilmiﬂtir.
Son olarak DSÖ, 12-13 Mart 2002 tarihlerinde, ‹sveç’te Dünya Bankas›, geliﬂmekte olan
ülke hükümet temsilcileri, donör ülke ve kuruluﬂ temsilcileri, Birleﬂmiﬂ Milletler’e ba¤l› di¤er
kuruluﬂlar, sivil toplum örgütleri, ilaç üreticileri ve uluslararas› özel sektör temsilcilerini taraflar olarak davet etti¤i “Çocuk ve Adolesan
Sa¤l›¤› ve Geliﬂimi Konusunda Küresel Konsültasyon: Yaﬂama Sa¤l›kl› Bir Baﬂlang›ç” adl› bir toplant› düzenlemiﬂtir. Bu toplant›da da
yenido¤an sa¤l›¤› üç temel odaktan birini
oluﬂturmuﬂtur. Di¤er iki odaksa adolesan sa¤l›¤› ve geliﬂimi ile erken çocukluk geliﬂimidir.
Geliﬂmekte olan bir ülke olan ülkemizin her
alanda oldu¤u gibi yenido¤an sa¤l›¤› alan›nda
da kendine has özellikleri vard›r. Yenido¤an
sa¤l›¤›na ait elde edilebilen veriler ülke genelini yans›tmamaktad›r. Çok geniﬂ yüzölçümünde çok büyük bir nüfusun yaﬂad›¤› Türkiye tüm sa¤l›k göstergeleri gibi yenido¤an sa¤l›¤› göstergeleri aç›s›ndan da bölgesel büyük
farkl›l›klar göstermektedir. Büyük ﬂehirlerde
ve bat› bölgelerinde do¤um a¤›rl›¤› 1000 gram›n alt›ndaki prematürelerin bile yaﬂat›labil-

mesi için en modern donan›ma sahip yenido¤an yo¤un bak›m ünitelerinin, yapay üreme
merkezlerinin, prenatal tan› laboratuvarlar›n›n
say›s› her geçen gün artarken; k›rsal alanda
ve do¤u bölgelerinde hâlâ do¤umlar›n %25’
inden fazlas› evde, profesyonel yard›mdan
uzakta gerçekleﬂmekte, her kad›n üreme ça¤›
boyunca ortalama yedi gebelik yaﬂamakta,
bu gebeliklerinin hiçbirini planlayamad›¤›ndan do¤an yenido¤anlar›na da sahip ç›kamamaktad›r. Dolay›s›yla yenido¤an ölümleri ﬂehirde ve bat› bölgelerinde Türkiye ortalamas›n›n çok alt›nda, k›rsalda ve do¤u bölgelerinde
ise çok üstündedir (8). Hastanelerin do¤um
salonlar›nda do¤an, yenido¤an yo¤unbak›m
ünitelerinde yatanlar d›ﬂ›nda, onlardan yüzlerce kat fazla say›da, ülkenin her taraf›na da¤›lm›ﬂ, yaﬂamda kendine yer açmaya çal›ﬂan
yenido¤anlar› ancak küresel bir bak›ﬂ yaﬂatabilir.
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Yirmi birinci yüzy›lda, dünyada yoksullak içinde yaﬂayan insanlar›n ço¤unlu¤unu çocuklar
ve kad›nlar oluﬂturmaktad›r. ‹nsanl›¤›n ilerlemesi ve genel olarak kalk›nma, kad›nlar›n ve
çocuklar›n geliﬂmelerine, haklar›n›n yaﬂama
geçirilmesine ba¤l›d›r. Tüm dünyada her y›l
500.000’den fazla kad›n gebelik ve do¤um
nedeniyle kaybedilmekte, her y›l yaklaﬂ›k sekiz milyon bebek yenido¤an döneminde ölmektedir. Dünyan›n de¤iﬂik ülkelerinde Dünya Sa¤l›k Örgütü’nce (DSÖ) haz›rlanan Güvenli Annelik Program› ve bu program kapsam›nda Anne-Bebek Paketi uygulamalar›n›n
olumlu sonuçlar› al›nmaktad›r. Çocuk yaﬂatma alan›nda 1980’li ve 1990’l› y›llarda sa¤lanan ilerlemeler, Kad›nlara Karﬂ› Her Tür Ayr›mc›l›¤›n Ortadan Kald›r›lmas› Sözleﬂmesi’nin
(CEDAW) ilkeleri, Çocuk Haklar› Sözleﬂmesi’nin içeri¤i ve Dünya Zirvesi hedeflerine yaklaﬂ›lmas›n› sa¤layan giriﬂimler bu tür kazan›mlar aras›ndad›r. 10 Aral›k 1948’de ‹nsan
Haklar› Evrensel Beyannamesi ile baﬂlayan,
20 Kas›m 1989’da Çocuk Haklar› Deklarasyonu ve daha sonra Nüfus ve Geliﬂim Evrensel Konferans› (1994, 1995) rapor ve sonuç
bildirileri, Birleﬂmiﬂ Milletler’in çeﬂitli bölüm
acentalar› taraf›ndan yay›mlanan yönergeler
ve hareket programlar›n›n hepsinin amac› kad›n ve çocuklar›n statüsünün düzeltilmesidir.
Barselona Deklarasyonu’nun haz›rlanmas› ve
da¤›t›lmas› fikri 5. Dünya Perinatal T›p Kongresi Organizasyon Komitesi öncülü¤ünde olmuﬂtur. Bu deklarasyon ilk kez üreme sa¤l›¤›
kriterleri temel al›narak düzenlenmiﬂtir. ‹lk
taslak perinatoloji alan›nda uzmanlaﬂm›ﬂ bir
çal›ﬂma grubu, biyoetik, ebelik ve geliﬂme
alanlar›nda çal›ﬂan sivil toplum örgütleri taraf›ndan oluﬂturulan bilirkiﬂilerce haz›rlanm›ﬂt›r.
Oluﬂturulan metin daha sonra “Perinatal T›p
Dünya Organizasyon Kurulu” taraf›ndan de¤erlendirilmiﬂ ve baz› de¤iﬂiklikler yap›ld›ktan
sonra 300’ün üzerinde bilimsel topluluk, mes-

leki kurul ve sivil toplum örgütünün görüﬂ ve
de¤iﬂiklik önerilerine sunulmuﬂtur. Barselona
Deklarasyonu’nun esas amac›: toplumda görüﬂ oluﬂturmak, toplumu uyand›rma, sa¤l›k
alan›nda çal›ﬂanlar›n dikkatini çekmek, hükümetler ve uluslararas› enstitülerden etkin geribildirim almakt›r. Bütün sponsor, iﬂbirlikçi ve
kat›l›mc› organizasyonlar›n onaylar› alan›rak
“Barselona Deklarasyonu” milletler üstü politik ve sa¤l›k organizasyonlar›na, dünyada tüm
ülkelerin hükemetlerine, demokratik parlomentolar›n kanun yap›c›lar›na, amac› üreme
sa¤l›¤›na hizmet olan tüm özel ve toplumsal
kuruluﬂlara sunulacakt›r Amaç tüm bu kurumlar›n Deklarasyon’da yer alan “Anne ve
Yenido¤an Haklar›”n›n gerçekleﬂmesi için biraraya gelmesini, harekete geçmesini sa¤lamakt›r. Bu döküman›n uluslararas› sunumu,
dünyan›n her yerinden 3000’nin üzerinde hekimin kat›l›m›yla Barselona’da gerçekleﬂen 5.
Dünya Perinatal T›p Kongresi (23-27 Eylül
2001) bünyesinde gerçekleﬂmiﬂtir. Bu Deklarasyon’a ﬂimdiye kadar 200’ün üstünde bilimsel oluﬂum, topluluk, hükümet d›ﬂ› ve insani
organizasyonlar kat›lm›ﬂt›r.
Bu deklarasyonu (Declaration of Barcelona
on the Rights of Mother and Newborn, World
Congress of Perinatal Medicine, September
24, 2001 Barcelona) aﬂa¤›da sunuyoruz.
ANNE HAKLARI DEKLARASYONU
1. Annelik özgür bir seçim olmal›d›r. Her kad›n çocuk sahibi olmak için en iyi zamanlamaya, sahip olmak istedi¤i çocuk say›s›na ve do¤umlar aras› bekleme süresine
karar verme hakk›na sahiptir. Her kad›n
için etkin do¤um kontrol yöntemleri eriﬂilebilir olmal›d›r.
2. Bütün kad›nlar üreme sa¤l›¤›, gebelik, do¤um ve yenido¤an bak›m› ile ilgili bilgi ve
yeterli e¤itim alma hakk›na sahiptir. Sa¤l›k hizmetleri ve çal›ﬂanlar› böyle bir e¤iti-
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

min kad›na ve eﬂine sa¤lanmas›ndan ve
prenatal bak›m›n ayr›lmaz bir parças› olan
haz›rl›k dönemine beraberce kat›lmalar›
için teﬂvik edilmelerinden sorumludur.
Bütün kad›nlar dünyada her ülkede hükümetler taraf›ndan garanti alt›na al›nm›ﬂ,
gereksiz risklerin bertaraf edildi¤i ve do¤ru yard›m alabildi¤i bir gebelik süreci geçirme hakk›na sahiptir. Bütün kad›nlar gebelik s›ras›nda yeterli sa¤l›k hizmeti ve koruyucu önlemleri hakeder. Gebelik s›ras›ndaki sa¤l›k hizmetlerinin kaliteli ve yeterli
kaynaklara sahip olmas› gereklidir. Obstetrik bak›m s›n›r tan›maz. Obstetrik bak›m s›ras›nda kültür ve inanç farklar› dikkate al›nmal›d›r.
Bütün kad›nlar, gebelik ve do¤umda uygulanabilecek teknolojik geliﬂmeler ve giriﬂimlerle ilgili yeterli bilgi alma ve varolan
en güvenli uygulamalara ulaﬂma hakk›na
sahiptir. Bütün gebe kad›nlar prenatal tan›
için uygulanabilecek giriﬂimlerle ilgili bilgi
alma hakk›na sahiptir. Bu testlerin yapt›r›lma karar› önceden bigilendirilerek özgürce al›nmal›d›r.
Bütün kad›nlar gebelik s›ras›nda yeterli
beslenme hakk›na sahiptir. Kad›n›n beslenmesi, bebe¤in sa¤l›kl› beslenmesi ve
annenin sa¤l›¤› için gerekli bütün besinleri sa¤layacak ﬂekilde olmal›d›r.
Bütün çal›ﬂan kad›nlar gebelik nedeniyle
ve gebelik s›ras›nda d›ﬂlanmama hakk›na
sahiptir. Çal›ﬂma hayat›n›n varolmas› ve
sürdürülmesi gebelik nedeniyle bir ayr›mc›l›k durumu yaratmaks›z›n garanti alt›na
al›nmal›d›r. Anne olma hakk›, hükümetlerin çal›ﬂmay› düzenleyen yasalar› ile, maaﬂ›n› etkilemeksizin ve iﬂini kaybetme riski yaratmaks›z›n annelik izni ve do¤um
sonras› çal›ﬂma program›na uyum sa¤lamas›n› garanti alt›na alacak ﬂekilde koruma alt›na al›nmal›d›r. Anneler çal›ﬂma saatlerinde çocuklar›n› emzirme hakk›na sahiptir.
Bütün kad›nlar istemli olarak gebeliklerini
sonland›rd›klar›nda ayr›mc›l›¤a, cezaland›r›lma ve sosyal reddedilmeye maruz kalmama hakk›na sahiptir.
Annelik hakk› sosyal yap› ile s›n›rland›r›lmamal›d›r. Tek ebevyenli aileler de iki
ebevyenli aileler kadar annelik hakk›na
sahiptir.
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9. Her anne üreme ile ilgili kararlarda, baba
ile sorumluluk paylaﬂma hakk›na sahiptir.
Baban›n, annenin karar›na sayg› gösterme
sorumlulu¤u vard›r. Bütün kad›nlar annelik ile ilgili eﬂi taraf›ndan bask› görmeme
ve zorlanmama hakk›na sahiptir. Bir çift
için üreme karar›, kad›n ve erke¤in aras›nda eﬂitlik ve eﬂ sorumluluk ile al›nmas› gereken bir karard›r.
10. Bütün kad›nlar emzirmenin yararlar› ile ilgili bilgilendirilme ve do¤umdan hemen
sonra emzirmeye baﬂlamak için teﬂvik
görme hakk›na sahiptir. Ancak bütün kad›nlar sosyal veya kültürel olarak ön yarg› ile karﬂ› karﬂ›ya kalmaks›z›n istedi¤i süt
verme ﬂeklini özgürce seçme hakk›na sahiptir.
11. Bütün kad›nlar kendini ve fetusunu etkileyecek karar verme iﬂlemine (tan› ve tedaviler) kat›lma hakk›na sahiptir. Bütün kararlar önceden bilgilendirilmeyi takiben
özgürce al›nmal›d›r.
12. Bir kurumda do¤um yapan kad›nlar›n
kendisi için kültürel önem taﬂ›yan bebe¤i
ve kendi için giyinme ve beslenme ﬂekline, plasentan›n kullan›m› ve di¤er giriﬂimlere karar verme hakk› vard›r. Bütün kad›nlar hatanede yat›ﬂ sürecinde, kendi ve
bebe¤inin sa¤l›¤›n›n izin verdi¤i ölçüde bebekleriyle sürekli beraber olma hakk›na
sahiptir.
13. Toplumdan d›ﬂlanmaya neden olacak ilaç
ba¤›ml›l›¤›, AIDS veya di¤er t›bbi ve sosyal problemleri olan gebe kad›nlar özel
yard›m programlar› alma hakk›na sahiptir. Göçmen olan gebe kad›nlar ev sahibi
ülkenin kad›nlar›yla ayn› koﬂullarda yard›m alma hakk›na sahiptir.
14. Bütün kad›nlar gizlilik hakk›na sahiptir.
Sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n görevi kad›nlar› güven duyma hakk›na sayg› göstermektir.
Biz sa¤l›k çal›ﬂanlar›, genel olarak toplumlar›n ve kad›nlar›n üreme sa¤l›¤› ile ilgili haklar›n›n sa¤lanmas›ndaki geri kalmaya neden
olarak kaynak eksikli¤ini kabül etmemeliyiz.
YEN‹DO⁄AN HAKLARI DEKLARASYONU
1. ‹nsan haklar› evrensel beyannamesi yaﬂam›n bütün evrelerini kapsar. Bütün insanlar eﬂit haklar ve erdemle, özgür do¤arlar.
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2. Bir insan olarak yenido¤an’›n onuru üstün
de¤erdedir. Yenido¤anlar "Çocuk Haklar›
Anlaﬂmas›" gere¤ince korunmal›d›r.
3. Her yenido¤an yaﬂam hakk›na sahiptir.
Bu hakka dil, din, ›rk, ekonomik durum,
cinsiyet, do¤um yeri ve di¤er ayr›mlar yap›lmaks›z›n tüm insanlar ve hükümetler
sayg› göstermelidir. Devletler çocuklar›n
ayr›mc›l›ktan korunmas› için gerekli önlemleri almal›d›r.
4. Her yenido¤an yaﬂam›n›n kültürel, politik
veya dini nedenlerle riske at›lmamas› hakk›na sahiptir. Hiç kimse k›sa veya uzun
dönemde yenido¤an›n sa¤l›¤›n› riske atacak veya fiziksel bütünlü¤ünü etkileyecek
her hangi bir hareketi uygulama hakk›na
sahip de¤ildir. Hiçbir koﬂul alt›nda verilen
hiçbir hasar mazur görülemez.
5. Her yenido¤an›n do¤ru kimlik, milliyet ve
kurumsal güvence tesbitine hakk› vard›r.
Devlet bu hakk›, di¤er yaﬂlardaki bireylere
sa¤lad›¤› ölçüde garanti alt›na almal›d›r.
6. Her yenido¤an daha sonraki yaﬂam›nda
kendisinin azami fiziksel, zihinsel, ruhsal,
ahlaki, ve sosyal geliﬂimini sa¤layacak
sa¤l›k, sosyal ve duygusal bak›m› alma
hakk›na sahiptir. Toplumlar bu hakka
sayg› gösterilmesi için bütün gereklilikleri
haz›rlamak sorumlulu¤unu taﬂ›r. Ebevyenlerin veya vasinin müdahele ihtimali
olmayan ve hekimin çocu¤un haklar›n›
korumaya zorland›¤› acil durumlar d›ﬂ›nda, yenido¤an›n özgürlü¤ünü k›s›tlayacak,
hiçbir t›bbi giriﬂim aile onay› al›nmaks›z›n
gerçekleﬂtirilmemelidir. Ekonomik veya
sosyal s›n›f gözetilmeksizin, ilgi eﬂitli¤i
sa¤lanmal› veher türlü ayr›mc›l›k mutlak
reddedilmelidir.
7. Her yenido¤an büyümesini garanti alt›na
alacak do¤ru beslenme hakk›na sahiptir.
Annenin süt vermesi kolaylaﬂt›r›lmal› ve
desteklenmelidir. Anneye ait kiﬂisel, fiziksel veya psikolojik nedenlerle anne sütü
verilmesinin mümkün olmad›¤› durumlarda do¤ru, yapay beslenme sa¤lanmal›d›r.
8. Bütün yenido¤anlar do¤ru t›bbi bak›m alma hakk›na sahiptir. Çocuklar, t›bbi yaklaﬂ›m, rehabilitasyon ve koruyucu hizmet
ve en yüksek düzeyde sa¤l›¤›n sa¤lanmas› hakk›na sahiptir. Devletler çocu¤un
sa¤l›¤›nda belirleyici olan geleneksel uygulamalar›n yok edilmesini hedefleyen
tüm önlemleri almal›d›r. Hükümetler hem
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do¤um öncesi hemde do¤um sonras›ndaki dönemdeki sa¤l›kla ilgilenmelidir.
9. Yaﬂamla ba¤daﬂmayacak ﬂekilde anomalili bir fetus taﬂ›yan gebe bir kad›n›n, gebeli¤ini sürdürme veya e¤er isterse kendi ülkesinin kanuni s›n›rlar› içinde gebeli¤ini
sonland›rma hakk› vard›r. Bu fetus do¤du¤u takdirde, yenido¤ana gereksiz t›bbi
müdahele uygulanmamal›d›r.
10. Yaﬂama s›n›r›n› aﬂan derecede immatür
olan yenido¤an›n yaﬂat›lmas› için giriﬂimde bulunulmamal›d›r. Bu durumlarda karar hakk› uygulan›rken do¤umun gerçekleﬂti¤i yerin co¤rafi, sosyal ve ekonomik
koﬂullar› dikkate al›nmal›d›r. Nadir olgularda do¤um gerçekleﬂmeden önce aileler
bilgilendirilmeli ve karara kat›l›mlar› sa¤lanmal›d›r.
11. Her yenido¤an›n ülkesinin sosyal koruma
ve güvenlik hizmetlerinden faydalanma
hakk› vard›r. Bu hak sa¤l›k alan›nda korunma ve bak›m› oldu¤u kadar kanuni
alan› da kapsar.
12. Yenido¤an ailesinden, onay olmaks›z›n
ayr›lamaz. Çocuk istismar›na ait kan›t›n
bulundu¤u ve yenido¤an›n yaﬂam›n›n risk
alt›nda oldu¤u koﬂullarda, çocu¤un korunmas›n›n garanti alt›na al›nmas› ad›na uygun yasal veya idari önlemler, çocu¤un ailesinden ayr›lmas›n› gerektirse bile al›nmal›d›r. Bu kural yenido¤an›n hastanede
oldu¤u s›rada da uygulanabilir.
13. Her yenido¤an, evlat edinilme durumunda, en azami garantiler ile evlat edinilme
hakk›na sahiptir. Evlat edinmenin oldu¤u
devletlerde, çocu¤un menfaatleri daima
ön planda tutulmal› ve evlat edinmenin
kabul edilebilmesi için tüm gerekli garantiler ve resmi mercilerden elde edilen tüm
yetkiler güvence alt›na al›nmal›d›r. Hiçbir
koﬂul alt›nda organlar›n sat›lmas› kabul
edilemez.
14. Bütün yenido¤an ve gebe kad›nlar›n silahl› çat›ﬂman›n oldu¤u ülkelerde korunma
alt›na al›nma hakk› vard›r. Bu koﬂullarda
annenin emzirmesi teﬂvik ve koruma alt›na al›nmal›d›r.
Her yenido¤an, fiziksel ve zihinsel olgunlaﬂmas›n›n tamamlanmam›ﬂ olmas› nedeniyle
kendisi talep edemese de belirli haklara sahip
bir bireydir. Bu haklar topluma, ülkelerin kanun yapan ve yürüten kurumlar›n› zorlayan bir
seri sorumluluklar ve zorunluluklar› yükler.
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KONJEN‹TAL H‹POT‹RO‹D‹ZM ‹Ç‹N YEN‹DO⁄AN
TARAMASI
Nurﬂen YORDAM 1, Alev ÖZÖN

