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21.  
UNEKO kongresinde tekrardan beraber olmanın heyecanını yaşıyoruz. Kongremiz 14 
Nisan Pazar günü kurslar ile başlayacak. Temel mekanik ventilasyon, ileri mekanik venti-
lasyon ve yenidoğan bakımında güncel uygulamalar başlıklı 3 kurs düzenlenecektir.

Ülkemizin her köşesinden katılan hocalarımızın katkılarıyla kongremizi gerçekleştirirken; bu sene de 
yine birbirinden tanınmış yabancı bilim insanlarının katılımı ile kongremiz zenginleştirildi. Yabancı 
konuşmacıları davet ederken, daha önceki senelerde çok tartışma fırsatı bulamadığımız konuların 
uzmanları arasından seçilmiştir. Ülkemizin değişik merkezlerinde hazırlanan bilimsel çalışmalar ve 
onların sunumları da kongremizin en önemli aktivitelerinden birini oluşturmaktadır. Bu sene, daha 
önceki kongrelerden farklı olarak, bilimsel çalışma sunumlarını üç başlık altında (hayvan çalışmaları, 
epidemiyolojik çalışmalar ve klinik çalışmalar) ayrı bir salona alarak, zaman açısından daha rahat bir 
şekilde tartışılmalarını sağlamayı amaçladık.

Bu seneki kongremizin, ülkemizdeki yenidoğan sağlığına katkıda bulunması dileğiyle, sizlere sevgi ve 
saygılarımızı iletiyoruz.

Türk Neonatoloji Derneği ve Kongre Başkanı
Prof.Dr. Türkan Dağoğlu

ÖNSÖZ
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 TÜRK NEONATOLOJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

Başkan: Türkan Dağoğlu

Başkan Yardımcısı: Mehmet Vural

Genel Sekreter: Esin Koç

Veznedar: Rahmi Örs

Sayman: Eren Özek

Üye: Murat Yurdakök

Üye: Uğur Dilmen

Abdullah Kumral
Adnan Öztürk
Ahmet Karadağ
Ahmet Yağmur Baş
Arif Akşit
Asiye Nuhoğlu
Asuman Çoban
Ayla Günlemez
Aylin Tarcan
Aysu Say
Ayşe Korkmaz
Ayşe Engin Arısoy
Ayşe Sevim Gökalp
Ayşegül Zenciroğlu
Aytuğ Atıcı
Atul Singhal
Bahri Ermiş
Begüm Atasay
Betül Acunaş
Canan Aygün
Canan Türkyılmaz
Cumhur Aydemir
Derya Büyükkayhan

Didem Aliefendioğlu
Ebru Ergenekon
Ercan Sivaslı
Ercan Kırimi
Erdal Peker
Eren Özek
Esin Koç
Esra Arun Özer
Esra Önal
Fahri Ovalı
Filiz Tiker Bahar
Füsun Okan
Gülcan Türker
Güner Karatekin
Hacer Ergin
Hacer Yapıcıoğlu
Hande Gülcan
Hasan Özkan
Hilal Özkan
Hülya Bilgen
Joseph Neu
Kadriye Yurdakok
Mansur Tatlı

Mehmet Satar
Mehmet Vural
Mehmet Yalaz
Memet Özek
Merih Çetinkaya
Mete Akısü
Murat Yurdakök
Mustafa Kul
Mustafa Akçakuş
Mustafa Melikoğlu
Münevver Türkmen
Neena Modi
Nejat Narlı
Neslihan Tekin
Nihal Oygür
Nihal Demirel
Nilgün Köksal
Nilgün Kültürsay
Nuray Duman
Nurdan Uras
Nurullah Okumuş
Nüvit Altınkaya
Oğuz Tuncer

Ömer Erdeve
Rahmi Örs
Robert Carr
Roberta Cilio
Saadet Arsan
Selim Kurtoğlu
Sertaç Arslanoğlu
Sinan Uslu
Sultan Kavuncuoğlu
Suna Oğuz
Şengül Özdek
Şule Yiğit
Şükrü Küçüködük
Tamer Güneş
Tuğba Gürsoy
Turan Tunç
Türkan Dağoğlu
Uğur Dilmen
Ümit Sarıcı
Yakup Aslan
Yıldız Perk
Yıldız Atalay
Zeynep İnce

BİLİMSEL KURUL

KURULLAR
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TEMEL MEKANİK VENTİLASYON KURSU

  Koordinatörler: Begüm Atasay, Gülcan Türker

09:00 - 09:45 Solunum fi zyolojisi Derya Büyükkayhan

09:45 - 10:30 Konvansiyanel ventilasyon şekilleri Filiz Tiker Bakar

10:30 - 11:00   Kahve Arası

11:00 - 11:45 Ventilatörler ve kullanımı Oğuz Tuncer

11:45 - 13:00 Ventlatördeki hastanın monitörizasyonu Turan Tunç

13:00 - 14:30   Öğle Yemeği

14:30 - 15:15 Ventilatördeki hastanın bakımı Mansur Tatlı

15:15 - 16:00 Ventilatörden ayırma Ebru Ergenekon

16:00 - 16:30   Kahve Arası

16:30 - 18:00 Olgularla pratik uygulama Abdullah Kumral

14 Nisan 2013, Pazar

KURSLAR

İLERİ MEKANİK VENTİLASYON KURSU

  Koordinatörler: Nihal Oygür, Münevver Türkmen

09:00 - 10:00 Tetiklemeli solunum ve iki olgu sunumu Şule Yiğit

10:00 - 11:00 Hibrid modlar ve iki olgu sunumu Suna Oğuz

11:00 - 11:30   Kahve Arası

11:30 - 12:30 Volüm garantili modlar ve iki olgu sunumu Neslihan Tekin

12:30 - 14:30   Öğle Yemeği

14:30 - 15:30 HFO ve iki olgu sunumu Ömer Erdeve

15:30 - 16:00   Kahve Arasıi

16:00 - 17:00 NO ve iki olgu sunumu Mehmet Yalaz

YENİDOĞAN BAKIMINDA GÜNCEL UYGULAMALAR

  Koordinatörler: Fahri Ovalı, Canan Türkyılmaz

09:00 - 09:30 Yenidoğan resüsitasyonunda neler değişti Merih Çetinkaya

09:30 - 10:00 Yenidoğanın temel nörolojik muayenesi nasıl yapılmalı? 
Nelere dikkat edilmeli?

Ahmet Yağmur Baş

10:00 - 10:30 Yenidoğanda tarama testleri: Püf noktalar Erdal Peker

10:30 - 11:00 Kahve Arası

11:00 - 11:30 İşitme testi: Hangi test kime ve ne zaman? Mustafa Kul

11:30 - 12:00 Her yenidoğana kalça ultrasonografi si: ne kazandırıyor? 
Ne kaybettiriyor? Gerçekten kimlere gerekiyor

Ayla Günlemez

12:00 - 12:30 GÖR olan yenidoğan’a nasıl yaklaşalım? Tedavi edelim mi? Nurdan Uras

12:30 - 14:30 Öğle Yemeği

14:30 - 15:15 DAÇ muayenesinde ve takibinde dikkat edilecek noktalar Hilal Özkan

15:15 - 16:00 ROP muyenesi: kime? Ne zaman? Hangi sıklıkta? Tedavi Şengül Özdek

16:00 - 16:30 Kahve Arası

16:30 - 17:15 IUGR bebek muayenesinde ve takibinde dikkat edilecek noktalar Hacer Yapıcıoğlu

 KURSLAR GENEL KOORDİNATÖRLERİ : 

Adnan Öztürk, Mete Akısü
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  SALON A SALON B SALON C

08:30 - 09:30

KONFERANS

Başkan: Mehmet Satar
Early postnatal nutrition 

and programming of the 

preterm neonate

Joseph Neu

PANEL

Başkanlar: Nüvit Altınkaya, 
Füsun Okan
Brakiyal pleksus paralizisi

Esra Arun Özer
Neonatal sünnet

Ayla Günlemez

 

09:30 - 10:00 KAHVE ARASI

10:00 - 11:30

PANEL

Recent advances in 

protecting the newborn 

Başkanlar: Asuman Çoban, 
Aytuğ Atıcı
New therapies in neonatal 

seizures

Roberta Cilio
Cesarean versus vaginal 

delivery: long-term infant 

outcomes and the hygiene 

hypothesis

Joseph Neu

PANEL

Yenidoğanın değeri

Başkanlar: Betül Acunaş, 
Aylin Tarcan
Yenidoğanın istismarı ve 

ihmali

Kadriye Yurdakok
Yenidoğanda malpraktis

Yakup Aslan
Yenidoğanın hakları ve 

onam

Arif Akşit

Sözlü bildiri: 

Klinik çalışmalar

Zeynep İnce, Ayşe Korkmaz, 
Nilgün Köksal, Mehmet Satar

11:30 - 12:30

UYDU SEMPOZYUMU

Oturum Başkanı: Yıldız Perk
Anne sütü ‘mucizesi’: Yeni buluşlar ve anahtar komponentler

Prematüre bebek beslenmesinde anne sütü güçlendirmesi: Sorunlar, 

çözüm önerileri ve yeni bir protokol

Konuşmacı: Sertaç Arslanoğlu

12:30 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ

13:30 - 14:30

UYDU SEMPOZYUMU

Oturum Başkanı: Ercan Kırımi
Yenidoğanlarda doğuştan kalp hastalıkları taramasında pulse oksimetri

Konuşmacı: Nahide Altuğ
Yüksek riskli yenidoğan bebeklerde NIRS yöntemi ile bölgesel doku oksijenizasyon 

izlemi

Konuşmacı: Ş. Suna Oğuz

15 Nisan 2013, Pazartesi

BİLİMSEL PROGRAM
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14:30 - 16:00

FORUM

BPD

Başkan: Fahri Ovalı
Canan Aygün, Ahmet Yağmur 
Baş, Ömer Erdeve

   

