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: Aşırı düşük doğum ağırlıklı
: Bronkopulmoner displazi
: Continuous positive airway pressure
: Çok düşük doğum ağırlıklı
: European Society of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition
: High flow nasal cannula
: “hemodynamically significant” PDA
: İntraventriküler kanama
: Mekanik ventilasyon
: nasal continuous positive airway pressure
: Nekrotizan enterokolit
: Non-invazif ventilasyon
: Pozitif basınçlı ventilasyon
: Patent duktus arteriyozus
: Positive end-expiratory pressure
: Prostaglandin I2 (prostasiklin)
: Pulmoner hipertansiyon
: Postmenstrüel
: Periventriküler lökomalazi
: Respiratuar distres sendromu
: Respiratory instability of prematurity
: Randomize kontrollu çalışma
: Retinopathy of prematurity
: Süperoksit dismutaz
: Serebral palsi
: Yenidoğan yoğun bakım ünitesi

KANIT VE ÖNERİ DÜZEYLERİ
Kanıt
Düzeyleri
1 ++

Yüksek kaliteli meta-analizler, RKÇ’ların sistematik derlemeleri veya önyargı riski çok düşük
olan RKÇ’lar

1+

İyi yönetilmiş meta-analizler, sistematik derlemeler veya önyargı riski düşük olan RKÇ’lar

1–

Yüksek önyargı riski olan meta-analizler, sistematik derlemeler veya RKÇ’lar

2 ++

Vaka kontrol veya kohort çalışmaların yüksek kaliteli sistematik derlemesi
Çok düşük önyargı riski olan yüksek kaliteli vaka kontrol veya kohort çalışmaları

2+

Düşük önyargı riski olan yüksek kaliteli vaka kontrol veya kohort çalışmaları

2–

Yüksek önyargı riski olan, iyi yönetilmiş vaka kontrol veya kohort çalışmalar

3

Non-analitik çalışmalar, ör: vaka sunumları, vaka serileri

4

Uzman görüşü

Öneri
Düzeyleri

A

En az bir 1++ düzeyindeki meta-analiz, sistematik derleme veya RKÇ olan ve hedef kitleye
doğrudan uygulanabilen veya esas olarak 1+ düzeyindeki çalışmalardan oluşan, hedef kitleye
doğrudan uygulanabilen ve sonuçlarda tutarlılık gösteren kanıt kitlesi

B

2++ düzeyindeki çalışmalardan oluşan, hedef kitleye doğrudan uygulanabilen ve sonuçlarda
tutarlılık gösteren kanıt kitlesi veya
1++ veya 1+ düzeyindeki çalışmalardan tahmin edilen kanıt

C

2+ düzeyindeki çalışmalardan oluşan, hedef kitleye doğrudan uygulanabilen ve sonuçlarda
tutarlılık gösteren kanıt kitlesi veya
2++ düzeyindeki çalışmalardan tahmin edilen kanıt

D

Kanıt düzeyi 3 veya 4 olan çalışmalar veya
2+ düzeyindeki çalışmalardan tahmin edilen kanıt

RKÇ: randomize kontrollu çalışma
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1. AMAÇ VE TANIM
1.1. Giriş ve Amaç
• Bronkopulmoner displazi (BPD) prematürelik ile ilişkili
en önemli kronik pulmoner morbidite ve mortalite
nedenlerinden biridir.
• BPD aynı zamanda uzun süreli önemli nörogelişimsel
gerilik riski ile ilişkilidir.
• BPD’li hastaların bakımı ve izlemi aileler, sağlık sistemi,
toplum ve ülke için önemli bir sosyal ve ekonomik yüke
neden olur.
• Bu rehberin amacı, ülkemizde yenidoğan yoğun bakım
ünitelerinde (YYBÜ) izlenen ve BPD tanısı konulan veya
risk altında olan prematüre bebeklerin tanısı, tedavisi,
kısa ve uzun süreli izlemi ve korunması ile ilgili olarak
güncel ve kanıta dayalı tıbbi bilimsel veriler temel
alınarak ortak ve standart bir görüş ve bakım birliği
oluşturmaktır.
1.2. Ülkemizde BPD’de Korunma, Tanı, Tedavi ve İzlemde
Belirlenen Sorunlar
• Preterm doğum hızının kontrol edilmesi: Ülkemizde
yardımlı üreme teknikleriyle ilişkili yasal mevzuat
sürekli değişikliğe uğramakta, adölesan gebelikler
(çocuk gelinler) önemli bir sorun oluşturmakta ve
ailelerin çok çocuk sahibi olması teşvik edilmekte

• Perinatal merkezlerin preterm eylem ve erken
membran rüptürüne eşlik edebilecek koryoamniyonit
tedavisi protokolleri değişkenlik göstermektedir.
• Özellikle

BPD

riski

taşıyan

küçük

prematüre

bebeklerin (gebelik yaşı <28 hafta) doğumu sırasında,
doğuma bebekten sorumlu konumda katılan ekiplerin
niteliği, sayısı ve uygulanan doğum salonu girişimleri
değişkendir.
• Doğum sonrası ilk solunum desteği şekilleri değişken
olmakla birlikte, özellikle BPD riski taşıyan küçük
prematüre bebeklerin çoğu doğum salonunda entübe
olarak çıkmakta ve yenidoğan ünitelerinde ilk seçenek
olarak entübe mekanik ventilasyon (MV) desteği
almaktadır. Entübe MV desteği bazı merkezlerde çok
uzun süreler uygulanmaktadır.
• Surfaktan

preparatları

farklı

doz,

sayı

pozisyonlarda uygulanabilmektedir. Bazı durumlarda
surfaktan tedavisi çok sayıda tekrarlayan dozlarda
kullanılmaktadır.
• BPD gelişiminde etkisi olduğu bilinen:
- Sıvı-elektrolit tedavisi desteği
- Beslenme protokolleri

olduğu için preterm doğumların önlenmesi ilkesinin

- Patent duktus arteriyozusa (PDA) tanısal ve tedavi

korunması güçleşmektedir.

		 amaçlı yaklaşım biçimleri

• Ülkemizde perinatal merkezlerde preterm eylem riski
varlığında prenatal steroid tedavisi konusunda ortak

ve

- Postnatal enfeksiyonlardan korunma, tanı ve tedavi
		 protokolleri değişkenlik göstermektedir.

bir görüş birliği bulunmamakta ve uygulama sıklığı
değişmektedir.
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• Respiratuvar distres sendromu (RDS) tanısı için geç,

solunum destek gereksinimlerini yansıtmıyor olması

BPD tanısı için erken olan postnatal 1-3 haftalar

ve özellikle ek O2 desteği için O2-hava karıştırıcıları

arasındaki solunum desteği gereksinimi durumu

kullanılmadığı

“BPD”, “BPD’ye gidiş”, hatta “RDS” veya değişik

taşımasıdır. Her iki gebelik yaş grubu için değerlendirme

şekillerde tanımlanmakta, “yeni BPD” tanımı yeterince

anında ek O2 gereksiniminin olmamasının “hafif BPD”

özümsenemediği için çeşitli merkezlerden bildirilen

olarak tanımlanmasının da algı karışıklığına yol açtığı

BPD sıklıkları da değişkenlik göstermekte ve genel

düşüncesini taşıyoruz.

sıklık bilinmemektedir.

durumlarda

yorumunun

güçlük

• Bunun yanında Bancalari E. ve Jobe AH. tarafından,

• Küçük prematüre bebeklerde postnatal 1. haftadan

prematüre bir bebekte yaşamın ilk haftası ile BPD

itibaren, başta değişik preparatları değişik tedavi

tanısı konulacağı zaman arasında geçen yaklaşık 3

şemaları ile uygulanan steroidler olmak üzere, A

haftalık süreçte devam eden solunum sıkıntısı ve

vitamini, diüretikler ve makrolid grubu antibiyotikler

solunum desteği gereksiniminin olduğu süreç için yeni

yanında etkinliği kanıtlanmamış çeşitli BPD tedavileri

bir tanımlama önerilmiştir.2 Bancalari E. ve Jobe AH,

uygulanabilmektedir.

bu süreçteki solunum desteğinin sonuçta BPD riskini

• BPD’ye eşlik edebilen pulmoner hipertansiyon tanısı
gözden kaçabilmektedir.
• BPD’li prematüre bebeklerin başta PDA ligasyonu ve
prematürelik retinopatisi (ROP) olmak üzere çeşitli
cerrahi girişimler için gerekli olan anestezi protokolleri
konusunda bir yaklaşım birliği bulunmamaktadır.
• Taburculuk sonrası evde solunum desteği standart

• Taburculuk sonrası prematüre izlemleri yetersiz
olduğundan BPD’li bebeklerin evde beslenme ve özel
bağışıklama gereksinimleri gözden kaçabilmektedir.
1.3. BPD’de Güncel Tanı Kriterleri ve Ülkemiz için
Öneriler

olsun bir tanı grubu olarak tanımlanması gerektiğini
belirtmiş ve bu durum için “Prematürenin Solunumsal
İnstabilitesi” tanımını önermişlerdir. Aslında bu süreç
çok daha önce, patofizyolojisi tam olarak anlaşılmamış
olmasına karşın, Wilson ve Mikity (1960) ve Krauss
(1975) tarafından “Prematürenin Kronik Pulmoner
daha sonra “klasik BPD” tanısının gölgesinde kalmıştır.
Bancalari ve Jobe özellikle “pulmoner yetmezlik”
teriminden

kaçınmaktadırlar.

Çünkü

süreç

her

zaman doğrudan akciğerlerle ilgili olmayıp, arteriyel
kan

gazlarında

genellikle

önemli

bir

bozukluk

belirlenmemektedir.

• Northway WH Jr’ın 1967’de yapmış olduğu klasik BPD
tanımı ve tanı kriterleri çeşitli araştırmacılar tarafından
yenilenmiştir. “Yeni BPD”nin tanımlanması ile BPD
patofizyolojisi daha iyi anlaşılmış ve BPD klinik olarak
görünüm değiştirmiştir. Ancak hala daha ağır bir klinik
tabloyu yansıtan “klasik BPD” tanımına uyan vakalar da
görülmektedir.

olup, ilk kez Jobe AH. ve Bancalari E.’nin 2001 Ulusal
Sağlık Enstitüleri (“National Institutes of Health,
NIH”) çalıştayında öne sürdükleri ve günümüzde halen
kullanılan tanı kriterlerinin bile geçerliliğinin gözden
geçirilmesi gereklidir.1 Yeni BPD tanı kriterlerindeki en
büyük sorun BPD tanı zamanı en erken 28. gün olduğu
için, özellikle gebelik yaşı <32 hafta olan prematüre
doğumdan

1.3.a. Yeni BPD
• Çoğunlukla aşırı düşük doğum ağırlıklı (<1000 gr, ADDA)
küçük prematüre bebeklerde, ilk günlerde klinik ağırlık
derecesi ne olursa olsun RDS veya diğer nedenlere bağlı
solunum yetmezliği olup olmamasına bakılmaksızın,
doğumdaki gebelik yaşına bağlı olarak, gebelik yaşı <32
hafta olanlar için postmenstrüel (PM) 36. haftada ve

• Yeni BPD birçok farklı tanı kriteri ile tanımlanmış
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gibi nedenlere bağlı olabileceğini, hangi nedenle olursa

Yetmezliği” olarak tanımlanmış olup, orijinal tanım

kurallara bağlı değildir.

bebeklerin

belirleyen apne, PDA, sepsis, hava yolu obstrüksiyonu

sonraki

ilk

haftalardaki

gebelik yaşı ≥32 hafta olanlar için postnatal 28. günde
veya bunlardan daha erken gerçekleşirse taburculuk
zamanında devam eden ≥%21 O2 gereksinimi olarak
tanımlanmıştır.

Değerlendirme
zamanı

Gebelik Yaşı
<32 hafta

Gebelik Yaşı
≥32 hafta

Postmenstrüel 36. haftada veya
taburculuk sırasında
(hangisi daha erkense)

>28. gün<56. gün veya taburculuk sırasında
(hangisi daha erkense)

En az 28 gün ≥%21 O2 gereksinimi + PM 36.
Hafif BPD

haftada veya taburculuk sırasında (hangisi
daha erkense)
ek O2 gereksiniminin olmaması
PM 36. hafta veya taburculuk sırasında

Orta BPD

En az 28 gün ≥%21 O2 gereksinimi
+ Postnatal 56. gün veya taburculuk sırasında
(hangisi daha erkense)
ek O2 gereksiniminin olmaması

(hangisi daha erkense)

Postnatal 56. gün veya taburculuk sırasında
(hangisi daha erkense)

<%30 ek O2 gereksiniminin olması

<%30 ek O2 gereksiniminin olması

PM 36. hafta veya taburculuk sırasında
(hangisi daha erkense)

Postnatal 56. gün veya taburculuk sırasında
(hangisi daha erkense)

≥%30 O2 gereksinimi ve/veya pozitif basınç
(PBV veya nCPAP) gereksinimi

≥%30 O2 gereksinimi veya pozitif basınç (PBV
veya nCPAP) gereksinimi

Ağır BPD

PBV: pozitif basınçlı ventilasyon

1.3.b. Kronik Akciğer Hastalığı
• BPD olgularının tümünün süt çocukluğu ve ileri
çocukluk dönemlerindeki yansıması.3
1.3.c. Prematürenin Solunumsal İnstabilitesi
		 (İstikrarsızlığı / Dengesizliği) (Respiratory
		 Instability of Prematurity, RIP)
• Çok düşük doğum ağırlıklı (ÇDDA) bebeklerde yaşamın
1. haftasının sonu-28. gün arasındaki dönemde, her
türlü nedene bağlı ek O2’den entübe MV desteğine kadar
değişebilen düzeyde solunum desteği gereksiniminin
yaşandığı süreç. Bu tanım özgün veya etiyolojik tanıları
belirlemeyen genel bir tanımdır.
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1.3.d. Ülkemiz İçin Tanım ve Tanı Kriterleri Önerileri

kullanmaktadırlar.

Öneriler
• Yeni BPD tanım ve tanı kriterlerine ilişkin belirtilmiş
olan

Bazı ülkeler çok daha basit tanımlamaları

güçlükler

yanında,

ülkemizde

YYBÜ’lerinde

uygulanan oksijen desteğinde O2 konsatrasyonunun
sıklıkla net bilinmemesi, düzenli ve doğru kayıt
edilmemesi, tanısal öneminin göz ardı edilebileceği göz

•

Danimarka Kriterleri:7

Doğum ağırlığı <1500 gr prematüre bebek,
Postnatal 28. günde ek O2 alıyorsa: Hafif/orta BPD
Postmenstrüel 36. haftada ek O2 alıyorsa: Ağır BPD

önüne alınarak tanım ve tanı kriterleri için önerilerimiz
oluşturulmuştur. Önerilerimizde yeni BPD tanı kriterleri
ile Walsh MC. tarafından önerilen “oksijensizliğe
dayanma” testi temel alınmıştır.1,4-6
• Doğumdan sonraki ilk günler/ilk haftanın sonu ile
BPD tanı zamanı arasında geçen, yaklaşık 3 hafta
süren ve solunum desteği gereksiniminin devam ettiği
süreçte, BPD tanısı ile tedavi kararlarının sıkça alındığı
bir süreçtir. Grubumuz bu sürecin tanımlanması için
Bancalari E ve Jobe AH.’nin önerdiği Prematürenin
Solunumsal

İnstabilitesi

(Solunum

İstikrarsızlığı/

Solunum Dengesizliği) tanısının da göz önüne alınmasını
önermektedir.
• BPD: “Prematüre doğumdan sonra, <32 haftada
doğanlar için postmenstrüel 36. haftada, ≥32 haftada
doğanlar için postnatal 28. günde veya taburcu olurken
(hangisi daha erkense) ek oksijen (>%21) gereksiniminin
devam ediyor olması” olarak tanımlanmalıdır.
• Tanı Kriterleri
Değerlendirme zamanı:
			

<32 haftada doğanlar için postmenstrüel 36. hafta

			

≥32 haftada doğanlar için postnatal 28. gün

			 veya taburcu olurken (hangisi daha erkense)
- Ek O2 almayan veya pozitif basınçsız ek O2 almakta
		 olan prematüre ek oksijen almadan/oda havasında
		 en az 30 dakika SpO2’sini ≥%90 tutabiliyorsa:
		 BPD yok
- Pozitif basınçsız ek O2 almakta olan prematüre
		 ek oksijen almadan/oda havasında en az 30 dakika
		 SpO2’sini ≥%90 tutamıyorsa: BPD (Hafif /Orta)
- Her türlü pozitif basınçla (HFNC, nCPAP, MV) ≥%30
		 O2 almakta olan prematüre: Ağır BPD
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2. KORUNMA
2.1. PRENATAL DÖNEM
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• BPD gelişimi multifaktöriyeldir. Ancak en önemli
risk faktörü düşük gebelik yaşı ve postnatal 7. günde
MV desteği alınması olduğu bilinmektedir. BPD
ancak düşük gebelik haftasındaki preterm doğumlar
önlenebilirse gelişmez. Ancak bu önerme özellikle
yukarıda belirtilmiş olan ülkemiz koşullarında gerçekçi
görünmemektedir.