2

Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi 1Pediatri Profesörü, 2Pediatri Yard›mc› Doçenti

Pediatrik endokrinolojide en s›k karﬂ›laﬂ›lan
hastal›klardan birisi olan konjenital hipotiroidizm (KH), tiroid hormonlar›n›n yetersiz sentezinden kaynaklan›r. Hastal›¤›n en önemli
özelli¤i erken tan› konup tedavi edilmez ise
zeka gerili¤i ve kal›c› nörolojik sekellere yol
açmas›d›r. Bu ba¤lamda KH önlenebilen mental gerili¤in de en s›k karﬂ›laﬂ›lan nedenlerinden biri kabul edilir. Buna karﬂ›l›k hastalar›n %
95’den fazlas›nda yenido¤an döneminde hastal›¤a özgü klinik bulgular yoktur. Bulgular
tedrici olarak haftalar, hatta aylar içinde geliﬂir.
Konjenital hipotirsidizmde mental gerilik, fetal
yaﬂamda ve yaﬂam›n ilk iki-üç y›l›nda tiroid
hormonlar›n›n beyin geliﬂimindeki etkin rolü
ile ilgilidir. Bunun nedeni hipotiroidizmde intrauterin yaﬂamda ortaya ç›kan bir adaptasyon
mekanizmas›na ba¤lanmaktad›r. Yap›lan çal›ﬂmalarda hipotiroidizm oluﬂturulmuﬂ deney
hayvanlar›n›n beyin hücrelerinde T4’ün T3’e
dönüﬂümünü sa¤layan iyodotironin deiyodinaz enzim düzeyinin artt›¤› gösterilmiﬂtir. Böylece, anneden geçen T4 yeterli ise fetus, yüksek düzeydeki enzimin etkisi ile T4’den beyin
geliﬂimi için gerekli T3 düzeyini sa¤lamakta ve
gebelik süresince hipotiroidizmin zararl› etkilerinden korunabilmektedir (ﬁekil 1). Bu bulgu ve sonuçlar hipotiroidizmli bebeklerin büyük ço¤unlu¤unun do¤umda ve sonraki ilk
haftalarda normal görülmesine k›smen de olsa aç›klama getirmiﬂtir. Nadir de olsa tiroid
hormonlar› yeterli olmayan annelerden do¤an
bebeklerde hipotiroidizm nedenlerinden biri,
örne¤in tiroid agenezisi varsa, intrauterin yaﬂamda anne kökenli T4’ün yetersizli¤i bebekte
santral sinir sistemi ve iskelet sistemi dahil
birçok sitemin etkilenmesine neden olarak
bebe¤in yenido¤an döneminde belirti vermesine yol açar.
Araﬂt›rmalar, hasta bebeklerin %10’unun ilk
ay içinde, %35’inin üç ay içinde, %70’inin bir

y›l içinde, %100’ünün 3-4 y›l içinde tan› ald›¤›n› göstermektedir. Ünitemizde izlenen 1000
KH hastas›n›n retrospektif de¤erlendirmesinde ortalama tan› yaﬂ› 49.22 ay bulunmuﬂ, vakalar›n ancak %3.1’inin ilk ay içinde,
%55.4’ünün ise iki y›ldan sonra tan› ald›¤›
saptanm›ﬂt›r.
ﬁekil 1. Tiroid hormonlar›n›n fetal beyine geçiﬂi.
Fetal beyine hormon geçiﬂi iki yolla olur. Beyine
geçen hormonlardan en önemlisi T4’dür. T4 hem
kan-beyin engelinden hem de BOS’tan geçer.
Beyin hücrelerinin içinde 5’ monodeiyodinaz (5’DI)
ile T3’e dönüﬂür.

Hastal›¤›n di¤er önemli bir özelli¤i, tedavisinin
basit, maliyetinin düﬂük ve son derece etkin
olmas›d›r. Hipotiroidizmin bu özellikleri araﬂt›rmac›lar› hastal›kta bir aﬂama aray›ﬂ›na sokmuﬂ ve Nisan 1974’de Quebec’de KH için ilk
pilot tarama program› baﬂlat›lm›ﬂt›r. Amaç
hasta bebekleri erken yakalamak, yeterli tedavi ile bu bebeklere nörolojik geliﬂimin optimum düzeyini yakalama f›rsat›n› vermek ve
KH’ye ba¤l› zeka gerili¤inin eradikasyonunu
sa¤lamakt›r.
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Tablo I. Neonatal hipotiroidizm nedenleri ve prevalans› (Fisher DA. Disorders of the thyroid in the
newborn and the infant. In: Sperling M(ed). Pediatric Endocrinology, Philadelphia: WB Saunders,
1996 ve Fisher DA. AAP Newborn screening for
congenital hypothroidism: recommended guidelines, Pediatrics, 1993).
Tiroid disgenezisi

1:4000

Agenezi
Hipogenezi
Ektopi
Tiroid dishormonogenezi

1:30.000

TSH’ya yan›ts›zl›k
‹yot yakalama defekti
Organifikasyon defekti
Tiroglobulin defekti
‹yodotirozin deiyodinaz eksikli¤i
Hipotalamo-hipofizer anomali

1:100.000

Panhipopitütarizm
‹zole TSH eksikli¤i
Tiroid hormon direnci
Geçici hipotiroidi

1:40.000*

‹laca ba¤l›
Anneden geçen antikorlar
‹diopatik
*Avrupa’da geçici hipotiroidi prevalans› iyot eksikli¤i nedeni ile 1:200-1:8000 aras›ndad›r.

Konjenital hipotiroidizm için tarama
Konjenital hipotiroidizm taramas› günümüzde
geliﬂmiﬂ ülkelerde standartlaﬂm›ﬂ olup etkin
bir düzeyde yürütülmektedir. Do¤u Avrupa ülkeleri aras›nda tarama geliﬂmeye baﬂlam›ﬂ,
Güney Amerika, Afrika ve Asya’n›n baz› bölgelerinde ise geliﬂim halindedir.
Konjenital hipotiroidizm taramas› baﬂlat›lmadan önce klinik bulgulara göre tan› alan KH
prevalans› 1:5000-1:10000 aras›nda de¤iﬂti¤i
bildirilmiﬂtir. Dünyada 1992 y›l›na kadar 50
milyon bebek tarand›¤›nda, hastal›¤›n
1:3000-1:4000 aras›nda görüldü¤ü gösterildi.
Bununla beraber tarama programlar› hastal›¤›n görülme s›kl›¤›n›n ›rk ve etnik yap›ya göre
de¤iﬂti¤ini ortaya koydu. Hastal›¤›n Afrika kökenli Amerikan popülasyonunda seyrek
(1:17000, Teksas’da 1:10000), Hispanik popülasyonda (1:2700) s›k görüldü¤ü bildirilmiﬂtir.
Ülkemiz ve komﬂu ülkelerde yap›lan pilot çal›ﬂmalarda KH insidans› Türkiye’de 1:2736,
Bulgaristan’da 1:2737, Yunanistan’da 1:3370,
Riyad’da 1:2096, Do¤u Kudüs’de 1:1447 bulunmuﬂtur. Konjenital hipotiroidizm nedenleri
ve prevalans› Tablo I’de görülmektedir.
Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi Çocuk
Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› Anabilim Dal›n›n Endokrinoloji Ünitesi’nde TÜB‹TAK (TAG-0768)
deste¤i ile baﬂlat›lan KH taramas›nda günümüze de¤in al›nan sonuçlar Tablo II’de özetlenmiﬂtir.

Tablo II. Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› Anabilim Dal› Endokrinoloji
Ünitesi’nde yürütülen konjenital hipotiroidizm taramas› çal›ﬂmas›n›n 10 y›ll›k sonuçlar› (1991-2001).
Taranan bebek say›s›

187 728

Geri ça¤r›lan bebek say›s›

5657

Geri ça¤›rma oran›

%3

Ulaﬂ›lma oran›

%95.9

Serum T4↓, TSH↑ bebek say›s›

239

Sintigrafi bulgusu
Disgenezis

49

Tiroid bezi normal veya büyük

190

Kesin tan› alanlar (Aral›k 1991-Haziran 1998)
Etiyolojik da¤›l›m
Disgenezis

‹nsidans
33

1: 3707

Dishormonogenezis

13

1: 9410

Geçici

62

1: 1973
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Konjenital hipotiroidizm taramas›nda
önemli noktalar
A. Konjenital hipotiroidizm taramas› fenilketonüri ve di¤er metabolik hastal›klar›n taramas›
ile entegre yürütülür.

B. Tarama laboratuvarlar›
Taraman›n merkez laboratuvarlar›n›n y›lda
100.000 yenido¤an taramak üzere geniﬂ bir
bölgeyi kapsam›na almas› önerilmektedir. Laboratuvarda
taranan
örnek
say›s›n›n
50.000’in alt›na düﬂmesinin maliyet-yarar
oran›n›n düﬂmesine, kalite kontrol ve istatistik
analizlerinin yetersiz kalmas›na neden olaca¤›
bildirilmektedir (ESPE raporu 1999).
Geniﬂ ve anlaml› bir tarama için yeterli say›da
örnek çal›ﬂ›lmal›, örneklerin de¤erlendirilmesi
dikkatli yap›lmal›, do¤ru tan› konmal›d›r. Tan›y› do¤rulamak ve etiyolojiyi ortaya ç›karmak için gerekli di¤er tetkikler tarama merkezinde çal›ﬂ›labilmeli veya bu tetkiklerin yap›ld›¤› bir baﬂka laboratuvar ile iﬂbirli¤i içinde
bulunulmal›d›r. Tan›n›n kesinleﬂmesi tedavinin planlanmas›nda pediatrik endokrinolo¤un
konsültanl›¤›na, bir baﬂka deyiﬂle uyar› ve
önerilerine gerek vard›r.