16:00 - 16:30 KAHVE ARASI

16:30 - 18:00

PANEL

ROP

Başkan: Nilgün Kültürsay 
Risk faktörleri ve 

patogenez

Mustafa Kul
Epidemiyoloji

Hacer Ergin
Oftalmolog bakışı - tanı ve 

tedavide yenilikler

Şengül Özdek

PANEL

Geç preterm bebekler

Başkanlar: Yıldız Perk, 
Ayşegül Zenciroğlu
Tanım ve epidemiyoloji

Ahmet Karadağ
Mortalite ve morbidite

Esra Önal
Uzun dönemde prognoz

Sultan Kavuncuoğlu

Sözlü bildiri: 

Epidemiyolojik

çalışmalar

Yakup Aslan, Nuray Duman, 
Ayşe Korkmaz, Nilgün Köksal

18:00 - 19:00 Açılış Töreni
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  SALON A SALON B SALON C

08:30 - 10:00

PANEL

Başkanlar: Ayşe Sevim Gökalp, 
Hande Gülcan
Status epilepticus in the 

newborn

Roberta Cilio
Sepsis in the preterm 

infant - Predisposing 

factors and strategies for 

prevention

Robert Carr

PANEL

Yenidoğan beynini koruma 

Başkan: Yıldız Atalay, 
Münevver Türkmen 
Hipotermi

Şule Yiğit
Farmakolojik koruma

Hülya Bilgen
Prematürede 

nöroproteksiyon

Hacer Yapıcıoğlu

 

10:00 - 10:30 KAHVE ARASI

10:30 - 12:00

KONFERANS

Başkanlar: Nihal Oygür, 
Gülcan Türker
Risk factors for the infant: 

maternal obesity, cesarean 

section

Neena Modi
Early postnatal nutrition 

and programming of the 

term neonate

Atul Singhal

PANEL

Kronik ventilatördeki 

bebek

Başkanlar: Ayşe Engin Arısoy, 
Nejat Narlı
Sıvı ve beslenme yönetimi

Nilgün Köksal
Ventilatör hasarını azaltma 

stratejileri

Saadet Arsan
Ventilatörle ilişkili 

pnömoni

Ercan Sivaslı

Sözlü bildiri: 

Hayvan çalışmaları

Yakup Aslan, Nuray Duman, 
Zeynep İnce, 
Mehmet Satar
 

12:00 - 13:00

UYDU SEMPOZYUMU

Oturum Başkanı: Nilgün Kültürsay, Saadet Arsan
Düşük Doğum Ağırlıklı Bebeklerin Solunum Yönetimi: CPAP, NIPPV, Surfaktan ve 

Kafein Sitrat

Konuşmacı: Jatinder Bhatia
Düşük Doğum Ağırlıklı Bebeklerde Tedavi Stratejileri

Konuşmacı: Virgilio P. Carnielli

13:00 - 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ

16 Nisan 2013, Salı

BİLİMSEL PROGRAM
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14:00 - 15:00

UYDU SEMPOZYUMU

Importance of the protein in the fi rst 1000 days of life / Yaşamın 

ilk 1000 gününde proteinin önemi

Oturum Başkanı: Uğur Dilmen
Konuşmacı: Atul Singhal

15:00 - 16:30

FORUM

NICU’de enfeksiyon

Başkan: Zeynep İnce
Mustafa Akçakuş, Bahri Ermiş, 
Canan Türkyılmaz

   

16:30 - 17:00 KAHVE ARASI

17:00 - 18:30

PANEL

NICU’da yenilikler

Başkanlar: Saadet Arsan, 
Ümit Sarıcı
iNO ve yenidoğan

Mehmet Yalaz
Thrombocytopenia in the 

NICU : new insight into 

causative mechanisms 

and treatments

Robert Carr

PANEL

Nöroşirürjik problemler

Başkanlar: Betül Acunaş, 
Ebru Ergenekon
Pediatrik nöroşirürjideki 

yeni uygulamalar 

neonatolojiye nasıl 

yansıyor?

Memet Özek
Uzun süreli takip (neler 

değişti)

Ayşegül Zenciroğlu

20:00 GALA YEMEĞİ
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  SALON A SALON B

09:00 - 10:00

TND Genel Kurul Toplantısı KONFERANS

Başkan: Şükrü Küçüködük
Prematürelerde immünizasyon

Kadriye Yurdakök

10:00 - 10:30 KAHVE ARASI

10:30 - 12:00

PANEL

Preterm beslenmesi

Başkanlar: Adnan Öztürk, Sinan Uslu
LC-PUFA

Begüm Atasay
Preterm beslenmesinde pro ve 

prebiyotikler

Neslihan Tekin
Eser Element ve Vitaminler

Didem Aliefendioğlu

PANEL

Yenidoğanda inotrop kullanımı

Başkanlar: Hasan Özkan, Hilal Özkan
Doku oksijenizasyonunun izlenmesi

Nurullah Okumuş
İnotropların tedavide kullanımı

Nuray Duman
Fonksiyonel ekokardiyografi  

uygulamaları

Tuğba Gürsoy

12:00 - 13:00

UYDU SEMPOZYUMU

Anne sütü bileşenlerinin immünolojik ve nörokognitif 

gelişmeye etkileri

Oturum Başkanı: Mehmet Satar
Konuşmacı: Nilgün Kültürsay

13:00 - 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ

14:00 - 15:00
UYDU SEMPOZYUMU

Prematürenin Derisi: Dünyayla İletişim Merkezi

Konuşmacı: Fahri Ovalı

15:00 - 16:30

PANEL

Yenidoğan ve enfl amasyon

Başkanlar: Asiye Nuhoğlu, Güner Karatekin
Enfl amasyon ve NEC 

Merih Çetinkaya
Enfl amasyon ve Akciğer

Nurdan Uras
Enfl amasyon ve Beyin

Abdullah Kumral

PANEL

Anne sütü bankacılığı

Başkanlar: Ayşe Engin Arısoy, Ayşe Korkmaz
Donor anne sütü yararları

Sertaç Arslanoğlu
İnsan sütünden viral bulaşma

Ercan Kırımi

16:30 - 17:00 KAHVE ARASI

17 Nisan 2013, Çarşamba

BİLİMSEL PROGRAM
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17:00 - 18:30

PANEL

Kuşkulu cinsiyet

Başkanlar: Selim Kurtoğlu, Aysu Say
Tanı 

Tamer Güneş
Tedavi

Cumhur Aydemir

PANEL

Konjenital diafragma hernisinde son 

durum

Başkanlar: Şükrü Küçüködük, Esra Önal
Cerrahi Tedavi

Mustafa Melikoğlu
Destek tedavi ve ventilatör stratejileri

Nihal Demirel

18:30 Raporlar ve kapanış
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SS007 
ARDIŞIK SE-SELEKTİN ÖLÇÜMLERİNİN PREMATÜRE 

RETİNOPATİSİ TANISINDA VE HASTALIĞIN 

ŞİDDETİNİN BELİRLENMESİNDEKİ ETKİNLİĞİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Merih Çetinkaya, Mehmet Cansev, Gökhan Büyükkale, Esra Acar, Ferhat 
Çekmez, Gökhan Aydemir, Fatih Alparslan Genç, Bilge Araz Erşan, Dilara 
Pirhan, Tuğba Erener Ercan, Sibel Özbek, Sultan Kavuncuoğlu

SS008 
CİDDİ İNDİREKT HİPERBİLİRUBİNEMİSİ OLAN 

YENİDOĞANLARDA KONVANSİYONEL VE LED 

FOTOTERAPİNİN EOZİNOFİL, ALBÜMİN VE ÜRİK ASİT 

DÜZEYLERİNE ETKİSİ 

Banu Aydın, Serdar Beken, Ayşegül Zenciroğlu, Dilek Dilli, Elif Özyazıcı, 
Nurullah Okumuş

SS009 
ORAL İBUPROFEN İLE TEDAVİ EDİLEN PRETERM 

YENİDOĞANLARDA KORUNMUŞ RENAL VE MEZENTERİK 

DOKU OKSİJENİZASYONU

Nilüfer Güzoğlu, Fatma Nur Sarı, Ramazan Özdemir, Serife Suna Oğuz, 
Nurdan Uraş, Nahide Altuğ, Uğur Dilmen

SS010
BRONKOPULMONER DİSPLAZİLİ YENİDOĞANLARIN 

PREMATÜRE OSTEOPENİSİ AÇISINDAN 

DEĞERLENDİRİLMESİ VE İKİ FARKLI TEDAVİ YAKLAŞIMININ 

NÖROGELİŞİMSEL SONUÇLAR ÜZERİNE ETKİSİ 

Nilgün Karadağ, Fatma Neşe Onat, Serdar Beken, Dilek Dilli, Belma 
Saygılı Karagöl, Ahmet Afşin Kundak, Banu Aydın, Arzu Dursun, Ayşegül 
Zenciroğlu, Nurullah Okumuş

SS011 
TAZE VE DONDURULMUŞ ANNE SÜTLERİNİN BESİN 

İÇERİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sema Tanrıverdi, Özge Altun Köroğlu, Özgün Uygur, Mehmet Yalaz, Nilgün 
Kültürsay

SS001 
PRETERM VE TERM BEBEKLERDE EMME VE YUTMA 

MATÜRASYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Deniz Anuk İnce, Ayşe Ecevit, Banu Oskay Acar, Abdullah Kurt, Mustafa 
Agah Tekindal, Müzeyyen Çiyiltepe, Aylin Tarcan

SS002 
PARENTERAL NUTRİSYONLA BESLENEN PREMATÜRE 

BEBEKLERDE OMEGA-3 YAĞ ASİTLERİNİN MORBİDİTE 

ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 

Serdar Beken, Emrah Utku Kabataş, Nurdan Dinlen Fettah, Dilek Dilli, 
Ayşegül Zenciroğlu, Nurullah Okumuş

SS003 
MATERNAL VE NEONATAL D VİTAMİNİ DÜZEYLERİNİN 

TERM BEBEKLERDEKİ ERKEN NEONATAL SEPSİS GELİŞİMİ 

ÜZERİNE OLASI ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 

Merih Çetinkaya, Ferhat Demir, Ferhat Çekmez, Gökhan Büyükkale, Turan 
Tunç, Fevzi Nuri Aydın, İbrahim Aydın, Tuğba Erener Ercan, Esin Yıldız 
Aldemir, Sibel Özbek, Sultan Kavuncuoğlu

