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GİRİŞ
Respiratuvar Distres Sendromu (RDS), prematüre bebeklerde ölüm ve ciddi morbiditelerle sonuçlanabilen bir hastalıktır.
Temel olarak akciğerde yapısal immatüriteye eşlik eden alveolar surfaktan eksikliğinden kaynaklanır. Bir fosfolipid karışımı
olan surfaktan (%90 lipid, %10 protein) alveol yüzey gerilimini azaltarak alveollerin açık kalmasını sağlar. Eksikliğinde
yaygın atelektaziler ve buna bağlı olarak da ventilasyon perfüzyon dengesinin ve gaz değişiminin bozulması söz konusudur.
Respiratuvar distres sendromu surfaktan eksikliği yanısıra SP-B ve SP-C ve ABCA-3 (ATP-binding cassette transporter
A3) proteinlerini kodlayan gen mutasyonlarıyla da nadiren olabilir.
RDS insidansı gestasyonel yaş azaldıkça artar. National Institute of Child Health and Human Development Neonatal
Research Network verilerine göre 28 hafta altı bebeklerde görülme insidansı %93’dür.
Klinik olarak, doğum sonrası erken dönemde taşipne, retraksiyon, inleme ve siyanozun eşlik ettiği solunum sıkıntısı
bulguları ile ortaya çıkar. Solunum yetmezliği tablosu kan gazı değerleri ile tespit edilebilir ve tanı akciğer grafisinde
klasik buzlu cam ve hava bronkogramları görüntüsü ile desteklenir. Ayırıcı tanıda yenidoğanın geçici taşipnesi, pnömoni,
hava kaçağı sendromları, siyanotik konjenital kalp hastalıkları ve akciğer dışı diğer sistemik hastalıklar akla gelmelidir.
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DOĞUM ÖNCESİ
BAKIM
RDS’ye yönelik müdahale doğum öncesinde başlar.

b. Antenatal steroid erken doğum tehditi olan 231/7 hafta

Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ile çocuk sağlığı ve

ile 346/7 hafta arasındaki tüm gebelere önerilir.

hastalıkları uzmanı perinatal takımın birer parçasını
oluşturur ve ortak hareket ederek anne ve bebek sağlığına
yönelik yararlı olabilecek kararları verirler.

c. Önerilen tedavi şemaları öncelikle 24 saat arayla 12 mg
betametazon IM (toplam 2 doz), yok ise 12 saat arayla 6
mg deksametazon IM (toplam 4 doz) uygulamasıdır. Tek
kürlük tedavinin gebeye ve kısa dönemde fetüse belirgin

1) Doğum yeri kararı
a. RDS riski olan prematüre bebeklerin doğumu, uygun
stabilizasyon ve gerekebilecek solunum destek tedavisi
(entübasyon, non-invasiv ventilasyon, mekanik ventilasyon)

bir olumsuz etkisi olmadığı gösterilmiştir.
d. Tedavinin en etkin olduğu dönem steroid tedavisinin
başlangıcından sonraki 24 saat ile 7. gün aralığındaki

imkanlarını sunan merkezlerde gerçekleşmelidir.

zamandır.

b. Uygun ise in utero (maternal) nakil düşünülmelidir.

e. Erken doğum tehditi kürün uygulamasından iki hafta

Preterm eylemi durdurarak antenatal steroid kullanımı
ve

nakil

için

zaman

kazanmak

amacıyla

gebeye

indikasyonlar dahilinde tokolitik ajanlar ve antibiyotik
(preterm membran rüptürü) başlanabilir.
c. Doğum eğer acil şartlarda gerçekleşiyor ise bebek
stabilize edilmeli ve bakımının uygun şekilde devam
edebileceği bir üst merkeze nakli için 112 Komuta Kontrol
Merkezi ile temasa geçilmelidir. Bebeğin mümkün
olduğunca hekim eşliğinde, transport küvözü ile ve
solunum destek tedavisi devam ettirilerek hastayı kabul
eden merkeze uygun nakli sağlanmalıdır.
2) Antenatal Steroid Kullanımı
a. Antenatal steroid kullanımı ile neonatal mortalite ve
RDS riskinin azalmasına ek olarak intrakraniyal kanama
ile nekrotizan enterokolit risklerinde de azalma olur.
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sonra ancak gebeliğin 34. haftasından önce tekrarlar
ise uygulanacak ikinci bir kür veya tek doz kurtarıcı
steroid uygulaması ile RDS ve ilişkili kısa dönem sağlık
problemlerinin azalması sağlanabilir, ancak bunun doğum
ağırlığında azalmaya yol açabileceği bilinmelidir.