C. Örneklerin toplanmas›
Kan örne¤inin al›nma zaman›: Her canl› do¤an bebekten hastaneden taburcu olmadan
önce tarama için kan örne¤i al›nmal›d›r. ‹deal
zaman do¤umu izleyen 3-5 günlerdir. Bununla beraber bebeklerin do¤umevlerinden ilk 24
ile 48 saat içinde taburcu olmas› uzun süredir
çözümü aranan bir sorundur. Örnekler ilk 2448 saat içinde al›nd›¤›nda (serum TSH ve T4
düzeyinde fizyolojik yükselme nedeni ile) bu
örnekler aras›nda yanl›ﬂ pozitif örnek say›s›nda artma görülür ve kabul edilebilirin üzerinde
"recall rate" (geri ça¤›rma oran›) ortaya ç›kar.
Bununla beraber Avrupa Pediatrik Endokrin
KH Çal›ﬂma Grubu'nun (1999) önerisi, tedavinin yaﬂam›n ilk iki haftas› içinde baﬂlanmas›n› sa¤layabilmek için kan örneklerinin birinci
günden itibaren optimal üç gün, en geç beﬂinci güne kadar al›nmas›d›r. KH taramas›, konjenital adrenal hiperplazi taramas› ile birlikte
yürütülüyorsa kan örne¤inin al›nmas› üçüncü
günü geçmemelidir.
Evde do¤an bebeklerde kan örne¤i e¤itilmiﬂ
ebe veya hemﬂire taraf›ndan ilk hafta içinde
al›nmal›, kesinlikle beﬂinci gün geçirilmemeli-

dir. Prematüre bebeklerde yüksek TSH sal›n›m›nda gecikme ve geçici hipotiroidizme yatk›nl›k nedeni ile gebelik yaﬂ› 32. haftaya ulaﬂt›¤›nda kan örne¤i tekrarlan›r. Kan de¤iﬂimi ve
kan transfüzyonu yap›lan bebeklerde kan örne¤inin iﬂlemden önce al›nmas› zorunludur.
Prematüre ve hasta bebeklerde dopamin kullan›m› söz konusu oldu¤unda, kan örne¤inin
7-14. günlerde ikinci kez tekrarlanmas› gereklidir. ‹yot kontaminasyonu, geçici hipotiroidizmin s›k rastlanan nedenlerinden biri oldu¤undan iyot içeren bileﬂiklerle karﬂ›laﬂan yenido¤anlardan ikinci kez kan örne¤i al›nmal›d›r.

Kan örne¤inin toplanmas›: Kapiller kan örne¤inin toplanmas›nda fenilketonüri taramas›nda kullan›lan filtre ka¤›tlar› kullan›l›r. Bebe¤in
topu¤u temizlendikten sonra topuk steril bir
lanset ile 2.5 mm’den daha derin olmayacak
ﬂekilde delinir. ‹lk damla kan silindikten sonra
filtre ka¤›d›na çap› 5-6 mm’den küçük olmayacak ve ka¤›d›n arka yüzüne ayn› büyüklükte geçecek miktarda en az iki, ideali üç damla kan emdirilir. Ka¤›t üzerindeki 5 mm çap›ndaki kan miktar› 8 mL’dir ve hematokrit 55
kabul edildi¤inde içerdi¤i serum miktar› 3.5
mL ile uyumludur. Bu miktar ölçüm için yeterlidir. Kan örnekleri 24 saat içinde posta veya
örnek toplamakla yükümlü kurye arac›l›¤› ile
tarama laboratuvar›na gönderilir. Laboratuvara ulaﬂan örnekler 48 saat içinde çal›ﬂ›l›r. Bu
süre içinde 2-8°C saklan›r; güneﬂ ›ﬂ›¤›, ›slak
zemin, çay ve kahve kontaminasyonundan
uzak tutulur.
Taramada kullan›lan yöntemler
Konjenital hipotiroidizm için baﬂlat›lan tarama
25 y›l›n› tamamlam›ﬂ olmas›na karﬂ›n en düﬂük yanl›ﬂ pozitif ve en düﬂük yanl›ﬂ negatiflik
yüzdesini yakalayabilmek için metodoloji üzerindeki incelemeler halen devam etmektedir.
Taramada kullan›lan metodun seçiminden
önce ve uygulama s›ras›nda aﬂa¤›da belirtilen
üç soru cevapland›r›l›r:
1. Taraman›n amac› nedir?
2. Sensitivite, do¤ruluk, spesifisite yönünden
en iyi ölçüm metodu hangisidir?
3. Kullan›lan ölçüm yönteminde hastay› sa¤l›kl› bebekten ay›rmada seçilecek "cut off"
de¤eri ne olmal›d›r?
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Amaca yönelik iki yöntem kullan›l›r:

n›n› yükseltir (2:1-3:1). Böyle durumlarda yeterli bir örnek grubundan edinilen deneyim ile
"cut off" de¤erinin yükseltilmesi bu sorunu giderebilir. Ayr›ca son y›llarda TSH’nin, yeterli
derecede duyarl› yöntemlerle ölçülüyor olmas› (duyarl› [sensitif] TSH yöntemi) ilk 24-72
saat aras›nda al›nan kan örneklerindeki yanl›ﬂ
pozitiflik oran›n› düﬂürmektedir. Baz› araﬂt›rmac›lara göre duyarl› TSH ölçüm yöntemi
kullan›ld›¤›nda yanl›ﬂ pozitiflik yüzdesi, sadece do¤umu izleyen ilk 6-12 saat içinde al›nan
örneklerde yüksek bulunmaktad›r. Primer KH
için duyarl› TSH yönteminin sensitivitesi
%97.5, spesifisitesinin %99 oldu¤u bildirilmektedir.

1. Amaç a¤›r derecede mental gerilik yapan
primer KH’li bebekleri yakalamak ise primer tarama parametresi olarak sadece
TSH ölçümü kullan›lmas› yeterli olur.
2. Taraman›n amac› primer, sekonder ve tersiyer, ayr›ca hipertiroksinemili ve tiroksin
ba¤lay›c› protein (TBG) bozukluklar›n› yakalamaya yönelmiﬂ ise tarama parametresi olarak T4 ölçümü kullan›l›r.

TSH ölçümü
TSH ölçümü ile tarama en s›k kullan›lan etkin
bir yöntemdir. Günümüzde Hollanda d›ﬂ›nda
TSH yöntemi kullan›ld›¤›nda "cut off" de¤eri
Avrupa ülkelerinin tümünde, Japonya’da,
kapiller kanda 20-30 µIU/ml (ortalama 25
Avustralya’da, Kuzey Amerika’n›n baz› bölgelerinde kullan›lmaktad›r. Bu yöntem ile hipotiroidizmde potansiyel ﬁekil 2. Yenido¤an bebeklerde konjenital hipotiroidizm taramas› (HacetYenido¤an bebeklerde konjenital hipotiroidizm taramas› (Hacettepe Üniversitesi).
tepe2.Üniversitesi).
beyin zedelenmesinin nedeni olan ﬁekil
belirgin ve kompanse (T4 ve sT4
Kapiller kan örne¤i
normal s›n›rlar içinde) hipotiroidi
vakalar›n›n tümüne yak›n› saptan›r. Ayr›ca yüksek TSH, iyot ekTSH ölçümü
sikli¤inin ortaya ç›kart›lmas›nda
ve kontrolünde de kullan›lmaktad›r. ‹yot eksikli¤i olmayan bölgeTSH > 30 µU
U/ml
TSH > 50 µU
U/ml
lerde topuk kan› ile yap›lan taramalarda, neonatal TSH’nin
5
µU/L’nin üzerinde bulunma yüzdesi %3’den azd›r. Bu s›kl›¤›n %3TSH 30 - 50 µU
U/ml
19.9 olmas› hafif iyot eksikli¤inin;
%20-39.9 olmas› orta derecede
eksikli¤in ve % 40’›n üzerinde olmas› a¤›r eksikli¤in iﬂaretidir
NORMAL
SERUM T , TSH
(DSÖ, UNICEF, ICCIDD).
4

"Cut off"un belirlenmesi: Taramada yanl›ﬂ pozitif ve yanl›ﬂ negatif de¤erleri en aza indirebilmek
için "cut off"’un iyi belirlenmesi
gerekir. Bu de¤erler belirlenirken
yanl›ﬂ negatiflik nedeni ile kaç›r›lan konjenital hipotiroidizm vakalar›n›n önemi ve bunun yan› s›ra
yanl›ﬂ pozitif örneklerin annelerbabalar üzerinde yaratt›¤› psikolojik bask› göz önünde bulundurulmal›d›r.
Kan örneklerinin ilk 48 saat içinde al›nmas›, taramada yanl›ﬂ pozitif vakalar›n KH’li vakalara ora-

Kapiller kan örne¤i tekrar›
NORMAL

Serum T4↓,, TSH↑
HASTA

TSH < 30 µU
U/ml

NORMAL

TSH > 30 µU
U/ml

SERUM T4, TSH

NORMAL

Serum T4↓,, TSH↑
HASTA

17

Türk Neonatoloji Derne¤i Bülteni • Say›: 5 – Bahar 2002

µIU/ml) olarak önerilmektedir. Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› Anabilim Dal› Endokrinoloji Ünitesi’nde TÜB‹TAK (TAG-0768) deste¤i ile baﬂlat›lan KH taramas›nda baﬂlang›çta "cut off"
20 µIU/ml kabul edilmiﬂse de retrospektif de¤erlendirme sonucunda "cut off" 30 µIU/ml’ye
yükseltilmiﬂtir. Günümüzde taramaya, belirlenen bu de¤erle devam edilmektedir (ﬁekil 2).

daki deneyim, toplumun ihtiyaçlar› ve parasal
kaynaklar›n gücü esas al›nmal›d›r. Teknik ve
insan hatalar› tamamen ortadan kald›r›lsa bile
bu konuda yap›lan daha önceki çal›ﬂmalar›n
sonuçlar› dikkate al›nd›¤›nda, kullan›lan yönteme bak›lmaks›z›n taramada yakalanamayan vakalar›n olabilece¤i bir gerçektir.

Geri ça¤›rma oran›: TSH ölçümüne dayanan
tarama programlar›nda geri ça¤›rma oran›
%0.3-1.7 aras›nda de¤iﬂmektedir. Geri ça¤›rma oran›n› kapiller kan örne¤inin al›nma zaman›, kullan›lan TSH ölçüm yöntemi, belirlenen "cut off" de¤eri ve bölgenin iyot statüsü
etkiler. DeLange ve arkadaﬂlar› iyot eksikli¤i
bölgelerinde geri ça¤›rma oran›n›n, iyot eksikli¤i bulunmayan bölgelere göre 13 kat daha
yüksek oldu¤unu bildirmiﬂtir.
T4 ölçümü
Taramada amaç KH’li hasta bebeklerin tümünü yakalamaya yönelik ise topuk kan›ndan T4
ölçümü yap›l›r. Baz› merkezlerde ise T4 taramas› TSH ve TBG ile birlikte yürütülmektedir.
Bu yöntem kullan›larak yap›lan KH taramas›nda örneklerin tümünde T4 ölçümü yap›l›r.
T4 de¤eri 20. persentil ve alt›nda kalan örneklerde TSH; T4 de¤eri beﬂinci persentil ve alt›nda kalan örneklerde ise TBG ölçümü yap›lmaktad›r. Bu yöntem ile taraman›n sensitivitesi %98 ve spesifisitesi %99’un üzerindedir,
geri ça¤›rma oran› ise %0.4 oldu¤u bildirilmektedir.
Bu yöntem ile belirgin primer hipotiroidizm,
sekonder, tersiyer hipotiroidizm, TBG eksikli¤i ve hipertiroksinemili bebekler saptan›r. Buna kompanse hipotiroidizmin (T4 normalin alt
s›n›rlar›nda ve TSH yüksek) en s›k rastlanan
nedeni ektopik tiroidli vakalar TSH ölçülmeden sadece T4 ölçümü ile atlanm›ﬂ olur. T4’ün
TSH veya TBG ile birlikte ölçümü ile gerçekleﬂtirilen tarama programlar›nda ise hem maliyet yükselir hem de tarama yöntemi karmaﬂ›klaﬂ›r. Hipotiroidizm yönünden tek avantaj›
ise primer KH’ye göre çok seyrek olan sekonder hipotiroidizm vakalar›n›n yakalanmas›d›r.
T4 ve TSH’nin ayn› zamanda ölçümü
Konjenital hipotiroidizm için ideal olan tarama
yöntemidir. Bununla beraber pilot tarama veya taraman›n ülke düzeyinde yayg›nlaﬂt›r›lmas›nda yöntem seçilirken tarama konusun-

Her tarama program›nda oldu¤u gibi KH taramas›nda da kaç›r›lan vakalar vard›r. Bunlar
biyolojik varyantlar ve taraman›n getirdi¤i hatalar olmak üzere iki grupta toplan›r (Tablo
III).

Taramalarda kaç›r›lan vakalar

Tablo III Konjenital hipotiroidizm taramas›nda
yanl›ﬂ pozitifli¤e yol açan etkenler.

Biyolojik varyantlar
Hipotalamus - hipofizer hipotiroidizm
(TSH taramas›)
TSH yükselmesinde gecikme (TSH taramas›)
Hafif hastal›k (normal T4, yüksek TSH)
(T4 taramas›)
Taramada ortaya ç›kan hatalar
Örnek toplamada
Örneklerin iﬂlenmesinde
Sonuçlar›n bildirilmesinde

Primer KH olup da TSH düzeyi geç yükseldi¤i
için ilk taramada saptanmayan, do¤umu izleyen 3-4 ay içinde klinik belirti ve bulgu ile
saptanan vakalar bildirilmiﬂtir. La Franchi ve
arkadaﬂlar›n›n Amerika’n›n kuzeybat› bölgesini kapsayan bir tarama bölgesinde rutin ilk taramay› (prevalans 1:4461) takiben 4-6 hafta
içinde 484 604 taranm›ﬂ bebek tekrar tarand›¤›nda, ilk taramada normal bulunan 19 hipotiroidili bebek yakalanm›ﬂt›r (1:25505).
Örneklerin toplanmas›nda, sonuçlar›n yanl›ﬂ
okunmas›, "cut off" de¤erinin yüksek seçilmesi, örneklerin kar›ﬂmas›, kay›tlarda yetersizlik
sonucu hasta bebekler kaç›r›labilir. Bunlar›n
yan› s›ra adres de¤iﬂimi, yanl›ﬂ adres verilmesi hasta bebe¤e ulaﬂmada ortaya ç›kan sorunlard›r.
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Tan›n›n do¤rulanmas›

memelidir. Tedavinin baﬂlanmas› ve planlamas›na pediatrik endokrinolo¤un konsültanl›¤›nda karar verilir. Na-levotiroksin (LT4) üniform etkinli¤i, güvenilir absorpsiyonu ve periferde T3’e monodeiodine olmas› nedeni ile evrensel olarak kullan›lan ilaçt›r. Hipotiroidizm’de T4’ün dozu yaﬂ ilerledikçe azal›r. Yaﬂa göre uygulanan dozlar Tablo IV’de izlenmektedir. Baﬂlang›ç dozu 10-15 µg/kg’d›r. Bir
baﬂka alternatif ilaç dozunun 100 µg/m2/gün
olarak hesaplanmas›d›r. A¤›r hipotiroidizm
vakalar›nda (T4 < 5 µg/dl veya ölçülemez düzeyde) baﬂlang›ç dozunun (prematüre ve gebelik yaﬂ›na göre düﬂük do¤um a¤›rl›kl› bebekler d›ﬂ›nda) 50 µg/gün olmas› önerilir. Bu
bebeklerin tirotoksikoz yönünden yak›ndan izlenmesi gereklidir. Türkiye’de Na-L-tiroksinin
0.1 mg içeren tabletleri bulunmaktad›r. Tablet
günlük olarak ezilir, birkaç ml su veya anne
sütü içinde aç karn›na bebe¤e verilir.