SS004 
UZAMIŞ SARILIKTA URSODEOKSİKOLİK ASİT 

KULLANIMI 

Hülya Halis, Levent Korkmaz, Şeyma Memur, Osman Baştuğ, Selim 
Kurtoğlu, Mehmet Adnan Öztürk, Tamer Güneş

SS005 
1250 GRAM ALTINDA DOĞAN BEBEKLERDE KLARİTROMİSİN 

PROFLAKSİSİNİN BRONKOPULMONER DİSPLAZİ GELİŞİMİ 

ÜZERİNE ETKİSİ: ÖN SONUÇ 

Sadık Yurttutan, Ramazan Ozdemir, Mehmet Yekta Oncel, Fuat Emre 
Canpolat, Uğur Dilmen

SS006 
PRETERM BEBEKLERDE PATENT DUKTUS ARTERİOZUS 

TEDAVİSİNDE ORAL PARASETAMOL VE ORAL İBUPROFEN 

TEDAVİLERİNİN ETKİNLİK VE GÜVENİLİRLİĞİNİN 

KARŞILAŞTIRILMASI: RANDOMİZE KONTROLLÜ BİR 

ÇALIŞMA

Mehmet Yekta Öncel, Sadık Yurttutan, Ömer Erdeve, Nurdan Uraş, Nahide 
Altuğ, Şerife Suna Oğuz, Fuat Emre Canpolat, Uğur Dilmen

SÖZLÜ BİLDİRİLER

SÖZLÜ BİLDİRİ: KLİNİK ÇALIŞMALAR

15 NİSAN 2013 // 10:00 – 11:30 SALON: C
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SS017 
CRIB II, SNAP-PE II VE NTISS SKORLAMA SİSTEMLERİ İLE 

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE MORTALİTE 

RİSKİNİN BELİRLENMESİ

Müjde Tuba Çöğürlü, Gamze Özgürhan, Serdar Cömert, Nedim Samancı, 
Tutku Özdoğan, Fatih Varol, Şükrü Aydemir

SS018 
YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE SIK KULLANILAN 

İLAÇLARIN HAZIRLANMASI SIRASINDA KURU TOZ HACMİNE 

VERİLEN ÖNEM

Gamze Demirel, Selda Kuzu

SS019 
PREMATÜRE BEBEKLERDE PREMATÜRE RETİNOPATİSİ VE 

İLİŞKİLİ RİSK FAKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Fatih Varol, Gamze Özgürhan, Serdar Cömert, Nedim Samancı, Tutku 
Özdoğan, Müjde Tuba Çöğürlü, Ebru Şenol

SS020 
PALİVİZUMAB PROFİLAKSİSİ ALTINDAKİ PRETERM 

İNFANTLARDA ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONUNA 

BAĞLI HASTANEYE YATIŞ İÇİN RİSK FAKTÖRLERİ

Mehmet Yekta Öncel, Sema Arayıcı, Gülsüm Kadıoğlu Şimşek, Erhan 
Çalışıcı, Ömer Erdeve, Nurdan Uraş, Şerife Suna Oğuz, Uğur Dilmen

SS021 
YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE SOLUNUM 

SİNSİTYAL VİRÜS SALGININDA PALİVİZUMAB 

PROFİLAKSİSİNİN HEDEF GRUBU NE OLMALIDIR?

Serdar Alan, Ufuk Çakır, Ömer Erdeve, Begüm Atasay, Saadet Arsan

SS012 
YENİDOĞAN BAĞIRSAK FLORASININ MOLEKÜLER 

YÖNTEMLER İLE TESPİTİ

Gül Güner Nar, Münevver Kaynak Türkmen, Ömer Yıldız, Bülent Bozdoğan

SS013 
PROFİLAKTİK TROMBOSİT TRANSFÜZYONUNUN 

TROMBOSİT KİTLE İNDEKSİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİNİN 

GEREKSİZ NEONATAL TRANSFÜZYONLARI ÖNLEMEDEKİ 

YERİ 

Dilek Kahvecioğlu, Ömer Erdeve, Serdar Alan, Ufuk Çakır, Duran Yıldız, 
Begüm Atasay, Saadet Arsan

SS014 
PRETERM VE TERM YENİDOĞANLARDA KORDON KANINDA 

VE ANNE KANINDA BOĞMACA ANTİKOR DÜZEYLERİ

Tuğba Erener Ercan, Cemile Sönmez, Mehmet Vural, Ethem Erginöz, 
Mehmet Ali Torunoğlu, Yıldız Perk

SS015 
ZEKAİ TAHİR BURAK KADIN SAĞLIĞI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA 

HASTANESİ İŞİTME TARAMA SONUÇLARI VE HASTALARIN 

DEĞERLENDİRİLMESİ

İstemi Han Çelik, Fuat Emre Canpolat, Gamze Demirel, Zeynep Eras, Veli 
Gençay Sungur, Barış Sarıer, Uğur Dilmen

SS016 
POSTNATAL DEPRESYON SIKLIĞI VE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

Mehmet Kenan Kanburoğlu, Mehmet Nevzat Çizmeci, Ahmet Zülfkar 
Akelma, Davut Bozkaya, Tülin Köksal, Fatma Karadağ, Mustafa Mansur Tatlı

SÖZLÜ BİLDİRİ: EPİDEMİYOLOJİK ÇALIŞMALAR

15 NİSAN 2013 // 16:30 – 18:00 SALON: C
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SS022 
YENİDOĞAN SIÇANLARDAKİ HİPEROKSİK AKCİĞER 

HASAR MODELİNDE CDP-KOLİN TEDAVİSİNİN AKCİĞER 

FOSFOLİPİD MİKTARI, İNFLAMASYON VE APOPTOZİS 

ARACILIKLI KORUYUCU ETKİNLİĞİ 

Merih Çetinkaya, Mehmet Cansev, Ferhat Çekmez, Cüneyt Tayman, Fuat 
Emre Canpolat, İlker Mustafa Kafa, Turan Tunç, Serdar Ümit Sarıcı

SS023 
DENEYSEL PREEKLAMPSİ MODELİNDE İNTRAUTERİN 

BÜYÜME GERİLİĞİ GELİŞTİRİLEN YAVRU RATLARDA KISA VE 

UZUN DÖNEM NÖROLOJİK PROGNOZ 

Betül Siyah Bilgin, Demet Terek, Özge Altun Köroğlu, Meral Baka, Lütfiye Kanıt, 

Eser Sözmen, Mehmet Yalaz, Nilgün Kültürsay

SS024 
HİPOKSİ-REOKSİJENASYON İLE OLUŞTURULMUŞ BARSAK 

HASARINDA NÖTROFİL AKTİVASYONUN VE YENİ BİRER 

BELİRTEÇ OLARAK KİTOTRİOZİDAZ İLE POLİ(ADP-RİBOZ) 

POLİMERAZ DÜZEYLERİNİN ROLÜ

Demet Terek, Betül Siyah Bilgin, Özge Altun Köroğlu, Meral Baka, Eser 
Sözmen, Mehmet Yalaz, Nilgün Kültürsay, Mete Akisu

SS025 
NEONATAL HİPOKSİK İSKEMİK SIÇAN MODELİNDE 

ÜRİDİNİN DOZ BAĞIMLI NÖROPROTEKTİF ETKİSİNİN 

ARAŞTIRILMASI

Merih Çetinkaya, Mehmet Cansev, Tülin Alkan, Zehra Minbay, Bülent 
Gören, Esra Örenlili Yaylagül, Nilgün Köksal

SS026 
YENİDOĞAN RATLARDA HİPEROKSİK AKCİĞER HASARI 

MODELİ ÜZERİNE ETANERSEPTİN KORUYUCU ETKİSİ

Mehmet Yekta Öncel, Sadık Yurttutan, Evrim Alyamaç Dizdar, İsmail Kürşat 
Gökçe, İpek Işık Gönül, Turgut Topal, Fuat Emre Canpolat, Uğur Dilmen

SS027 
İNFLİXİMAB PROFLAKSİSİNİN DENEYSEL HİPEROKSİK 

AKCİĞER HASARI MODELİ ÜZERİNE ETKİSİ 

Sadık Yurttutan, Mehmet Yekta Oncel, Halil Değirmencioğlu, İpek Işık 
Gönül, Bülent Uysal, Fatmanur Sarı, Fuat Emre Canpolat, Uğur Dilmen

SS028 
DENEYSEL HİPEROKSİ ARACILI AKCİĞER HASARI 

OLUŞTURULAN YENİDOĞAN SIÇANLARDA TRAKEAL 

YOLLA VERİLEN MEZENKİMAL KÖK HÜCRE TEDAVİSİNİN 

ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Selvi Gülaşı, Aytuğ Atıcı, Şakir Necat Yılmaz, Ayşe Polat, Melisa Türkoğlu 
Laçin, Gülhan Örekici, Yalçın Çelik

SS029 
HİPOKSİK İSKEMİK BEYİN HASARI OLUŞTURULMUŞ 

YENİDOĞAN SIÇANLARA PERİTON İÇİ OZON VERİLMESİNİN 

BİLİŞSEL VE MOTOR YETİLER ÜZERİNE ETKİLERİ 

Bora Reşitoğlu, Yalçın Çelik, Aytuğ Atıcı, Mustafa Kömür, Ayşe Polat, Lülüfer 
Tamer Gümüş, Hüseyin Beydağı

SS030 
BİLİRÜBİN SİTOTOKSİSİTESİ OLUŞTURULAN YENİDOĞAN 

RAT ASTROSİT HÜCRE KÜLTÜRÜNDE GİNKGO BİLOBANIN 

ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 

Özlem Şahin, Hacer Ergin, Hakan Akça, Aydın Demiray, Çiğdem Yenisey, 
Bülent Özdemir