2.1.2. Antenatal Steroidler (Kanıt Düzeyi 1++)
• Toplam 4629 olgu içeren 21 prospektif randomize
kontrollü çalışmanın (RKÇ) meta-analizi ile antenatal
steroidlerin kullanımının RDS, nekrotizan enterokolit
(NEK), intraventriküler kanama (IVK) ve neonatal

• Yeni görüşler ışığında her ne kadar RDS, BPD için

mortaliteyi azalttığı, ancak BPD sıklığını azaltmadığı

vazgeçilmez bir öncü hastalık olarak artık kabul

gösterilmiştir.1 Yine, 10 prospektif RKÇ’nin meta-analizi

görmüyorsa da, Prematüre Bebeklerde Neonatal

ile antenatal deksametazonun, betametazona göre İVK

RDS’nin Yönetimi için Avrupa Uzlaşı Önerileri - 2013

ile daha az ilişkili olduğu ileri sürülmüştür.2

Güncellemesi’ndeki

prematüreliğin

önlenmesi

kapsamında ele alınan önerilerin benimsenmesi uygun
bulunmuştur.1

• RDS varlığı BPD için belirleyici risk faktörlerinin
başında

gelen

MV

olasılığını

arttıracağından,

Prematüre Bebeklerde Neonatal RDS’nin Yönetimi

Öneriler (Öneri Düzeyi A-B-C)

için Avrupa Uzlaşı Önerileri-2013 Güncellemesi’ndeki

• İleri derecede preterm doğum riski yüksek olan

antenatal steroidler kapsamında ele alınan önerilerin

gebelerin RDS yaklaşımı açısından deneyimli perinatal

benimsenmesi uygun bulunmuştur.3

merkezlere transferi önerilir (C).
• Prematüre doğum riskini azaltması nedeniyle, preterm
erken membran rüptürü olan gebelere antibiyotik
tedavisi başlanmalıdır (A).
• İleri derecede preterm doğum riski yüksek olan
gebelere, antenatal steroid kürünün tamamlanmasına
ve/veya deneyimli perinatal merkezlere in-utero
transportun gerçekleşmesine zaman tanıyabilmek için
tokolitik tedavi başlanmalıdır (B).
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Öneriler (Öneri Düzeyi A-B)

kadar güçlüdür. Amniyotik sıvıda üreyen üreaplazma

• 23-34. gebelik haftaları arasında preterm doğum riski
olan tüm gebelere tek kür antenatal kortikosteroid

ve mikoplazma gibi mikroorganizmaların patojenitesi
genellikle düşüktür.5
• Koryoamniyonit ile karşılaşma süresi, fetal yanıt

tedavisi verilmelidir (A).
• Gebelik yaşı <33 hafta olan gebeliklerde yeni bir
obstetrik endikasyon varsa ve ilk kortikosteroid kürü
>2-3 hafta önce verilmişse ikinci bir steroid kürünün
uygulanması uygun olabilir (A).
• Terme kadar eylemsiz sezaryen endikasyonu konan
her gebeye antenatal steroid verilmesi göz önüne
alınmalıdır (B).

kapasitesi, koryoamniyonitin fetal tarafı etkileyip
etkilemediği ve etken mikroorganizmanın virulansı gibi
değişkenler solunum morbiditeleri ve koryoamniyonit
arasındaki olası ilişkinin belirleyicileridir. Trakeal
aspiratta üreaplazma parvum varlığının BPD veya ölüm
riskini 4.8 kat arttırdığı gösterilmiştir.6
• Histolojik

koryoamniyonit

ile

karşılaşmanın

bir

yandan akciğer matürasyonunu arttırarak RDS sıklığı
azalttığını, diğer yandan akciğerde enflamasyona yol

KAYNAKLAR

açarak BPD sıklığını arttırdığını ileri süren çalışmalar

1. Roberts D, Dalziel S. Antenatal corticosteroids for accelerating
fetal lung maturation for women at risk of preterm birth. Cochrane
Database Syst Rev. 2006; 3: CD004454.

bulunmaktadır.7-8
• Önemli sayıda çalışmada funisitle birlikte olsun olmasın

2. Brownfoot FC, Crowther CA, Middleton P. Different corticosteroids and
regimens for accelerating fetal lung maturation for women at risk of
preterm birth. Cochrane Database Syst Rev 2009; 3: CD006764

histolojik koryoamniyonitle BPD arasında herhangi

3. Sweet DG, Carnielli V, Greisen G, Hallman M, Ozek E, Plavka R,
Saugstad OD, Simeoni U, Speer CP, Vento M, Halliday HL: European
consensus guidelines on the management of neonatal respiratory
distress syndrome in preterm neonates-2013 update. Neonatology
2013; 103: 353-368.

bildirilmiştir.9-11

bir ilişki bulunamamış, hatta BPD sıklığında azalma

• Koryoamniyonit-BPD ilişkisi ile ilgili yeni bir sistematik
derlemede, bu alanda derleme ölçütlerine uygun
bulunan RKÇ, prospektif veya retrospektif kohort veya

2.1.3. Koryoamniyonit Tedavisi (Kanıt Düzeyi 1+ ve 2+)
• Koryoamniyonit

ve

BPD

ilişkisi

tam

olarak

bilinmemektedir. ELGAN çalışmasındaki bebeklerin
%50’si koryoamniyonit ile karşılaşmış olmalarına
karşın, koryoamniyonit ile ne RDS ağırlık derecesi ne de
BPD gelişimi arasında bir ilişki kurulamamıştır.1 Kanada
Neonatal Network verileri de klinik koryoamniyonitin
solunum morbiditeleri ile ilişkili olmadığını ortaya
koymuştur (Kanıt Düzeyi 1+).2

olgu-kontrol niteliğindeki 59 çalışmanın toplam 15.295
olgusu değerlendirilmiş ve koryoamniyonit ile BPD
arasında düzeltilmemiş (OR: 1.89) ve gebelik haftası
ile doğum ağırlına göre düzeltilmiş (OR: 1.59) güçlü bir
ilişki ortaya konmuştur. Ancak bu sistematik derlemenin
çok

sayıda

sınırlılığı

vardır.

Derlemeye

alınan

çalışmaların deseni heterojen olup, klinik ve histolojik
koryoamniyonit

ayırımı

yapılmamış,

BPD

değişik

şekillerde tanımlanmıştır. Çalışmaların birçoğunda
önemleri henüz anlaşılmamış olduğundan antenatal

• Ciddi koryoamniyonitle karşılaşmanın doğumdan sonra

steroid kullanımı, postnatal sepsis, surfaktan kullanımı,

surfaktan yanıtını azaltarak daha uzun süre MV desteği

ventilasyon şekli ve PDA verileri bulunmamaktadır.

ve BPD ile ilişkili olduğu bildirilmiştir. Yine van Marter

Koryoamniyonit-BPD ilişkisini primer sonuç olarak

ve ark.’nın oldukça geniş olgu-kontrollü serilerinde

kabul eden çalışmalarda ilişki güçlü bulunmuşken,

koryoamniyonit varlığının, sadece postnatal dönemde

bunu primer sonuç olarak almayan çalışmalarda ilişki

7 günden az MV desteği alınması durumunda BPD

yok veya daha zayıf bulunmuştur. Çalışmalardaki yayın

riskini azalttığını, 7 günden fazla MV desteği olması

taraflılığı değerlendirilip buna göre ayıklandığında

durumunda ise BPD riskini arttırdığını göstermişlerdir

koryoamniyonit-BPD ilişkisi ortadan kalkmıştır (Kanıt

(Kanıt Düzeyi 2+).

Düzeyi 1-).12

3

4

• Gebeliğin 30. haftasından önce gerçekleşen preterm

12

• Büyük bir olasılıkla, koryoamniyotin yol açtığı prenatal

doğumların çoğu subklinik histolojik koryoamniyonit

enflamasyon

ve

doğum

salonu

girişimlerinden

ile ilişkilidir. Gebelik yaşı ne kadar düşükse bu ilişki o

başlayarak tüm postnatal faktörler, BPD patolojik

dizgesine sinerjistik katkıda bulunmaktadır. Antenatal
steroid uygulamaları, surfaktanın yerinde kullanımı ve
non-invaziv solunum desteği kullanımının yaygınlaşması
ile BPD gelişiminde prenatal enflamasyonun rolünün
azalacağı düşünülmektedir.
• Grubumuz koryoamniyonit-BPD ilişkisine ait kesin
kararı

verdirecek

nitelikte

olmamasına

karşın,

preterm doğumların en az %50’sinde koryoamniyonitin
varlığı, bu durumun surfaktan yanıtında azalmaya ve
MV süresinde uzamaya yol açabilme potansiyelini göz
önüne alarak aşağıdaki önerilerde bulunmaktadır:
Öneriler (Öneri Düzeyi A-C-D)
• Gebelerde
enfeksiyonlar,

bakteriyel

vajinozis,

servikal
prenatal

9. Dempsey E, Chen MF, Kokottis T, Vallerand D, Usher R. Outcome
of neonates less than 30 weeks gestation with histologic
chorioamnionitis. Am J Perinatol 2005; 22: 155–159.
10. Kaukola T, Tuimala J, Herva R, Kingsmore S, Hallman M. Cord
immunoproteins as predictors of respiratory outcome in preterm
infants. Am J Obstet Gynecol 2009;200:100.
11. Lahra MM, Beeby PJ, Jeffery HE. Intrauterine inflammation, Neonatal
sepsis, and chronic lung disease: a 13-year hospital cohort study.
Pediatrics 2009;123:1314–1319.
12. L. Hartling, Y. Liang, and T. Lacaze-Masmonteil, “Chorioamnionitis as
a risk factor for bronchopulmonary dysplasia: systematic review and
meta-analysis. Arch Dis Child, 2012; 97: F8–F17.

2.2. NATAL DÖNEM
sütür

genitoüriner
konması

gibi

koryoamniyonit ve prematüre doğuma yol açabilecek
durumlarda

8. Been JV, Rours IG, Kornelisse RF, Jonkers F, de Krijger RR,
Zimmermann LJ. Chorioamnionitis alters the response to surfactant
in preterm infants. J Pediatr 2010;156:10–15.

ve

intrapartum

antibiyotik

kullanımı RDS’nin klinik şiddetini, MV süresini ve BPD
gelişme riskini azaltabilir (C).
• Preterm doğum riskini azaltması nedeniyle, preterm
erken membran rüptürü olan gebelere antibiyotik
başlanmalıdır (A).
• Klinik veya histolojik koryoamniyonit şüphesi olan

2.2.1. Doğum Salonu Canlandırması ve Profilaktik
Surfaktan Uygulaması (Kanıt Düzeyi 1++, 1+, 2++, 2-)
• Yeterli solunum çabası olmayan ve canlandırma
gereksinimi olan küçük prematüre bebeklerde BPD
ile sonuçlanan akciğer hasarının doğum salonunda
uygulanan ilk pozitif basınçlarla başladığı bilinmektedir.
Küçük

prematüre

bebeklerin

akciğerleri

yapısal

ve fonksiyonel olarak çok immatür, surfaktandan
yoksun, sıvı ile dolu ve sağlam bir göğüs duvarıyla
korunmuyor olduğu için hasara daha açıktır. Doğum

preterm doğumlarda solunum destek gereksinimi

salonunda

fizyolojik

bir

söz konusuysa, sepsis ekarte edilene kadar penisilin/

kapasite ve oksijenasyon sağlanmaya çalışılırken,

ampisilin + aminoglikozidlerden oluşan antibiyotik

barotravma, volütravma, atelektotravma ve surfaktan

tedavisi başlanmalıdır (D). Antibiyotikler sepsis ekarte

inaktivasyonunun

edilir edilmez kesilmelidir (C).

ölçülebilen “positive end expiratory pressure (PEEP)”

en

aza

fonksiyonel

rezidüel

indirilebilmesi

için

ile “continuous positive airway pressure (CPAP)”

KAYNAKLAR
1. Laughon M, Allred EN, Bose C, et al. ELGAN Study Investigators.
Patterns of respiratory disease during the first 2 postnatal weeks in
extremely premature infants. Pediatrics. 2009; 123 (4): 1124-1131.
2. Soraisham AS, Singhal N, McMillan DD, Sauve RS, Lee SK. A
multicenter study on the clinical outcome of chorioamnionitis in
preterm infants. Am J Obstet Gynecol 2009; 200: 372, e371–376.

uygulanması en uygun ve kanıt değeri en yüksek
yaklaşım olarak değerlendirilmektedir. (Kanıt Düzeyi
1++).1-3
• Kendi kendine şişen balonlar PEEP sağlamaz ve
CPAP yapamaz. Anestezi balonları kullanıcıya bağlı
değişken

düzeyde

PEEP

sağlayabilir.

T-parçalı

3. Been JV, Rours IG, Kornelisse RF, Jonkers F, Krieger RR, Zimmernan
LJ. Chorioamnionitis alters the repsonse to surfactant in preterm
infants. J Pediatr 2010; 156: 10–15.

aygıtlarla ayarlanmış ve ölçülebilen PEEP ve CPAP

4. Van Marter LJ, Dammann O, Allred EN, et al. Chorioamnionitis,
mechanical ventilation, and postnatal sepsis as modulators of chronic
lung disease in preterm infants. J Pediatr 2002; 140: 171–176.

potansiyeli olduğu düşünülen “15 saniye süreyle 25

5. Goldenberg RL, Hauth JC, Andrews WW. Intrauterine infection and
preterm delivery. NEJM 2000; 342: 1500–1507.

sustained inflation (SSI) (tek uzun inspirasyon zamanlı

6. Payne MS, Goss KC, Connett GJ, et al. Molecular microbiological
characterization of preterm neonates at risk of bronchopulmonary
dysplasia. Pediatr Res. 2010; 67: 412–418.
7. Ladenburger A, Seehase M, Kramer BW, et al. Glucocorticoids
potentiate IL-6-induced SP-B expression in H441 cells by enhancing
the JAK-STAT signaling pathway. Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol
2010; 299: L578–L584.

güvenle uygulanabilir. T-parçalı aygıt BPD için önleyici
cmH2O basınç uygulanması” olarak tanımlanan “single
pozitif basınç uygulaması)” yöntemi için de en uygun
canlandırma aracı olarak görülmektedir (Kanıt Düzeyi
1+).4,5

13

• Doğum salonunda SSI kullanımı ile ilgili yapılmış birçok
çalışma bulunmaktadır. Önemli bir kısmında da doğum
salonunda SSI uygulamasının daha az BPD ile ilişkili
olduğu gösterilmiştir. Ancak bunların çoğu kohort
türünde çalışmalar olduğundan BPD’ye etki eden diğer
ara değişkenlerin ayırt edilmesi güçtür, örneklem
büyüklükleri yorum için yeterli değildir, kontrol

Öneriler (Öneri Düzeyi A)
• BPD riski taşıyan prematüre bebeklere solunum
çabasının olup olmamasına bakılmaksızın doğum
salonunda 5-6 cm H2O nCPAP uygulanmalıdır (A)
• nCPAP uygulaması için T-parçalı aygıt (A) ve kısa binazal
pronglar (A) kullanılmalıdır.

gruplarında CPAP değil PBV uygulanmış olduğundan SSI

• Doğum salonunda ilk stabilizasyon uygulamalarına yanıt

uygulamasının tek başına CPAP’a üstünlüğü konusunda

vermeyen veya doğduğunda hiç spontan solunum çabası

fikir vermemektedirler (Kanıt Düzeyi 2-).

olmayan ve entübe edilmesi gereken prematürelere

6-8

• Doğum salonunda maske kullanımının hava yolu
obstrüksiyonu veya maske kenarından hava kaçağına
neden olduğu bilinmektedir. CPAP uygulaması için en
uygun ara parçacığın kısa “binazal pronglar” olduğu
bilinmektedir (Kanıt Düzeyi 1++).

9

Nazal maske

kullanımı için yeterli kanıt henüz yoktur.

salonunda

nCPAP’in

yaygın

yine hızla ekstübasyon ve non-invazif ventilasyon (NİV)
denenmelidir (InSurE yöntemi) (A).
• Prematüre bebeklerin doğum salonu stabilizasyonu için
ek O2 kullanılırken hava-O2 karıştırıcısı kullanılarak
verilen

• Son yıllarda yapılan nitelikli RKÇ’ın sistemik derlemesi
doğum

surfaktan uygulanmalı, surfaktan uygulaması sonrası

kullanılması

durumunda, doğum salonunda entübasyon ve profilaktik
surfaktan uygulamasının ek yararının olmadığını,

O2

Resusitasyona

konsantrasyonu
%21-30

O2

izlenebilmelidir.

konsantrasyonu

ile

başlanarak ve hedef satürasyon değerleri içinde
kalmak ve KTA normal sınırlarda tutmak koşulu ile O2
konsantrasyonu azaltılabilir/artırılabilir.

hatta stabilizasyon için ilk girişim olarak nCPAP’ın

• Doğum salonu stabilizasyonu sırasında sağ radial arter

kullanılması ile karşılaştırıldığında ölüm/BPD riskini

üzerine konulan nabız oksimetresi ile tüm stabilizasyon

arttırdığını (RR: 1.12) göstermiştir (Kanıt Düzeyi 1++).

boyunca spO2 izlenebilmelidir. Satürasyon hedefleri:

10

• Doğum salonunda sürfaktan verilmesi için endotrakeal
tüp kullanımından daha az invaziv uygulamaların

5. dakikada %75, 10. dakikada %85-92 olarak kabul
edilebilir.

kullanımına ilişkin yeterli veri henüz bulunmamaktadır.