DOĞUM SALONUNDA
YAKLAŞIM
1) Risklerin tanımlanması ve uygun takımın hazırlanması

3) Hipo ve hiperterminin önlenmesi

a. Yüksek riskli bir prematüre bebeğin canlandırması

Preterm

birden fazla takım elemanının aktif olmasını gerektiren

mortalite ile ilişkilidir. Hipotermide oksijen tüketimi artar,

zor bir durumdur. Takım lideri tarafından doğum öncesi

canlandırma zorlaşır, koagülasyon parametreleri olumsuz

roller tanımlanmalı ve canlandırmanın uyum içinde

etkilenir, asidoz gelişir ve fetal dolaşımdan neonatal

uygulanması sağlanmalıdır.

dolaşıma geçiş gecikir.

b. Canlandırma işleminde bulunacak sağlık personelin

a. Prematüre bebeğe yapılacak tüm müdahaleler 25-26°C

Neonatal

Resüsitasyon

Programı

(NRP)

sertifikası

olmalıdır.
c. Doğum öncesi gebelik ile ilgili bilgi sahibi olunmalı ve
riskler önceden tanımlanmalıdır.
d. Her ünitenin canlandırmada gerekli olabilecek malzemelerin yazılı olduğu (NRP ile uyumlu) ve kontrol edildiği
bir liste olmalıdır.
2) Kordun geç klemplenmesi

bebeklerde

hipotermi

artan

morbidite

ve

oda ısısında ve radiant ısıtıcı altında yapılmalıdır.
b. 28 hafta altındaki tüm bebeklere başlık ve polietilen
torba kullanılarak hipotermi riski azaltılmalıdır.
c. Kullanılacak gazların ısıtılması ve nemlendirilmesi ısı
kaybını engellemeye yardımcı olur.
d. Radiant ısıtıcı altında işlemi devam edecek bebekler 10
dakika içerisinde servo-kontrole geçilerek aşırı ısınma
önlenmelidir.

a. Plasental transfüzyon RDS riski olan bir prematüre

e. Üniteye nakiller transport küvözü ile ısı kontrolü uygu-

bebekte resüsitasyonun ilk basamağıdır. Kordun geç

lanarak yapılmalıdır.

klemplenmesi daha yüksek hematokrit değerine, daha
az transfüzyon ihtiyacına, daha yüksek kan basıncına,

4) Oksijenizasyonun takibi

daha az oranda nekrotizan enterokolit ve intraventriküler

a. Canlandırmada kullanılacak oksijen karıştırıcı ile kon-

kanama gelişmesine imkan sağladığı için mümkün olduğu

trol edilerek verilmelidir.

durumlarda bebek en az 30 sn (180 saniyeye kadar

b. Bebeğin sağ bileğine takılacak nabız oksimetresi ile

olabilir) anne seviyesinden düşük tutularak plasentofetal transfüzyona izin verilmelidir.

saturasyon ve kalp tepe atımı takip edilerek kullanılan
oksijen titre edilebilir. Çoğu çok düşük doğum ağırlıklı

b. Bebeğin resüsitasyonu gibi acil durumlarda kordun

prematüre bebekte %21-30 oksijen kullanıldığında geçiş

göbek hizasından 20 cm uzaklıktan 2-4 kez sağılması

hedef saturasyonları sağlanır.

da aynı etkiyi gösterebilir. Bu konuda çalışmalar devam
etmektedir.
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c. Spontan solunumu olan ileri pretermlerin önemli bir

d. İmmatür akciğere zarar verebilecek düşük ve yüksek

kısmında nazal prong veya maske ile doğum salonunda

tidal volümlere dikkat edilmeli ve kontrollü ventilasyon

uygulacak 5-6 cm H2O sürekli pozitif hava yolu basıncı

uygulanmalıdır.