SS031 

HİPOKSİK İSKEMİK BEYİN HASARI OLUŞTURULMUŞ 

YENİDOĞAN RATLARDA İNTRAPERİTONEAL 

İMMUNGLOBULİN VE PENTOKSİFİLİNİN İSKEMİ 

ÜZERİNE ETKİLERİ 

Salih Kalay, Osman Öztekin, Gönül Tezel, Hakan Aldemir, Sadi Köksoy, Mustafa 
Akçakuş, Nihal Oygur

SÖZLÜ BİLDİRİ: HAYVAN ÇALIŞMALARI

16 NİSAN 2013 // 10:30 – 12:00 SALON: C
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EARLY POSTNATAL PROGRAMMING

Joseph  Neu
MD - Division of Neonatology - University of Florida, USA

E
arly postnatal nutrition is a vital determinant 
of adult health; this is particularly true for the 
infant born prematurely and cared for in a hos-

pital setting such as the neonatal intensive care unit. 
Human and animal studies support the contribution of 
postnatal dietary composition and the rate of extrau-
terine growth to long-term metabolic outcomes. One 
mechanism by which postnatal nutrition affects long-
term outcome is via developmental programming. 
Programming, or the modulation of gene expression 

to impart a short-term advantage accompanied by a 
long-term cost, may be achieved by epigenetic modifi-
cations to chromatin. This review summarizes the de-
tails of postnatal nutritional content and rate of growth 
on the development of metabolic disease. The role of 
epigenetics in developmental programming of the pre-
term infant is also discussed, with an emphasis on ani-
mal models of dietary manipulation and directions in 
which the field must move in order to formulate effec-
tive feeding strategies for the preterm infant.
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C-SECTION VS. VAGINAL DELIVERY

Joseph Neu 
MD - Division of Neonatology - University of Florida, USA

C
oncurrent with the trend of increasing cesarean 
delivery numb ers, there has been an epidemic of 
both autoimmune diseases and allergic diseases. 

Several theories have emerged suggesting that environ-
mental influences are contributing to this phenome-
non, most notably, the hygiene hypothesis. This lecture 

will provide background about the human microbiota 
and its relationship to the developing immune system 
as well as the relationship of mode of delivery on the 
colonization of the infant intestine, development of 
the immune system, and subsequent childhood aller-
gies, asthma, and autoimmune diseases.
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PREMATÜRE RETİNOPATİSİNDE PATOGENEZ VE 

RİSK FAKTÖRLERİ

Dr. Mustafa Kul
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Konya

P
rematüre  retinopatisi (PR) düşük doğum ağır-
lıklı prematüre bebekleri etkileyen, retinal da-
marların anormal proliferasyonu ile karakterize 

bir hastalıktır. İlk defa 1942 yılında Terry tarafından ta-
nımlanmış ve halen çocukluk dönemindeki görme ka-
yıplarının başta gelen sebebi olmaya devam etmektedir. 

Normal retinal damar gelişimi: Retina damarlan-
ması fetal hayatın dördüncü ayında başlamaktadır. Bu 
döneme kadar retinanın metabolik ihtiyaçları koroid-
den difüzyon yolu ile sağlanır. 16. haftadan sonra reti-
nal damarlar optik diskten sentrifugal olarak oluşmaya 
başlar. Nazal tarafta 36 haftada, temporal tarafta ise 40. 
haftada vaskülarizasyon tamamlanır.

Prematüre retinopati patogenezi Faz 1 ve Faz 2 
olmak üzere iki aşamalı bir süreci kapsar. Faz 1 hipe-
roksiye bağlı olarak retinal vaskülarizasyonun inhibis-
yonunu, Faz 2 ise kan damarlarının anormal proliferas-
yonunu içerir. Her iki fazda da çeşitli mediatörler rol 
oynar. Faz 1’de genel olarak mediatörlerin eksikliği, 
Faz 2’de ise fazlalığı söz konusudur. Son yıllarda prefaz 
denilen intrauterin fetal inflamasyona bağlı retinanın 
hasarlandırıcıya karşı duyarlı hale geldiği bir fazında 
patogenezde önemli olduğu ileri sürülmüştür. 

Faz 1: Ekstauterin yaşam intrauterin yaşama 
göre belirgin olarak daha hiperoksik bir ortamdır. 
Prematüre bebeğe solunum sorunları nedeniyle de ila-
ve oksijen desteği verilmesi hiperoksik durumu daha 
da belirginleştirir. Bu hiperoksik ortam normal vaskü-
ler gelişimi duraklatır ve geciktirir. Hiperoksinin yol 
açtığı serbest oksijen radikallerindeki artış direk ola-
rak ve aynı zamanda apopitosis yoluyla endotel hücre-
lerinin ölümüne yol açarak vazoobliterasyona neden 
olur. Bu faz doğumla 30- 32. hafta arasındaki dönemi 
kapsar.

Bu fazı etkileyen olaylar: 

1. Oksijenin hipoksi ile uyarılan faktör (HIF)’ün sta-
bilizasyonu yoluyla VEGF ve eritropoetin gibi bü-
yüme faktörlerini azaltması

2. IGF-1’in azalması (maternal kaynağın kesilmesi, ye-
tersiz nutrisyon ve ağırlık artışı) 

3. Retinada TNF-alfa gibi aşırı sitotoksik düzeylerde-
ki ürünleri engelleyecek anti-inflamatuar faktörlerin 
yetersizliği

4. Prematüre bebekte retinal ve koroidal damarlardaki 
hiperoksi ve hiperkarbiye karşı otoregülatuar meka-
nizmalarda yetersizlik

5. Reaktif oksijen türevleri ve onun peroksidasyon 
ürünleri olan tromboksan A2, platelet aktive edici 
faktör (PAF), lizofosfatidik asit (LPA)’in artan üre-
timi ve azalmış antioksidan cevap (hemoksijenaz-1, 
katalaz, superoksid dismutaz, glutatyon peroksidaz, 
vitamin C ve E düzeyleri azalmış)

6. Nitrozatif streste ve trans-araşidonik asit üretimin-
de artışa bağlı retinal vasküler dejenerasyon

7. İmmatür retinanın uzun zincirli yağ asiti içeriğinin 
yüksek olması nedeniyle oksidatif stres ve lipid pe-
roksidasyon ürünü olan sitotoksik özellik gösteren 
prostonoid ve izoprostanlara karşı nöroretinal en-
dotelin artmış duyarlılığı 

Oksijene bağlı faktörler:

1. Vaskuler endotelyal büyüme faktörü (VEGF): 
Vasküler endotele özgü bir mitojendir. Beş fark-
lı izoformdan oluşur. VEGF- A vasküler endotel 
hücresi, gangliyon hücresi, retinal pigment hücresi 
gibi pek çok hücreden hipoksi ve inflamatuar uyarı 
sonucu salgılanır. Ana etkisi fizyolojik ve patolojik 
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durumlarda endotel hücresinin proliferasyonunu, 
migrasyonunu ve tüp şeklini almasını sağlamaktır. 

 Vasküler endotelyal büyüme faktörü, normal reti-
na damar gelişimi için gereklidir. Nöral retinanın 
gelişiminin öne doğru ilerlemesi ile gelişen nöral 
dokunun artan oksijen ihtiyacının neden olduğu 
fizyolojik hipoksi, damar gelişimine öncülük etmek-
tedir. Premature bebeklere verilen oksijen tedavisi, 
VEGF’in güdümündeki normal damar gelişimini 
engellemektedir. Farelerde oksijenle oluşturulmuş 
retinopati modelinin birinci fazında yüksek kon-
santrasyonda oksijenin VEGF salınımını baskıladı-
ğı gösterilmiştir. Bunun sonucunda normal damar 
gelişimi durmakta ve mevcut damarlar gerilemekte-
dir. Hiperoksinin neden olduğu damar kapanması, 
damar endotel hücrelerinin apoptoza uğramasından 
kaynaklanmakta ve dışardan VEGF verilmesi ile kıs-
men engellenebilmektedir. 

2. Eritropoetin (EPO): Eritropoetin yenidoğanlar-
da karaciğerden, erişkinlerde ise böbrekten salgı-
lanan eritropoez ve retinal damar gelişimi üzerine 
etkisi olan bir glikoproteindir. Salınımı hipoksiyle 
uyarılmakta ve hipoksi ile induklenebilen faktor-1 
(HIF-1) ile kontrol edilmektedir. Fare modelle-
rinde EPO proteini ve EPO reseptorlerinin, retina 
damarlarından ve retina iç tabakalarından salındığı 
gösterilmiştir. VEGF’den bağımsız olarak, endotel 
hücrelerin migrasyonu, proliferasyonu sağlamakta 
ve vasküler permeabiliteyi etkilemektedir. Deneysel 
hayvan modellerinde retinal eritropoetininin baskı-
lanmasının retinal damarlarda dejenerasyona ve faz 
1 PR’ne neden olduğu gösterilmiştir. Yine deneysel 
hayvan modellerinde erken dönemde eritropoetin 
verildiğinde bu damar kaybınının azaldığı bildi-
rilmiştir. İnsan fetal retinasında gebelik haftasının 
artmasıyla EPO mRNA ve EPO düzeyleri artmak-
tadır. Doğumdan sonra retinal ve serum EPO dü-
zeylerinin azaldığı bildirilmiştir. Prematüre anemisi 
nedeniyle rekombinant eritropoetin uygulamasının 
PR üzerine etkisini gösteren çalışmalarda sonuçlar 
çelişkilidir. Bir kısmı retinopatiyi arttırdığını bildi-
rirken, diğerleri herhangi bir artışa yol açmadığını 
göstermektedir. 

Oksijene bağımlı olmayan faktörler: 

1. İnsülin benzeri büyüme faktörü (IGF-1): Tüm ge-
belik boyunca fetal gelişim için gerekli polipeptit 
yapıda bir hormondur. Plazma düzeyi gebelik bo-
yunca artar ve son üç ayda en yüksek düzeye ulaşır. 
Bebek prematüre doğduğunda plasentanın kaybı 

ve intauterin besin desteğinin kesilmesi ile serum 
düzeyleri belirgin şekilde düşer. Smith ve arkadaş-
larının deneysel çalışmasında düşük serum IGF-1 
düzeyleri ile PR arasındaki ilişki ortaya konulmuş 
olup büyüme hormonu eksikliği ile IGF-1’deki dü-
şüklüğün retinal damarlarda prematüre bebeklerde-
ki ROP’a benzer damar gelişimindeki duraklamaya 
yol açtığı gösterilmiştir. Benzer sonuçlar daha sonra 
klinik çalışmalarla da desteklenmiştir. İki ayrı çalış-
mada düşük serum IGF-1 düzeyleri ile retinopati-
nin şiddetinin korelasyon gösterdiği ve prematüre 
bebeklerde düşük IGF-1 bağlayan protein 3 (IGFB-
3) düzeylerinin retinal damar kaybına yol açtığı 
bildirilmiştir.