• BPD riski olan küçük prematüre bebeklerin doğumu

İnce kateter yoluyla pozitif basınç uygulamadan bolus

sayılan doğum salonu stabilizasyon gereklerinin yerine

surfaktan verilme yöntemleri umut vericidir.

getirilebileceği merkezlerde gerçekleşebilecek şekilde

• Doğum salonunda göbek kordonunun geç klemplenmesi

intrauterin transport planlanmalıdır.

veya sıvazlanması ile uygulanan plasental transfüzyonla
BPD’nin ilişkisi henüz ortaya konmamıştır.
• Grubumuz doğum salonunda oksijen kullanımı ve vücut
ısısı kontrolüne ilişkin Prematüre Bebeklerde Neonatal
RDS’nin Yönetimi için Avrupa Uzlaşı Önerileri - 2013
Güncellemesi’ndeki önerilere aynen katılmaktadır.11
• Amerikan Pediatri Akademisi’nin yeni önerileri de göz
önüne alınarak doğum salonunda PBV ve surfaktan
uygulamaları alanındaki önerilerimiz aşağıdaki gibi
olup, plasental transfüzyon, oksijen kullanımı ve vücut
ısısı kontrolüne ilişkin alanlar önerilerimiz dışında
bırakılmıştır:

KAYNAKLAR
1. Morley CJ, Davis PG, Doyle LW, Brion LP, Hascoet JM, Carlin JB; COIN
Trial Investigators. Nasal CPAP or intubation at birth for very preterm
infants. N Engl J Med 2008; 358: 700–708.
2. SUPPORT Study Group of the Eunice Kennedy Shriver NICHD Neonatal
Research Network, Finer NN, Carlo WA, Walsh MC, et al. Early CPAP
versus surfactant in extremely preterm infants. N Engl J Med 2010;
362: 1970–1979.
3. Dunn MS, Kaempf J, de Klerk A, et al. Vermont Oxford Network DRM
Study Group. Randomized trial comparing 3 approaches to the initial
respiratory management of preterm neonates. Pediatrics 2011; 128:
e1069–76.
4. Bennett S, Finer NN, Rich W, Vaucher Y. A comparison of three neonatal
resuscitation devices. Resuscitation 2005; 67: 113–118.
5. Klingenberg C, Dawson JA, Gerber A, Kamlin COF, Davis PG, Morley CJ.
Sustained inflations: comparing three neonatal resuscitation devices.
Neonatology 2011; 100: 78–84.
6. Lista G, Fontana P, Castoldi F, Cavigioli F, Dani C. Does sustained lung
inflation at birth improve outcome of preterm infants at risk for
respiratory distress syndrome? Neonatology 2010; 99: 45–50.
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7. Te Pas AB, Walther FJ. A randomized, controlled trial of deliveryroom respiratory management in very preterm infants. Pediatrics
2007;120:322–329.
8. Harling AE, Beresford MV, Vince GS, Bates M, Yoxall CW. Does
sustained lung inflation at resuscitation reduce lung injury in the
preterm infant? Arch Dis Child 2005; 90: F406–F410.
9. Cochrane Database Syst Rev 2008: CD002977 ve Cochrane Neonatal
Group Protocol 2011: CD009102.

• “Vermont

Oxford

Network

the

Delivery

Room

Management Trial (VON-DRM)” çalışmasında gebelik
yaşı 26-29 hafta arasında olan prematüre bebekler
doğum

salonundan

randomize

itibaren

edilmiştir:

1.

3

çalışma

Profilaktik

koluna

surfaktan+

MV, 2. InSuRE+nCPAP, 3. nCPAP. BPD/ölüm sıklığı

10. Rojas Reyes MX, Morley CJ, Soll R. Prophylactic versus selective
use of surfactant in preventing morbidity and mortality in preterm
infants. Cochrane Database Syst Rev 2012; 3 (3): CD000510.

InSuRE+nCPAP ve nCPAP gruplarında ilk gruba göre

11. Sweet DG, Carnielli V, Greisen G, Hallman M, Ozek E, Plavka R,
Saugstad OD, Simeoni U, Speer CP, Vento M, Halliday HL: European
consensus guidelines on the management of neonatal respiratory
distress syndrome in preterm neonates-2013 update. Neonatology
2013; 103: 353-368.

0.83, %95 CI 0.64-1.09) bulunmuştur.4

daha düşük (sırasıyla RR: 0.78, %95 CI 0.59-1.03 ve RR:
• “Prophylactic Surfactant and Early Nasal Continuous
Positive Airway Pressure (CURPAP) ve Kolombiya
çalışmalarında doğumdan hemen sonra profilaktik
nCPAP ve profilaktik/erken surfaktan stratejileri

2.3. POSTNATAL DÖNEM

karşılaştırılmış, BPD oranları her iki yaklaşımda benzer

2.3.1. Non-İnvazif Mekanik Ventilasyon (Kanıt Düzeyi 1++)

bulunmuştur.5,6 Ancak bu çalışmalardaki bebeklerin

• BPD gelişiminde temel risk faktörlerinden biri MV

gebelik yaşları >28 haftadır.

gereksinimi ve MV süresidir. Son yıllarda yapılan

• “Neocosur South American Network” NEOCOSUR

nitelikli büyük çalışmaların tümü gebelik yaşı 24-29

çalışmasında erken nCPAP ile MV ve surfaktan

hafta ve RDS riski yüksek olan prematüre bebeklerde

gereksiniminin azaltıldığı gösterilmiştir.7

ilk tedavi seçeneği olarak nCPAP uygulamasının en
az surfaktan + MV uygulamaları kadar iyi bir seçenek
olduğunu göstermiştir.

• Profilaktik surfaktan ve erken nCPAP+selektif surfaktan
stratejilerinin

karşılaştırıldığı

çalışmaların

meta-

analizinde, doğumdan itibaren nCPAP ile stabilizasyona

• “Nasal CPAP or Intubation at Birth for Very Preterm

göre profilaktik surfaktan kullanımının daha fazla

Infants (COIN)” çalışmasında doğumdan itibaren

ölüm/BPD’ye yol açtığı gösterilmiştir (RR: 1.12, %95 CI

nCPAP uygulanan çalışma grubunda, entübe edilip MV

1.02-1.4).8

uygulanan gruba göre daha az BPD, ölüm ve surfaktan
ve postnatal kortikosteroid kullanımı gözlemlenmiştir.1
nCPAP

grubunda

pnömotoraksın

daha

fazla

gözlemlenmiş olması, kullanılan CPAP basıncının
yüksekliğine (8 cmH2O) bağlanabilir.
• CPAP ile yapılan en büyük çalışma gebelik yaşı 2427 hafta olan toplam 1310 prematüre bebek ile
gerçekleştirilen “The Surfactant, Positive Pressure,
and Oxygenation Randomized Trial (SUPPORT)”
çalışmasıdır.2 Bu çalışmada doğumdan hemen sonra
nCPAP + çok kısıtlı MV ile doğumdan en geç 1 saat sonra
profilaktik surfaktan + MV stratejileri karşılaştırılmış,
ölüm/BPD riski nCPAP grubunda daha düşük
bulunmuştur (RR: 0.91, %95 CI 0.83-1.01). Gebelik
yaşı 24-25 hafta olan grupta nCPAP uygulananlarda
ölüm riski anlamlı ölçüde daha düşük olup (RR: 0.68,
%95 CI 0.5-0.92), tüm haftalarda nCPAP grubunda MV
süresinin daha kısa, postnatal steroid kullanımının
daha az olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmanın 18-24 ay
gelişimsel izlem sonuçları her iki grup arasında farklı
bulunmamış, solunum morbiditelerinin surfaktan +MV

• Non-invaziv ventilasyon (NIV) şekilleri içinde “nasal
intermittent positive pressure ventilation (nIPPV) ile
nCPAP’ın karşılaştırıldığı çalışmalar içinde en büyük
serilerden biri Kirpalani ve ark.’nın çalışmasına aittir.
Bu çalışmada doğum ağırlığı <1000 gr ve gebelik
yaşı <30 hafta olan 1009 prematüre bebek ilk 28 gün
içinde

solunum

desteği

gereksinimi

durumunda

nIPPV veya nCPAP almak üzere randomize edilmiş,
gruplar arasında postmenstrüel 36. haftada BPD’siz
sağkalım farklı bulunmamıştır.9 Ancak, yine yeni bir
sistematik derlemede henüz yeterli sayıda araştırma
bulunmamasına karşın, yeterli inspiratuvar basınçlara
ulaşılabilmesi ve senkronizasyonun sağlanabilmesi
koşulunda erken selektif surfaktan uygulaması ile
birlikte nIPPV, nCPAP’e göre BPD’yi önlemede daha
başarılı bulunmuştur.10
• Yüksek akımlı nazal kanülün (High Flow Nasal
Cannula, HFNC) kullanımına ilişkin henüz yeterli veri
bulunmamaktadır.11

grubunda daha sık olduğu gözlemlenmiştir.3
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Öneriler (Öneri Düzeyi A-C)

2.3.2. Surfaktan Tedavisi

• Doğumdan hemen sonra nCPAP ile stabilizasyon ve

Türk Neonatoloji Derneği RDS Çalışma Grubu’nun önerileri

erken selektif surfaktan uygulaması MV süresini,
dolayısıyla BPD riskini azaltır (A).
• Genel düşüncenin aksine, gebelik yaşı çok küçük olan
prematüre bebekler non-invaziv solunum desteği
yaklaşımından daha fazla yararlanabilirler (A).
• NIV’e ilişkin literatürdeki çalışmaların çok büyük
bir çoğunluğu nCPAP ile yapılmış araştırmaları
içermektedir ancak nIPPV senkronize ve yeterli hava
yolu basıncı sağlayacak şekilde uygulanabilirse, BPD’yi
önleme açısından ilk tedavi seçeneği olarak nCPAP’a
üstün olabilir (LOE:2-3) (C).
• Yüksek akımlı nazal kanülün rutin kullanımına ait
kanıtlar henüz yetersizdir

izlenecektir.
2.3.3. Oksijen Tedavisi (Kanıt Düzeyi 1++)
• Gebelik yaşı 28 haftadan küçük olan prematüre
bebeklerin, ek O2 gereksinimi devam ettiği sürece,
doğumdan PM 36. haftaya kadar O2 saturasyonlarının
(spO2) hangi düzeyde tutulması gerektiğine yönelik kanıt
düzeyi yüksek prospektif RKÇ’lar bulunmaktadır.1-3
• BOOST II çalışmasındaki vakaların düzeltilmiş 2.
yaşlarındaki izlem sonuçları yeni yayınlanmış, düşük
(%88-92) ve yüksek (%85-95) oksijen saturasyonu
hedeflenen gruplar arasında ölüm ve major nörolojik
bozukluk sıklığı açısından fark bulunmamıştır.4
• Daha geniş kapsamlı olan (NeOProM) çalışmasında
çalışma

KAYNAKLAR
1. Morley CJ, Davis PG, Doyle LW, Brion LP, Hascoet JM, Carlin JB; COIN
Trial Investigators. Nasal CPAP or intubation at birth for very preterm
infants. N Engl J Med 2008; 358: 700–708.
2. SUPPORT Study Group of the Eunice Kennedy Shriver NICHD Neonatal
Research Network, Finer NN, Carlo WA, Walsh MC, Rich W, Gantz MG,
Laptook AR, et al. Early CPAP versus surfactant in extremely preterm
infants. N Engl J Med 2010; 362: 1970–1979.

grubunun

nörogelişimsel
beklenmektedir.

düzeltilmiş

sonuçlarının

bu

yaş
yıl

18-24.

ay

yayınlanması

5

• Bu çalışmaların meta-analizi sonucunda spO2’nin
%85-89 arasında tutulmasının tedavi gerektiren ROP
sıklığının azaltmasına (RR: 0.74) karşın, mortaliteyi
(RR:1.41) ve NEK sıklığını (RR:1.25) arttırdığı, BPD

3. Stevens TP, Finer NN, Carlo WA, et al. Respiratory outcomes of early
CPAP and pulse oxymetry trial. In: Pediatric Academic Societies
Annual Meeting, 2013.

(RR:0.95), beyin hasarı ve PDA sıklığını değiştirmediği

4. Dunn MS, Kaempf J, de Klerk A, de Klerk R, Reilly M, Howard D, et
al. Vermont Oxford Network DRM Study Group. Randomized trial
comparing 3 approaches to the initial respiratory management of
preterm neonates. Pediatrics 2011; 128: e1069–1076.

• Her ne kadar BPD gelişimi düşük ve yüksek spO2

5. Sandri F, Plavka R, Simeoni U; CURPAP Advisory Board. The CURPAP
study: an international randomized controlled trial to evaluate
the efficacy of combining prophylactic surfactant and early nasal
continuous positive airway pressure in very preterm infants.
Neonatology 2008; 94 (1): 60-62.
6. Rojas MA, Lozano JM, Rojas MX, et al. Very early surfactant without
mandatory ventilation in premature infants treated with early CPAP:
a randomized controlled trial. Pediatrics 2009; 123: 137-142.
7. Tapia JL, Urzua S, Bancalari E, et al. South American Neocosur
Network. Randomized trial of early bubble CPAP for VLBW infants. J
Pediatr 2012; 161: 75-80.
8. Bahadue FL, Soll R. Early versus delayed selective surfactant
treatment for neonatal RDS. Cochrane Database Syst Rev 2012;
11(11): CD001456.
9. Kirpalani H, Millar D, Lemyre B, et al. A trial comparing noninvazive
strategies in preterm infants. N Eng J Med. 2013; 369: 611-620.
10. Bhandari V. The potential of noninvazive ventilation to decrease BPD.
Seminars in Perinatology 2013; 37: 108-114.
11. Haq I, Gopalakaje S, Fenton AC, McKean MC, J O’Brien C, Brodlie M.
The evidence for high flow nasal cannula devices in infants. Paediatr
Respir Rev 2013 Dec 17. pii: S1526-0542(13)00155-3. doi: 10.1016/j.
prrv.2013.12.002.
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gösterilmiştir.6

hedeflerinden etkilenmiyor görünse de (Kanıt Düzeyi
1++), NeOProM sonuçları yayınlanana dek, grubumuz
mortalitedeki anlamlı farkı göz önüne alarak aşağıdaki
öneride bulunmaktadır:
Öneriler (Öneri Düzeyi B)
• Ek O2 gereksinimi olan prematüre bebeklerde, spO2
hedefi %90-95 arasında olmalıdır (B).
• >%21 oksijen gereksinimi olan prematürelerde, monitör
nabız oksimetre üst alarm limiti oksijen hedeflerinin
üst sınırı üzerine ayarlanmamalıdır.

KAYNAKLAR
1. BOOST II United Kingdom Collaborative Group; BOOST II Australia
Collaborative Group; BOOST II New Zealand Collaborative Group,
Stenson BJ, Tarnow-Mordi WO, Darlow BA, et al. Oxygen saturation
and outcomes in preterm infants. N Engl J Med 2013; 368 (22): 20942104.

3. SUPPORT Study Group of the Eunice Kennedy Shriver NICHD Neonatal
Research Network, Finer NN, Carlo WA, Walsh MC, Rich W, Gantz MG,
Laptook AR, et al. Early CPAP versus surfactant in extremely preterm
infants. N Engl J Med 2010; 362: 1970–1979.

gereksinimleri karşılayacak şekilde dikkatli bir sıvı

4. Darlow BA, Marschner SL, Donoghoe M, et al. Benefits Of Oxygen
Saturation Targeting-New Zealand (BOOST-NZ) Collaborative Group.
Randomized controlled trial of oxygen saturation targets in very
preterm ınfants: two year outcomes. J Pediatr. 2014 Feb 19. pii:
S0022-3476(14)00023-7. doi: 10.1016/j.jpeds.2014.01.017.

belirtilmiştir.4

5. Askie LM, Brocklehurst P, Darlow BA, Finer N, Schmidt B, TarnowMordi W; NeOProM Collaborative Group. NeOProM: Neonatal
Oxygenation Prospective Meta-analysis collaboration study protocol.
BMC Pediatr 2011; 11: 6. doi: 10.1186/1471-2431-11-16.
6. Saugstad OD, Aune D. Optimal oxygenation of extremely low birth
weight infants: a meta-analysis and systematic review of the oxygen
saturation target studies. Neonatology 2014; 105 (1): 55-63.

kısıtlaması ile belirlenmesi önerilmiş ve bu yaklaşım
ile PDA ve NEK riskinde de azalma beklenebileceği

Öneriler (Öneri Düzeyi B)
• Prematüre

bebekler

nemlendirilmiş

küvözlerde

izlenmelidir.
• Vücut sıcaklığı her zaman 36.5-37.5°C arasında
tutulmalıdır.
• Çok immatür bebeklerde gereksinim daha fazla
olabilirse de prematüre bebeklerin çoğunluğunda

2.3.4. Sıvı-Elektrolit Dengesi (Kanıt Düzeyi 1+)

intravenöz sıvı tedavisi 70-80 ml/Kg/gün olarak

• ÇDDA bebeklerde yaşamın ilk haftalarında sıvı dengesi

başlanmalıdır.

çok önemlidir ve bu dönemde dehidratasyona veya
sıvı yüklenmesine yol açmayacak bir sıvı dengesinin
sağlanması gerekir. Bu sıvı dengesinin sağlanmasında
ve günlük sıvı miktarının belirlenmesinde vücut ağırlığı,
aldığı-çıkardığı sıvı farkı ve serum Na düzeyinin izlemi
önemlidir.