Genel olarak kan örne¤inde TSH 25 µIU/L
(20-30 µIU/L) üzerinde ise ikinci bir spot örnekte TSH tekrarlan›r. ‹lk örnekte TSH > 4050 µIU/L olan bebeklerde ise klinik ve hormonal kontrol gereklidir. Geri ça¤r›lan bebeklerde iyi bir öykü al›n›r, f›zik muayene yap›l›r ve
kemik matürasyonu saptan›r. Serum TSH, T4
(sT4), T3 (sT3) ölçümü sonucu tan› do¤rulan›r
veya ay›rt edilir. Tan›n›n do¤ruland›¤› vakalarda bundan sonraki aﬂama hastal›¤›n etiyolojisine yönelik incelemelerdir. Bunun için hasta
bebeklere ilk aﬂamada tiroid sintigrafisi uygulan›r. Tiroidi görüntülenemeyen bebeklere
ikinci aﬂama tiroidin ultrasonografik incelemesidir. Böylece tiroid agenezisi ile iyot yakalama defektinin ay›r›c› tan›s› yap›labilir. Hacettepe Üniversitesi ‹hsan Do¤ramac› Çocuk
Hastanesi Endokrinoloji Ünitesi’nde yürütülmekte olan konjenital hipotiroidizm taramas›
ak›ﬂ ﬂemas› ﬁekil 2’de gösterilmektedir.

Tedavinin ilk aylar›nda dikkatli bir hormonal
ve klinik monitörizasyon yap›lmal›d›r. Hastalar, serum T4, sT4 ve duyarl› TSH ölçümleri ile
yak›ndan izlenir. ‹zlem s›ras›nda T4 ve T3 normal s›n›rlarda bulunmas›na ra¤men TSH yüksek seyretmekte israr ederse, özellikle bu bulgulara kemik yaﬂ›nda gerilik eﬂlik ediyorsa bu
durum, normal T4 ve T3’e ra¤men tiroksin tedavisinin yetersizli¤ini veya tedaviye uyumsuzlu¤u gösterir.

Bu incelemeler ile hipotiroidizmin etiyolojisi
ayd›nlat›lamazsa veya tan› hakk›nda ﬂüphe
varsa (geçici hipotiroidizm?), üç yaﬂ›ndan
sonra hasta tekrar etiyolojiye yönelik tetkik
edilir. Bunun için tedavi (L-T4) dört hafta süre
ile kesilir. Bu süre sonunda T4 düzeyi düﬂer,
TSH düzeyi yükselir ise kal›c› hipotiroidizm tan›s› ile izleme al›n›r. Bir baﬂka alternatif ise tedavi için verilen dozun 30 gün süre ile yar›ya
indirilmesidir. Bu süre sonunda TSH düzeyi 20
µIU/L’nin üzerine ç›karsa bu bebekler kal›c›
tip KH kabul edilir.

Tedavi s›ras›nda klinik olarak tirotoksikoz belirtileri olmas›na ra¤men TSH yüksek bulunursa TSH “feedback” yetersizli¤i düﬂünülür (direngen TSH). T4 dozu normalin üst s›n›r›n› aﬂt›¤›nda ilaç dozu yaklaﬂ›k %15-20 azalt›l›r.
Tedaviye baﬂland›ktan sonra ikinci ve dördüncü haftalarda, bundan sonra ilk y›l için iki
ayda bir, 1-3 yaﬂ aras›nda üç ayda bir, üç ya-

Tedavi
Konjenital hipotiroidizm tedavisi acildir. Tedavinin baﬂlang›c› ilk iki haftan›n ötesine geç-

Tablo IV. Konjenital hipotiroidizm tedavisinde kullan›lan Na-L tiroksin dozlar›.

Yaﬂ
0
6
1
6
>

- 6 ay
- 12 ay
- 5 yaﬂ
- 12 yaﬂ
12 yaﬂ

Oral Na-L tiroksin dozu
µg/kg/gün
µg/gün
8 - 10
6-8
5-6
4-5
2-3

25 - 50
50 - 75
75 - 100
100 - 150
150 - 200
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ﬂ›ndan sonra 6-12 ayda bir kez yap›lan kontrollerle hastan›n izlenmesi idealdir. Kontrollerde T4, sT4, T3, sT3, TSH ölçümü yap›l›r. ‹lk y›llar alt› ayda, üç yaﬂ›ndan sonra y›lda bir kez
kemik yaﬂ› de¤erlendirilir.
Taraman›n 26. y›l›nda çeﬂitli ülkelerde yürütülen ulusal veya uluslararas› ölçekteki araﬂt›rmalar ile günümüzde yeterli düzeyde veri toplanm›ﬂt›r. Bunlar›n sonuçlar›na göre KH erken
tedavi baﬂlan›r (median 14 gün), yeterli tedavi görür, uygun çevrede yetiﬂtirilirse IQ de¤erleri normal çocuklar›n IQ de¤erleri ile uyumlu
bulunmuﬂtur. Bununla beraber IQ’leri normal
bulunmas›na ra¤men baz› çocuklarda koordinasyon ve ince motor becerilerde yetersizlik
saptanm›ﬂt›r. Bunlar›n derecesi ile baﬂlang›çtaki serum T4 düzeyi ve kemik matürasyonu
aras›nda korelasyon bulunmuﬂ olup bu bulgular yeni aray›ﬂlara yol açm›ﬂt›r.
Literatür bilgilerine göre annede subklinik hipotiroidizm olsa bile fetusta normal beyin geliﬂimini etkilemektedir. Hipotiroidili anneden
do¤an yenido¤anlarda saptanan biliﬂsel (kognitif) eksikliklerin insidans›, normal annelerin
hipotiroidili bebeklerinde gözlenenden daha
yüksek bulunmuﬂtur. Buna karﬂ›n fetal beyin
harabiyeti hipotiroidili anneye verilen T4 tedavisi ile önlenebilir. Bu nedenle annelerin gebelik s›ras›nda hipotiroidizm yönünden taranmalar› ve tedaviye mümkün oldu¤u kadar erken
baﬂlanmas›n›n gereklili¤i gündeme gelmektedir.
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Konjenital adrenal hiperplazi (KAH), adrenal
kortekste kortizol biyosentezindeki kal›tsal
bozukluklardan kaynaklanmaktad›r. Adrenal
bezde kolesterolün kortizole dönüﬂümü, her
biri ayr› birer enzimle katalizlenen beﬂ reaksiyonla gerçekleﬂir. Bu enzimlerden birinin eksikli¤i kortizol sentezinde yetersizli¤e yol açar.
Adrenal korteksten salg›lanan kortizolün hipotalamus ve hipofiz üzerindeki negatif geri beslemesinin ortadan kalkmas›, kortikotropin
“releasing” hormon (CRH) ve adrenokortikotropik hormonda (ACTH) art›ﬂa neden olur.
Artan ACTH, adrenal bezi uyararak hiperplaziye yol açar. Ayr›ca adrenal bezde, eksik olan
enzimin gerisindeki substratlar birikerek mineralokortikoid ve androjen biyosentezine yönelir. Hastal›¤›n klinik bulgular›, enzim eksikli¤inin niteli¤ine göre tuz kayb›, virilizasyon ya
da yetersiz virilizasyondan, hipertansiyona
kadar de¤iﬂen bir yelpazede ortaya ç›kar.
Konjenital adrenal hiperplazinin en s›k
(%95’den fazlas›) görülen biçimi 21–hidroksilaz eksikli¤idir. Hastal›k, 21 hidroksilaz› kodlayan genin mutasyonlar›ndan kaynaklan›r,
otozomal resesif geçiﬂlidir. Enzim eksikli¤inin
derecesine göre hastal›¤›n üç tipi tan›mlanm›ﬂt›r: (1) Tuz kaybettiren tip: Enzim eksikli¤i
tam ya da tama yak›nd›r; glukokortikoid
(kortizol) eksikli¤inin yan› s›ra mineralokortikoid biyosentezi de bozuktur ve yaﬂam›n ilk
haftas›ndan sonra tuz kayb›na yol açar. Enzimin gerisindeki substrat (17-hidroksiprogesteron, 17OHP) birikerek adrenal androjen
sentezine yönelir. Artan androjenler k›z çocuklar›nda, anne karn›nda baﬂlayan virilizasyon ve ambigus genitalyaya yol açar; erkek
çocuklar›nda ise makrogenitosomya görülür.
Do¤umdan sonra hem erkek hem de k›z çocuklar›nda fiziksel ve seksüel geliﬂme h›zlan›r.
(2) Basit virilizan tipte enzim aktivitesi normalin %10’undan düﬂüktür; tuz kayb› yoktur ya
da klinik olarak önemsiz derecededir. Adre-

nalden salg›lanan androjenlerin artmas›na
ba¤l› olarak virilizasyon ortaya ç›kar. (3) Klasik olmayan ya da geç-baﬂlayan tipte ise enzim aktivitesi normalin %20-50’si kadard›r.
Tuz kayb› görülmez, virilizasyon ise yenido¤an ve erken süt çocuklu¤u ça¤›nda belirgin
de¤ildir. Yenido¤an döneminde d›ﬂ genital organlar normal görünümdedir. Çocukluk ça¤›nda her iki cinste erken pübertal geliﬂme
görülebilir. K›z çocuklar›nda ergenlik döneminde, adrenal androjenlere ba¤l› akne, hirﬂütizm, menstrüel bozukluklar, daha ileri yaﬂlarda da infertilite ortaya ç›kar. Moleküler genetik çal›ﬂmalar, enzim aktivitesindeki bozuklu¤un derecesinin, kodlay›c› gendeki mutasyonun tipine ba¤l› oldu¤unu ortaya koymuﬂtur.
Hastal›¤›n kesin tan›s›, bazal 17OHP düzeyleri
ve ACTH testinde altm›ﬂ›nc› dakikada 17OHP
düzeylerinin yüksek bulunmas› ile konulur.
Moleküler genetik çal›ﬂmalar da tan›da kullan›lmaktad›r.
Klasik tipte KAH, özellikle k›z çocuklar›nda,
yenido¤an ya da erken süt çocuklu¤u döneminde de¤iﬂik derecelerde ambigus genitalyaya yol açt›¤›ndan genellikle kolayca tan›nabilir. Erkek çocuklar›nda makrogenitosomya kimi zaman gözden kaçabilir. Bu durumda hipoglisemi, tuz kayb› (hiponatremi, hiperkalemi), kusma, ishal gibi adrenal kriz bulgular›
ortaya ç›kt›¤›nda sa¤l›k kuruluﬂlar›na getirilebilir. Bununla birlikte, do¤umda aﬂ›r› virilize
olmuﬂ k›z çocuklar›nda yanl›ﬂ cinsiyet tayini,
erkek çocuklar›nda ise makrogenitosomyan›n
fark edilmemesi tan›da gecikmeye yol açarak
adrenal kriz ve ölümle sonuçlanabilir.
Klinik tan›ya dayanan insidans ve prevalans
çal›ﬂmalar›nda hastal›¤›n s›kl›¤› farkl› popülasyonlarda 490 ile 67000 canl› do¤umda bir
bildirilmiﬂtir. Ancak k›z/erkek oran›n›n otozomal resesif bir hastal›kta beklenenden yüksek
olmas› (1’in, kimi serilerde 2’nin de üzerinde)
kimi vakalar›n, özellikle de erkek çocuklar›n›n
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yenido¤an döneminde tan› alamadan kaybedilmiﬂ olabilece¤ini düﬂündürmektedir. Yukar›da belirtildi¤i gibi, ambigus genitalyal› k›z
çocuklar›ndan baz›lar›nda do¤umda yanl›ﬂ
cinsiyet tayini, cinsiyet de¤iﬂimini ya da cinsiyet de¤iﬂimine gidilemeyen vakalarda fertilite
ﬂans›n›n yitirilmesi sonucunu do¤urmaktad›r.
Basit virilizan tipte tan›n›n çocukluk hatta ergenlik dönemine dek gecikmesi boy k›sal›¤›na
yol açmaktad›r. Bütün bu sorunlar›n getirdi¤i
kay›plar ve duygusal travma, erken tan›n›n
önemini ve KAH’nin kitlesel taramaya uygun
nitelikler taﬂ›y›p taﬂ›mad›¤› sorusunu gündeme getirmiﬂtir.
Kitlesel tarama gerektiren hastal›klar›n taﬂ›d›klar› özellikler bilindi¤i gibi, klinik tan›n›n
güç olmas›, erken tan› konulup tedavi edilmedi¤i takdirde kal›c› sakatl›¤a yol açmas› ya da
hayati tehlike taﬂ›mas›, tedavi edilebilir olmas›, yeterince ucuz ve güvenilir bir test yöntemi
bulunmas› ve popülasyonda makul bir s›kl›kta görülmesidir.
Yenido¤an döneminde KAH taramas›n›n gerekli olup olmad›¤› konusunda iki türlü düﬂünce vard›r. Taraman›n gereklili¤ini savunanlara
göre, klinik tan›ya dayanan insidans ve prevalans çal›ﬂmalar›nda KAH’l› k›zlar›n, erkeklere
oran›n›n birin oldukça üstünde bulunmas›
özellikle erkek çocuklar›n›n yenido¤an ya da
erken süt çocuklu¤u ça¤›nda tan› alamadan
kaybedildi¤ini göstermektedir. Taraman›n gereksiz oldu¤unu savunanlar ise eskiden, halk
sa¤l›¤› ve çocuk sa¤l›¤› hizmetlerindeki yetersizliklerin, kimi vakalar›n tan› almadan kaybedilmesine yol açt›¤›n› kabul etmekle birlikte,
günümüzde, çocuk ve halk sa¤l›¤› alan›nda
gelinen noktada bu vakalar›n klinik olarak art›k pek kaç›r›lmad›¤› görüﬂünü ileri sürmektedirler. Bununla ilgili kimi yay›nlarda, yak›n tarihte yürütülen prevalans çal›ﬂmalar›nda
k›z/erkek oran›n›n bire yaklaﬂt›¤› belirtilmektedir.
1977 y›l›nda, fenilketonüri ve konjenital hipotiroidi tarama programlar› için Guthrie ka¤›d›na al›nan topuk kanlar›nda 17OHP düzeylerini ölçebilecek bir radyoimmunassay yönteminin geliﬂtirilmesi ile yenido¤anlarda KAH taramas›n› gerçekleﬂtirmek ve yukar›daki soruya
yan›t aramak mümkün olmuﬂtur. Pang ve arkadaﬂlar›, geliﬂtirdikleri yöntemi normal ve
KAH ﬂüphesi olan yenido¤anlarda karﬂ›laﬂt›rarak yöntemin güvenilirli¤ini ortaya koyduktan sonra, KAH s›kl›¤›n›n yüksek oldu¤u bili-
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nen Alaska’da yürüttükleri bir pilot çal›ﬂmada
KAH taramas›n›n yarar›n› ilk kez sorgulad›lar.
Çal›ﬂmada Alaska’da yaﬂayan Yupik Eskimo’lar›nda tuz kaybettiren tipte KAH prevalans›n›n daha önce bilinenden (1:490) daha
s›k (1:282) oldu¤unu saptad›lar. Pilot çal›ﬂma
s›ras›nda, KAH tan›s› kesinleﬂen dört vakadan
yaln›z birisi ambigus genitalya nedeni ile do¤umda tedaviye al›nm›ﬂ, di¤er iki k›z ve bir erkek çocuk ise ancak tarama ile saptanm›ﬂ idi.
Bulgular en az›ndan KAH’nin s›k oldu¤u bilinen toplumlarda yenido¤an dönemi KAH taramas›n›n gereklili¤ini ortaya koyarken, KAH
s›kl›¤›n›n daha az oldu¤u toplumlarda tarama
yürütmeye gerek olup olmad›¤› sorusu henüz
yan›t›n› bulmuﬂ de¤ildi.
1988 y›l›nda Pang ve arkadaﬂlar›, alt› ülkede,
klasik KAH için yürütülen 13 yenido¤an tarama program›n›n 10 y›ll›k sonuçlar›n› bildirdiler
ve sonuçlar› taramadan önceki insidans çal›ﬂmalar› ile karﬂ›laﬂt›rd›lar. Dört bölgede, tarama ile saptanan insidans daha önce bildirilen
insidanstan yüksek bulundu. KAH’nin dünyada en s›k görüldü¤ü iki bölge (Alaska ve La
Reunion/Fransa) de¤erlendirme d›ﬂ›nda b›rak›ld›¤›nda, hastal›¤›n insidans› dünya ölçe¤inde 1:14199 bulundu. Oysa klinik çal›ﬂmalarda bildirilen vakalar›n tümü ele al›nd›¤›nda bu
oran 1:32606 idi.
Klinik tan›ya dayanan çal›ﬂmalarda, tuz kaybettiren tipte KAH, 1980’den önce tüm klasik
KAH vakalar›n›n %33 ile %50’sini oluﬂturmakta idi. 1983’de Fife ve Rappaport’un çal›ﬂmas›nda ise %66 oran›nda bildirilmekte idi. Oysa
tarama sonuçlar›, tuz kaybettirici tipte
KAH’nin vakalar›n %75’ini (1:18850) oluﬂturdu¤unu ortaya koydu. Basit virilizan tipte klasik KAH insidans› ise 1:57543 (vakalar›n
%25’i) bulundu.
Pang ve arkadaﬂlar› 13 tarama program›ndan
üçünde klasik KAH tan›s› alan yenido¤anlardan hiçbirisinin, bir programda üçte ikisinin
di¤er iki programda ise yar›s›n›n, taramadan
geri ça¤›r›ld›klar›nda, mineralokortikoid ya da
glukokortikoid eksikli¤i ile ilgili hiçbir klinik
bulgu göstermedi¤ini saptad›lar. Ayr›ca üç k›z
bebe¤e erkek cinsiyeti verildi¤inin anlaﬂ›ld›¤›n› ve KAH’li 88 k›z bebekten 43’ünün ambigus genitalyaya karﬂ›n, taramaya kadar KAH
tan›s› almam›ﬂ oldu¤unu bildirdiler.
1988’den bu yana yürütülen KAH taramalar›nda elde edilen sonuçlar, halk sa¤l›¤› ve ço-
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cuk sa¤l›¤›ndaki tüm geliﬂmelere ve tarama
program› yürütülen bölgelerde doktorlar›n,
hastal›¤›n klinik bulgular› konusunda daha
uyan›k ve dikkatli davranmas›na karﬂ›n hala
kimi vakalar›n bugün de ancak tarama sayesinde erken tan› alabildi¤ini ortaya koymuﬂtur.