 Son yıllarda yapılan klinik ve deneysel çalışmalarda 
IGF-1, IGFBP-3’ün postnatal verilmesinin IGF-1 
plazma düzeylerini yükselttiği ve retinal damar ge-
lişimindeki duraklamayı önlediği bildirilmiştir. 

2. Nitro-oksidatif Stres: Reaktif oksijen türevleri 
(ROT) ve oksitatif stresin PR’deki vazoobliterasyo-
na katkısı bilinmektedir. Nitrik oksit (NO) retina-
nın redoks durumuna göre hem proangiojenik hem 
de protektif role sahiptir. Oksidatif çevrede eNOS 
ekspresyonu ve aktivitesi artmakta ve ROT ile reak-
siyona girerek hücre fonksiyonları üzerine olumsuz 
etki göstermektedir. Oluşan nitrat, nitrit ve peroksi-
nitritler ile protein trozin nitrasyonu retinal vaskü-
ler dejenerasyonu attırmaktadır. Endoteliyal NOS 
antagonistlerinin, antioksidanlarla beraber kullanıl-
dığında hiperoksi ile oluşturulmuş retinal vasküler 
dejenerasyonu önlediği gösterilmiştir. 

Retina lipit peroksidasyonuna özellikle duyarlıdır. 
Çünkü uzun zincirli yağ asitleri (PUFA) retinada bol-
ca bulunur. Oksidatif stresin etkisiyle membrandaki 
AA’dan fosfolipaz A2 ve siklooksijenazla prostoglan-
dinlerden ziyade tromboksan oluşur. Bu da küçük da-
marlar için hem vazokonstriktör hem de sitotoksiktir. 
AA’dan nonenzimatik olarak izoprostanlar oluşur. 
Bunların indirek olarak sitotoksititeye yol açtığı, PR’de 
de mikrovasküler hasara yol açabileceği ileri sürülmüş-
tür. Fare modellerinde nitrozatif stresin etkisiyle hücre 
duvarındaki cis-AA’in trans-AA’e dönerek retinal vas-
küler dejenerasyona yol açtığı gösterilmiştir.

Faz 2: Retina yavaşça matüre ve metabolik aktif 
olurken periferal avasküler retinada progresif olarak hi-
poksi gelişir. Bu da bu fazdan sorumlu oksijenle ilişkili 
olan ve ondan bağımsız bazı mediyatörlerin etkisiyle 
neovaskülarizasyona yol açar. Bu dönem 32-34 haftalar-
da başlar. Çoğu prematüre bebekte oluşan neovasküler 
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yapılar geriler. Ancak bir kısmı ilerleyerek tedavi edil-
mediğinde körlüğe yol açacak tablolara neden olur.

Oksijen bağımlı faktörler ve faz 2 prematüre 

retinopatisi

1. VEGF ve faz 2 retinopati: Yenidoğan farelerde ya-
pılan premature retinopatisi modellerinde başlan-
gıçta hiperoksi sonucu retinal damarlarda vazoob-
literasyon gelişmekte, daha sonra bu hayvanlar oda 
havasına döndüklerinde iç retina hipoksik kalmakta 
VEGF mRNA ekspresyonu ve protein düzeyleri art-
makta ve neovaskülarizasyon ortaya çıkmaktadır. 

 Transgenik fare modellerinde artmış VEGF düzey-
lerinin retinal neovaskülarizasyona yol açtığı ortaya 
konulmuştur. Daha sonra VEGF reseptör şimerik 
proteinlerle yapılan çalışmalarda VEGF’ün inibis-
yonunun neovaskülarizasyonu %56 gerilettiği orta-
ya konulmuştur. Klinik olarak da prematüre retino-
patli çocuklarda kullanılmaya başlanan anti-VEGF 
monoklonal antikorlarının neovaskülarizasyonu 
gerilettiği gösterilmiştir. 

2. Eritropoetin ve faz 2 retinopati: Fare retinopati 
modellerinde proliferatif fazda hem VEGF hemde 
eritropoetin mRNA ekspresyonu birlikte artmakta-
dır. Retinal eritropoetinin inibisyonun proliferatif 
fazdaki fare modellerinde vasküler proliferasyonu 
azalttığı ancak tam olarak engellemediği ortaya ko-
nulmuştur. Klinik çalışmalar da bu deneysel bulgu-
ları desteklemiştir. Bir çalışmada proliferatif fazda 
retinopatisi olan bebeklerde vitreal EPO ve VEGF 
düzeyleri yüksek bulunmuştur. Aynı çalışmada vit-
real EPO düzeyleri serum düzeylerinden 10 kat 
yüksek saptamıştır. Bu da bize yüksek eritropoetin 
düzeylerinin retinal kaynaklı olduğunu düşündür-
mektedir. İkinci fazda ekzojen rekombinant erit-
ropoetinin kullanımından retinal EPO düzeylerini 
arttırıp neovaskülarizasyona yol açabileceğinden 
kaçınılmalıdır. 

Oksijenden bağımsız faktörler:

1. IGF-1 ve faz 2 retinopati: Fare modellerinde IGF-1 
reseptör antagonistlerinin VEGF’i azaltmadan reti-
nal neovaskülarizasyonu baskıladığı gösterilmiş, bu-
nun VEGF etkisiyle olan endoteliyal proliferasyonu 
yükselmiş IGF-1 düzeylerinin kuvvetlendirmesine 
bağlı olduğu değerlendirilmiştir. Klinik olarak IGF-
1 reseptör antagonistleri ilgili çalışma yoktur.

2. Süksinat: Vazoobliterasyon sonucu retina hipoksik 
kalmakta ve enerji metabolizması anaerobik yola 
kaymakta ve Kreps siklusuyla bol miktarda süksinat 

oluşmaktadır. Son yıllarda süksinatın retinal gang-
lion ücrelerinde bulunan GPR91 reseprörlerini 
uyararak VEGF ve anjiopoetin 1 ve 2‘yi arttırdığı 
ve antianjiogenetik trombospondin-1’i baskıladığı 
gösterilmiştir. Bu bulgular retinal nöral yapıların 
neovaskülarizasyona katkısını göstermesi açısından 
önemlidir.

3. İnflamatuar mediatörler: İnflamasyon diğer doku-
larda olduğu gibi gözde de hasarın onarılması ve 
anormal durumlara karşı bir savunma mekanizması 
olmasına rağmen aşırı inflamasyon doku hasarına yol 
açmakta ve gözde körlüğe kadar gidebilecek olayları 
başlatabilmektedir. Prematüre retinopatisinde inf-
lamasyonun rolü çok az çalışılmış olup son yıllarda 
katkısı olabileceği ile ilgili bulgular elde edilmiştir. 
Bir çalışmada sonradan retinopati gelişen hastalar-
da postnatal ilk üç günde serum IL-6, CRP düzey-
lerinin yüksek, nörotropin-4 ve IL-17 düzeylerinin 
kontrollerle karşılaştırıldığında düşük; 7-21. günler 
arasında ise kontrollerle karşılaştırıldığında IL-18 
düzeyinin yüksek olduğu saptanmıştır. Bir başka ça-
lışmada retinopatili hastalarda vitreus içinde 27 tane 
sitokin bakılmış, IL-6, IL-7, IL-10, IL-15, etaksin, 
fibroblast büyüme faktörü, granülosit koloni stimu-
le edici faktör ve VEGF yüksek bulunmuştur.

4. Omega-3 Lipitler: Omega-3 lipitlerin (DHA ve 
eikozopentaenoik asit(EPA)) organizma için tri-
giseritleri azaltma, nöral koruma, oksidatif stresi, 
inflamasyonu azaltma gibi pek çok yararlı etkileri 
bulunmaktadır. Erişkin retinası omega-3 lipitlerden 
zengin olmasına rağmen prematüre bebeklerde bun-
lar kimsen yetersizdir. DHA ve EPA desteği verilen 
prematüre bebeklerde görme keskinliğinin iyileştiği 
bildirilmiştir. Farelerde oksijenle oluşturulmuş reti-
nopati modellerinde postnatal 1. günden itibaren 
verilen omega-3 desteğinin hem oksijene bağlı vazo-
obliterasyonu hem de neozaskülarizasyonu azalttığı 
gösterilmiştir.

Prematüre retinopatisinde risk faktörleri

1. Gestasyonel yaş ve düşük doğum ağırlığı: 
Gestasyonel yaş ve doğum ağırlığı azaldıkça prema-
türe retinopati gelişme riski artmaktadır. CRYO-
ROP grubunun verilerine göre 1000-1250 gram 
olan bebeklerin % 47’sinde, 750 gramın altındaki 
bebeklerin % 90’nında çeşitli derecelerde PR’si sap-
tanmıştır. Benzer durum gebelik yaşı için de geçer-
lidir. Az gelişmiş ülkelerde gelişmiş ülkelerle karşı-
laştırıldığında daha büyük bebeklerde daha yüksek 
evrelerde retinopatiyle karşılaşılmaktadır.
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2. Oksijen tedavisi: Patogenezde ve risk faktörleri 
arasında oksijen çok önemli bir yer tutmaktadır. 
Oksijen tedavisinin süresi ve yoğunluğunun gebelik 
haftası ve doğum ağırlığından bağımsız bir risk fak-
törü olduğu gösterilmiştir. Süre ve yoğunluk dışında 
hiperoksi ve hipoksi atakları şeklindeki dalgalanma-
lar da retinopati gelişiminde önemlidir. 