• Günlük sıvı miktarı ağırlık kaybına ve serum Na düzeyine
göre ayarlanmalıdır.
• Yaşamın ilk birkaç gününde sodyum alımı kısıtlanmalı
ve diürezin başlamasından sonra sıvı dengesinin
ve elektrolitlerin izlenmesi ile dikkatli bir şekilde
başlamalıdır.5

• Yüksek intravenöz sıvı ve kolloid verilmesi ve erken
sodyum suplementasyonu BPD riskini attırır.1,2
• Yaşamın ilk günlerinde daha az vücut ağırlık kaybı olan
ve daha fazla intravenöz sıvı verilen bebeklerde BPD
riski artmıştır.3
• Bir

meta-analizde

prematüre

bebeklerde

kısıtlı

ve serbest sıvı alımının karşılaştırıldığı 5 çalışma
incelenmiş ve kısıtlı sıvı alımının postnatal vücut
ağırlık kaybını önemli derecede arttırdığı, PDA ve NEK
sıklığını önemli derecede azalttığı belirlenmiştir. Bunun
yanında istatistiksel olarak önemli olmamasına karşın
dehidratasyon riskinde artma ve BPD, IVK ve mortalite
riskinde azalma eğilimi belirlenmiştir.4
• Sonuç olarak prematüre bebeklerde en uygun sıvı
alımının

dehidratasyona

yol

açmadan

fizyolojik

KAYNAKLAR
1. Kavvadia V, Greenough A, Dimitriou G, et al. Randomised trial of fluid
restriction in ventilated very low birthweight infants. Arch Dis Child
Fetal Neonatal Ed 2000; 83(2):F91–96.
2. Hartnoll G, Betremieux P, Modi N. Randomised controlled trial of
postnatal sodium supplementation on oxygen dependency and body
weight in 25–30 week gestational age infants. Arch Dis Child Fetal
Neonatal Ed 2000; 82 (1): F19–23.
3. Oh W, Poindexter BB, Perritt R, et al. Association between fluid
intake and weight loss during the first ten days of life and risk of
bronchopulmonary dysplasia in extremely low birth weight infants. J
Pediatr 2005; 147 (6):786–790.
4. Bell EF, Acarregui MJ. Restricted versus liberal water intake for
preventing morbidity and mortality in preterm infants. Cochrane
Database Syst Rev. 2008; (1): CD000503.
5. Sweet DG, Carnielli V, Greisen G, Hallman M, Ozek E, Plavka R,
Saugstad OD, Simeoni U, Speer CP, Vento M, Halliday HL; European
Association of Perinatal Medicine. European consensus guidelines
on the management of neonatal respiratory distress syndrome in
preterm infants--2013 update. Neonatology. 2013; 103 (4): 353-68.
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2.3.5. Semptomatik PDA’ya Yaklaşım (Kanıt Düzeyi 1+, 1-)

KAYNAKLAR

• Aşırı

1. Malviya MN, Ohlsson A, Shah SS. Surgical versus medical treatment
with cyclooxygenase inhibitors for symptomatic patent ductus
arteriosus in preterm infants. Cochrane Database Syst Rev. 2013 ; 3:
CD003951.

düşük

doğum

ağırlıklı

(ADDA)

bebeklerde

hemodinamik olarak önemli PDA (hsPDA) varlığının
oksijen desteği ve uzamış ventilasyon gereksinimi için
bir risk faktörü olduğu gösterilmiştir.
• hsPDA’nın tedavisinin yeni BPD’de karakteristik olan
alveoler septasyon ve mikrovasküler gelişim geriliğini
azalttığı gösterilmesine rağmen BPD riskini azaltmadığı

2. Mosalli R, Alfaleh K. Prophylactic surgical ligation of patent ductus
arteriosus for prevention of mortality and morbidity in extremely low
birth weight infants. Cochrane Database Syst Rev. 2008; 1: CD006181.
3. Clyman RI. The role of patent ductus arteriosus and its treatments
in the development of bronchopulmonary dysplasia. Semin Perinatol.
2013; 37 (2): 102-107.
4. Clyman RI. Surgical ligation of the patent ductus arteriosus: treatment
or morbidity? J Pediatr. 2012; 161(4):583-584.

gösterilmiştir.
• hsPDA’nın cerrahi tedavisinin BPD ve nörogelişimsel
gerilik riskini arttırdığı gösterilmiştir.

1-6

• Bir meta-analizde profilaktik indometazin ve plasebo
tedavisi verilen prematüre bebeklerde PDA kapanmasını
inceleyen 19 çalışma (2872 vaka) değerlendirilmiş
ve çalışma grubunda PDA kapanma sıklığı daha
yüksek bulunmasına rağmen BPD sıklığında azalma
belirlenmemiştir. Bununla birlikte bu çalışmalarda BPD
primer bir sonuç parametresi olmayıp, birçok kontrol

5. Wickremasinghe AC, Rogers EE, Piecuch RE, Johnson BC, Golden S,
Moon-Grady AJ, Clyman RI. Neurodevelopmental outcomes following
two different treatment approaches (early ligation and selective
ligation) for patent ductus arteriosus. J Pediatr. 2012; 161 (6): 10651072.
6. Clyman RI, Couto J, Murphy GM. Patent ductus arteriosus: are current
neonatal treatment options better or worse than no treatment at all?
Semin Perinatol. 2012; 36 (2): 123-129.
7. Schmidt B, Roberts RS, Fanaroff A, et al. and the TIPP investigators.
Indomethacin prophylaxis, patent ductus arteriosus and the risk
of bronchopulmonary dysplasia: further analyses from the trial of
indomethacin prophylaxis in preterms (TIPP). J Pediatr 2006; 148:
730–734.

grubu vakasına geç dönemde semptomatik olan PDA
nedeniyle indometazin tedavisi verilmiştir.7

2.3.6. Sistemik ve Pulmoner Enfeksiyonlardan Korunma

Öneriler (Öneri Düzeyi B-C)

(Kanıt Düzeyi 1-)

• Tüm ADDA bebeklerde yaşamın 2. gününden sonra (48-

• Nozokomial bakteriyemi (özellikle koagülaz negatif

72 saat) rutin olarak ekokardiyografi ile PDA taraması

stafilokok) BPD gelişme riskini arttırır. Nozokomial

yapılmalıdır.

pnömoni

Ekokardiyografi

incelemesi

bebeğin

semptomatik olup olmamasına göre yapılmamalıdır.
• ADDA bebeklerde profilaktik olarak (ilk 24 saat içinde)

sekonder

polimorfonükleer

lökosit

infiltrasyonu ve salınan proteolitik enzimler nedeniyle
akciğer zedelenmesine ve BPD gelişimine etki eder.1,2

farmakolojik veya cerrahi olarak PDA’nın kapatılması

• Postnatal CMV enfeksiyonu BPD riskini arttırır.3

önerilmemektedir. Erken PDA kapatılması artmış BPD

• RSV enfeksiyonu gelişmekte olan veya gelişmiş BPD’de

riski ile ilişkilidir.
• Yaşamın ilk birkaç günü içinde fizyolojik ağırlık
kaybı gerçekleşmemiş, ekokardiyografide pulmoner
hipertansiyon bulgusu olan prematüre bebeklerde
medikal PDA kapatılması ertelenmelidir.
• Ekokardiyografi ile hsPDA belirlense bile asemptomatik
olan bir ADDA bebekte PDA’nın spontan kapanma şansı
nedeniyle tedavide acele edilmemeli ancak bebek klinik
ve seri ekokardiyografi ile yakın izlenmelidir.
• RDS gelişmiş, surfaktan tedavisi verilmiş ve halen
MV tedavisi alan ADDA bebeklerde PDA’nın spontan
kapanma şansı düşüktür

solunumsal kötüleşmeye ve yeniden hastaneye yatışa
yol açabilir.4
• Ureaplasma urealyticum BPD gelişimi ile yakından
ilişkili bulunmuştur.5
• Ureaplasma kolonizasyonunun ve enfeksiyonunun BPD
gelişimine olan etkisini değerlendiren üç meta-analiz
bulunmaktadır.
İlk meta-analizde 17 klinik çalışma incelenmiştir.
Vakalarda
ile

havayollarının

kolonizasyonu

ve

Ureaplasma

postnatal

28-30.

türleri
günlerde

oksijen gereksinimi arasındaki ilişki incelenmiş ve
kolonizasyonun pozitif olduğu vaka grubunda BPD riski

• ADDA bir bebekte ekokardiyografik olarak hsPDA ve

(RR) 1.72 (%95 CI 1.5-1.96) olarak bulunmuştur. Ancak

klinik semptomların varlığında öncelikle medikal tedavi

bu meta-analizin yapıldığı dönemde hasta popülasyonu

ile PDA kapanması sağlanmaya çalışılmalıdır.

ve klinik uygulamalar (prenatal ve postnatal steroidler,
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mekanik ventilasyon, surfaktan) güncel yaklaşımlardan
oldukça farklı bulunmuştur.
İkinci

meta-analizde

• Doğum ağırlığı <1250 gr olan prematüre bebeklerde
klaritromisin tedavisinin BPD sıklığına olan etkisini

6

1998-2004

yılları

arasında

araştıran bir RKÇ halen devam etmektedir.12

yayımlanmış 36 çalışma ve yaklaşık 3000 bebek

• Sepsisin ve pnömoninin önlenmesi ve tedavisi pulmoner

değerlendirilmiştir. Çalışmalar BPD tanımına göre

enflamasyonun azalmasına ve mekanik ventilasyon

postnatal 28. gün veya postmenstrüel 36. haftada

süresinin kısalmasına katkıda bulunarak BPD riskini

oksijen gereksinimi olmak üzere iki gruba ayrılarak

azaltabilir.

değerlendirilmiş, kolonizasyonun BPD riskini postnatal
28. günde 2.8 kat, postmenstrüel 36. haftada 1.6 kat

• Prematüre

artırdığı saptanmıştır.7
Üçüncü meta-analizde ise 1947-2013 yılları arasında
yayınlanmış

ve

prematüre

bebeklerde

pulmoner

Ureaplasma kolonizasyonunun araştırıldığı 39 çalışma
değerlendirilerek postmenstrüel 36. haftada BPD sıklığı
karşılaştırılmıştır. Postnatal 28. günde Ureaplasma ve
BPD gelişimi arasında önemli ilişki olduğu (OR=3.04,
%95 CI 2.41-3.83), postmenstrüel 36. haftada bu
ilişkinin halen anlamlı olduğu gösterilmiştir (OR 2.23;
%95 CI 1.39-3.58). Ureaplasma türleri ile pulmoner
kolonizasyonun postnatal 28. günde ve postmenstrüel
36. haftada BPD gelişme riskini 2.22 ve 3.04 kat arttırdığı
rapor edilmiştir.8
Ureaplasma
eradikasyonun etkinliğini araştıran çalışmalara öncü
olmuştur.

• Bu

kanıtlar

BPD’nin

önlenmesinde

• Azitromisin, eritromisin ve klaritromisin gibi makrolid
antibiyotiklerin antimikrobial özellikleri Ureaplasma

urealyticum’a karşı etkilidir. Bu antibiyotikler aynı
zamanda güçlü immünomodülatuar etkiye sahiptirler
ve akciğerde pro-inflamatuar sitokinlerin salınımını
baskılayabilirler.
• Ancak bir meta-analizde 2 çalışma değerlendirilmiş
ve gebelik yaşı <30 hafta, entübe ve ureaplasma
urealyticum ile risk altında, kolonize veya enfekte olan,
prematüre bebeklerde eritromisin tedavisinin BPD
sıklığını ve mortaliteyi azaltmadığı belirlenmiştir.9
• Bir RKÇ’da azitromisin tedavisi BPD insidansını
azaltmamıştır.10
• Bir RKÇ’da klaritromisinin doğum ağırlığı 750-1250 gr
olan prematüre bebeklerde BPD insidansını azalttığı
gösterilmiştir. Bu çalışmada 224 vakanın 72’sinde
(%33.0) U. urealyticum kolonizasyonu saptanmış,
BPD sıklığı klaritromisin tedavisi verilen grupta %2.9,
plasebo grubunda ise %36.4 olarak bulunmuştur
(p<0.05).11

Öneriler (Öneri Düzeyi B-C)
bebeklerde

nozokomial

sepsis

ve

pnömoninin önlenmesi ve uygun antimikrobial ilaçlarla
uygun sürede tedavisi BPD gelişme riskini azaltabilir.
• BPD gelişimini önlemek için makrolid antibiyotiklerin
rutin olarak kullanılması önerilmemektedir.

KAYNAKLAR
1. Stoll BJ, Hansen N, Fanaroff AA, et al. Late-onset sepsis in very
low birth weight neonates: the experience of the NICHD Neonatal
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2. Liljedahl M, Bodin L, Schollin J. Coagulase-negative staphylococcal
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3. Sawyer MH, Edwards DK, Spector SA, 1987 Cytomegalovirus infection
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Dis J. 2014.
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Cochrane Database Syst Rev 2003: CD003744.
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2.3.7. Sistemik ve inhale kortikosteroidler

kanama

(Kanıt Düzeyi 1++)

hipertansiyon, hipertrofik kardiyomiyopati ve büyüme

• Pulmoner enflamasyon BPD patogenezinde önemli rol

intestinal

perforasyon,

hiperglisemi,

geriliği sıklığı daha yüksek bulunmuştur.
• Geç prognozun incelendiği 12 çalışmada çalışma

oynar.
• Kortikosteroidler anti-enflamatuar özellikleri nedeniyle
prematüre

bebeklerde

BPD’nin

önlenmesinde

kullanılmıştır.
• Prematüre

bebeklerde

kortikosteroidler

ile

azaltılması

riskini

BPD

postnatal

pulmoner
azaltır

sistemik

enflamasyonun
ancak

olumsuz

nörogelişimsel prognoz riskinde artış ile ilişkili olabilir.
• Kortikosteroidlerin inhalasyon ile lokal olarak verilmesi
etkili ve güvenilir bir yol olabilir.

grubunda gelişimsel gerilik, serebral palsi (SP)
ve anormal nörolojik muayeneyi içeren çok sayıda
olumsuz nörolojik etkiler bildirilmiştir. Bununla birlikte
9 çalışmada artmış SP ve anormal nörolojik muayene
sıklığı bulan çalışmalar dahil, çalışma grubunda
major nörosensöriyel bozukluk oranında önemli artış
belirlenmemiştir.
• Mortalite+SP, mortalite+major nörosensöriyel bozukluk
birleşik prognozları sıklıklarında önemli derecede artış
bulunmamıştır.

2.3.7.a. Erken (<8 gün)

• Kortikosteroid tipine göre yapılan alt grup analizinde,

postnatal sistemik kortikosteroidler

yararlı ve zararlı etkilerin çoğunluğu deksametazon

• Bir meta-analizde yaşamın ilk 7 günü içinde yüksek

ile

ilişkili

bulunmuştur.

Hidrokortizon

intestinal

riskli prematüre bebeklerde sistemik kortikosteroid

perforasyon riskinde artış ve PDA sıklığında sınırda bir

tedavisi etkilerinin araştırıldığı 28 randomize-kontrollü

azalma ile ilişkili bulunmuştur.

çalışma değerlendirilmiştir. Çalışmaların 20’sinde
deksametazon, 8’inde hidrokortizon kullanılmıştır.
• Klinik prognoz parametreleri olarak mortalite, BPD
(kortikosteroidler ile geç “kurtarma” ve ev oksijen
tedavisi gereksinimini içerecek şekilde), mortalite ve
BPD, ekstübasyon başarısızlığı, ilk hospitalizasyon
sırasındaki komplikasyonlar (enfeksiyon, hiperglisemi,
hipertansiyon, pulmoner hava kaçağı, PDA, ağır
IVK, PVL, NEK, gastrointestinal kanama, intestinal
perforasyon, ağır ROP ve uzun süreli prognoz (körlük,
sağırlık, serepral palsi (SP) ve major nörosensöriyel
bozukluk) incelenmiştir.
• Bu

meta-analiz

toplam

3740

prematüre

bebeği

kapsamıştır ve çalışma grubunda kontrol grubuna göre
erken ekstübasyon, 28. günde ve postmenstrüel yaş
36. haftada BPD, 28. günde veya postmenstrüel yaş 36.
haftada mortalite ve BPD, PDA ve ROP (ağır ROP dahil)
insidanslarında azalma ile karakterli önemli yararlar
sağlanmıştır.
• Çalışma ve kontrol grupları arasında neonatal veya
postneonatal mortalite, enfeksiyon, ağır IVK, PVL, NEK
veya pulmoner kanama sıklığı açısından önemli fark
bulunmamıştır.
• Çalışma grubunda kontrol grubuna göre gastrointestinal
20

ve

Öneriler (Öneri Düzeyi A)
• Erken (<8 gün) postnatal kortikosteroid (özellikle
deksametazon) tedavisinin yararları bilinen veya
potansiyel yan etkilerinin önüne geçemez ve bu nedenle
BPD önlenmesinde önerilmez.
• Erken

kortikosteroid

tedavisi

ekstübasyonu

hızlandırmasına ve BPD ve PDA riskini azaltmasına
rağmen, kısa dönemde gastrointestinal kanama,
intestinal perforasyon, hiperglisemi, hipertansiyon,
hipertrofik kardiyomiyopati ve büyüme geriliğine, geç
dönemde de anormal nörolojik muayene ve SP riskinde
artışa yol açmaktadır.
• Bunun yanında uzun süreli izlem çalışmalarının
metodolojik kalitesi sınırlıdır, çünkü çocuklar esas
olarak okul öncesi dönemde değerlendirilmişlerdir.
Bu çocukların nörogelişimsel izlemlerinin daha uzun
süreli olması gerekmektedir.
• Hidrokortizon çalışmalarda uygulanan doz ve rejimde
az sayıda olumlu veya olumsuz etkiye sahiptir ve BPD
önlenmesinde önerilmez.

KAYNAK
1. Halliday HL, Ehrenkranz RA, Doyle LW. Early (< 8 days) postnatal
corticosteroids for preventing chronic lung disease in preterm
infants. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 1. Art
No.: CD001146.

2.3.8. İnhale Nitrik Oksit (Kanıt Düzeyi 1++)

azalma sağladığı ancak bu çalışmanın başka çalışmalar

• Nitrik oksit (NO) hücre içinde guanilat siklaz enzimini
aktive ederek cGMP düzeyini arttırır ve vazodilatasyona
yol açar.

ile desteklenmesi gerektiği vurgulanmıştır.5
Öneriler (Öneri Düzeyi A)
• RDS gelişmekte olan prematüre bebeklerde iNO

• İnhale NO (iNO) tedavisi ise selektif pulmoner

kullanımının BPD’yi önlediği gösterilememiştir ve bu
amaçla rutin kullanımı önerilmemektedir.

vazodilatasyon sağlar.
iNO

• Postnatal 7-21. günler arasında ve hastalığı hafif olan

tedavisinin etkilerini araştıran ve 808 bebeği içeren 5

vakalarda yüksek doz iNO kullanımı etkili olabilir, ancak

RKÇ incelenmiştir. Bu meta-analizde mortalite veya

bunun yeni RKÇ’lerle desteklenmesi gerekir.