Tarama yöntemleri
Konjenital adrenal hiperplazi taramas›, yaﬂam›n 3-5. günleri aras›nda topuktan, Guthrie
ka¤›d›na al›nan kapiller kanda 17OHP düzeyleri ölçülerek gerçekleﬂtirilmektedir. Bunun
için kapiller kan örne¤i, Guthrie ka¤›d›ndan
ayr›ﬂt›r›ld›ktan sonra, 17OHP düzeyi ya do¤rudan ya da organik çözücü ile ekstraksiyonu
takiben immunoassay yöntemleri kullan›larak
ölçülmektedir. Organik çözücü ile ekstraksiyon, testte interferansa yol açan konjüge steroidleri elimine etmek için kullan›lmaktad›r.
Çal›ﬂmada kullan›lan immunoassay yöntemleri: radyoimmunoasay, floroimmunoassay
(dissociation enhanced lanthanide fluoroimmunoassay, Delfia) ve enzim immunoassaydir (ELISA).
Tarama programlar›n›n ço¤unda genellikle iki
basamakl› bir inceleme kullan›lmaktad›r. ‹lk
basamakta, ekstraksiyon yap›lmadan ölçülen
17OHP düzeyleri yüksek bulunan örnekler,
ikinci kez ekstraksiyon yap›larak çal›ﬂ›l›r. ‹kinci basamakta da 17OHP düzeyi yüksek bulunan bebekler geri ça¤r›larak serum 17OHP
düzeyleri ölçülür.
Kapiller kanda 17OHP düzeyleri, gebelik yaﬂ›,
do¤um a¤›rl›¤› ve örnekleme zaman›na ba¤l›
olarak de¤iﬂmektedir. Prematürelerde, kapiller kandaki 17OHP düzeylerinin, gebelik yaﬂ›
ve do¤um a¤›rl›¤› ile ters orant›l› olarak de¤iﬂti¤i gösterilmiﬂtir. Kord kan› ve yaﬂam›n ilk 48
saatinde al›nan örneklerde de 17OHP düzeylerinin yüksek bulundu¤u bildirilmiﬂtir. Ayr›ca
farkl› tarama programlar›n›n geri ça¤›rmada
kulland›klar› cut-off de¤erleri (bebekleri geri
ça¤›rmak için kullan›lan s›n›r de¤er) birbirinden oldukça farkl›d›r (2.3-46 µg/L). Etkilenmiﬂ bebeklerden elde edilen 17OHP düzeyleri
de farkl› tarama programlar›nda birbirinden
oldukça farkl› bulunmuﬂtur (7.8-247 µg/L).
Bu durum, kapiller kan örne¤ini almak için
kullan›lan filtre ka¤›d›n›n özellikleri ya da la-
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boratuvar yöntemlerindeki farkl›l›ktan ileri
gelmektedir. Bu nedenle her tarama program›nda, taranan bebek say›s› ço¤ald›kça, baﬂlang›çta seçilen cut-off de¤erleri gözden geçirilmeli ve referans de¤erleri prematürelik, do¤um a¤›rl›¤›, örnek alma zaman›, yanl›ﬂ-negatif ve yanl›ﬂ-pozitif sonuçlar göz önünde bulundurularak belirlenmeli, gerekirse cut-off
de¤erleri de¤iﬂtirilmelidir.
Avrupa Çocuk Endokrinoloji Toplulu¤u (ESPE) ile Lawson Wilkins Çocuk Endokrinoloji
Toplulu¤u, 1997’de yap›lan Beﬂinci Ortak
toplant›s›nda, yenido¤an KAH taramalar›n›n
anahatlar›n› yay›mlam›ﬂt›r. Buna göre:
1. Konjenital adrenal hiperplazi taramas›, yaﬂam›n üçüncü ya da dördüncü gününde
(bebe¤e kan transfüzyonu yap›ld›ysa
transfüzyondan önce al›nan kan örneklerinde) 17OHP düzeyleri ölçülerek yap›lmal›d›r. Tarama alt›nc› ya da yedinci güne
dek gecikti ise tuz-kayb› olan bebeklerin
yeterli bir biçimde de¤erlendirilebilmesi
için testler en geç yaﬂam›n dokuzuncu ve
onuncu günlerinde sonuçland›r›lm›ﬂ olmal›d›r.
2. Vücut a¤›rl›¤› 2000 gr’›n ya da gebelik yaﬂ› 36 haftan›n alt›ndaki tüm bebeklerde
14. gün civar›nda ikinci bir test (e¤er kan
nakli yap›lm›ﬂsa kan verilmesinden en az
dört gün sonra olmak kayd›yla) yap›lmal›d›r.
3. Her ﬂüpheli sonuç, normale dönene ya da
KAH tan›s› do¤rulanana kadar yinelenen
testlerle izlenmelidir.
4. 21-hidroksilaz eksikli¤ine ba¤l› KAH tan›s›, gaz kromatografisi-kitle spektrometrisi
ile idrarda steroid analizi ya da bazal ve
ACTH ile uyar›lm›ﬂ kan 17OHP düzeyleri
ölçülerek kesinleﬂtirilmelidir.
5. Her tarama program› potansiyel KAH’li
vakalar›n izlemini (ister hastane ister ev
koﬂullar›nda) bir pediatrik endokrinolo¤un
sorumlulu¤una b›rakmal›d›r.
6. Moleküler genetik çal›ﬂmalar, aileye genetik dan›ﬂma verilmesi ve prenatal tedavinin tart›ﬂ›lmas› ile baﬂlat›labilir.
Konjenital adrenal hiperplazi taramas›, Hacettepe Üniversitesi ‹hsan Do¤ramac› Çocuk
Hastanesi Pediatrik Endokrinoloji Ünitesi
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Araﬂt›rma Laboratuvar›’nda 1997 y›l›nda baﬂlat›lm›ﬂt›r. ‹lk çal›ﬂmada 3800 bebe¤in topuk
kan›nda 17OHP düzeyleri ölçülmüﬂ ve veriler
toplanarak cut-off de¤eri belirlenmiﬂtir. Buna
göre hastanemizde yürütülmekte olan KAH
tarama protokolü ﬁekil 1’de gösterilmektedir.

‹nsidans
Konjenital adrenal hiperplazi insidans›, taramada yakalanan bebeklerin say›s›n›n taranan
bebek say›s›na bölünmesi ile tahmin edilmektedir. 1978-95 y›llar› aras›nda yaklaﬂ›k 16
milyon yenido¤an KAH için taranm›ﬂt›r. Dünya ölçe¤inde KAH insidans›, tarama öncesinde 35000 canl› do¤umda bir olarak hesaplan›rken yenido¤an taramas›ndan sonra bu oran›n 15000 canl› do¤umda bir oldu¤u anlaﬂ›lm›ﬂt›r. Tuz-kaybettiren tipin s›kl›¤› tarama popülasyonunda yaklaﬂ›k %70 civar›ndad›r. Bu
oran klinik araﬂt›rmalardakinden (%33-50) oldukça yüksektir. K›z erkek oran› ise klinik
araﬂt›rmalarda 2:1’in üzerinde iken tarama ile
0.95:1 bulunmuﬂtur. Bu gözlemler taramadan
önce baz› çocuklar›n, özellikle de erkek çocuklar›n›n tuz kayb› ve adrenal krizle kaybedildi¤ini desteklemektedir.
Geri ça¤›rma oran› ve yanl›ﬂpozitif ve yanl›ﬂ-negatif test ler
Konjenital adrenal hiperplazi
tarama programlar›nda geri
ça¤r›lan bebeklerin oran› %
0.02 ile 0.2, yanl›ﬂ pozitiflik
ise %0.019 ile % 0.19 aras›nda de¤iﬂmektedir. Geri ça¤r›lanlar›n %33-77’sini prematür bebekler oluﬂturmaktad›r.
Bunun nedeni tam olarak anlaﬂ›lamamakla birlikte, prematüreli¤in getirdi¤i sorunlar›n yaratt›¤› stresin, adrenal
kortizol üretiminde art›ﬂa yol
açmas› ve karaci¤er iﬂlevlerinin immatürasyonu nedeni
ile 17OHP’nin metabolik klerensinin azalm›ﬂ olmas›na
ba¤lanmaktad›r. Ayr›ca bu
bebeklerin serumunda konjüge steroid metabolitleri de
daha yüksek bulunmuﬂtur.

Geri ça¤›rma oran›n› düﬂürmek amac› ile
programlar›n ço¤unda, gebelik yaﬂ› ya da do¤um a¤›rl›¤›na göre hesaplanan cut-off de¤erleri kullan›lmaktad›r. Bir baﬂka yöntem de
prematüre bebeklerden al›nan örneklerde
17OHP düzeylerinin organik çözücü ile ekstraksiyon yap›ld›ktan sonra çal›ﬂ›lmas›d›r.
Böylece konjüge steroid metabolitleri elimine
edilmekle birlikte bu ikinci yöntem daha karmaﬂ›k ve pahal›d›r.
Bir çal›ﬂmada, yenido¤an KAH tarama program›nda 17OHP düzeyleri uzun süre (3-4 ay)
yüksek seyreden yenido¤anlar›n idrar›nda
steroid analizi gaz kromatograf›si ile çal›ﬂ›ld›¤›nda, 15β-hidroksilli steroidler yüksek bulunmuﬂtur. 15β-hidroksisteroidler fetus, yenido¤an ve amnion s›v›s›nda s›v›da bulunur. ‹nsanda 15β-hidroksilasyon kapasitesi yoktur,
ancak kimi bakteri ve mantarlar, steroidleri
15β pozisyonundan hidroksilleyebilir. Bu nedenle söz konusu bileﬂiklerin yenido¤an ya da
annenin enterohepatik dolaﬂ›m›nda bulunan
mikroorganizmalar taraf›ndan oluﬂturuldu¤u
san›lmaktad›r. Bu bileﬂikler 17OHP tayininde
interferans ve yanl›ﬂ-pozitifli¤e yol açmaktad›r.
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ﬁimdiye kadar yürütülen tarama programlar›nda özellikle prematüre ve düﬂük do¤um
a¤›rl›kl› bebeklerde yanl›ﬂ-pozitiflikten s›k söz
edilmekle birlikte yanl›ﬂ-negatiflik (baﬂka bir
deyiﬂle klasik KAH’li bir vakan›n taramada
kaç›r›lmas›) çok az bildirilmiﬂtir. Örne¤in ‹talya’da yürütülen tarama program› s›ras›nda bir
vakan›n taramada saptanamad›¤›, üçbuçuk
ayl›kken tan› ald›¤› bildirilmiﬂtir. Ayn› programda taramada yakalanamayan klinik tan›
alan bir baﬂka virilize k›z çocu¤unda ise daha
sonra 11-hidroksilaz eksikli¤i oldu¤u anlaﬂ›lm›ﬂt›r. Teksas’tan bildirilen alt› y›ll›k tarama
sonuçlar›nda ise tuz-kaybettiren tipte KAH’li
bir erkek bebe¤in taramada laboratuvar hatas› nedeniyle kaç›r›ld›¤› belirtilmiﬂtir. ‹sveç’te
ise 1.2 milyon bebe¤in tarand›¤› programda
106 vaka taramada yakalanm›ﬂ, 12 tane yanl›ﬂ-negatif vaka saptanm›ﬂt›r. Bu vakalar›n,
taraman›n ilk y›llar›nda yanl›ﬂ-pozitiflik oran›n› düﬂürmek için cut-off de¤erlerinin yükseltilmesi nedeni ile kaç›r›ld›¤› belirtilmiﬂtir.
Bu verilere göre topuk kan›nda 17OHP ölçümüyle yürütülen KAH taramalar›nda sensitivite %85-90 aras›nda de¤iﬂirken spesifisite % 99
civar›ndad›r.