3. Hiperkarbi prematüre retnopati gelişiminde önemli 
bir risk faktörüdür. Bu konuda literatürde birbiri ile 
çelişen çalışmalar da bulunmaktadır.

4. İntravetriküler kanama: Retinanın nöral doku ya-
pısında ve santral sinir sisteminin bazı bölgeleriyle 
ortak dolaşım sistemine sahip olması bu ilişkinin 
nedeni olarak gösterilir. 

5. Transfüzyon: Kan değişimi ve transfüzyon sonra-
sında dokulara daha yüksek oranda oksijen bıra-
kılmakta ve demir yükü artmaktadır. Bunun reti-
nopati riskini arttırdığı düşünülmektedir. Ancak 
son yıllarda retinopatinin ikinci evresinde doku 
hipoksisini ve retinal eritropoetin düzeyini azalt-
ması nedeniyle transfüzyonun faydalı olabileceği 
değerlendirilmektedir.

6. Hiperglisemi: Retrospektif çalışmalarda çok düşük 
doğum ağırlığı olan prematürelerde PR riskini art-
tırdığı belirtilmiştir.

7. Işık etkisi: Tartışmalıdır. Çok merkezli randomize 
kotrollü bir çalışmada ışığın azaltılmasının retino-
pati insidansını azaltmadığı bildirilmiştir.

8. Sürfaktan tedavisi: Sürfaktan tedavisinin retinopati 
sıklığını arttırmadığı düşünülür. 

9. Kortikosteroid tedavisi: Antenatal verildiğinde sıklık 
ve şiddetini azaltır. Postnatal steroid uygulamalarının 
ileri evre retinopati sıklığını azalttığı ileri sürülmüştür.

10.Diğer faktörler: Erkek cinsiyet, sepsis, intrauterin 
gelişme geriliği, düşük Apgar skoru, nekrotizan 
enterokolit ve uzamış parenteral nutrisyonun bazı 
çalışmalarda retnopati için risk faktörü olduğu 
belirtilmiştir.

11.Genetik faktörler: Anjiogenezi uyaran ve engelle-
yen pek çok faktör ile ilgili gen polimorfizimlerinin 
retinopati ile ilişkili olabileceği düşünülmüş, VEGF 
reseptöründeki polimorfizimle retinopati arasında 
ilişki olabileceği bildirilmiştir.
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Önemi: Prematüre retinopatisi (ROP), çocuklar-
da körlüğün önlenebilir nedenlerinden biri olup; gör-
meyi etkilemeyen minimal sekelden retinada bilateral 
ayrılma ve körlüğe kadar ilerleyebilir. Dünyada 50 000 
çocukta ROP nedeniyle körlük, daha fazlasında ciddi 
görme bozuklukları olduğu; ROP gelişenlerde kör-
lük sıklığının İngiltere ve ABD’de %3 ve %13 iken; 
Arjantin, Küba, Çin’de sırasıyla %60, %38.6 ve %1,9 
olduğu bildirilmektedir (1,2). 

Tarihçe: Endüstrileşmiş ülkelerde 1940-1950’li 
yıllarda 1000-1500 gr doğan prematürelerde körlük 
sıklığı arttı. Bu ilk epidemide hiperoksinin en önem-
li risk faktörü olduğu saptandı. 1950’lerin ortalarında 
oksijenin kısıtlanmasıyla körlük sıklığı azalırken, mor-
talite ve serebral palsinin arttığı görüldü. 1960-1970’li 
yıllarda neonatal, perinatal komplikasyonların daha iyi 
yönetilmesi ve oksijenin monitorize edilmesiyle imma-
tür bebeklerin yaşama oranı artarken; ROP sıklığı da 
arttı ve ikinci epidemi olarak adlandırıldı. Yenidoğan 
bakımındaki gelişmeler ve cerrahi tedavinin uygulama-
ya girmesiyle gelişmiş ülkelerde körlükle sonuçlanan 
ağır ROP olguları azalırken; gelişmekte olan ülkelerde 
1980’lerden itibaren personel, ekipman ve neonatal ba-
kım yetersizliğine bağlı üçüncü epidemi görüldü (3) 

Sıklık: ROP sıklığı ülkelerin gelişmişlik düzeyine, 
neonatal bakımın kalitesine, etkin tarama ve tedavi 
programlarının uygulanmasına bağlı olarak, ülkeden 
ülkeye, üniteden üniteye, aynı ünitede zaman içinde 
farklılık göstermektedir (2). Gebelik yaşı ve doğum 
ağırlığı azaldıkça ROP sıklığı artmaktadır. Doğum 
ağırlığı <1000 gr, özellikle <750 gr bebeklerde ROP ve 
tedavi gerektiren ROP en yüksek oranlarda görülmek-
tedir. ROP sıklığı <26 hf, 26-28 hf, 29-30 hf bebekler-
de sırasıyla %90, %70 ve %45 olarak bildirilmektedir 

(4). Kanada’da herhangi evrede ROP ve tedavi gerek-
tiren ROP sıklığı ≤27 hf bebeklerde %64.7 ve %11.6 
olarak bildirilmişken (5); ülkemizde <32 hf bebeklerde 
%50.9 ve %11.8, 32-34 hf bebeklerde %25 ve %3.1, 35-
37 hf bebeklerde %9.1 ve %0 olarak bildirilmiştir (6).
Erkek cinsiyet, anne baba akrabalığı, infantil heman-
jiom varlığı ROP riskini arttırmaktadır (7,8) Şiddetli 
ROP beyazlarda (%7.4) siyahlardan (%3.2); Alaskalı 
(%24.9) ve Asyalılarda (%15.9), beyazlardan (%6.3) ve 
siyahlardan (%4.6) daha yüksek oranda görülmektedir. 
Siyahlarda pigment tabakası daha yoğun olduğundan; 
fototoksik etkilerden koruduğu ileri sürülmüş. Wnt 
sinyal yolundaki NDP, FZD4, LRP5 polimorfizmleri-
nin, VEGF gen 460T/C polimorfizminin ROP sıklığı 
ve şiddetini arttırdığı ileri sürülmüş (9-11). 

Sınıflama: Klinik bulguların tanımlanmasında ortak 
bir terminoloji kullanmak amacıyla, 1984’de uluslararası 
ROP sınıflaması yayınlandı; 1987 ve 2005’de revize edil-
di. 2005’de revize edilen uluslararası ROP sınıflamasında 
retinadaki tutulumun lokalizasyonu, kapsamı, şiddeti, 
arka kutupta dilate ve kıvrımlı damarların varlığı tanım-
landı. ROP’un lokalizasyonu optik disk merkezli iç içe 
üç konsantrik zonla tanımlanır. Zon I (iç zon), merkezi 
optik disk, yarıçapı optik disk-makula arası mesafenin 
iki katı olan dairedir. Zon II, zon I’i çevreleyen, yarıçapı 
optik diskten nazal perifere kadar olan dairedir. Zon III, 
zon II’nin anteriorunda kalan geri kalan alandır. ROP’un 
kapsamı saat kadranı veya 30°lik sektörlerle kaydedilir. 
ROP’un şiddeti, vasküler-avasküler retinanın bileşimin-
de anormal vasküler cevabı tanımlar. Stage 1’de posterior-
daki vasküler ve anteriordaki avasküler retinayı düz sınır 
(demarkasyon) çizgisi ayırır. Stage 2’de vasküler-avasküler 
sınır çizgisi, retina düzleminden daha yüksekte ve ge-
niş olup bir kabarıklık, sırt (ridge) oluşturur. Stage 3’de 
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vasküler-avasküler kabarıklıktan vitreus içine neovasküler 
doku görülür. Stage 4’de retinada kısmi ayrılma, Stage 
5’de retinanın tam ayrılması görülür. Plus (artı) hastalık 
posterior retina venlerinde dilatasyon, arterlerde kıvrılma 
görülmesini; pre-plus hastalık venöz dilatasyon ve ar-
terlerde kıvrılmanın normalden fazla olmasını; agressif 
posterior ROP, hızlı ilerleyen şiddetli ROP’u tanımlar. 
(Şekil)(12). Zon II’de stage 2, stage 3 ROP + plus hasta-
lık, Zon I’de stage 1, stage 2 ROP + plus hastalık, zon I’de 
stage 3 ROP tedavi gerektirir (13). 

12 12Clock hours

3 3
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Tarama: Antenatal steroid ve erken sürfaktan teda-
vileri respiratuvar distres sıklık ve şiddetini azaltırken; 
çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerin yaşama oranını 
arttırdı. Prematürelerin ROP açısından taranması, şid-
detli ROP gelişmeden tedavi şansını arttırmaktadır. 
Amerikan Pediatri Akademisi (14) doğum ağırlığı 
≤1500 gr, gebelik yaşı ≤30 hf olan prematürelerin, do-
ğum ağırlığı 1500-2000 gr, gebelik yaşı >30 hf olup kar-
diyorespiratuvar destek gereksinimi olan bebeklerin ve 
neonatolog tarafından ROP riski olduğu düşünülen be-
beklerin taranmasını önermektedir. İngiltere’de ≤1500 
gr ve ≤32 hf bebekler taranmaktadır. Brezilya’dan bir 
çalışmada ≤1500 gr bebeklerde yaşam oranı ≥%80 ise 
≤1500 gr, <32 hf bebeklerin, yaşam oranı <%80 ise 
≤1500 gr, ≤35 hf bebeklerin taranması önerilmektedir 
(15). ROP taraması deneyimli bir oftalmolog tarafın-
dan, pupil dilatasyonu ve topikal anestezi sağlandık-
tan sonra, steril aletler kullanılarak binoküler indirekt 
oftalmoskopi yöntemiyle yapılır. Ağrıyı azaltmak, se-
dasyon sağlamak için bebeğe emzik veya oral sükroz 
verilmesi faydalıdır. Ventilatör ve oksijen gereksinimi 
olmayan prematürelerde bile, ROP muayenesinden son-
ra midriyatiklere bağlı bradikardi, taşikardi, apne, desa-
turasyon, oksijen/solunum desteği ihtiyacında artış, hi-
pertansiyon, kusma, gastrik rezidü, geçici paralitik ileus 
gelişebildiğinden; hatta bebekler kaybedilebildiğinden; 
hastalar yakından izlenmelidir (16). 