(CPAP), oksijen ihtiyacı olmaksızın normal saturasyon
geçişini sağlar.
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Doğum sonrası zaman

Hedeflenen saturasyon

1. dakika

%60-65

2. dakika

%65-70

3. dakika

%70-75

4. dakika

%75-80

5. dakika

%80-85

10. dakika

%85-95

SURFAKTAN TEDAVİSİ
1) Surfaktan preparatları

b. Profilaktik surfaktan antenatal steroid uygulanmamış

Ülkemizde kullanıma girmiş 3 adet doğal surfaktan

26 gestasyon haftasından küçük prematürelerde veya

bulunmaktadır.

stabilize etmek için doğum salonunda entübasyon gereken

Bunlardan

beraktant

ve

bovaktant

sığır kaynaklı, poraktant alfa ise domuz kaynaklı doğal
surfaktanlar olup günümüzde bu preparatlardan beraktant
ve poraktant alfa ülkemizde piyasada bulunmaktadır.
RDS’li bebeklerde daha etkili olduğu gösterilmiş olan
doğal surfaktanlar tercih edilmelidir. Yeni nesil sentetik
surfaktanların kullanımı ile ilgili yeterli klinik veri
oluşmamıştır.
a. Surfaktan uygulaması ile mortalite, hava kaçağı
sendromları ve BPD/ölüm hızında belirgin azalma sağlanır.
Surfaktanın mortalite azaltıcı etkinliği en çok 30 hafta altı
veya 1250 gr altı doğum ağırlıklı prematürelerde belirgindir.

prematürelerde önerilir.
c. RDS’li bebeklerde kurtarıcı surfaktan uygulaması
mümkün olan en kısa zamanda (doğum sonrası en geç
1-2 saat içinde) yapılmalıdır. Önerilen protokol <26 gestasyon haftası altındaki bebeklerde FiO2 ihtiyacının >30
olduğu durumda, ≥26 gestasyon haftası olan prematüre
bebeklerde ise FiO2 ihtiyacının >40 olduğu durumda surfaktan uygulanması şeklindedir.
d. Surfaktan uygulanmasından 6-24 saat sonrasında tekrar
ihtiyaç duyulduğunda

100 mg/Kg dozunda (maksimum

3 doz) surfaktan uygulaması tekrarlanır. Tekrarlanan

b. Surfaktan preparatları arasında kullanan klinikler

surfaktan uygulamasının mortalite ve hava kaçağı

kaynaklı farklılıklar bildirilmekle birlikte RDS tedavi

sendromunu azaltıcı etkisi vardır.

etkinliği, bronkopulmoner displazi, mortalite ve uzun
dönem nörogelişim açısından fark yoktur.
2) Surfaktan dozu ve uygulanması
a. Önerilen doz 100 mg/Kg şeklindedir.
b. Poraktant alfa 200 mg/Kg başlangıç dozunda
uygulandığında mortalite ve tekrar doz ihtiyacı aynı
preparatın 100 mg/Kg dozuna göre daha düşüktür.

4) Surfaktan uygulama yöntemi
a. Birçok prematüre bebek surfaktan uygulanması sonrası
ekstübasyonu tolere edebileceğinden ve daha sonrasında
CPAP ve NIPPV ile solunum desteği verilebileceğinden
surfaktan uygulama yöntemi olarak INSURE (entübe et,
surfaktan ver, ekstübe et) yöntemi düşünülmelidir.
b. Bebek CPAP ile stabilize ve spontan solunumu var ise
non-invaziv (kateter, orogastrik sonda) yöntemlerle

3) Surfaktan uygulama zamanlaması

surfaktan verilebilir. Bu şekilde hastanın entübasyonundan

a. Non-invaziv solunum desteği olarak doğum salonunda

kaçınılabilir ve CPAP tedavisinin devamlılığı sağlanabilir.

erken CPAP kullanımı, surfaktan ve entübasyon gerektiren
ileri solunum destek tedavisi ihtiyacını azaltır.
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OKSİJEN DESTEĞİ
Preterm bebeklerde oksijen saturasyonu %90-95 aralığında tutulmalıdır. NEOPROM (Neonatal Oxygenation Prospective
Meta-analysis) çalışması 4911 bebeği kapsayan SUPPORT ve BOOST II ve COT çalışmalarının sonuçlarını değerlendirmiştir.
Elde edilen sonuçlar oksijen saturasyonu %85-89 aralığında tutulan 28 hafta altı bebeklerde mortalite ve nekrotizan
enterokolitin daha sık ve prematüre retinopatisinin daha az olduğunu göstermiştir. BPD, beyin hasarı ve PDA görülme
sıklığı benzer bulunmuştur.
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NON-İNVASİV
SOLUNUM DESTEĞİ
a. RDS riski olan olan preterm bebeklere doğumdan

c. CPAP tedavisinde başlangıç basıncı en az 5 cm H2O

itibaren nasal CPAP başlanmalıdır. Bu yaklaşımla hem

olmalıdır. Klinik durum, kan gazları ve perfüzyon dikkate

ventilatör tedavisi hem de surfaktan tedavisi gereksinimi

alınarak basınç ayarları takipte düzenlenmelidir.