Maliyet-yarar
Verimlilik analizinde düﬂünülmesi gereken iki
unsur vard›r. Bunlardan birisi ekonomik aç›dan verimliliktir; "taraman›n mali getirisi maliyetini karﬂ›lar m›" sorusunun yan›t› ile bulunabilir. ‹kincisi taraman›n hümanistik aç›dan
getirisidir. KAH taramas›n›n yenido¤an baﬂ›na
maliyeti 0.35 ile 3.5 dolar aras›nda de¤iﬂmektedir. Taraman›n getirisi, adrenal kriz ve bunun sekelleri ile kaybedilecek vakalar›n önlenmesinin yan› s›ra gecikmiﬂ tan›n›n getirdi¤i
di¤er sorunlar›n yol açt›¤› duygusal kay›plar›n
da önlenebilmesidir. Adrenal kriz tedavisi ya
da di¤er fiziksel ve duygusal sorunlar›n ekonomik yükü hesaplanabilir. Baz› genetik hastal›klardan farkl› olarak KAH’de erken tan› ve
hormon replasman› yaﬂam kurtar›c› nitelik taﬂ›r. Ayr›ca yaﬂam boyu tedavi gerektirmesine
karﬂ›n etkilenmiﬂ kiﬂilerde zeka düzeyi normal
ya da normalin üzerindedir. Bu kiﬂiler üretken
yurttaﬂlar olabilecek potansiyeldedir. O nedenle üretken bir kiﬂinin topluma yaﬂam boyu
getirece¤i vergi katk›s› maliyet-yarar analizinde kullan›labilir. KAH taramas›n›n dünya ölçe-

¤inde insidans› ve ortalama maliyeti göz önüne al›nd›¤›nda bir ya da iki potansiyel üretken
kiﬂiyi kurtarman›n getirdi¤i ekonomik kazan›m beﬂ vakan›n yakalanmas› için harcanan
gideri karﬂ›lamaktad›r. Bu da maliyet-yarar
analizinde ekonomik yönden taraman›n yararl› oldu¤unu ve yürütülebilirli¤ini ortaya
koymaktad›r.
Sorunlar
Yenido¤an KAH tarama programlar›ndan elde
edilen veriler, taraman›n yarar›n› ortaya koymakla birlikte baz› önemli teorik ve pratik sorunlar›n do¤mas›na yol açm›ﬂt›r. Günümüzde
KAH’nin daha önce bilinenden karmaﬂ›k bir
antite oldu¤u anlaﬂ›lm›ﬂ bulunmaktad›r. Özellikle 21-hidroksilaz eksikli¤ine ba¤l› KAH’nin
daha önce tan›mland›¤› gibi üç farkl› tipe ayr›ld›¤› düﬂüncesini savunmak güçleﬂmiﬂtir.
Bunun yerine KAH’nin, enzim eksikli¤inin derecesine ba¤l› olarak de¤iﬂen bir klinik yelpaze oluﬂturdu¤u düﬂünülmektedir.
Bu düﬂünceye temel oluﬂturan iki tür gözlem
vard›r. Bunlardan ilki erken dönemde tuz kayb› ortaya ç›kmadan geri ça¤r›lan vakalar›n klinik ve laboratuvar (serum elektrolit düzeyleri)
bulgular›n›n basit virilizan formdan farks›z olmas›d›r. Bu vakalarda taramada elde edilen
kapiller 17OHP düzeyleri de tuz kaybettiren ve
ettirmeyen tipleri ay›rmada yard›mc› olmam›ﬂt›r. Serum 17OHP düzeyleri ve plazma renin aktivitesi, yenido¤an döneminde, ay›r›c›
tan›da, süt çocuklu¤u ça¤›nda oldu¤u gibi güvenilir de¤ildir. Geri ça¤r›ld›¤›nda klinik olarak
tuz kayb› olmayan vakalarda, ancak moleküler genetik çal›ﬂmalar, spesifik mutasyon tayini ile hastal›¤›n derecesi ve tedavi plan› konusunda yard›mc› olabilmektedir.
‹kinci gözlem Teksas’ta yürütülen tarama
program›ndan gelmiﬂtir. Tarama testi yaﬂam›n 1-2. haftas›nda tekrarland›¤›nda ya da ilk
test geç yap›ld›¤›nda, taramada yakalanan
geç baﬂlayan (late-onset) KAH vakalar›n›n
say›s›nda art›ﬂ olmaktad›r. Bu tipin, çocukluk
döneminde, süt çocuklu¤u ça¤›ndan sonra ya
da ergenlik ça¤›nda bulgu veren bir bozukluk
olarak bilinmesine karﬂ›n yenido¤an döneminde tan› alabilece¤i gösterilmiﬂtir. Taraman›n temel amac› bu vakalar› yakalamak olmad›¤› halde, elde edilen veriler, 17OHP’nin yükseklik derecesine bak›larak hastal›¤›n farkl›
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tiplerini birbirinden ay›rman›n güçlü¤ünü ortaya koymuﬂtur.
Klasik olmayan tipte KAH vakalar›n›n oldukça s›k görülmesi yenido¤an tarama programlar›n›n yürütülmesinde iﬂleri kar›ﬂt›ran bir unsurdur. Bu tipteki KAH, hafif seyirli olmas› nedeni ile tarama için uygun bir hastal›k de¤ildir.
Ayr›ca taramada yakalanan bu tür bebeklerde
tedavi baﬂlanmas›n›n gerekip gerekmedi¤i
henüz tart›ﬂmaya aç›k bir konudur.
Tarama ile ilgili önemli sorunlardan birisi de
hasta, prematüre ya da düﬂük do¤um a¤›rl›kl› bebeklerde 17OHP düzeylerinde kimi zaman
devam eden yüksekliktir. Bu durum geri ça¤›rma oran›n› ve yanl›ﬂ-pozitifli¤i art›rmas› nedeniyle maliyet-yarar oran›n› olumsuz yönde
etkilemektedir. Ayn› zamanda geri ça¤r›ld›klar› halde sonunda KAH olmad›¤› anlaﬂ›lan
bebeklerin ailelerinde gereksiz endiﬂeye de
neden olmaktad›r. Bütün bunlar›n yan› s›ra,
bu bebeklerin izlemi, özellikle bu durumdaki
erkek yenido¤anlar›n nas›l izlenmesi gerekti¤i
sorusu (hormon tedavisi verilerek mi yoksa
tedavi verilmeden yak›n izlemle mi) henüz
tam anlam›yla yan›tlanabilmiﬂ de¤ildir.
Yanl›ﬂ-pozitiflik oran›n› düﬂürmek için cut-off
de¤erlerinin belirli aral›klarla gözden geçirilmesi d›ﬂ›nda, Japonya’da kullan›lan bir yöntem de, kapiller 17OHP’si yüksek bulunan bebeklerin topuk kanlar›nda ikinci bir test olarak
kortizol çal›ﬂ›lmas›d›r. KAH’de kortizolün düﬂük olmas› beklenirken strese ba¤l› 17OHP
yüksekli¤i olan bebeklerde kortizolün yüksek
bulunmas›n›n ay›r›c› tan›da yard›mc› olaca¤›
ileri sürülmektedir. Ancak ayn› yöntem baﬂka
tarama programlar›nda Japonya’daki kadar
iyi sonuç vermemiﬂtir. Yanl›ﬂ-pozitifli¤i düﬂürmeye yönelik di¤er yaklaﬂ›mlar, laboratuvar
incelemesi aﬂamas›nda organik çözücü ile
ekstraksiyon yap›larak ya da yüksek performansl› s›v› kromatografi yöntemi ile testin
sensitivite ve spesifisitesinin art›r›lmaya çal›ﬂ›lmas›d›r. Bu yöntemler teknik aç›dan karmaﬂ›k ve pahal›d›r.
Sonuç
Konjenital adrenal hiperplazi tarama programlar›n›n temel amac› adrenal kriz ve erken
ölümlere yol açan tuz-kaybettirici tipte KAH
vakalar›n›n erken tan›s› ve virilize k›z çocuklar›nda erken tan› ile yanl›ﬂ cinsiyet seçiminin
önüne geçilmesidir. Bu bak›mdan tarama
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program›n›n yaﬂam›n ilk iki haftas› içinde tan›
koyma olana¤› sa¤layacak biçimde düzenlenmesi gerekmektedir. Taramadan en çok
erkek bebeklerin yarar gördü¤ü bilinmekle
birlikte k›z hastalar›n da yaklaﬂ›k % 25’inin tarama ile tan› ald›¤› bildirilmektedir.
KAH taramas› Guthrie ka¤›d›na al›nan topuk
kan›nda 17OHP düzeylerinin ölçümü ile yürütülür. Bu bak›mdan fenilketonüri ve konjenital
hipotiroidi tarama programlar›na kolayl›kla
entegre edilebilir. Topuk kan›nda 17OHP ölçümü, gerek kullan›lan teknik gerekse de ölçüm yap›lan popülasyonun özelliklerine (gebelik yaﬂ›, do¤um a¤›rl›¤›) ba¤l› olarak oldukça geniﬂ varyasyon gösterdi¤inden her tarama program› kendi cut-off de¤erlerini belirlemelidir.
Taramadan 17OHP yüksekli¤i nedeni ile geri
ça¤r›lan bebeklerin ileri inceleme ve izlemlerinin pediatrik endokrinolog denetiminde yürütülmesi gereklidir.
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YEN‹DO⁄ANDA ‹ﬁ‹TME TARAMA TESTLER‹
Erol BELG‹N
Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi Odyoloji Profesörü

Konjenital iﬂitme kay›plar› insidans› ülkelere
göre farkl›l›k göstermektedir. ABD’de 1500
do¤umda bir iﬂitme kay›pl› çocu¤a rastlan›rken bu oran ‹sveç’te 1/2000, ‹srail’de 1/800
civar›ndad›r. Son y›llarda klini¤imizde yap›lan
çal›ﬂmalar bu oran›n ülkemizde 1/1000 civar›nda oldu¤unu göstermektedir.
Etiyolojik faktörlere göre de ülkeler aras›nda
farkl›l›klar göze çarpmaktad›r. Geliﬂmiﬂ ülkelerde dominant genlerin neden oldu¤u iﬂitme
kay›plar› oran› ülkemize k›yasla oldukça yüksektir. Ancak ülkemizde resesif mutant genlerin ortaya ç›kard›¤› iﬂitme kay›plar›n›n fazlal›¤› dikkati çekmektedir. Bunun nedeni ise akraba evliliklerinin s›kl›¤›d›r. Ayr›ca do¤um
komplikasyonlar› ve postnatal enfeksiyonlar
da ülkemizdeki iﬂitme kay›pl› çocuk say›s›n›n
artmas›nda en önemli faktördür.
"American Opthalmology & Otolaryngology
Association"n›n belirledi¤i riskleri taﬂ›yan bebeklerin iﬂitme kay›pl› olma ihtimali son derece yüksektir. Bu risk kriterleri:
-

Ailede iﬂitme kayb› hikayesinin olmas›,

-

Beﬂinci dakika Apgar skorunun <7,

-

Resüsite edilmiﬂ,

-

Ototoksik ilaçlar kullanm›ﬂ (> 5 gün)

-

Herpes, sif›lis, sytomegalovirus ve rubella
gibi intrauterin fetal enfeksiyonlar,

-

Çok düﬂük do¤um a¤›rl›¤› (<1500 gr),

-

Toksik düzeyde bilirübin düzeyi (> 20
mg/dl)

-

Yüz-al›n ve çene damak gibi bölgelerde
malformasyonlar, aurikular deformitelerin
olmas›,

Araﬂt›rmalar bu risk faktörlerinden en az ikisini taﬂ›yanlarda %90’›n üzerinde iﬂitme kayb›
olabilece¤ini göstermiﬂtir.
Özellikle risk taﬂ›yan yenido¤an bebeklerde
iﬂitmenin de¤erlendirilmesi oldukça önemli ve
gerekli bir uygulamad›r. Bu amaçla dünyadaki birçok ülkede, özellikle ABD, ‹srail ve Avrupa Birli¤i ülkelerinde yenido¤anlar›n taranmas›nda çok önemli mesafeler kaydedilmiﬂtir.
Ülkemizde Hacettepe ve Marmara Üniversitelerinin KBB–Odyoloji Klinikleri’nin öncülü¤ünde tarama testleri baﬂlat›lm›ﬂ ve yayg›nlaﬂt›r›larak sürdürülmektedir.
Her y›l ülkemizde yaklaﬂ›k 1.300.000 do¤um
oldu¤u düﬂünülürse en az 1500–2000 iﬂitme
kay›pl› çocuk nüfusumuza kat›lmaktad›r.
Bu önemli say›daki art›ﬂa ra¤men ülkemizde
geniﬂ çapl› bir tarama projesi baﬂlat›lamam›ﬂt›r. Üniversitemiz odyoloji klini¤i öncülü¤ünde
UNICEF, Sa¤l›k Bakanl›¤› ve Baﬂbakanl›k
Özürlüler ‹daresi Baﬂkanl›¤› ile ortaklaﬂa iﬂitme tarama testlerinin yayg›nlaﬂt›r›lmas› çal›ﬂmalar› sürdürülmektedir.
Risk grubuna giren yenido¤anlar öncelikli olmak üzere, tüm yenido¤anlar›n iﬂitme tarama
testlerinden geçirilmesi, erken tan›, tedavi ve
rehabilitasyon için zorunludur. Çocukta lisan›
kazanma ve konuﬂmaya haz›rl›k hayat›n ilk
aylar›nda baﬂlar. Yenido¤an bebek 72 saat
sonra çevresel sesleri alg›lamaya baﬂlar ve bu
andan itibaren iﬂitsel alg› yetene¤i geliﬂme sürecine girmiﬂtir. Bunu iﬂgüdüsel “babling” ve
“lalling (taklit)” dönemi takip eder. Lisan›n
kazan›lmas› için iﬂitmenin do¤uﬂtan itibaren
normal s›n›rlarda olmas› gerekir. Bu nedenlerle, iﬂitme kayb› ne kadar erken teﬂhis edilirse,
tedavi ve rehabilitasyon o kadar erken baﬂ-
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lar ve lisan geliﬂimi için gerekli iﬂitme alg›s›
sa¤lanm›ﬂ olur.

okuli kaslar›n›n kas›lmas› sonucu gözlerin
kapanmas› refleksidir.

Günümüzde objektif ölçüm yöntemleri, özellikle elektrofizyolojik de¤erlendirmeler yüksek
güvenilirli¤i olan tarama yöntemleridir. Objektif elektrofizyolojik de¤erlendirmeler yan›nda ses uyaran›na karﬂ› davran›ﬂsal cevaplar
da iﬂitme kayb›n›n tan›mlanmas›nda yard›mc›d›r. Objektif elektrofizyolojik ölçümlere geçmeden önce ses uyaran›na karﬂ› davran›ﬂsal
cevaplara de¤inmek uygun olacakt›r. Bu testlerin bir ço¤u hâlâ güncelli¤ini korumaktad›r.

(4) Orienting (Quiet) refleks: Stimulus verilmeden önceki aktivasyonun stimulustan
sonra azalmas›d›r. Gözler aç›l›r pupillalar
geniﬂler.