Prematürelerin çoğunda ROP 31-32. postmenstrüel 
haftalarda başlamakta; sonraki 2-5 haftada ilerlemekte-
dir. İlk muayene, doğumda gebelik yaşı ≤27 hf olan pre-
matürelerde postmenstrüel yaş (gebelik yaşı+takvim 
yaşı) 31 hf olunca, ≥28 olan prematürelerde ise do-
ğumdan 4 hf sonra yapılmalıdır. Sonraki muayeneler 
retina vaskülarizasyonunun durumuna göre haftada iki 
kez ile iki hafta arayla, vaskülarizasyon tamamlanana 
kadar yapılmalıdır (14). Amerikan ve İngiltere ROP 
tarama kriterlerinin gelişmekte olan ülkeler için uygun 
olmadığı; <1500 gr ve >30-32 hf bebeklerde de ROP 
görüldüğü bildirilmektedir. Ülkemizden yapılan ça-
lışmalarda Batı kriterlerinin uygun olduğunu bildiren 
merkezler yanında (17), ≤34 hf bebeklerin taranmasını 
öneren merkezler de (6) bulunmaktadır. Retinanın di-
jital görüntülerinin uzaktaki bir oftalmolog tarafından 
yorumlanması primer tarama metodu değildir. ROP 
takipleri tamamlanmadan hasta başka bir hastaneye 
nakledilecekse, nakledilen hastanedeki sorumlu doktor 
bilgilendirilmeli, taburcu edilecekse, aile takiplere de-
vam edilmesi konusunda uyarılmalıdır.(16)

Hiperoksi/ hipoksiden sakınılması: İntrauterin ha-
yatta düşük oksijene maruz kalan preterm, doğumdan 
sonra %100 oksijenle resusite edilirse, retinada PaO2 
60-100 mm Hg’ya ulaşmaktadır. Pretermlerde PaO2 
limitlerinin 45-80 mmHg tutulması optimal oksijenas-
yonu sağladığından; resusitasyona %100’lük oksijen 
yerine %40’lık oksijenle başlanması, pulse oksimet-
re ile oksijenasyonun izlenmesi; SpO2’nin %85-93, 
PaO2’nin <80 mmHg’de tutulması, uzun süreli meka-
nik ventilasyondan kaçınılması önerilmektedir (18). 
Prematürelerde oksijen saturasyonu hedeflerinin dü-
şük tutulmasının ROP ve bronkopulmoner displaziyi 
azaltırken; mortaliteyi arttırdığı gösterildi. SUPPORT 
çalışmasında, hedef saturasyonu düşük (%85-89, medi-
an %91) tutulan bebeklerde, hedef saturasyonu yüksek 
(%91-95, median %94) tutulan bebeklere göre ROP 
sıklığının %17.9’dan %8.6’ya düştüğü; ancak morta-
litenin %16.2’den %19.9’a arttığı görüldü (19). Bir 
metaanalizde, ROP’un ilk fazında düşük (%70-96), 
ikinci fazında yüksek (%94-99) saturasyon hedefle-
rinin şiddetli ROP riskini azalttığı gösterildi (20). 
Prematürelerde Faz II’de hipoksiyi önlemek için hedef 
oksijen saturasyonunun %89-94 yerine %96-99’a yük-
seltilmesi, cerrahi gerektiren ROP sayısını azaltmamak-
ta; ancak BPD’yi arttırmaktadır (21). Hiperoksiden 
başka Krebs siklusu ara ürünlerinden süksinatın, ATP 
metabolitlerinden adenozinin artışı neovaskülarizasyo-
nu uyararak ROP riskini arttırmaktadır (22). Klinikte 
asidoz, tekrarlayan apne ve hipoksemik epizodların 
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şiddetli retinopati sıklığını arttırdığı gösterilmiştir 
(23). Günümüzde hem mortaliteyi, hem de ROP ve 
BPD’yi azaltan optimal saturasyon hedefi bilinmiyor. 
Desaturasyon ve hiperoksiden kaçınmak için, her üni-
tede optimal hedef SpO2 ve alarm limitleri belirlenme-
li ve tüm personel bu değerlerden haberdar olmalıdır 
(24). Oksijen desteğinin otomatik düzenlenmesi, he-
deflenen SpO2 süresini uzatmakta, hiperoksi süresini 
kısaltmaktadır (25). 

Rekombinant human eritropoetin tedavisinden 
sakınılması: Fetusta karaciğerde yapılan ve gebelik yaşı 
arttıkça artan Epo, VEGF gibi retina damarlarının geliş-
mesinde rol alan proanjiogenik bir faktördür. Preterm 
doğumla maternal geçişi kesilen Epo’nun yerine ko-
yulmasının ROP riskini azaltacağı ileri sürülmektedir. 
Hayvan çalışmalarında erken Epo tedavisinin Faz I’de da-
marların hiperoksiye bağlı obliterasyonu ve yıkımını ön-
leyerek ROP’u azalttığı, geç Epo tedavisinin ise Faz II’de 
proliferatif retinopatiyi arttırarak ROP riskini arttırdığı 
gösterilmişse de (26), klinik çalışmalarda farklı sonuç-
lar bildirilmiştir. Rekombinant hEpo tedavisinin ROP, 
şiddetli ROP ile ilişkisiz olduğunu bildiren çalışmalar 
yanında (27), 20 günden sonra ve >20 doz rhEPO’nun 
ROP riskini arttırdığını (28) bildiren çalışmalar da bu-
lunmaktadır. Bir metaanalizde erken rhEpo tedavisinin, 
geç Epo tedavisiyle karşılaştırıldığında, kan transfüzyo-
nu ihtiyacını azaltmadığı; ROP riskini arttırdığı, şiddetli 
ROP (≥ stage 3) riskinde artış eğilimi olduğu bildiril-
mektedir (29). Postmenstruel ≥32hf pretermlerde Faz 
II ROP’u arttırabildiğinden; rhEpo önerilmiyor (30). 
Tedavinin ne zaman başlayacağı, hangi dozda ve ne kadar 
süre uygulanacağı sorularına cevap veren spesifik çalış-
malar yapılmadan, ROP’u önlemek amacıyla rhEpo’nun 
klinikte uygulanması önerilmiyor (31). 

IGF-1 ve yeterli ağırlık artışını sağlayan beslenme: 
IGF-1, VEGF’i stimüle ederek retina damarlarının nor-
mal gelişiminin sağlanmasında gerekli olduğundan; pre-
matür doğumla maternal geçişin kesilmesi, pretermlerde 
retina damar gelişimini gerileterek ROP’a yol açmakta-
dır. ROP’un ilk fazında IGF-1’den zengin anne sütünün 
erkenden başlanması, taze donmuş plazma infüzyonu 
serum IGF-1 düzeylerini arttırmaktadır. Deney hayvan-
larında rhIGF-1 infüzyonunun ROP riskini azalttığı 
gösterilmişken; klinik çalışmalarda, postmenstrüel 31. 
haftaya kadar devamlı rhIGF-1 infüzyonunun ROP’un 
önlenmesindeki etkisi araştırılmaktadır (30). Doğumdan 
sonraki ilk haftalarda yeterli ağırlık kazanılamaması ve 
düşük IGF-1 düzeyleri, şiddetli ROP gelişmesiyle ilişki-
li bulunmuş. İsveçli preterm bebeklerin doğumdan 36. 
haftaya kadar haftalık ağırlık artışı ve IGF-1 düzeyleri 

izlenerek; iyi ağırlık artışı olmayan preterm bebeklerde 
proliferatif ROP gelişeceği %100 sensitivite ile önceden 
tahmin edilebilmiş. Sonraki çalışmalarda yalnızca haf-
talık ağırlık ölçümleri kaydedilerek, şiddetli ROP geli-
şenler haftalar önce saptanabilmiş (32). Doğumundan 
itibaren bebeklerin optimal beslenmesi şiddetli ROP 
gelişmesini, gereksiz muayeneleri önleyecektir. 

Enfeksiyonlarının önlenmesi, tedavisi, omega 3 des-
teği: Prenatal, perinatal ve postnatal sistemik inflamasyon 
immatür retinayı ROP’a duyarlı hale getirmektedir (33). 
ELBW bebeklerde bakteriyel, kandida / kandida dışı in-
vazif fungal enfeksiyonlar, erken ve geç sepsis ciddi ROP 
riskini arttırmaktadır (1,34,35). Erken sepsisli bebeklerde 
IL-6, IL-8, TNF-α gibi sitokinlerin artışı şiddetli ROP’la 
ilişkili bulunmuş (33). Enfeksiyon, antioksidan kapasitesi 
düşük olan pretermlerde oksidatif stres, reaktif oksijen tür-
leri ve proinflamatuar sitokin yapımını arttırarak, VEGF 
yoluyla neovaskülarizasyona yol açmaktadır. Hastane en-
feksiyonlarının önlenmesi, erkenden ve uygun tedavisi, 
anti-inflamatuar, antioksidan, TNF-α’yı baskılayıcı etkile-
ri bilinen omega 3 yağ asitlerinden zengin anne sütünün, 
parenteral beslenenlere omega-3 içeren iv lipidin verilmesi 
ROP riskini azaltmaktadır (33,36). 