• Bir

meta-analizde

prematüre

bebeklerde

BPD sıklığının iNO grubunda anlamlı olarak azaldığı
(RR: 0.81; %95 CI 0.70-0.93, p: 0.0025) gösterilmiştir.1
• Bir başka meta-analizde ise gebelik yaşı <34 hafta
olan prematüre bebeklerde iNO tedavisi verilen 21
RKÇ değerlendirilmiş ve iNO tedavisinin tek başına
mortalite veya BPD sıklığını, hatta her ikisinin ortak
sıklığını azaltmadığı sonucuna ulaşılmıştır.2
• 2010 yılında yapılan bir meta-analizde ise prematüre
bebeklerde
iNO

solunum

tedavisinin

yetmezliği

etkilerinin

araştırıldığı

tedavisinde
14

RKÇ

değerlendirilmiş ve bunlar 3 gruba ayrılmıştır.
a. İlk 3 gün içinde kurtarıcı tedavi uygulananlar

KAYNAKLAR
1. Hoehn T, Krause MF, Bührer C. Meta-analysis of inhaled nitric oxide in
premature infants: an update. Klin Padiatr 2006; 218 (2): 57-61.
2. Wirbelauer J, Speer CP. Significance of nitric oxide inhalation (iNO) in
preterm infants<34 weeks of gestation. Klin Padiatr 2010; 222 (2): 5661.
3. Barrington KJ, Finer N. Inhaled nitric oxide for respiratory failure in
preterm infants. Cochrane Database Syst Rev 2010; (12): CD000509.
4. Askie LM, Ballard RA, Cutter G, et al. Meta-analysis of Preterm
Patients on Inhaled Nitric Oxide (MAPPINO) Collaboration. Inhaled
nitric oxide in preterm infants: a systematic review and individual
patient data meta-analysis. BMC Pediatr 2010 23;10:15.
5. Kumar P. Committee on Fetus and Newborn, American Academy of
Pediatrics. Use of inhaled nitric oxide in preterm infants. Pediatrics
2014; 133 (1): 164-170.

(9 çalışma),
b. Pulmoner hastalığı olup erken tedavi uygulananlar
(3 çalışma)

2.3.9. Beslenme (Kanıt Düzeyi 2++)
• BPD riskini ve şiddetini azaltmada yeterli beslenme çok

c. Yüksek BPD riski saptanıp geç tedavi uygulananlar
(2 çalışma)

önemlidir.
• BPD gelişen prematüre bebeklerde postnatal büyüme

• Bu meta-analizde hiçbir grupta prematüre bebeklerde
iNO tedavisinin taburculuk öncesi mortalite riskini
azaltmadığı gösterilmiştir.3

ve gelişme geriliği sık görülür ve bu durum yaşamın ilk
yıllarında da devam edebilir.
• Malnutrisyon

akciğer

büyümesini,

matürasyonunu

• 2010 yılında yapılan bir başka meta-analizde ise 12

ve tamir mekanizmalarını olumsuz etkiler. Bunun

RKÇ’nın ham verileri değerlendirilmiş ve prematüre

nedenleri arasında intrauterin büyüme kısıtlılığı,

bebeklerde iNO tedavisinin mortalite ve BPD riskini

yetersiz protein ve enerji alımı, solunum iş yükünün

azaltmadığı (tedavi grubu %59 ve kontrol grubu %61,

fazla olması, enflamasyon, steroid tedavisi, artmış

RR: 0,96, %95 CI 0.92-1.01), ancak alt grup analizlerinde

katabolizma ve enteral beslenme sorunları (beslenme

iNO dozu >5 ppm kullanıldığında çalışma grubuna

intoleransı, gastroösefageal reflü) sayılabilir.1

göre mortalite veya BPD riskini birlikte azalttığı ve bu
sonucun tek bir çalışmadan kaynaklandığı bildirilmiştir.4
(Kanıt Düzeyi 1++)
• Amerikan

Pediatri

Akademisi’nin

prematüre

bebeklerde iNO tedavisi ile ilgili önerisinde, tek bir
çok merkezli çalışmada postnatal 2. haftada yüksek
doz (>20 ppm) iNO tedavisinin BPD oranında küçük bir
21

Enerji alımı

Öneriler (Öneri Düzeyi B-C)

• BPD’nin aktif dönemlerinde 140-150 Kcal/Kg/gün’lük
enerji alımı gerekebilir.

• “European Society of Pediatric Gastroenterology,
Hepatology and Nutrition (ESPGHAN)” sağlıklı büyüyen
prematüre bebekler için enerji alımını 110-135 Kcal/Kg/
gün olarak önermiştir ve bu nedenle BPD’li bebeklerde
daha yüksek bir günlük enerji alımı mantıklıdır.

3

(>135 Kcal/Kg/gün) standart enerji alımına (98-135
Kcal/Kg/gün) göre morbidite veya mortalite üzerine
olan etkilerini inceleyen randomize kontrollü bir
çalışma bulunmamaktadır.4
Protein alımı
• BPD’li prematüre bebeklerin protein gereksinimlerinin
sağlıklı prematüre bebeklerin gereksinimine yakın
olduğu düşünülmektedir (3.5-4.0 gr/Kg/gün).
• ESPGHAN’ın Beslenme Komitesi doğum ağırlığı <1000
gr olan bebeklerde 4.0-4.5 gr/Kg/gün, 1000-1800
gr olan bebeklerde 3.5-4.0 gr/Kg/gün protein alımı
önermektedir.3
Lipid alımı
• Lipidler esansiyel yağ asitleri ve enerji sağlamaları
açısından önemli besin öğeleridir. Ayrıca yağda
eriyen vitaminlerin biyoyararlanımını arttırırlar. BPD
gelişiminde lipidlerin rolü tartışmalıdır.
meta-analizde

prematüre

bebeklerde

erken

parenteral (≤5. gün) lipid verilmesinin büyüme ve
mortalite üzerine istatistiksel olarak önemli bir etkisi
olmadığı belirlenmiştir.5
• Bir başka meta-analizde uzun zincirli çoklu doymamış
yağ asitleri ile desteklenmiş formulanın BPD gelişme
riskini etkilemediği belirlenmiştir.6
• Minimal lipid alımı esansiyel yağ asidi eksikliğini
önleyecek şekilde 0.5-1.0 gr/Kg/gün ile başlanmalıdır.
ESPGHAN’ın Beslenme Komitesi ise anlamlı bir lipid
alımını 4.8-6.6 gr/Kg/gün veya 4.4-6.0 gr/100 kcal
olarak bildirmiştir.3
• Anne sütü ile beslenme sepsis ve NEK sıklığını
azaltmakla birlikte, BPD sıklığını etkilememektedir.
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ettikçe protein 3.5 gr/Kg/gün ve lipid 3 gr/Kg/gün
olacak şekilde hızla arttırılmalıdır.
• Yaşamın ilk gününde minimal enteral beslenme
başlanmalıdır (10-20 ml/Kg/gün).
• Parenteral beslenmeye enteral beslenme hacmi 100

• BPD’li bebeklerde günlük enerji alımının arttırılmasının

• Bir

• Büyüme geriliğini önlemek için yaşamın 1. gününde
parenteral beslenme başlanmalı ve bebek tolere

2

ml/Kg/gün oluncaya kadar devam edilmelidir. İstenilen
enteral beslenme hacmi 150-160 ml/Kg/gün’dür.
• Anne

sütü

protein

ve

mineraller

açısından

güçlendirilmelidir.
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2. Denne SC. Energy expenditure in infants with pulmonary
insufficiency: is there evidence for increased energy needs? J Nutr
2001;131:935S–937S.
3. Agostoni C, Buonocore G, Carnielli VP, De Curtis M, Darmaun D, Decsi
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3. TEDAVİ
3.1. Sistemik ve İnhale Kortikosteroidler (Kanıt Düzeyi

tedavisi gereksinimini içerecek şekilde), mortalite ve

1++)

BPD, ekstübasyon başarısızlığı, ilk hospitalizasyon

• Pulmoner enflamasyon BPD patogenezinde önemli rol
oynar.
• Kortikosteroidler

anti-enflamatuar

özellikleri

nedeniyle prematüre bebeklerde BPD’nin tedavisinde
kullanılmıştır.
• Prematüre

bebeklerde
ile

postnatal

pulmoner

sistemik

enflamasyonun

azaltılması BPD riskini ve şiddetini azaltır ancak
olumsuz nörogelişimsel prognoz riskinde artış ile
ilişkili olabilir.

IVK, PVL, NEK, gastrointestinal kanama, intestinal
perforasyon, ağır ROP, ve uzun süreli prognoz (körlük,
sağırlık, serebral palsi (SP) ve major nörosensöriyel

• Bu meta-analizde 669 prematüre bebek incelenmiştir.
Orta derecede erken steroid tedavisi 28. günde
mortaliteyi, 28. günde ve postmenstrüel yaş 36. haftada
BPD’yi, 28. gün ve postmentrüel yaş 36. haftada
mortalite ve BPD riskini azaltmıştır. Erken ekstübasyon

• Kortikosteroidlerin inhalasyon ile lokal olarak verilmesi
etkili ve güvenilir bir yol olabilir.

• Yan etkiler hipertansiyon, hiperglisemi, gastrointestinal

kortikosteroid tedavisi

kanama, hipertrofik kardiyomiyopati ve enfeksiyon

• Kortikosteroidlerin erken postnatal (<8 gün) kullanımı
erken ve geç dönemde olumsuz yan etkiler ile ilişkili
bulunduğu için, orta derecede erken postnatal dönemde
(7-14 gün) kullanılmaları daha yararlı ve daha az yan
etkili olabilir.
• Bir meta-analizde yaşamın 7-14. günü arasında
prematüre

hızlanmıştır.
• Pnömotoraks, ağır ROP veya NEK sıklığı değişmemiştir.

3.1.a. Orta derecede erken (7-14 gün) postnatal

riskli

hipertansiyon, pulmoner hava kaçağı, PDA, ağır

bozukluk) incelenmiştir.

kortikosteroidler

yüksek

sırasındaki komplikasyonlar (enfeksiyon, hiperglisemi,

bebeklerde

sistemik

olarak belirlenmiştir.
• Steroid tedavisi alan bebeklerde deksametazon ile geç
kurtarma gereksinimi azalmıştır.
• 4 çalışmada uzun süreli izlem yapılmıştır ve çalışma
grubunda olumsuz nörogelişimsel prognoz riskinde
artış belirlenmemiştir.1

kortikosteroid tedavisi etkilerinin araştırıldığı 7 RKÇ
değerlendirilmiştir.
• Klinik prognoz parametreleri olarak mortalite, BPD
(kortikosteroidler ile geç “kurtarma” ve ev oksijen
23

3.1.b. Geç (> 7 gün) postnatal kortikosteroid tedavisi

Öneriler (Öneri Düzeyi A)

• Bir meta-analizde yaşamın 7. gününden sonra yüksek

• Postnatal

7.

günden

sonra

uygulanan

sistemik

riskli prematüre bebeklerde sistemik kortikosteroid

kortikosteroid tedavisi neonatal mortalite ve BPD

tedavisinin

riskini azaltır ancak kısa ve uzun dönemdeki önemli yan

etkilerinin

araştırıldığı

19

RKÇ

değerlendirilmiştir.

etkileri nedeniyle;

• Bu meta-analizde toplam 1345 bebek incelenmiştir.

- Sadece, başka bir nedene bağlı olmaksızın entübe ve

Geç steroid tedavisi mortaliteyi 28. günde azaltmasına

			 mekanik ventilatöre bağlı olup solunum yetmezlikleri

rağmen taburculukta azaltmamıştır.

			 giderek ağırlaşan ve ekstübe edilemeyen bebekler

• Geç steroid tedavisinin olumlu etkileri 3., 7. veya
28. günde ekstübasyon başarısızlığı, 28. günde ve

			 için, aydınlatılmış aile onamından sonra
			

düşünülmelidir.

postmenstrüel 36. haftada BPD sıklığı, deksametazon

• Postnatal kortikosteroidlerin bu endikasyon durumu

ile geç kurtarma tedavisine gereksinim, ev oksijen

dışında, non-invaziv solunum desteği altındaki hastalar

tedavisi ve 28. günde veya 36. haftada mortalite

da dahil olmak üzere, prematürelerde standart bakımın

sıklığında azalma olarak belirlenmiştir.

bir parçası olarak kullanımı önerilmez.

• Enfeksiyon ve gastrointestinal kanama risklerinde artış

• Hidrokortizon kullanımıyla ilgili çalışmalar (Premiloc

eğilimi olmasına rağmen bu durum NEK için geçerli

ve SToP-BPD) henüz sonuçlanmamış, betametazonla

değildir.

ilişkili

• Kısa dönem yan etkileri hiperglisemi, glukozüri ve
hipertansiyon olarak bildirilmiştir.
• Ağır ROP sıklığı artmasına rağmen körlük sıklığı
artmamıştır.
• 5 çalışmada (247 bebek) ağır IVK sıklığında azalma
eğilimi belirlenmiştir.
• Çalışma ve kontrol grupları arasında mortalite+SP
birleşik prognozu, major nörosensöriyel bozukluk ve
major nörosensöriyel bozukluk+mortalite birleşik
prognozu açısından önemli fark bulunmamıştır.

veriler

kortikosteroid

yetersiz
olarak

olduğundan

deksametazon

sistemik
seçilmeli,

mümkün olan en düşük doz ve sürede kullanılmalıdır.
• Önerilen kullanım şeması:
- Deksametazon (İV): 0.15 (0.1-0.2) mg /kg/gün
(2 dozda): 3 gün
• Hasta

ventilatörden

ayrılabilirse

veya

ventilatör

ayarları azaltılarak ayrılabilecek duruma gelirse:
Deksametazon 3-6 günde azaltılarak kesilir
• Hastanın ventilatör ayarları azaltılamazsa: Tedavi
hemen kesilir.

• Çalışma ve kontrol grupları arasında geç çocukluk
döneminde solunumsal durum, kan basıncı ve büyüme
açısından önemli fark belirlenmemiştir.2

KAYNAKLAR
1. Halliday HL, Ehrenkranz RA, Doyle LW. Moderately early (7-14 days)
postnatal corticosteroids for preventing chronic lung disease in
preterm infants. Cochrane Database of Systematic Reviews 2003,
Issue 1. Art. No.: CD001144.
2. Halliday HL, Ehrenkranz RA, Doyle LW. Late (>7 days) postnatal
corticosteroids for chronic lung disease in preterm infants. Cochrane
Database of Systematic Reviews 2009, Issue 1. Art. No.: CD001145.
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3.1.c. İnhale ve sistemik kortikosteroid tedavileri

tedavisi şeklinin ve prognoz parametrelerinin farklı

• İnhale kortikosteroidlerin kullanımı yüksek sistemik
steroid konsantrasyonuna yol açmadan ve daha az yan
etki riski ile enflamatuar yanıtı değiştirebilir.

olduğu belirtilmiştir.
Öneriler (Öneri Düzeyi A)
• Ventilatör tedavisi altındaki prematüre bebeklerde

• Bir meta-analizde prematüre bebeklerde yaşamın ilk

erken inhale steroid tedavisinin sistemik steroid

2 haftası içinde uygulanan sistemik ve inhale steroid

tedavisi üzerine bir üstünlüğü olduğu yönünde henüz

tedavilerinin karşılaştırıldığı ve postnatal 28. günde

yeterli kanıt bulunmamaktadır.

ve postmenstrüel 36. haftada BPD, mortalite ve
mortalite+BPD birleşik prognozunu ve yan etkilerini
inceleyen araştırmalar değerlendirilmiştir.
• Bu meta-analizde 2 çalışma değerlendirilmiştir (toplam
294 vaka). İnhale steroid grubunda postmenstrüel 36.
haftada BPD riski istatistiksel olarak sınırda düzeyde
yüksek bulunmuştur.

• Prematüre bebeklerde inhale kortikosteroidler standart
bakımın bir parçası olarak önerilemez.
• Ancak, BPD riski olan prematürelerde inhale budesonid
uygulamasının

araştırıldığı

çok

merkezli

Avrupa

NEuroSIS çalışmasının ve BPD tanılı prematürelerin
akut alevlenme ataklarında inhale beklametazon
kullanımının araştırıldığı faz 2 klinik araştırmaların

• Tüm sağkalan vakalarda BPD insidansı, 28. günde

sonuçları izlenmelidir.

oksijen gereksinimi, 28. günde veya postmenstrüel
36. haftada mortalite ve mortalite+BPD birleşik
prognozu sıklığı açısından gruplar arasında önemli fark
bulunmamıştır.
• Mekanik ventilasyon ve oksijen desteği süreleri
inhale steroid tedavisi grubunda, sistemik steroid
tedavisi grubuna göre istatistiksel olarak daha uzun
bulunmuştur.