Davran›ﬂsal cevap sistemleri taraf›ndan üretilen iﬂitsel refleksler, test edilen çocu¤un, nöromusküler aktiviteleri ile karakterizedir. Belirli ﬂiddetlerde verilen sesli uyaranlar sonucunda oluﬂan refleksif davran›ﬂlar uzmanlarca
gözlenerek iﬂitmenin normal olup olmad›¤›
konusunda ön bilgiye sahip olunur.
Yenido¤an bebeklerin tarama iﬂlemleri için,
sessiz bir oda ve belirli bir yöntemle uygulanan uyar›c› sese ihtiyaç vard›r. Yenido¤an bebekler do¤umdan sonraki ilk 72 saat içerisinde çevresel seslere karﬂ› tepkisiz veya çok az
tepkilidir. Bunun nedeni anne karn›nda organizman›n ve dolaﬂ›m sisteminin seslerine al›ﬂma ve adaptasyondur. Bu etki 72 saat sonra
kaybolur ve yenido¤an çevresel seslere tepki
göstermeye baﬂlar. Bu nedenle yenido¤an tarama testleri bu sürenin geçmesinden sonra
yap›lmal›d›r.
Davran›ﬂsal cevaplar›n oluﬂmas› çevresel seslerden ar›nd›r›lm›ﬂ odalarda 90-100 dB lik ses
uyaran› kullan›larak gerçekleﬂir. De¤iﬂik refleksif davran›ﬂlar gözlenir. Bunlar;
(1) Moro refleksi: Ani seslere karﬂ› yenido¤an
bebe¤in gösterdi¤i reaksiyondur. Alt ve
üst ekstremitelerde, boyun kaslar›nda
ekstansiyon hareketi ile karakterizedir. Bu
tür refleksler en iyi derin uyku an›nda ortaya ç›kar.
(2) Startle (Quasi-Moro) refleksi: Bütün vücutta fleksör kaﬂlarda yayg›n bir kas›lma
ﬂeklindedir.
(3) Auro-palpebral refleks: Yüksek ﬂiddetteki
(70 dB ve üzeri) sese karﬂ› orbikülaris

(5) Auditory refleks: ‹ki grupta incelenir.
a) “Arousal” refleks: Pre-stimulus aktivasyon
seviyesinin artmas›d›r (örn: meme emen
bir çocu¤un sesi duyunca emme h›z›n›n
artmas›d›r).
b) “Cessation refleks: Prestimulus aktivasyonda artma veya azalmad›r (Hareket eden
bir çocu¤un aniden durmas›, a¤layan bir
çocu¤un susmas› gibi).
(6) Derin nefes alma cevab› (deep inspiration
response): Yüksek ﬂiddetli sesle uyar›larda yenido¤an›n solunum ritminin de¤iﬂmesi veya stimulustan sonra 15-20 sn
kadar süren derin nefes alma cevab›d›r.
Genellikle ortaya ç›kan refleks özellikleri bebe¤in o andaki fiziksel ve psikolojik durumu
ile iliﬂkilidir. Yap›lan çal›ﬂmalar, Moro refleksin derin uyku, auro-palpebral refleksin, hafif
uyku s›ras›nda, cessation refleksin bebek uyan›k ve aktif oldu¤u anda daha iyi ortaya ç›kt›¤›n› göstermektedir. Yenido¤anlarda refleksin
ortaya ç›kar›labilmesi için uygun ortamlarda
ﬂiddetli seslerin kullan›m› gereklidir. ﬁuras›
unutulmamal›d›r ki, periyodik ve sürekli verilen ses refleksif tepkileri azalt›r veya tamamen
ortadan kald›rabilir.
Yenido¤an iﬂitme taramalar›nda objektif
elektrofizyolojik ölçümlerle iﬂitme konusunda
daha tutarl› bulgular elde edilebilmektedir.
Günümüzde en geliﬂmiﬂ ﬂekilleri ile ABR (Auditory Brainstem Response) odyometre ve
OAE (Otoacoustic Emission) yenido¤an taramalar›nda çok kolay uygulanabilmektedir.
ABR özellikle “click” uyaranlarla 2000-4000
Hz bölgesindeki iﬂitme eﬂikleri hakk›nda fikir
vermektedir. ABR tarama odyometreleri ile
iﬂitmenin normal olup olmad›¤› ve kabaca da
eﬂikler hakk›nda bilgi edinmek mümkündür.
Özellikle V. dalgan›n elde edilememesi iﬂitme
kayb›n›n varl›¤›n›n yüksek bir oranda kan›t›d›r.
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Son on y›lda rutin kullan›ma giren OAE ölçümleri kokleadaki d›ﬂ tüy hücrelerinin emisyonunu ölçmektedir. Güvenirlili¤i çok yüksek
olan bu yöntem hem uygulama hem de zaman aç›s›ndan büyük kolayl›klar sa¤lamaktad›r. Tarama testleri ile iﬂitmenin normal s›n›rlarda olup olmad›¤› kolayca belirlenir. Test
genellikle bebek en az üç günlük olunca uygulanmal›d›r. Herhangi bir d›ﬂ kulak ve orta
kulak patolojisi veya iç kula¤a ses geçisini engelleyen durumlarda testin uygulanmas›
mümkün de¤ildir. Bu nedenle tarama testinden önce kulak burun bo¤az uzman›n›n muayenesi gereklidir. Test, bebe¤in d›ﬂ kulak yoluna yerleﬂtirilen bir prob ile 1-2 dakikada
gerçekleﬂtirilir. Birinci testten kalan bebekler
15 gün sonra ikinci teste ça¤›r›l›r. Sonuca göre bebekler ayr›nt›l› iﬂitme testleri ve inceleme
için odyoloji klini¤ine gönderilir.
Bu nitelikteki tarama testleri, yaz›m›n baﬂ›nda
da belirtti¤im gibi üniversitemizde ve üniversitemizin pilot olarak seçti¤i do¤umevlerinde
özürlüler idaresince desteklenen tarama projeleri ile yürütülmektedir. Hastanemizde ve pilot tarama alan› olarak seçti¤imiz Zübeyda
Han›m Do¤umevi’nde yaklaﬂ›k 8000 yenido¤an taranm›ﬂt›r. Bebekler riskli veya risksiz
olarak ayr›lmam›ﬂ, tüm yenido¤anlar tarama
testine tabi tutulmuﬂtur. Odyoloji klini¤ine
gönderilen ve ileri incelemelerin yap›lan bebeklerden 11’inde ileri derecede sensöri-nöral iﬂitme kayb› saptanm›ﬂt›r. Tam güvenilir
bir istatistiksel analiz olmamas›na ra¤men ülkemizdeki yenido¤an iﬂitme kayb› insidans›
konusunda oldukça önemli ipuçlar› vermektedir. Hedef, ülke düzeyinde tarama test projelerini geliﬂtirmek ve her y›l say›lar› ikibini bulan

iﬂitme kay›pl› yenido¤anlar› belirlemek olmal›d›r. Erken tan› konulan çocuklarda iﬂitme cihaz› ve özel e¤itim yöntemleri uygulanarak lisan geliﬂimi sa¤lanabilmekte ve bu çocuklar
normal okullara entegre olup e¤itimlerini sürdürebilmektedirler. Bu ﬂans›n verilmedi¤i iﬂitme kay›pl› çocuklar ise toplum ve aileler için
çok büyük ›st›rap kayna¤› olarak ömürlerini
sürdürmektedirler.
Bu konuda çocuk hekimlerine çok önemli görevler düﬂmektedir. Subjektif de¤erlendirmeleri yapmak, en az›ndan riskli bebekleri ilgili
merkezlere göndermek ve aileleri bu konuda
bilinçlendirmek ve yönlendirmek yenido¤an›n
ilk muayenesini yapan hekimin önemli görevleri aras›ndad›r.
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GEL‹ﬁ‹MSEL KALÇA D‹SPLAZ‹S‹
Muharrem YAZICI
Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Doçenti

Geliﬂimsel kalça displazisi (GKD), nöromüsküler, hastal›k veya travma gibi bir neden olmaks›z›n, femur baﬂ› ile asetabulum aras›ndaki iliﬂkinin bozuldu¤u bir durumdur. Patoloji
ilk kez Hipokrat taraf›ndan do¤uﬂtan kalça ç›k›¤› (DKÇ) olarak tan›mlanm›ﬂ ve yak›n y›llara kadar bu isimle adland›r›lm›ﬂt›r. Eski Yugoslavya'dan Dr. Klisic (1), 80'li y›llar›n baﬂ›nda DKÇ sözcüklerinin sorunu tan›mlamada
yetersiz kald›¤›n›, daha da önemlisi hatal› bir
de¤erlendirmeye neden oldu¤unu söyleyerek,
GKD sözcüklerinin kullan›lmas›n› önermiﬂtir.
Bu öneri sadece terminolojik bir tercihi de¤il,
ayn› zamanda patolojik anatomi ile ilgili yeni
bir de¤erlendirmeyi de içermektedir. DKÇ olarak adland›r›lan hastalarda, kalça eklem iliﬂkisi bozulmuﬂ olsa da ancak küçük bir k›sm›nda tan› an›nda gerçek ç›k›k söz konusudur.
Dolay›s›yla, "ç›k›k" tan›m› hastalar›n hepsi
için geçerli de¤ildir. Daha önemlisi, ç›k›kl›
hastalar›n üçte birinde do¤um s›ras›nda kalça
yerindendir, ç›k›k do¤umu izleyen günler içinde geliﬂir. Bu nedenlerle, henüz ICD (International Classification of Diseases) listesine girmemiﬂ olsa da, ça¤daﬂ literatürde sorunu tan›mlamak için tercih edilen güncel terminoloji GKD'dir.

Hastal›¤›n tan›m›
Geliﬂimsel kalça displazisi tan›s›, femur baﬂ›n›n asetabulum içinde yer ald›¤›, ancak örtünmenin yetersiz oldu¤u hipoplazi vakalar›ndan
femur baﬂ›n›n kolayl›kla asetabulum d›ﬂ›na ç›kart›labildi¤i instabilitelere; baﬂ ve asetabulum aras›ndaki iliﬂkinin tamamen bozuldu¤u,
baﬂ›n asetabulum d›ﬂ›nda yer ald›¤› tam ç›k›klara kadar geniﬂ bir yelpazeyi içerir. Pek çok
sendromun bir parças› olarak görülen ve ke-

mik çat›daki yap›sal anomalilerle seyreden ç›k›klar (teratolojik) ve kalça çevresi kas dengesizli¤ine ba¤l› (nöromüsküler) ç›k›klar bu
tan›m›n kapsam› d›ﬂ›ndad›r.

Embriyoloji
Femur baﬂ› ve asetabulum, embriyolojik olarak ayn› ilkel mezankim hücre blo¤undan geliﬂir. ‹ntrauterin yaﬂam›n 7-8. haftalar›nda bu
blokta bir yar›k oluﬂarak iki kemik birbirinden
ayr›lmaya baﬂlar. Yaklaﬂ›k 11. hafta sonunda
eklem büyük ölçüde ﬂekillenir. Do¤um an›nda
önemli bir bölümü k›k›rdaktan oluﬂan eklemin
geliﬂimi postnatal dönemde de devam eder
(2). Asetabulumu çevreleyen ve fibroz k›k›rdak yap›daki labrum, femur baﬂ›n› çepeçevre
kavrar ve k›k›rdak model üzerinden gerçekleﬂen kemikleﬂme ile asetabulum son ﬂeklini
kazan›r. Geliﬂimin prenatal veya postnatal
aﬂamalar›nda meydana gelen ve bu iliﬂkiyi
bozan herhangi bir neden, süreci olumsuz
yönde etkileyerek displaziyle sonuçlan›r. Herhangi bir eklemi oluﬂturan kemiklerin normal
yap› ve fonksiyonlar›n› kazanabilmeleri için, o
eklem için tan›mlanm›ﬂ anatomik iliﬂkinin kurulmuﬂ ve geliﬂim süreci boyunca korunmuﬂ
olmas› ﬂartt›r. Eklem komponentleri aras›nda
karﬂ›l›kl› temas›n ve yük aktar›m›n›n olamad›¤› durumlarda, yap›sal ve fonksiyonel sorunlar›n ortaya ç›kmas› kaç›n›lmazd›r. Kalça özelinde, asetabulum ve femur baﬂ›n›n birbirine
uyumlu iki hemisfer olarak geliﬂebilmesi ancak, bu iki kemi¤in her pozisyonda temas› ve
karﬂ›l›kl› yük aktar›m› ile mümkündür. Aksi
takdirde asetabulumun s›¤ ve femur baﬂ›n›n
deforme olmas› kaç›n›lmazd›r.
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‹nsidans
Baz› toplumlarda GKD’nin daha s›k görüldü¤ü
eskiden beri bilinmektedir. Örne¤in Çekoslavakya'da yenido¤an döneminde saptanan
instabilite s›kl›¤› %5 olarak bildirilmiﬂ, ilk bir
yaﬂ içinde bu s›kl›¤›n baz› ülkeler için %8.4'e
kadar ulaﬂabildi¤i söylenmiﬂtir (3). Bildi¤imiz
kadar›yla ülkemizde bugüne kadar yenido¤an
instabilite s›kl›¤›n› araﬂt›ran ve do¤ru kurgulanm›ﬂ bir çal›ﬂma yoktur. Yaﬂam›n ilk iki y›l›ndaki insidansla ilgili yap›lm›ﬂ iki ayr› çal›ﬂmada oran yaklaﬂ›k %1.5 olarak bulunmuﬂtur
(4,5). Bu rakam displaziden tam ç›k›¤a kadar
tüm kalçalar› içermektedir. Türkiye'de y›lda
yaklaﬂ›k 1.400.000 canl› do¤um olmaktad›r.
Bu rakamlara göre, her y›l yaklaﬂ›k 20.000
GKD'li çocukla karﬂ› karﬂ›ya oldu¤umuzu
söyleyebiliriz.
Yenido¤an döneminde instabil olan kalçalar›n
yar›ya yak›n›, do¤al eklem hareketlerine izin
verildi¤i takdirde kendili¤inden iyileﬂebilir.
Buna karﬂ›l›k, do¤umu takip eden günlerde
kalçada instabilite saptanmayan çocuklarda,
dizler ekstansiyona zorlanarak bezlendikleri
takdirde, kalça instabilitesi geliﬂebilir.
Do¤um sonras› tüm bebekler kalça ve dizlerini fleksiyonda tutarlar. Fizyolojik kontraktür
olarak da adland›r›lan bu görünüm, intrauterin
pozisyonun do¤um sonras›nda sürdürülmesi
ile iliﬂkilidir. Gerek iliopsoas gerekse hamstring kaslar› göreli olarak k›sad›r (6). Kaslar›n
yeni postüre uyumu 2-3 hafta sürebilir ve bu
süre sonunda çocuk bacaklar›n› rahatça uzatabilir hale gelir. Bu do¤al geliﬂime f›rsat tan›nmaz, kalça ve dizler erkenden ekstansiyona zorlan›rsa, kas boylar› akut olarak uzayamaca¤› için ya kemikler k›r›lacak, ya kaslar
kopacak ya da en zay›f nokta olan eklemlerde ç›k›klar geliﬂecektir. Anneden geçen hormonlar›n etkisiyle ligamentöz laksitesi olan bir
bebekte bu zorlay›c› manevralar›n en yo¤un
etkisi kalça eklemi üzerine olmakta ve instabiliteler geliﬂmektedir.
‹nsidans çal›ﬂmalar›, taraman›n yap›ld›¤› yaﬂ
ve o ana kadar bebe¤e uygulanan bak›mla
do¤rudan iliﬂkilidir. Ülkemizle ilgili gerçek verileri elde edebilmek için, -en az›ndan- bir

merkezdeki tüm do¤umlar istisnas›z olarak
hem yenido¤an döneminde hem de birinci aydan sonra taranmal›, bu süre içinde bacaklar›
ekstansiyona zorlayacak tüm manevralardan
kaç›n›lmal›d›r.