azalır.

d. CPAP uygulamasının hangi tür cihazla verildiği fark

b. RDS tedavisinde en uygun tedavi şekli CPAP ve gerekirse

oluşturmamaktadır. Ancak hasta bağlantısı açısından kısa

erken surfaktan tedavisidir. SUPPORT, COIN, VON, CURPAP,

binasal prong veya maske kullanımı ile tekrar entübasyon

Colombian Network ve Neocosur Network çalışmalarının

ihtiyacı azalır.

tümü bu yaklaşımı desteklemektedir. Doğumu takiben
CPAP uygulananan 32 hafta altı bebeklerde entübe
edilenlere kıyasla her 25 bebeğe karşılık bir ilave BPD’siz
sağkalım söz konusudur.
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SOLUNUM DESTEĞİ
a. Diğer yöntemlerle solunum desteği sağlanamazsa

prematüre bebeklerde örneğin non-invaziv solunum desteği

mekanik ventilasyona (MV) başvurulmalıdır. MV, akciğer

alan 1250 gramdan düşük doğum ağırlıklı bebeklerde de

hasarını önlemek için mümkün olan en kısa sürede

kafein kullanımı düşünülmelidir. Kafeinin prematüre apnesi

sonlandırılmalıdır.

tedavisindeki etkinliği yanısıra ekstübasyon başarısızlığını

b. Başarılı bir ventilatör tedavisi için PEEP/CPAP ile
tüm solunum siklüsü boyunca alveollerin açık tutulması
gereklidir.
c. Tidal volüm hedefli senkronize bir ventilasyonla
solunum süresinin daha kısa olduğu ve pnömotoraks,
hipokarbi, ağır intrakraniyal kanama, mortalite ve BPD
sıklığı gibi yan etkilerin daha az olduğu gösterildiğinden bu
solunum metodu tercih edilmelidir.
d. Başlangıç tidal volümü 4-5 ml/Kg olarak ayarlanmalıdır.
e. Spontan solunum çabası varlığında tatminkar gaz
değişimi

sağlanır

sağlanmaz

ventilatörden

ayırma

süreci başlatılmalıdır. MV tedavisini en kısa sürede
sonuçlandırabilmek için pH ilk beş gün 7.22, daha
sonrasında da 7.20 üzerinde olduğu sürece orta derecede
hiperkarbi tolere edilebilir. Hiperoksi ve volutravmadan
kaçınılmalıdır. BPD ve periventriküler lökomalazi riskini
arttırdığında dolayı hipokarbiden de kaçınılmalıdır.
f. Ekstübasyonu takiben CPAP/NIPPV’ye geçilebilir.
g. RDS tedavisinde kurtarma amaçlı yüksek frekanslı
osilatör ventilasyon (HFOV) de seçilebilir. Ancak uzun
dönem üstünlüğü gösterilmemiştir.
h. Ventilatörden

ayırma

aşamasında

ve

prematüre

apnesinde kafein kullanılmalıdır. MV ihtiyacı olabilecek
12

önlediği, BPD’yi önlediği, PDA tedavisine ihtiyacı azalttığı
ve 18. ayda nörolojik sekel olmaksızın sağkalımı arttırdığı
saptanmıştır. Ancak 5 yaşta bu anlamlı farklılık ortadan
kalkmaktadır.
i. 1-2 haftadan uzun süre ventilatörde kalan ve BPD riski
yüksek olan bebeklere kısa süreli düşük doz deksametazon
tedavisi düşünülmelidir. Steroidler serebral palsi riskini
artırdıkları için ilk hafta içerisinde kullanılmamalıdır.
Hidrokortizon

tedavisi

prenatal

inflamasyonu

prematürelerde alternatif olarak düşünülebilir.

olan

DİĞER MEDİKAL TEDAVİLER
1) Sepsis için profilaktik tedavi önerileri
a. RDS’de sepsis ekarte edilene kadar profilaktik
antibiyotiklere başlanmalıdır. Profilaktik antibiyotikte

b.