KAYNAKLAR
1. Shah SS, Ohlsson A, Halliday HL, Shah VS. Inhaled versus systemic
corticosteroids for preventing chronic lung disease in ventilated very
low birth weight preterm neonates. Cochrane Database of Systematic
Reviews 2012, Issue 5. Art. No: CD002058
2. Onland W, Offringa M, van Kaam A. Late (>7 days) inhalation
corticosteroids to reduce bronchopulmonary dysplasia in preterm
infants. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 4. Art.
No.: CD002311

• İnhale steroid tedavisi grubunda hiperglisemi sıklığı
daha düşük, PDA sıklığı ise daha yüksek bulunmuştur.
• Uzun süreli nörogelişimsel durum ile ilgili bilgi elde
edilmemiştir.
3.1.d. Geç (≥7 gün) inhale kortikosteroid tedavisi
• Bir meta-analizde 232 prematüre bebeğin alındığı 8
RKÇ değerlendirilmiş ve inhale kortikosteroidlerin BPD
ve/veya mortalite riskini azaltmadığı belirlenmiştir.
Ayrıca inhale steroidlerin ekstübasyon başarısızlığı,
total mekanik ventilasyon ve oksijen desteği süresi
gibi kısa-süreli solunumsal prognozu değiştirmediği
gösterilmiştir.
• Bununla birlikte inhale kortikosteroid tedavisinin
sistemik

kortikosteroid

kullanımında

bir

azalma

eğilimine yol açtığı belirlenmiştir.
• Kısa ve uzun süreli yan etkiler yeterli incelenmemiştir.
Sonuçların dikkatli bir şekilde yorumlanması gerektiği,
çünkü randomize edilen toplam hasta sayısının
nispeten az, hastaların özelliklerinin, inhalasyon
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3.2. Metilksantinler: Kafein (Kanıt Düzeyi 1+)

3.3. Vitamin A (Kanıt Düzeyi 1+)

• Prematürelik apnesinin geleneksel tedavisi kafein sitrat,

• Vitamin A normal akciğer büyümesi, tamiri ve solunum

aminofilin, teofilin gibi metilksantin ilaçlarını içerir.

yolu epitelinin bütünlüğünün sağlanması için gereklidir.

Bu ilaçlar apne ataklarının sayısını, re-entübasyon ve

Aynı zamanda güçlü bir antioksidandır. Prematüre

mekanik ventilasyon gereksinimini azaltırlar.

bebeklerde vitamin A depoları ve vitamin A transport

1

• Schmidt B ve ark.’nın 2006 yılında yaptığı bir çalışmada
doğum ağırlığı 500-1250 gr olan prematüre bebeklerde
prematürelik

apnesinde

kafein

sitratın

etkileri

taşıyıcı protein, “retinol-binding protein” düzeyleri
düşüktür ve bu durum BPD gelişme riski ile ilişkili
bulunmuştur.

araştırılmış ve çalışma grubunda ventilasyon ve oksijen

• Birçok RKÇ’da prematüre bebeklerde rutin dozların

desteği sürelerinde, kortikosteroid tedavisi, transfüzyon

üstünde vitamin A verilmesinin BPD, diğer morbiditeler

gereksinimi ve BPD sıklığında önemli düzeyde azalma

ve mortalite riski üzerine olan etkileri incelenmiştir.

belirlenmiştir.

2

• Bir meta-analizde ÇDDA bebeklerde yapılan 8 çalışma

Öneriler (Öneri Düzeyi B)
• Prematüre
BPD

bebeklerde

sıklığını

değerlendirilmiş ve vitamin A suplementasyonunun
kafein

azalttığına

dair

sitrat

tedavisinin

bir

meta-analiz

bulunmamaktadır.
• Kafein sitrat BPD’nin önlenmesinde etkili görünse de
etki mekanizmaları tam olarak bilinmemektedir.
• Yine de, doğum ağırlığı 1250 gr, doğumda gebelik

1.

ayda

mortalite

postmenstrüel
insidansını

veya

36.

oksijen

haftada

azaltmada

gereksinimi

oksijen

yararlı

ve

gereksinimi

olduğu

sonucuna

ulaşılmıştır. ROP prognozunun incelendiği 3 çalışmanın
meta-analizinde

vitamin

A

suplemantasyonu

yapılan gruplarda ROP insidansında azalma eğilimi
belirlenmiştir.

Uzun

süreli

izlemin

yapıldığı

bir

haftası 28 haftanın altında olan ve BPD riski taşıyan

çalışmada düzeltilmiş yaş 18-22 ayda çalışma ve

prematürelerde doğumdan sonraki ilk 3 günde

kontrol grupları arasında nörogelişimsel açıdan fark

başlanarak, PM 36. haftaya kadar kafein sitrat kullanımı

bulunmamıştır.1

önerilir:

Öneriler (Öneri Düzeyi A)

- Kafein sitrat yükleme dozu: 20-25 mg/Kg, İV 30 dak.

• ÇDDA prematüre bebeklerde vitamin A suplementasyonu

infüzyon
- Kafein sitrat idame dozu: 5-10 mg/Kg/gün, İV yavaş
puşe veya oral (Yükleme dozundan 24 saat sonra)

yaşamın 1. ayında ölüm veya oksijen gereksinimini veya
sağ kalanlarda postmenstrüel yaş 36. haftada oksijen
gereksinimi sıklığında azalma ile ilişkilidir.
• ADDA bebeklerde (401-1000 gr) Vitamin A için önerilen

KAYNAKLAR
1. Henderson-Smart DJ, De Paoli AG. Methylxanthine treatment for
apnoea in preterm infants. Cochrane Database Syst Rev. 2010; 12:
CD000140.
2. Schmidt B, Roberts RS, Davis P, et al. Caffeine therapy for apnea of
prematurity. N Engl J Med 2006; 354 (20): 2112–2121.
3. Schmidt B, Roberts R, Millar D, Kirpalani H. Evidence-based neonatal
drug therapy for prevention of bronchopulmonary dysplasia in verylow-birth-weight infants. Neonatology. 2008; 93 (4): 284-287.

doz ve süre 4 hafta boyunca, haftada 3 gün, 5000 IU,
intramüskülerdir (toplam 12 doz).
• Buna karşılık aynı doz ve sürede verilen oral vitamin
A, zayıf emilimine bağlı olarak düşük serum retinol
düzeyleri nedeniyle BPD insidansını azaltmada etkili
değildir.

KAYNAK
1. Darlow BA, Graham PJ. Vitamin A supplementation to prevent
mortality and short and long-term morbidity in very low birthweight
infants. Cochrane Database Syst Rev 2011; 5: CD000501.
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3.4. Diüretikler (Kanıt Düzeyi 1-)

3.4.b. Distal renal tübüller üzerine etki eden diüretikler

3.4.a. “Loop” diüretikleri

• Bu gruptaki diüretikler: tiazid, klorotiazid, potasyum-

• Furosemid Henle kulpu üzerine hızlı etki eden bir

tutucu diüretik: spironolakton

diüretiktir ve aktif klor reabsorpsiyonunu inhibe

• Bir meta-analizde BPD gelişmekte olan veya gelişmiş

ederken aktif sodyum atılımını aktive eder. Ayrıca

prematüre bebeklerde böbrekte distal tübüllere etki

akciğer sıvısının reabsorsiyonu üzerine direkt etki

eden diüretiklerin kullanımının yararları ve riskleri

ederek kısa süreli olarak akciğer fonksiyonunu

araştırılmıştır.

düzeltir. Term bebeklerde furosemidin yarı ömrü 8
saattir ancak prematüre bebeklerde bu süre 24 saate
kadar uzayabilir. Uzun süreli kullanımı renal sodyum,
potasyum ve kalsiyum kaybı, nefrokalsinozis, kemik
demineralizasyonu ve ototoksisiteye yol açar.

• Arama kriterlerine uyan 6 çalışma incelenmiş ve bu
çalışmalarda klinik prognoz veya diüretik tedavisinin
potansiyel komplikasyonları ile ilgili veri olmadığı
belirlenmiştir. Kronolojik yaşı >3 hf olan BPD gelişmiş
prematüre bebeklerde 4 haftalık tiazid + spironolakton
tedavisinin

• Bu gruptaki diğer diüretik bumetanid’dir.
• Bir meta-analizde BPD gelişmekte olan veya gelişmiş

akciğer

kompliyansını

iyileştirdiği

ve

furosemide olan gereksinimi azalttığı gösterilmiştir.

prematüre bebeklerde kriterlere uyan 6 adet çalışma

• Bir çalışmada tiazid+spironolakton tedavisinin mortalite

analiz edilmiştir. Bu çalışmalarda yalnızca furosemidin

riskini azalttığı ve kortikosteroidler, bronkodilatörler

değerlendirildiği,

çoğunluğunda

ve aminofilin tedavisine ulaşma olanağı olmayan ve 8

furosemidin patofizyolojik etkilerininin incelendiği,

haftadan uzun süre entübe olan prematüre bebeklerde

buna karşılık klinik etkilerin ve komplikasyonların

entübe kalma riskini azalttığı gösterilmiştir.1

çalışmaların

yeterli araştırılmadığı belirlenmiştir. Bununla birlikte
kronolojik yaşı <3 hafta olan ve BPD geliştirmekte
olan prematüre bebeklerde furosemid verilmesinin
etkilerinin çelişkili veya etkisiz olduğu belirlenmiştir.
Kronolojik yaşı >3 hafta olan BPD’li prematüre
bebeklerde tek doz 1 mg/kg furosemid verilmesinin
bir saat boyunca akciğer kompliyansını ve hava yolu

Öneriler (Öneri Düzeyi B-C)
• Kronolojik yaşı >3 hf olan ve BPD gelişmiş prematüre
bebeklerde distal diüretiklerin akut ve kronik verilmesi
pulmoner

mekanikleri

iyileştirmektedir.

Ancak

çalışmalardaki hasta sayısı az olduğu için bu olumlu
sonuçlar dikkatli değerlendirilmelidir (1).

direncini düzelttiği, kronik furosemid tedavisinin ise
oksijenasyonu ve akciğer kompliyansını düzelttiği
belirtilmiştir.
Öneriler (Kanıt Düzeyi B, C)
• BPD

gelişmekte

bebeklerde

loop

olan

veya

gelişmiş

diüretiklerinin

prematüre

önemli

KAYNAK
1. Stewart A, Brion LP, Ambrosio-Perez I. Diuretics acting on the distal
renal tubule for preterm infants with (or developing) chronic lung
disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 9. Art.
No: CD001817.

klinik

parametreler üzerine etkilerini inceleyen randomize
çalışmalar olmadığı için, güncel kanıtlara göre rutin
veya sürekli kullanımı önerilmemektedir.1

KAYNAK
1. Stewart A, Brion LP. Intravenous or enteral loop diuretics for preterm
infants with (or developing) chronic lung disease. Cochrane Database
of Systematic Reviews 2011, Issue 9. Art. No: CD001453.
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3.4.c. Aerosolize diüretikler

• Bir meta-analizde bronkodilatör tedavi doğumdan

• Bir meta-analizde prematüre bebeklerde aerosolize
furosemidin kısa ve uzun süreli etkilerinin araştırıldığı
8 tane RKÇ incelenmiştir.

sonra 2 hafta içinde başlandı ise “önleyici/proflaktik
amaçlı” olarak, BPD tanısı sonrası taburcu olana kadar
herhangi bir zamanda başlandı ise “tedavi amaçlı”
olarak sınıflandırılmıştır. Bronkodilatör tedaviyi en az 7

• Bu meta-analizde kronolojik yaşı <3 hafta olan ve BPD

gün nebulizer, ölçülü doz inhaler ve ara cihazla beraber

gelişmekte olan bebeklerde pulmoner fonksiyonlar

ya da tek başına parenteral/oral alan ve almayan

ve prognoz ile ilgili yeterli bilgi elde edilememiş,

hastaları karşılaştıran çalışmalar alınmıştır.

kronolojik yaşı >3 hafta olan bebeklerde ise 1 mg/Kg tek
doz, aerosolize furosemidin pulmoner fonksiyonlarda
geçici düzelmeye yol açtığı gösterilmiş ancak uzun
süreli tedavinin oksijenasyon ve pulmoner mekanikler
üzerine olan etkileri hakkında bilgi elde edilememiştir.1
Öneriler (Öneri Düzeyi B-C)

• Salbutamol ve plasebo grupları karşılaştırıldığında
mortalite, 28. günde BPD, ventilasyon ve oksijen
desteği süresi, ortalama ventilatör desteğinden ayrılma
zamanı, parenteral deksametazon desteği ve enfeksiyon
atakları sıklığı açısından fark olmadığı bildirilmiştir.
• Bu

• Kronolojik yaşı >3 hafta olan prematüre bebeklerde
tek doz aerosolize furosemid pulmoner mekaniklerde
düzelme sağlayabilir. Ancak BPD geliştirmekte olan veya
gelişmiş hastalarda aerosolize “loop diüretikleri”nin
rutin ve sürekli kullanımı önerilmez.1

çalışmanın

kısıtlayıcı

yanları

olarak

36.

postmenstrüel haftada klinik sonuçların ve tedavi yan
etkilerinin tartışılmamış olması belirtilmiştir.3
Öneriler (Öneri Düzeyi A-B)
• İnhaler bronkodilatör ilaçlar BPD’li bebeklerde yaygın
olarak kullanılmasına rağmen BPD’nin önlenmesinde
ve tedavisinde faydalı değildir.

KAYNAK

• İnhaler bronkodilatör ilaçlara yalnızca bronkospazm

1. Brion LP, Primhak RA, Yong W. Aerosolized diuretics for preterm
infants with (or developing) chronic lung disease. Cochrane Database
Syst Rev. 2006; (3): CD001694.

3.5. Bronkodilatörler (Kanıt Düzeyi 1-, 2++)
• Bronşiyal düz kas hücrelerinde gevşeme sağlayarak
havayolu direncini azaltırlar ve akciğer kompliyansını
artırırlar. Sistemik kullanılan ve bronkodilatasyon
etkisi olan bazı ilaçlar (aminofilin, teofilin, kafein vb)
ise diyafram ve inspiratuvar kasların kontraktilitesini
iyileştirir, alveoler pCO2 düzeyine solunum merkezinin
yanıtını

artırırlar.

Tüm

bu

etkiler

ventilasyonda

iyileşmeye yol açar. Bu ilaçların etkileri geçicidir.1,2
• Bronkodilatör ilaçlar β-agonist ve antikolinerjik olarak
iki ana gruba ayrılır. β-agonist ilaçlar içinde albuterol ve
antikolinerjik ilaçlar içinde ise ipratropium bromür en
yaygın kullanılan ilaçlardır.
• β-agonist ilaçların yan etkileri taşikardi, hipokalemi,
aritmi ve hiperglisemidir.
• BPD’de küçük ve büyük havayollarında kas hipertrofisi
gelişir ve havayolu direnci artar.
• Bronkodilatör ilaçların BPD’nin önlenmesi ya da
tedavisinde rolü olabileceği düşünülmüştür.
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varlığında ve klinik yanıt alındığında devam edilmesi
önerilmektedir.

KAYNAKLAR
1. Aubier M, De Troyer A, Sampson M, et al. Aminophylline improves
diaphragmatic contractility. N Engl J Med 1981; 305 (5): 249-252.
2. Sigrist S, Thomas D, Howell S, et al: The effect of aminophylline on
inspiratory muscle contractility. Am Rev Respir Dis 1982; 126 (1): 4650.
3. Ng G, da Silva O, Ohlsson A. Bronchodilators for the prevention and
treatment of chronic lung disease in preterm infants. Cochrane
Database of Systematic Reviews 2012; CD003214.

3.6. Yeni Tedaviler

KAYNAKLAR

3.6.a. Lökotrien Resptör Antagonistleri (Kanıt Düzeyi 3)

1. Leung Y.M. Allergic disorders. In: Behrman R.E, Kliegman R.M, Jenson
H.B (eds.). Nelson Textbook of Pediatrics (17 th ed). Philadelphia: WB
Saunders:, 2004; 130: 743-792.

• Lökotrienler bronkokonstriksiyon, vazokonstriksiyon,
ödem, nötrofil kemotaksisi ve mukus sekrasyonuna
neden olurlar.
• Araşidonik

asitten

5-lipooksijenaz

yoluyla

önce

lökotrien B4, sonra sisteinil lökotrienler (Cys LT);
lökotrien C4, D4, E4 oluşur. Bunlar etkilerini Cys LT1
reseptörüne bağlanarak gösterirler.
• Zafirlukast, montelukast, pranlukast güçlü ve selektif
Cys LT1 reseptör antagonistleridir. Bunlar hedef hücre

2. Mirro R, Armstead W, Leffl er C. Increased airway leukotriene levels
in infants with severe bronchopulmonary dysplasia. Am J Dis Child
1990; 144: 160–161.
3. Han J, Jia Y, Takeda K, Shiraishi Y, Okamoto M, Dakhama A, Gelfand
EW. Montelukast during primary infection prevents airway
hyperresponsiveness and inflammation after reinfection with
respiratory syncytial virus. Am J Respir Crit Care Med. 2010; 15;
182(4): 455-463.
4. Montelukast in very low birth weight infants. Clinical.trials.gov
identifier: NCT00492102.
5. The efficacy and safety of montelukast sodium in the prevention of
bronchopulmonary dysplasia (BPD). Clinical.trials.gov identifier:
NCT01717625.

ve dokulardaki Cys LT’nin etkilerini bloke ederler.1
• Astım tedavisinde lökotrien reseptör antagonistleri
enflamasyona bağlı gelişen brobkospazmı azaltıp,
akciğer fonksiyonlarını iyileştirir, semptomları ve
β-agonist gereksinimini azaltırlar.
yüksek düzeylerde bulunmuştur ve bu yüksek düzeyler
6 aya kadar devam edebilir.2
deneylerinde

“montelukast”

enfeksiyonu

yenidoğan

ve

sonrası
yetişkin

sıçanlarda havayolu hiperreaktivitesini azaltmıştır.3
• BPD

gelişme

riski

olan

prematüre

bebeklerde

bir faz 1 çalışmada ilacın farmakokinetik özellikleri
araştırılmaktadır.4
eden

başka

• Tip II pnömositlerde bir surfaktan fosfolipidi olan
fosfatidilinositol

üretiminin

hücre

dışı

inositol

surfaktan olgunlaşmasını arttırdığı gösterilmiştir.1
• Hayvan deneylerinde fetal sıçanlarda inositol desteği
ile surfaktanının içeriğinin değiştirilebildiği ve fosfolipid

tamamlanmış ancak sonuçları henüz yayınlanmamış

• Devam

bir fosfolipiddir ve surfaktan sentez ve sekresyonunu

konsantrasyonuna bağlı olduğu ve inositol desteğinin

RSV

kullanımı

• İnositol fetal ve neonatal yaşam için kritik görevi olan
artırarak pulmoner fonksiyonları iyileştirir.