Klinik bulgular
Yenido¤an kalça muayenesi sistemik muayenenin ayr›lmaz bir parças›d›r. Daha önce vurgulanan fleksiyon postürünün görülmemesi,
ilk günlerde çocu¤un bacaklar›n› rahatl›kla
uzatabiliyor olmas› uyar›c› olmal›d›r. Kalça
eklemi ç›k›k bebeklerde, abdüksiyon k›s›tl›
olabilir. Supin pozisyonda yatan sa¤l›kl› bir
yenido¤anda, pelvis stabilize edildikten sonra
kalçalar›na yaklaﬂ›k 75 derece abdüksiyon,
30 derece addüksiyon yapt›r›labilir. Abdüksiyon k›s›tl›l›¤›na karar vermek için, bebe¤in sakin olmas› ﬂartt›r. A¤layan bir çocukta istemli
kontraksiyon nedeniyle yanl›ﬂ izlenim edinilebilir. Normal geniﬂlikte abdüksiyon hareketi
GKD varl›¤›n› ay›rt ettirmez. Displazik veya
instabil kalçalarda abdüksiyonun normal olaca¤› unutulmamal›d›r.
Uyluk iç yüzündeki plilerin asimetrik olmas›
tek tarafl› ç›k›k bulgusu olabilir. Ancak bilateral ç›k›klarda asimetrinin olmayaca¤› hat›rlanmal›d›r. Daha önemlisi hiçbir kalça patolojisi
olmad›¤› halde pli asimetrisi olabilir. Dolay›s›yla asimetrik pli varl›¤› güvenilir bir bulgu
olarak kabul edilmemelidir. Dikkatli gözler bilateral ç›k›kl› bir çocukta perinenin normalden
daha geniﬂ oldu¤unu fark edebilir. E¤er tam
ç›k›k sözkonusu ise o ekstremitede göreli bir
k›sal›k sözkonusudur. Bu k›sal›¤› fark etmenin
en kolay yolu, diz ve kalçalar› 90 derece fleksiyona getirmek ve her iki diz yüksekli¤ini
mukayese etmektir. ‹ki tarafl› ç›k›klarda herhangi bir asimetri saptanmaz.
‹yi bilinen ve s›k kullan›lan iki muayene yöntemi, Ortolani ve Barlow testleridir. Birincisi
ç›k›k bir kalçan›n redükte olabilirli¤ini, ikincisi
ise yerinde bir kalçan›n kolayl›kla ç›kart›labildi¤ini gösterir. Pozitif olmalar› anlaml›d›r, ancak negatif olmalar› durumunda kalçan›n tümüyle sa¤l›kl› oldu¤unu söyleyemeyiz. Üç
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dört aydan büyük çocuklarda, kalça tam ç›k›¤› olsa bile eklem kapsülü sertleﬂti¤i, eklem
içi fibrotik materyalle doldu¤u kalça redükte
edilemeyebilir ve Ortolani testi negatif olarak
al›n›r. Görüldü¤ü klinik muayene usullerinin
büyük ço¤unlu¤u kalçan›n tam ç›k›k olmas›
halinde pozitif sonuç verir. Bu durum, GKD'li
hastalar›n önemli bir k›sm›n›n (%90'a yak›n)
basit klinik muayene testleriyle ile tan›namayaca¤› anlam›na gelir.

Risk faktörleri
Baz› bebeklerin GKD için riskli olduklar› bilinmektedir (7). ‹ntrauterin geliﬂim sürecinde
kalçan›n rahat hareket etmesini engelleyecek
ilk do¤um (s›k› uterus), ço¤ul gebelik gibi faktörler GKD riskini artt›r›r. K›z bebekler, özellikle ilk k›z bebekler daha risklidir. ‹ntrauterin s›k›ﬂmayla iliﬂkili oldu¤u bilinen (intrauterin
moulding abnormalities) kas iskelet sistemi
sorunlar›n›n -tortikollis, platibasi, metatarsus
adduktus gibi varl›¤› kalça sorunlar› aç›s›ndan
uyar›c› olmal›d›r. Pozitif aile öyküsü ciddi bir
risk faktörü olarak bilinir. Anne-babas› sa¤l›kl›, bir kardeﬂinde GKD olan bir bebekte, kalça
sorunu olas›l›¤› %6 iken, anne-babadan birinde kalça ç›k›¤› varl›¤› riski %12'ye, hem
anne/babas› hem de kardeﬂin GKD'li olas› ise
riski %36'ya ç›kartmaktad›r (8). Anne-baba
akrabal›¤› GKD için de bir risk faktörü olarak
kabul edilmelidir. Son olarak do¤um sonras›
ilk 2-3 haftal›k dönemde kundak yap›lan bebekler de GKD riski anlaml› olarak yükselmektedir.

Görüntüleme yöntemleri
Sadece klinik muayene ile GKD'li hastalar›n
önemli bir k›sm›na tan› konamayaca¤› daha
önce vurgulanm›ﬂt›. Bu dönemde kemiklerin
büyük k›sm› k›k›rdak yap›da oldu¤u için, radyolojik incelemelerin tan›sal de¤eri s›n›rl›d›r.
Günümüzde en güvenilir tan› arac› kalça
ultrasonografisi’dir. Ultrasonografi ile, radyasyon kullanmaks›z›n kalça eklemini görüntülemek, daha önemlisi k›k›rdak yap›lar hakk›nda
fikir sahibi olmak mümkündür (9).
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‹deal olan, tüm yenido¤an kalçalar›n› fizik
muayene ve ultrasonografi ile incelemektir.
Ancak bu yaklaﬂ›m›n ülkemiz için gerçekçi
olmad›¤› aç›kt›r. Bu nedenle en az›ndan hastanede do¤an riskli bebekler ultrasonografi ile
de¤erlendirilmelidir.

Önleyici çal›ﬂmalar
Koruyucu hekimlik için üç yaklaﬂ›m uygulanabilir: Primer: hastal›k riskini azalt›c› tedbirler
(aﬂ›lama, beslenme); Sekonder: hastal›¤› presemptomatik dönemde yakalama ve tedavi
etme (tarama); Tersiyer: semptomatik hastal›klar› tan›ma (Komplikasyon ve erken ölümleri önleme). GKD için seçilecek yaklaﬂ›m sekonder önleyici tedbirler olmal›d›r. Akraba evliliklerinin ve ailede GKD'li birey olan annebabalar›n olas› kalça sorunlar› yönünden uyar›lmas› gecikmeleri önleyebilir. Risk faktörlerinin öncelikle sa¤l›k personeli taraf›ndan iyi bilinmesi ve tüm toplumun bu konularda bilinçlendirilmesi önemli bir toplumsal görevdir.
Do¤um sonras› kalçan›n serbest hareketlerine
izin veren bol giysilerin ve bol ara bezlerinin
tercihi, istisnas›z tüm bebekler için önerilmelidir. GKD'nin önmeli bir sa¤l›k sorunu oldu¤u
Japonya (10) ve Yugoslavya'da (1) tüm yenido¤anlara devlet taraf›ndan paras›z don da¤›t›lmas›yla insidans anlaml› miktarda düﬂürülebilmiﬂtir. Çocu¤un taﬂ›nmas› ve emzirilmesi
esnas›nda kalçalar›n ekstansiyon ve abdüksiyona zorlanmamas› gere¤i tüm annelere defalarca hat›rlat›lmal›d›r. Yenido¤an fizyolojik
postürünün önemi öncelikle sa¤l›k personeli
taraf›ndan anlaﬂ›lmal›, ekstansiyon zorlamalar›ndan kaç›n›lmal›d›r. Do¤um sonras› çocu¤un ayaklar›ndan tutularak baﬂaﬂa¤› sallanmas›, ayn› iﬂlemin her banyo sonras› aile taraf›ndan tekrarlanmas›, boy ölçme maksad›yla
çocuk kalça ve dizinin ekstansiyona zorlanmas›, bebe¤in bacaklar›na germe egzersizleri
yapt›r›lmas› bu fizyolojik postürü, dolay›s›yla
do¤al geliﬂimi sekteye u¤ratan manevralard›r.
Hepsinden önemlisi, kundak uygulamas› yenido¤an kalças›n›n can düﬂman›d›r. Kundak
içinde abdüksiyon ve ekstansiyona zorlanan
kalçan›n, özellikle risk faktörlerine de sahipse
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ç›kmas› kaç›n›lmazd›r. Kalçalar›n özellikle do¤um sonras› ilk bir ay için çok hassas oldu¤u
unutulmamal›, kunda¤a yaﬂam›n hiçbir döneminde ve hiçbir zaman izin verilmemelidir.
Sonuç
1. GKD zaman›nda teﬂhis ve tedavi edildi¤i
takdirde tümüyle düzelebilen bir hastal›kt›r. Tüm yenido¤anlar›n ultrasonografi ile
tarand›¤› Avusturya gibi ülkelerde, GKD
nedeniyle cerrahi giriﬂim gereken hasta
oran› %0'a düﬂürülebilmiﬂtir.
2. Do¤um s›ras›nda GKD'li vakalar›n yaklaﬂ›k üçtebirinde ç›k›k vard›r. Önemli bir
k›sm›nda patoloji do¤um sonras› geliﬂir.
3. Yenido¤an muayenesi ile vakalar›n tamam›na tan› koymak mümkün de¤ildir. Özellikle riskli bebekler ultrasonografi ile taranmal›d›r.
4. Do¤um sonras› kalçan›n normal geliﬂimine izin verilmesi halinde, vakalar›n önemli bir k›sm› kendili¤inden düzelebilir. Bebeklere bol giysiler giydirilmesi, kalçalar›n
ekstansiyona zorlanmamas› sa¤l›k personeli ve aile taraf›ndan iyi bilinmelidir.
5. Ülkemiz için ciddi bir toplumsal sorun olan
kundak uygulamas›na izin verilmemelidir.
‹lk bir ayl›k dönemde, çok k›sa süreyle bile uygulansa kalça için yeterli zarara sebep olabilir.
6. GKD koruyucu hekimli¤i, kan dökmeden
kazan›lan bir savaﬂa benzetilebilir. E¤er
bebeklerimizi iyi muayene eder, kalça geliﬂimini olumsuz etkileyen hatal› uygulamalardan vazgeçer ve sorunlu hastalar›
erken dönemde basit yöntemlerle tedavi
edersek, ileriki yaﬂlarda karmaﬂ›k ameliyatlar geçirmelerini veya sakat kalmalar›n› önleyebiliriz.

GKD, zaman›nda teﬂhis ve do¤ru tedavi ile
tamamen düzelebilir bir hastal›kt›r.

KAYNAKLAR
1. Klisic P, Pasic D. Progress in the preventive
approach to developmental dysplasia of the
hip. J Pediatr Orthop Part B, 1993; 2: 108-111.
2. Hinderaker T, Daltveit AK, Irgens LM, Uden A,
Reikeras O. The impact of intrauterine factors
on neonatal hip instability: an analysis of
1,059,479 children in Norway. Acta Orthop
Scand 1994; 65:239-242.
3. Tönnis D. Congenital dysplasia and dislocation
of the hip in children and adults. Berlin-Heidelberg: Springer Verlag, 1987.
4. Bay›nd›r ﬁ, Tan›ﬂ Z. Boﬂ bat›n filmlerinde tesadüfen karﬂ›laﬂ›lan do¤uﬂtan kalça ç›k›¤› ve di¤er kalça patolojileri. Hacettepe T›p Cer Bül
1970; 3: 220-31.
5. Kutlu A, Memik R, Mutlu M, Kutlu R, Arslan A.
Congenital dislocation of the hip and its relation to swaddling in Turkey. J Pediatr Orthop
1992; 12: 598-602.
6. Yamamuro T, Ishida K. Recent advances in the
prevention, early diagnosis, and treatment of
congenital dislocation of the hip in Japan. Clin
Orthop 1977; 126: 167-169.
7. Tönnis D, Storch K, Ulbrich H. Results of newborn screening for CDH with and without sonography and correlation of risk factors. J Pediatr Orthop 1990; 10: 145-52.
8. Wynne-Davies R. Acetabular dysplasia and familial joint laxity: two etiological factors in congenital dislocation of the hip: a review of 589
patients and their families. J Bone Joint Surg
Br 1970; 52: 704-716.
9. Bialik V, Wiener F, Benderly A. Ultrasonography and screening in developmental displacement of the hip. J Pediatr Orthop Part B
1992; 1: 51-54.
10. Ishida K. Prevention of the onset of congenital
dislocation of the hip. In: Ando M (ed). Prevention of Congenital Dislocation of the Hip in Infants. Asahikawa, Japan: Yamado Co., 1993:
1-10.

36

Türk Neonatoloji Derne¤i Bülteni • Say›: 5 – Bahar 2002

Haberler
I. AKDEN‹Z ÜLKELER‹ NEONATOLOJ‹
DERNEKLER‹ B‹RL‹⁄‹
(UMENS) KONGRES‹
3-6 Eylül 2003, Ç›ra¤an Oteli, ‹stanbul
Kongre Baﬂkan›: Prof. Dr. Gülay Can
UNION OF MEDITERRANEAN NEONATAL
SOCIETIES
Kuruluﬂ: 24 ﬁubat 2001, ‹stanbul
Kurucu Ülkeler: ‹srail, M›s›r, Türkiye, Yunanistan
Konsey
Egyptian Society for Neonatal and
Preterm Care
Gamal Samy Aly, Khalid Taman,
Mohamed El Barbury

Hellenic Society of Perinatal Care
Ioannis Sofatzis, Angeliky Kapiki,
E. Farri-Konstopoulou
Israel Neonatal Society
David Bader, Cathy Hammerman, Agi Golan
Turkish Neonatal Society
Gülﬂen Erdem, Murat Yurdakök, Aytu¤ At›c›
Yönetim Kurulu
Gamal Samy Aly, Baﬂkan
Murat Yurdakök, Baﬂkan Yard›mc›s›,
Seçilmiﬂ Baﬂkan
David Bader, Baﬂkan Yard›mc›s›
Aytu¤ At›c›, Genel Sekreter
E. Farri-Kostopoulou, Sayman
Mohamed El Barbury, Üye
Cathy Hammerman, Üye
Angeliky Kapiki, Üye
Gülay Can, Kongre Baﬂkan›

Türk Neonatoloji Derne¤i Bülteni • Say›: 5 – Bahar 2002

I. AKDEN‹Z ÜLKELER‹ NEONATOLOJ‹
DERNEKLER‹ B‹RL‹⁄‹
(UMENS) KONGRES‹
3-6 Eylül 2003, Ç›ra¤an Oteli, ‹stanbul
Kongre Baﬂkan›: Prof. Dr. Gülay Can
UNION OF MEDITERRANEAN NEONATAL
SOCIETIES
Kuruluﬂ: 24 ﬁubat 2001, ‹stanbul
Kurucu Ülkeler: ‹srail, M›s›r, Türkiye, Yunanistan
Konsey
Egyptian Society for Neonatal and
Preterm Care
Gamal Samy Aly, Khalid Taman,
Mohamed El Barbury

Hellenic Society of Perinatal Care
Ioannis Sofatzis, Angeliky Kapiki,
E. Farri-Konstopoulou
Israel Neonatal Society
David Bader, Cathy Hammerman, Agi Golan
Turkish Neonatal Society
Gülﬂen Erdem, Murat Yurdakök, Aytu¤ At›c›
Yönetim Kurulu
Gamal Samy Aly, Baﬂkan
Murat Yurdakök, Baﬂkan Yard›mc›s›,
Seçilmiﬂ Baﬂkan
David Bader, Baﬂkan Yard›mc›s›
Aytu¤ At›c›, Genel Sekreter
E. Farri-Kostopoulou, Sayman
Mohamed El Barbury, Üye
Cathy Hammerman, Üye
Angeliky Kapiki, Üye
Gülay Can, Kongre Baﬂkan›

37