İnvaziv

mantar

enfeksiyonlarının

sık

görüldüğü

ünitelerde profilaktik antifungal tedavisinin (flukonazol/
nistatin) etkin olduğu gösterilmiştir.

ilk seçenek penisilin ya da ampisilinin aminoglikozid ile
kombine edildiği rejimler olmalıdır. Antibiyotikler sepsis
ekarte edilir edilmez kesilmelidir.
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DESTEK TEDAVİSİ
1) Sıvı, Isı ve Beslenme Yönetimi
a. Pretermlerin vücut ısısı 36.5-37.5°C arasında olmalıdır.
b. Nemlendirilmiş küvöz içindeki pretermlerin çoğununun
intra venöz sıvı tedavisine 70-80 ml/Kg/gün sıvıyla başlamak
yeterlidir. Çok immatür bazı bebeklerde başlangıçta bu
miktardan daha fazla sıvı başlamak gerekebilir.

c. PDA’nın medikal tedavisinde indometazin ve ibuprofen
eşit etkilidir, yan etkisi daha az olduğundan ibuprofen ilk
tercihtir. İbuprofenin etkin olmadığı veya kontraindike
olduğu hastalarda parasetamol tedavisinin alternatif
olarak kullanılabileceğini bildiren randomize kontrollü
çalışmalar vardır. Oral alamayan bebeklerde intravenöz
parasetamol kullanımı ile ilgili olgu serileri de mevcuttur.

c. Sıvı ihtiyacı serum sodyum düzeyi ve vücut ağırlığına

Ancak parasetamol tedavisinin rutin kullanımı için

göre her bebek için bireysel olarak ayarlanmalıdır.

özellikle karaciğer toksisitesini içeren yan etki profilini,

d. Hayatın ilk günlerinde sodyum alımı kısıtlanmalı diürez
başladıktan sonra sıvı dengesi ve elektrolit düzeyleri
kontrol edilerek sodyum alımı başlatılmalıdır.
e. Büyüme geriliğinden korunmak amacıyla hayatın ilk
gününden itibaren parenteral nutrisyon başlanmalı ve
tolere edildiği takdirde hızlı bir şekilde 3.5 gr/Kg/gün
protein, 3 gr/Kg/gün lipid düzeylerine ulaşılmalıdır.
f. Bütün pretermlere doğumdan itibaren minimal enteral
beslenme başlanmalıdır.
2) Kan Basıncı, Perfüzyon ve Patent Duktus Arteriozus
(PDA) Yönetimi
a. Doku perfüzyonunun azaldığı ile ilgili kanıtlar olması
durumunda arteriyal hipotansiyonun tedavi edilmesi
gerekir.
b. Solunum destek tedavisi alan prematürelerin hemoglobin
düzeyleri normal limitler içinde tutulmalıdır. Bu limitler ilk
haftada 12 gr/dl, ikinci haftada 11 gr/dl, sonrasında da
9 gr/dl üzerinde olmalıdır.
14

farmakokinetik ve farmakodinamik verilerini ve uzun
dönem sonuçlarını ortaya koyan randomize kontrollü
çalışmalara ihtiyaç vardır. Tedaviye yanıt vermeyen veya
medikal tedavinin kontraindike olduğu hemodinamik
olarak belirgin PDA’da cerrahi ligasyon uygulanır.

SONUÇ ve ÖZET
• Respiratuvar distres sendromu surfaktan eksikliğine

sağlanır. Surfaktanın mortalite azaltıcı etkinliği en

bağlı olarak gelişen preterm bebeklerin en sık solunum

çok 30 hafta altı veya 1250 gr altı doğum ağırlıklı

sıkıntısı nedenidir.

prematürelerde belirgindir.

• Antenatal steroid kullanımı ile neonatal mortalite ve
RDS riskinin azalmasına ek olarak intrakraniyal kanama
ile nekrotizan enterokolit risklerinde de azalma olur.
• RDS tedavisinde en uygun tedavi şekli CPAP ve gerekirse
erken surfaktan tedavisidir.
• Surfaktan uygulaması ile mortalite, hava kaçağı
sendromları ve BPD/ölüm hızında belirgin azalma

• Preterm

bebeklerde

oksijen

saturasyonu

%90-95

aralığında tutulmalıdır.
• Tidal volüm hedefli senkronize bir ventilasyonla
solunum süresinin daha kısa olduğu ve pnömotoraks,
hipokarbi, ağır intrakraniyal kanama, mortalite ve BPD
sıklığı gibi yan etkilerin daha az olduğu gösterildiğinden
bu solunum metodu tercih edilmelidir.
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