• Lökotrienler, BPD gelişen bebeklerin akciğerinde

• Hayvan

3.6.b. İnositol (Kanıt Düzeyi 1-)

düzeyinin arttırılabildiği gösterilmiştir.2,3
• Prematüre bebeklerde inositol düzeyindeki azalma
RDS şiddeti ve kötü seyri ile ilişkili bulunmuş,4 inositol
desteği ile surfaktanın doymuş inositol düzeyinde artış

bir

faz

2

çalışmada

ise

“montelukast”ın BPD gelişimini önlemede etkinliği
araştırılmaktadır.5

olduğu gösterilmiştir.5
• Anne sütü önemli bir inositol kaynağıdır. Prematüre
bebeklerin

anne

sütleri

term

bebeklere

göre

Öneriler (Öneri Düzeyi D)

inositolden daha zengindir. Anne sütü ile beslenen

• Lökotrien reseptör antagonistlerinin BPD’nin önlenmesi

bebeklerde serum inositol düzeyleri anlamlı olarak

veya tedavisinde kullanımını önermek için henüz yeterli
kanıt bulunmamaktadır.

yüksek bulunmuştur.6,7
• Bir meta-analizde RDS gelişen prematüre bebeklerde
inositol desteğinin etkileri değerlendirilmiştir. Bu
meta-analize 3 RKÇ ve 355 prematüre bebek alınmıştır.
İnositol desteğinin ilk 28 günde ölümü anlamlı olarak
azalttığı (RR 0.53, % 95 CI 0.31-0.91), 28. günde oksijen
gereksinimini ve PM 36. haftada BPD gelişimini
engellemediği (sırasıyla RR 0.78, %95 CI 0.54 -1.13 ve
RR 1.30, %95 CI 0.64 -2.64) gösterilmiştir.8
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• Bir farmakokinetik çalışmada ise inositol farklı doz
rejimlerinde önce parenteral, sonra enteral olarak 10
hafta veya PM 34 hafta oluncaya kadar devam verilmiş
ve her üç dozunda güvenilir olduğu rapor edilmiştir.9
• Klinik çalışmalarda inositol 20-160 mg/kg/gün, iv

3.6.c. Antioksidanlar (Kanıt Düzeyi 1+)
• Yenidoğan hayvanlara sadece oksijen verilmesi bile
solunum yollarında ve alveollerde BPD patolojisine
benzer bulgulara yol açmıştır. Bu hasar verilen oksijenin
konsantrasyonu ile doğru orantılıdır.1

(doz aralığı tek/iki/dört) ve 160 mg/kg/gün, po veya

• Oksidatif hücresel hasar sitotoksik reaktif oksijen

inositolden zengin mama (2500 μmol/L) olarak farklı

radikallerinin (örneğin; süperoksit serbest radikali,

doz ve sürelerde kullanılmıştır.ri Düzeyi B)

hidrojen peroksit, hidroksil serbest radikali, singlet

• RDS gelişen prematüre bebeklerde oral ya da intravenöz
inositol desteğinin BPD’yi önlemek veya tedavi etmek
amacıyla rutin kullanımının faydalı olduğu henüz
gösterilememiştir, ancak bu alanda çalışmalar devam
etmektedir.

oksijen) aşırı üretimi ve enflamasyonun tetiklenmesiyle
ortaya çıkar.
• Sonuç olarak distal hava yolu dallanmasında duraklama
ve apopitozda artış yapısal bozukluklara yol açar.2
• Oksijen, barotravma ve volutravmanın olumsuz etkileri
ile birleşerek enflamatuar bir reaksiyonu tetikler ve

KAYNAKLAR
1. Hallman M, Epstein BL. Role of myo-inositol in the synthesis of
phosphatidylglycerol and phosphatidylinositol in the lung. Biochemical
and Biophysical Research Communications 1980;92:1151–9.
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myo-inositol in regulation of surfactant phospholipids in the newborn.
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5. Hallman M, Arjomaa P,Hoppu K. Inositol supplementation in respiratory
distress syndrome: relationship between serum concentration, renal
excretion, and lung effluent phospholipids. J Pediatrics 1987; 110:
604–610.

BPD gelişiminine neden olur.
• Preterm

bebeklerde

oksidatif

hasara

yol

açan

oksijen yoğun olarak kullanılan bir ilaçtır ve güvenli
oksijen konsantasyonu ve saturasyonu net olarak
bilinmemektedir.
• Prematüre bebeklerin çoğunlukla antioksidan enzim
sistemleri yetersizdir. Vitamin A ve E, demir, bakır, çinko
ve selenyum gibi antioksidan savunma elemanları da
düşük düzeydedir.3
• Superoksit dismutaz (SOD) enzimi: Oksidatif hasara
karşı korunma sağlayan, süperoksit radikallerini
daha az toksik olan hidrojen peroksite dönüştüren bir

6. Bromberger P, Hallman M. Myoinositol in small preterm infants:
relationship between intake and serum concentration. J Pediatr
Gastroenterol Nutr 1986; 5: 455–458.

enzimdir. SOD enzimi hücre içi ve hücre dışında iki

7. Pereira GR, Baker L, Egler J, Corcoran L, Chiavacci R. Serum
myoinositol concentrations in premature infants fed human milk,
formula for infants, and parenteral nutrition. Am J Clin Nutr 1990; 51:
589–593.

• Yapılan ilk hayvan ve insan çalışmalarında hiperoksi

farklı biçimde bulunur.
aracılı akut ve kronik akciğer hasarında SOD’un
koruyucu etkisi gösterilmiştir.3,4

8. Howlett A, Ohlsson A, Plakkal N. Inositol for respiratory distress
syndrome in preterm infants. Cochrane Database of Systematic
Reviews 2012, CD000366.

• Bir meta-analizde prematüre bebeklerde ekzojen SOD

9. Phelps DL et all. Pharmacokinetics and safety of a single intravenous
dose of myo-inositol in preterm infants of 23-29 wk. Pediatr Res 2013;
74 (6): 721-729.

Bu meta-analizde 2 çalışma incelenmiş ve her iki

enziminin BPD gelişimine etkisi değerlendirilmiştir.
çalışmada RDS gelişen ve mekanik ventilasyon
uygulanan prematüre bebeklerde yapılmıştır. Bir
çalışma surfaktan tedavisi öncesi döneme ait iken
diğer çalışmada surfaktan tedavisi de verilmiştir.
Tedavi ve kontrol grupları arasında postnatal 28. günde
ve PM 36. haftada oksijen gereksinimi riski açısından
fark bulunmamıştır. 28. günde mortalite ve oksijen
gereksinimi veya mortalite riski açısından da fark
saptanmamıştır.
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• Ancak ilk çalışmada SOD uygulanan bebeklerde
taburculuk sonrası tek başına solunumsal hastalık
sıklığının azaldığı (RR 0.33, %95 CI 0.11-0.96), taburculuk
sonrası ölüm veya solunumsal hastalık sıklığında fark
olmadığı (RR 0.63, % 95 CI 0.38-1.05) gösterilmiştir.5
• N-asetil sistein: Glutatyon endojen bir serbest radikal
tutucudur. Gebelik yaşı azaldıkça eksiklik daha belirgin
olur. N-asetil sistein bir glutatyon öncüsüdür.

3.7. Kök Hücre Tedavisi (Kanıt Düzeyi 5)
• Kök hücreler bütün doku ve organları oluşturan öncü
hücrelerdir. Henüz farklılaşmamış olan bu hücreler
sınırsız bölünebilme ve kendini yenileme yeteneğine
sahiptirler.1
• Kök

hücreler

fonksiyonları

tanımlanmış

diğer

vücut hücrelerinden farklı olarak gerekli koşullar
sağlandığında istenilen hücre tipine dönüşebilirler.

• Çok merkezli, çift kör, plasebo kontrollü bir RKÇ’da

Bu hücreler sadece organogenez ve gelişimin erken

ADDA 391 bebekte N-asetil sistein tedavisinin BPD

evrelerinde değil yaşam boyunca organ tamiri ve

şiddeti ve sıklığında fark yaratmadığı gösterilmiştir

yenilenmesinde de kritik öneme sahiptir.2

(Kanıt Düzeyi 1+).6

• Günümüzde üç tip kök hücre bilinmektedir. Totipotent

• Vitamin E (Tokoferol) ve Vitamin C (Askorbik asit).

kök hücre tek başına bir organizmayı oluşturacak

Her iki vitamin de reaktif oksidan türlerini etkisiz hale

güce sahiptir. Pluripotent kök hücre bilinen tüm

getirmektedir. RKÇ’lar prematüre bebeklerde vitamin E

hücre tiplerine dönüşebilirse de tek başına bir

desteğinin tek başına ya da vitamin C ile birlikte BPD’ye

organizmayı oluşturamaz. Multipotent kök hücre ise

karşı korumadığını göstermiştir.

sadece bulunduğu doku ve organdaki hücre tiplerine

7,8

Öneriler (Öneri Düzeyi A)
• Prematüre bebeklerde antioksidan etkili ilaçlar olan
SOD, N-asetil sistein, vitamin E ve vitamin C BPD
gelişimini önlemediği için rutin olarak kullanımları
önerilmemektedir.
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exposed to prolonged hyperoxia: a pilot study. Pediatr Res 1998; 43:
719–726.
8.

Watts JL, Milner R, Zipurski A, et al. Failure of supplementation with
vitamin E to prevent bronchopulmonary dysplasia in infants less than
1500 g birthweight. Eur RespirJ 1991; 4: 188–190.

farklılaşabilir.1,2
• Akciğerde bulunan epitel hücreleri hem fonksiyonel
olarak farklılaşmış hücreler şeklinde hem de havayolu
veya alveol hasarına yanıt olarak çoğalan progenitör
(multipotent kök hücre) hücreler şeklinde görev
yapmaktadır.
• Hayvan ve insan çalışmaları, BPD patogenezinde
hasarlanmış veya azalmış kök hücrelerin katkısı
olduğunu göstermektedir.1-5
• Akciğerde kök hücre özelliği taşıyan hücreler şunlardır:
a. “Clara” hücrelerinin alt grubu olan “variant Clara
		 hücreleri (Clarav)” kök hücre özellikleri taşırlar.
		 Nöroendokrin cisimler ve bronkoalveolar kanal
		 bileşkelerinde ve peribronşial düz kas hücreleri
		 arasında yerleşirler.
b. Hem bronşiol hem de alveoler epitel hücrelerine
		 dönüşme potansiyeli olan kök hücrelerin
		 bronkoalveolar kanal bileşkelerinde yer aldıkları
		bilinmektedir.
c. Kuboid tip II alveoler epitel hücreleri de kendilerini
		 yenileyebilme ve Tip I hücrelere dönüşebilme
		 yeteneğine sahiptirler.
d. Akciğerin mezanşimal hücreleri
e. Dolaşımda ve yerleşik olarak bulunan endoteliyal
		 vasküler öncü hücreler.
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• Akciğer hasarının tedavisinde en etkili olan akciğer kök

PM 31. hafta) yapılan ekokardiyografik tarama ile PH

hücrelerinin hangisi olduğu henüz bilinmemektedir.

vakalarının 1/3’ü tanı alabilir ve erken tedavi şansına

• Bu alanda henüz klinik bir çalışma yapılmamıştır.
• Hangi kök hücre tercih edilmeli, tek veya birden fazla
tip kök hücre mi uygulanmalı, hangi yol ile uygulanmalı
halen araştırılması gereken konular arasındadır.4-5
Öneriler (Öneri Düzeyi D)
• BPD önlenmesi ve tedavisine yönelik kök hücre
araştırmaları halen hayvan çalışmaları düzeyinde
devam etmektedir.
• İnsanlarda klinik çalışmalar henüz yapılmadığı için
önerilmemektedir.

sahip olabilir.
• Birçok araştırmada ise ekokardiyografik tarama daha
geç olarak PM 36. haftada veya taburculuk sırasında
önerilmektedir. Ancak bu şekilde PH tanı oranı
artmasına rağmen tedavi için geç kalınabilmektedir.
• PH’nın şiddetini belirlemek için serumda “beyin
natriüretik peptid” düzeyleri de kullanılabilir.
• Ağır BPD ve PH vakalarında kalp kateterizasyon
yapılması gerekebilir.1-4
İnhale nitrik oksit (iNO)
• BPD’li bebeklerde kalp kateterizasyonu sırasında İNO
ile akut karşılaşmada pulmoner basınçlar normale

KAYNAKLAR

yakın düzeylere düşmesine rağmen uzun süreli tedavi
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pratik değildir ve etkileri yeterli bilinmemektedir.
Sildenafil
• Sildenafil, selektif fosfodiesteraz 5 inhibitörüdür ve
vasküler sistemde vazodilatasyona yol açar.
• Preterm bebeklerde oral kullanımın PH’yı düzeltiği
bildirilmiştir.
• Çalışmalar

oral

sildenafilin

neonatal

PH’yı

düzeltebildiğini göstermiştir. STARTS-1 çalışmasında
idiopatik veya konjenital kalp hastalığına bağlı PH
gelişmiş daha büyük bebeklerde 16 haftalık oral

3.8. Pulmoner Hipertansiyon Tedavisi (Kanıt Düzeyi 2-, 3)

sildenafil tedavisinden sonra kısa süreli iyileşmeler
sağlanmıştır.

Çalışmanın

devamı

olan

STARTS-2

• Pulmoner hipertansiyon (PH) BPD’nin önemli ve

çalışmasında ise 3 yılın üzerindeki kronik tedavide,

mortaliteyi arttıran bir komplikasyonudur. PH BPD’li

yüksek doz (>3 mg/Kg/gün) oral sildenafil tedavisi

bebeklerde hastanede yattıkları dönemde %20-40

verilen çocuklarda, düşük doz tedavi alanlara göre

oranında gelişir. BPD’de PH’a bağlı mortalite oranı

mortalite riski yüksek bulunmuştur.

%14-40 arasında değişmektedir.
• BPD’li

hastalarda

araya

• Bu sonuç nedeniyle FDA 1-17 yaş arasındaki çocuklarda
giren

enfeksiyonlar,

aspirasyonlar veya anestezi PH ataklarına/krizlerine
yol açabilir.
• PH taburculuk sonrası da yeniden hastaneye yatış ve
mekanik ventilasyon gereksinimi ile ilişkilidir.
• Ekokardiyografi PH tanısı ve şiddetini belirmek için

• Ancak yukarıdaki çalışmalarda 1 yaşından küçük BPD’li
bebekler katılmamıştır.
• BPD’ye bağlı PH gelişmiş bebekleri içeren 2 vaka
serisinde

oral

sildenafil

tedavisinin

pulmoner

arter basıncını azalttığı ve önemli bir yan etkiye

en önemli incelemedir ve tarama yöntemi olarak

yol

önerilmektedir.

tedavinin oksijenasyonda düzelmeye yol açmadığı

• BPD’li bir bebekte PH tanısı için erken (28. gün ya da
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sildenafil tedavisi ile ilgili bir uyarı yayınlamıştır.

açmadığı

belirlenmiştir.5-8

gösterilmiş

ancak

bir

çalışmada

Prostasiklin

KAYNAKLAR

• Prostasiklin (PGI2) araşidonik asit metabolitidir ve

1. Berkelhamer SK, Mestan KK, Steinhorn RH. Pulmonary hypertension
in bronchopulmonary dysplasia. Semin Perinatol. 2013; 37(2): 124131.

cAMP düzeyini artırarak düz kas içine kalsiyum girişini
azaltır ve vazodilatasyona yol açarlar.
• PH tedavisinde epoprostenol ve sentetik PGI2 analogu
olan iloprost kullanılmaktadır. BPD ilişkili PH’u
olan bebeklerde kullanımı ile ilgili olarak RKÇ’lar
bulunmamaktadır.
• Uzun etkili prostaglandin I2 analogu olan ve inhalasyon/
subkutan uygulanabilen “treprostinil”in BPD ilişkili
PH’u olan bebeklerde kullanımı hakkında yeterli veri
bulunmamaktadır.9
Öneriler (Öneri Düzeyi C-D)
• BPD tanısı düşünülen prematüre bebeklerde en geç PM
36. haftada ekokardiyografi ile PH taraması yapılmalıdır.
• BPD ilişkili PH olan bebeklerde akciğer hastalığına
uygun tedaviye rağmen (ör: pnömoni, bronşiolit) klinik
tablo düzelmiyorsa, pulmoner ödem gelişiyorsa veya
uzun dönem pulmoner vazodilatör tedavi planı varsa
mutlaka kardiyak kateterizasyon yapılmalıdır.
• PH destek tedavisinde yeterli enerji ve besin desteği ve
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hypertension in infants and children with bronchopulmonary
dysplasia. Pediatr Pulmonol 2012; 47(11): 1042-1053.
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4. Mourani PM, Sontag MK, Younoszai A, Ivy DD, Abman SH. Clinical
utility of echocardiography for the diagnosis and management of
pulmonary vascular disease in young children with chronic lung
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with chronic lung disease. Pediatr Pulmonol 2005; 40 (3): 265–269.

solunum fonksiyonlarının korunması önemlidir.
• BPD ile birlikteliği sık olan ve PH’yı arttıran yapısal
havayolu anomalileri (trakeomalazi, subglottik darlık,
vokal kord zedelenmesi vb) ve kronik aspirasyona yol
açabilen gastroösefageal reflü araştırılmalıdır.
• BPD ilişkili PH’un uzun süreli tedavisinde iNO tedavisinin
uygulanabilirliği ve etkileri bilinmemektedir.
• Sildenafil tedavisi kolay uygulanabilir olmasına rağmen
etkinliği ve güvenilirliği kesin olarak bilinmemektedir.
• Prostasiklin tedavisinin etkinliği ve güvenilirliği ile ilgili
çalışmalar devam etmektedir.
• Pulmoner hipertansif kriz varlığında etkili ve uygun
sedasyon

önerilmektedir.

Mekanik

ventilatörde

izlenen bebeklerde benzodiazepin veya barbitüratlara
göre opiad ilaçlarla sedasyonun daha başarılı olduğu
bildirilmiştir. Sistemik kan basıncının desteklenmesi
için inotop ilaç tedavisi, ventrikül fonksiyonlarında
bozulma söz konusu ise milrinone tedavisinin faydalı
olabileceği bildirilmiştir.
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4. TABURCULUK SONRASI
UZUN SÜRELİ İZLEM VE TEDAVİ
4.1. Uzun Süreli İzlemin Temel Prensipleri
• BPD’li bebeklerde uzun süreli pulmoner sorunlar (sık
alt solunum yolu enfeksiyonları, solunum testlerinde
bozukluk, astım), hipertansiyon, beslenme sorunları
ve büyüme geriliği, nörogelişimsel gerilik, SP ve
rehospitalizasyon riski yüksektir.
Öneriler

• Solunum sıkıntısı ve oksijen gereksinimi devam
eden BPD’li bebeklerde taburculuk öncesinde eğer
bebek sabit bir oksijen konsantrasyonu desteğinde
hedef satürasyonları sağlayabiliyor ve hipoksik atak
geçirmiyorsa, ev oksijen tedavisi ile taburcu edilebilir.
• Nörogelişimsel değerlendirme ve izlem hastanede
yatarken başlamalıdır.

• BPD’li prematüre bebekler YYBÜ’nden taburcu olduktan
sonra multidisipliner bir sağlık ekibi tarafından

KAYNAKLAR

izlenmelidir. Bu sağlık ekibi neonatolog, pediatri

1. Karagianni P, Tsakalidis C, Kyriakidou M et al. N. Neuromotor outcomes
in infants with bronchopulmonary dysplasia. Pediatr Neurol 2011; 44:
40-46.

uzmanı, pediatrik göğüs hastalıkları uzmanı, pediatrik
nörolog, pediatrik göz hastalıkları uzmanı, fizik tedavi
ve rehabilitasyon uzmanı, pediatrik fizyoterapist, uğraşı
terapisti, diyetisyen, odyolog, konuşma terapisti, yutma
bozuklukları terapisti, sosyal hizmet uzmanı ve uzman

2. Doyle LW, Anderson PJ. Pulmonary and neurological follow-up of
extremely preterm infants. Neonatology 2010; 97(4): 388-394.
3. Greenough A. Bronchopulmonary dysplasia: long term follow up.
Paediatr Respir Rev. 2006; 7 Suppl 1: S189-91.

hemşirelerden oluşmalıdır.
• İdeal bir taburculuk sonrası izlem en az 7-8 yıl
sürmelidir.
• Bu izlem düzenli bir programa göre yapılmalıdır.
• YYBÜ’nden taburculuk öncesi bebeğin izlemi ve tedavisi
ile ilgili yeterli aile eğitimi verilmelidir.
• Hastane şartları uygun ise taburculuk öncesinde anne
ve bebeğin bir süre birlikte kalabileceği ve ev ortamına
yakın bir ortamda aile ve bebek izlenmelidir.
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4.2. Ev Oksijen Tedavisi

Öneriler

• Ev oksijen tedavisinin amacı gelişmekte olan akciğerin

• Ev oksijen tedavisinde farklı hacimlerde %100 oksijen

büyüme ve tamirini hızlandırmak, hematokrit değerlerini

içeren tüpler, oksijen konsantratörleri veya sıvı oksijen

normal aralıkta tutmak, pulmoner hipertansiyon riskini

sistemleri kullanılabilmektedir. Her birinin avantaj ve

azaltmak, sağ ventrikül performansını iyileştirmek,

dezavantajları bilinmelidir.

büyümeyi hızlandırmak ve nörogelişimsel durumu en
iyi duruma getirmektir.

depolandığı ana tank ve ana tanktan sıvı oksijen

• Ev oksijen tedavisi kognitif fonksiyonlarda iyileşme,
etkili uykuda artma, egzersiz toleransında iyileşme ve
hastaneye yatış sıklığında azalma ile ilişkilidir.
• Ev

oksijen

tedavisi

• Sıvılaştırılmış oksijen sistemleri; oksijenin sıvı halde

gereken

BPD’li

doldurulabilen taşınabilir üniteden oluşur.
• Oksijen kaynağından yüksek ya da düşük akımlı
oksijen vermek için nazal kanül ya da maske gibi farklı

bebeklerde

yöntemler kullanılabilir. Oksijen kanüllerinin 1-2

solunum sistemi hastalıkları (özellikle alt solunum

ayda bir, maskelerin ise 6-12 ayda bir değiştirilmesi

yolu enfeksiyonları), yeniden hastaneye yatış, sağlık

önerilmektedir.

harcamaları, acil servis/poliklinik başvuruları ve reçete
yazılma sıklığı, hışıltılı bebek ve bronkodilatör tedavisi
gereksinimi yüksektir.
• Ev oksijen tedavisinde önerilen oksijen satürasyon
hedeflerinde henüz tam bir görüş birliği oluşmamıştır.

• Ev

oksijen

tedavisinde

hedef

nabız

oksimetre

değerleri ile ilgili fikir birliği sağlanmamıştır. Oksijen
saturasyonunun aşırı dalgalanmalardan kaçınılacak
şekilde (uyku-uyanıklık) %93 ve üzerinde tutulması en
çok kabül gören uygulamadır.

• Ebeveynlerin taburculuk öncesinde ev oksijen tedavisi

• Mümkünse nabız oksimetresi ile uyku, uyanıklık ve

için gerekli aletlerin kullanımı ve bakımı, bebekteki

beslenme dönemlerinde oksijen satürasyonu izlemi

hipoksi semptomları ve bulguları ile ilgili olarak iyi bir

yapılmalıdır.

eğitim almaları gerekir.1-5

• Ev oksijen tedavisi sırasında hipoksi işaretleri yakından

• Ülkemizde evde bakım hizmeti sağlanan bölgelerde

izlenmelidir. Huzursuzluk veya letarji, siyanoz ve

aile hekiminin de bebeğin tanısı, ev oksijen tedavisi ve

taşikardi hipoksi işaretleridir. Sık eklenen hastalıklar

bakımı ile ilgili olarak uygun şekilde bilgilendirilmesi

ve büyümede yavaşlama da hipoksiyi destekler

gerekir.
• Ülkemizde ev oksijen tedavisi alması gereken hastalara
uygun rapor düzenlendiğinde Sosyal Güvenlik Kurumu
tarafından bu tedavi için gereken cihaz ve malzemelerin
(oksijen konsantratörü ve oksijen tüpleri) bedeli
karşılanmakta, ancak nabız oksimetresinin bedeli
karşılanmamaktadır.

bulgulardır.
• Nemlendirme tedavi hızı >1/L ise gereklidir.
• Ev oksijen tedavisinin kesilmesi yavaş uygulanması
gereken bir süreçtir. Bebeğin durumu stabil hale
geldikten ve yeterli vücut ağırlığı artışı sağlandıktan
sonra denenmelidir.
• Ev oksijen tedavisi kesilirken, oksijen akış hızı kademeli
olarak azaltılmalı, hipoksi işaretleri izlenmelidir.
Azaltma işlemi gündüz ve bebek uyanıkken yapılmalı,
yüksek oksijen satürasyon değeri uyanıkken >%97 ve
uykuda >%92 olarak belirlenmelidir.
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4.3. Aşılama ve İmmünoprofilaksi
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• BPD tanılı olsun, olmasın tüm prematüre bebeklerde
aşılama sonrası yeterli immün yanıt oluşmakta ve
farklı bir yan etki ortaya çıkmamaktadır. Bu nedenle
tüm prematüre bebeklerde kronolojik yaşlarına uygun
olarak aşılama programına alınmalıdırlar.1
• Tüm prematüre bebeklere aşılama programına uygun

2. Centers for Disease Control and Prevention. Prevention and control
of influenza with vaccines: Recommendations of the Advisory
Committee on Immunization Practices (ACIP), 2011. MMWR Morb
Mortal Wkly Rep 2011; 60: 1128–1132.
3. Committee on Infectious Diseases. From the American Academy of
Pediatrics: Policy statements--Modified recommendations for use of
palivizumab for prevention of respiratory syncytial virus infections.
Pediatrics 2009;124 (6): 1694-1701.

olarak “influenza aşısı” yapılması önerilmektedir.2
• Ülkemizde ulusal aşılama şemasında zorunlu aşılar
arasında yer almamasına rağmen, “pandemik influenza
aşısı” 6 ay-50 yaş arası tüm bireylere gönüllük esasına
dayanarak ücretsiz yapılabilmektedir.
• Prematüre bebekler ile aynı evde yaşayan ve yaşı 6
aydan büyük tüm bireylere de pandemik influenza aşısı
ve asellüler boğmaca aşısı uygulanmalıdır.
• BPD’li bebeklerde özellikle respiratuvar sinsityal virusa
(RSV) bağlı alt solunum yolları enfeksiyonu ve solunum
yetmezliği riski oldukça yüksektir. RSV enfeksiyonu
profilaksisi için geliştirilmiş bir humanize monoklonal
antikor olan “palivizumab” ulusal rehberlere uygun
olarak, ilgili sezonda, uygun dozda uygulanmalıdır.
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4.4. Beslenme
• BPD’li

Öneriler

prematüre

bebeklerde

postnatal

büyüme

geriliği önemli bir sorundur ve birçok nedene bağlıdır.
İntrauterin büyüme geriliği, YYBÜ döneminde yetersiz
enerji ve protein alımı, hipoksi, hiperkarbi, steroid
tedavisi; taburculuk sonrası dönemde ise yetersiz
enerji ve protein alımı yanında artmış solunum iş yükü,
hipoksik ataklar, hiperkarbi, beslenme intoleransı,
gastroösefageal reflü, emme ve yutma bozuklukları ve
nörogelişimsel sorunlar etkilidir.
• BPD’li bebeklerin taburculuk sonrasında beslenme
yöntemleri (enerji ve protein alımı, enteral beslenme
yöntemleri

(anne

sütü/formül

süt,

anne

sütü

güçlendirilmesi, emzirilme/sağılmış anne sütünün
verilmesi,

oragastrik

sonda/emerek

beslenme

konuları) konusunda RKÇ’lar bulunmamaktadır.
• Bu nedenle BPD’li bebeklerin taburculuk sonrası
beslenmesi konusunda kanıta dayalı bilimsel veriler
bulunmamaktadır.1-3

• Tüm prematüre bebeklerde (BPD’li bebekler dahil)
büyüme izlemi düzeltilmiş yaşa göre yapılmalıdır.2
• Bu bebeklerde yüksek metabolik hız ve artmış solunum
iş yükü nedeniyle önerilen kalori ve protein düzeyleri
daha yüksektir. Bu nedenle enteral beslenmenin
miktarını

arttırmadan

kalori

ve

protein

desteği

sağlayacak yöntemler (anne sütü güçlendiricileri veya
“postdischarge formüller”) daha önemlidir.3-5
• “European Society of Pediatric Gastroenterology,
Hepatology and Nutrition (ESPGHAN)” 2006 yılında
yayınladığı bir raporda optimal büyümeyi sağlayamayan
prematüre bebeklerde taburculuk sonrası düzeltilmiş
yaş

3

ay

olana

kadar

sağılan

anne

sütünün

güçlendirilmesi ya da formül süt desteği önermiştir.6
• Taburculuk sonrası dönemde beslenme ile yüksek
kalori desteği sağlanmasına rağmen hedef büyüme
hızına ulaşılamıyorsa solunum desteği gerektirmediği
için fark edilmemiş bir hipoksi/hiperkarbi veya
subklinik enfeksiyonlar olabileceği düşünülmeli ve
gerekli incelemeler yapılmalıdır.
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5. DİĞER KONULAR
volümünde azalmaya, pulmoner enfeksiyon varlığında

5.1. BPD’li Hastada Anestezi
• BPD’li bebekler YYBÜ’nde izlendikleri dönemde ve
taburculuk sonrası dönemde birçok cerrahi hastalık
ve girişim için (trakeostomi, santral venöz kateter
yerleştirilmesi,

PDA

ligasyonu,

ROP

için

lazer

fotokoagülasyonu, umbilikal/inguinal herni onarımı vb.)
anestezi almak zorunda kalabilirler.
• BPD’li bebeklerde ağırlıklı olarak küçük hava yolları
etkilenmiş olmasına rağmen uzamış entübasyon
ve mekanik ventilasyon tedavileri trakeomalazi ve

akciğer volüm ve rezervlerinin azalmasına yol açabilir.4
• BPD’li

bebeklerin

anestezisi

ile

ilgili

RKÇ’lar

bulunmamaktadır.
Öneriler
• YYBÜ sorumlu hekimi herhangi bir cerrahi/girişimsel
nedenle anestezi alması gereken BPD’li bir bebeğin
klinik durumu ile ilgili olarak işlem öncesinde sorumlu
anestezi uzmanını ayrıntılı olarak bilgilendirmelidir.

bronkomalazi gibi büyük havayollarını ilgilendiren

Preoperatif dönem:

hastalıklara da yol açar.

• Acil cerrahi operasyonun gerekmediği durumlarda,

• Ayrıca entübasyon ve trakeal aspirasyon ile ilişkili ve
cerrahi tedavi gerektirebilen subglottik stenoz veya
hava yolu granülomları da sık görülür.
• Uzun dönemde ise hava yolu obstrüksiyonu ve
bronkodilatör ilaçlara yanıt veren hiper-reaktif hava
yolu hastalığı sıklığının arttığı gösterilmiştir.1-3

pulmoner
uygundur.
• Pre-operatif

gerekebilir.

• Anestezi yönetiminde hastanın oksijen ve karbondioksit
değişiminin ideal düzeylerde devamını sağlamak
bronkospazma

veya

havayolu

intraoperatif

tıkanmasına,

elektrolit

dengesizlikleri

saat veya birkaç gün öncesinden inhaler bronkodilatör

komplike edebilir.

Anestezi,

dönemde

düzeltilmelidir.

tedavi

prensiptir.

operasyonun

enfeksiyon düzeldikten 4-6 hafta sonra yapılması daha

gibi kardiyovasküler sorunlar da anestezi yönetimini

önemli

varlığında

• Havayolu hiper-reaktivitesinin şiddetine göre birkaç

• Eşlik eden pulmoner hipertansiyon ve kor pulmonale

en

enfeksiyon

sağ

ve/veya

steroid

tedavisinin

başlanması

• Son 6 aydır steroid tedavisi alan hastalarda stres
dozunda steroid uygulanması gerekir.
• Anestezi öncesi sedasyon için midazolam 0.5-1mg/Kg,
İV uygulanabilir.

ventrikül fonksiyonlarında bozulmaya, kardiyak atım
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Operatif dönem:
• Anestezide
pulmoner

• Astım hastalarında olduğu gibi histamin salınımına
indüksiyon

arter

için

basıncını

kullanılacak
artırmamalı,

ajanlar
sistemik

hipotansiyon yapmamalı ve bronkospazmı önlemelidir.
• “Etomidat” hemodinamik reservi sınırlı olan pediatrik
hastalarda pulmoner arter basıncını hafif artırmaktadır.
• “Tiyopental” pulmoner arter basıncını ve sistemik kan
basıncını birlikte azaltır, bronkospazma yol açabilir
• “Ketamin” pulmoner ve sistemik vasküler direnci
değiştirmez, bronkodilatör etkisi vardır. Bu nedenle acil
cerrahi operasyonlarda tercih edilir. Ancak pulmoner
hipertansiyon varlığında kullanımı ve pulmoner arter
basıncını artırıp artırmadığı tartışmalıdır.
• “Propofol” bronkodilatör etkiye sahiptir ve “tiyopental”e
göre entübasyona bağlı bronkospazmı azaltır. Yüksek
konsantrasyonlarda

hipotansiyona

ve

ventrikül

fonksiyonlarında bozulmaya yol açabilir. Bu nedenle
hemodinamik sorunu olmayan, reaktif havayolu olan
BPD’li bebeklerde tercih edilmelidir.
• “Sevofluarene” larinks spazmı ve aritmi riski düşük
bir inhaler indüksiyon ajanıdır. Bronkodilatör etkisi de
vardır. Maske uygulamalarında tercih edilir. Yüksek
dozlarda hipotansiyon ve ventrikül kontraksiyonunda
bozulma yapabilir.
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yol açabilen nöromusküler blok yapan ilaçlardan
sakınılmalıdır.
• Trakeal entübasyon en önemli bronkospazm nedenidir.
Trakeal entübasyondan kaçınılmalı mümkünse yüz
maskesi ya da laringeal maske tercih edilmelidir. Trakeal
entübasyon gerekli ise öncesinde derin inhalasyon
anestezisi uygulaması bronkospazmı azaltabilir.
• İnhalasyon anestezisi sonrası, entübasyon öncesinde
atropin uygulaması entübasyonun neden olabileceği
bronkospazmı azaltır.
• Uygunsuz ve derin entübasyondan kaçınılmalı, uygun
ölçüde kaflı endotrakeal tüpler tercih edilmelidir.
• Mekanik ventilasyon uygun gaz alışverişine olanak
vermeli, ventilasyon ilişkili akciğer hasarı en aza
indirilmelidir. Uzamış zaman sabiti ve düşük hız tercih
edilmelidir.
• Oksijen saturasyonları >%90 tutulmalıdır.
• Derin

sedasyon

varlığında

“hiperkarbi”nin

akla

getirilmesi önerilmektedir.
• İnhaler tedavilerde nemlendirme ve ısıtmaya önem
verilmelidir.
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