Diğer önlemler: Doğumda göğüs kompresyonu ve/
veya adrenalin uygulanması şiddetli ROP riskini art-
tırdığından; uygun gebelik izlemi ve optimal şartlarda 
doğum önem kazanmaktadır (37). Prematürelerde ha-
yatın ilk ayında orta düzeyde (>181 mg/dl) ve insülin 
gerektiren hiperglisemi ROP riskini arttırdığından; 
sıkı glukoz takibi yapılmalı; glukoz düzeyleri <120 
mg/dl tutulmalıdır (38). Bronkopulmoner displazinin 
önlenmesi için uygulanan geç (>7 gün) kortikostero-
id tedavisi şiddetli ROP riskini arttırdığından; ancak 
ventilatörden ayrılamayan pretermlere kısa süreli ve 
düşük dozda verilmelidir (39). ROP riski taşıyan pre-
termlere antioksidan etkisi nedeniyle vitamin E, retinal 
fonksiyonları düzeltmesi nedeniyle vitamin A desteği 
önerilmektedir (30,40).Yenidoğan yoğun bakım ünite-
lerindeki parlak ışığın ROP riskini arttırdığı ileri sürül-
müşse de, ELBW bebeklerde çevre ışığının azaltılması-
nın ROP sıklığını azaltmadığı gösterilmiş (30). IGF-1 
düzeylerini ve VEGF üretimini arttırarak vasooblite-
rasyonu ve neovaskülarizasyonu azalttığından; G-CSF 
Faz I ROP’un önlenmesinde önerilmektedir. Faz II’de 
aneminin eritrosit transfüzyonlarıyla düzeltilmesini 
öneren çalışmalar yanında, sık kan transfüzyonunun 
ROP riskini arttırdığını bildiren çalışmalar da bulun-
maktadır. Faz II’de VEGF inhibisyonu (Bevacizumab), 
IGF-1 reseptör antagonistleri ROP riskini azaltan yeni 
tedavi şekilleridir (30,41,42). 
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PANEL: OFTALMOLOG BAKIŞI - TANI VE 

TEDAVİDE YENİLİKLER

Şengül Özdek
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Ankara

R
OP zamanında tanı ve tedavisi sağlandığında 
önlenebilen, sağlanamadığında ise bilateral 
körlük yapabilen ciddi bir hastalıktır. ROP 

tanısında en temel gereklilik neonatologun tarama 
gereken doğru bebekleri zamanında oftalmolog ile 
konsülte etmesi ve oftalmologun da indirekt oftal-
moskopik muayeneye hakim olmasıdır. İyi bir indi-
rekt oftalmoskopi yapılabildiği sürece tanı için ilave 
bir alet gerekli değildir. İlk muayene sonrası takipler-
de eşik öncesi yüksek risk kriterlerine uyan bebeklerin 
tedavisi için klasik tedavi olan laser fotokoagülasyon 

tedavisi dışında son 2 yıldır intravitreal anti-VEGF te-
davi de gündeme gelmiştir. Konuşmamda anti-VEGF 
tedavi ve laser tedavilerinin avantaj ve dezavantajları 
karşılaştırmalı olarak tartışılacaktır. Bu tedavilere ce-
vap vermeyen veya tedaviye rağmen evre 4’e ilerleyen 
bebeklerde en etkin tedavi lens korumalı vitrektomi 
cerrahisidir ve zamanında tecrübeli ellerde uygulandı-
ğında çok tatminkar sonuçlar alınabilmektedir. Evre 
5 e ulaşmış gözlerde özellikle de daha öncesinde laser 
tedavisi uygulanmamış ise cerrahiden sonuç alınması 
pek mümkün değildir.
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BRAKİYAL PLEKSUS PARALİZİSİ

Doç. Dr. Esra Özer
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Neonatoloji Kliniği, İzmir

B
rakiyal pleksus paralizisi, doğum sırasında me-
kanik travmayı takiben, üst ekstremite kaslarını 
innerve eden brakiyal pleksusun (5. servikal ve 

1. torasik sinirleri sinirler) hasarına bağlı ortaya çıkan 
bir klinik durumdur. Brakiyal pleksus paralizisi 1000 
canlı doğumda 2,6 sıklığında görülmektedir (1). 

Brakiyal pleksus paralizisi incinmenin yerine göre 3 
klinik şekilde görülür:
1. Duchenne-Erb (üst kol) paralizisi: 5. ve 6. servikal 

köklerin hasarıdır. En sık görülen tiptir.
2. Klumpke (ön kol) paralizisi: 8. servikal ve 1. torasik 

sinir köklerinin hasarı sonucu ortaya çıkar.
3. Tüm kolun paralizisi

Brakiyal pleksus paralizilerinin büyük çoğunluğu, 
uzamış travay ve zor doğum sürecinde, travmatik do-
ğumlardan kaynaklanır. Etkilenen bebekler genellikle 
iri, deprese ve asfiktiktir. Kemik yapılarda ve yumuşak 
dokularda da zedelenme eşlik edebilir. Makad ve ver-
teks prezentasyonu gibi prezentasyon anomalilerinde 
görülme sıklığı fazladır. Gordon ve arkadaşları (2) bra-
kiyal pleksus paralizisi olgularının %56’sında anormal 
prezentasyon (%14 makad prezentasyon, %42 anor-
mal verteks prezentasyonu) olduğunu bildirmişlerdir. 
Omuz distosisi, tüm verteks doğumların %51’inde, 
makad doğumların %30’unda görülmektedir. Bu va-
kaların %50’sinde doğumda müdehale gereksinimi ol-
maktadır. Omuz distosilerini değerlendiren vaka serile-
rinde, hastaların yaklaşık %20’sinde değişen derecelerde 
brakiyal pleksus hasarı bildirilmiştir (3-5). Bu olguların 
%50-85’inin doğum ağırlığı 3500 gramın üzerindedir. 
Doğum ağırlığı 4500 gramın üzerinde olan bebekler-
de, brakiyal pleksus paralizisi sıklığının 3500 gram-
dan küçük bebeklere gore 45 kat daha fazla olduğu 

bildirilmiştir (6). Doğum sürecinde fetusun başının aşı-
rı döndürülmesi ve ekstansiyonunun doğum sırasındaki 
brakiyal pleksus hasarında sık rastlandığı bildirilmekte-
dir. Doğum süreci dışında uterusa ait bazı problemler 
(örneğin uterin tümörler), maternal pelvis kemiklerin-
deki kemik çıkıntılar gibi faktörlerin de intrauterin dö-
nemde brakiyal pleksus üzerine etkisinin olabildiği öne 
sürülmektedir. Son yıllarda yayınlanmış geniş, epidemi-
yolojik bir çalışmada bebeklerin %54’ünde tanımlanmış 
bir risk faktörü bulunmamıştır (7).

Klinik bulgular, brakiyal pleksusun zedelenen böl-
gesine göre değişir. Erb paralizis olan bebeklerde omuz 
adduksiyon ve internal rotasyon, dirsek ekstansiyon, 
ön kol pronasyon, el bileği fleksiyon pozisyonunda-
dır. Moro, biseps ve radial refleksler alınamaz. Kolun 
radiyal yönünde duyusal defisit vardır, fakat yenidoğan 
bebeklerde değerlendirmek zordur. Yakalama refleksi 
korunmuştur. Solunum sıkıntısı bulguları gösteren be-
beklerde, frenik sinir tutulumu akla getirilmelidir. 

Alt kol paralizisi, elin intrensik kaslarını, el bileği ve 
parmakların uzun fleksörlerini tutar. El paraliziktir ve 
bileğin istemli hareketleri yapılamaz. Yakalama refleksi 
yoktur, derin tendon refleksleri korunmuştur. Duysal 
bozukluk ön kol ve elin ulnar kısmı boyunca gösteri-
lebilir. Aynı tarafta Horner sendromu (pitozis, miyo-
zis ve enoftalmus) eşlik edebilir. Total kol paralizisinde 
genellikle kol tamamen hareketsiz, flask ve güçsüzdür. 
Reflekslerin hiçbiri alınamaz. Duysal defisit tüm omu-
za kadar uzanabilir.

Ayrıcı tanıda serebral hasara neden olan durumlar 
ve humerus patolojileri düşünülmelidir. Humerus ba-
şının posterior dislokasyonu standart radyografilerde 
gözden kaçabildiğinden ultrason ya da bilgisayarlı to-
mografi ile olguların değerlendirilmesi önerilmektedir 
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(8).Tanıda manyetik rezonans görüntüleme de giderek 
artan sıklıkta kullanılmaktadır (9). EMG, 1-3. aylar 
arasında önerilmektedir (10) .

Brakiyal pleksus paralizisinin önlenmesinde, anor-
mal prezentasyonu olan gebeliklerin erken tanınması, 
iri fetuslerin doğumu sırasında aşırı sedasyondan ka-
çınılması önemlidir. Brakiyal pleksus paralizisi gelişen 
bebeklerin erken dönemde kontraktürlerin gelişiminin 

önlenmesi prognoz açısından önemlidir. Tanı konul-
duktan sonra olguların etkilenen kolları, nazik şekilde 
immobilize edilmeli, yaşamın ilk haftasından sonra pa-
sif ROM egzersizlerine başlanmalıdır. Brakiyal pleksus 
paralizisi olan bebekler yakından takip edilmeli, spon-
tan düzelme olmayan vakalar beyin cerrahi, plastik cer-
rahi, nörolog, fizik tedavi uzmanları ile birlikte multi-
disipliner izlem sağlanmalıdır. 
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S
ünnet, en eski ve en sık yapılan cerrahi işlemdir 
ve tüm dünyada erkeklerin %30’u sünnetlidir. 
Sünnet daha çok dini, sosyal ve kültürel neden-

lerle yapılırken son yıllarda hijyen ve sağlık açısından 
faydaları ile de gündeme gelmiş ve bu nedenle de öneri-
lir olmuştur. Sünnetin asemptomatik idrar yolu enfek-
siyon sıklığını, balaniti, fimozisi, HIV gibi cinsel yolla 
bulaşan hastalıkları, penil kanseri azalttığına dair pek 
çok çalışma bildirilmiştir. 

Yenidoğan sünneti de dünyada yenidoğanlara 
yapılan en sık cerrahi işlemdir. Yenidoğan sünneti 
Yahudilerde “Mohem” adı verilen dini sünnetçiler tara-
fından bebek 8 günlükken, tarif edilen anestezisiz özel 
yöntemle daha çok dini nedenlerle yapılmaya başlan-
mıştır. Tevrat’da İbrahim peygambere “Nesillerin süre-
since, her erkek sekiz günlük olduğunda, ki buna evin-
de doğan köle, ve paranla satın aldıkların da dahildir; 
sünnet edilecek. Böylece anlaşmamız senin etinde son-
suza kadar yaşayan bir anlaşma olacak. Sünnet olmayan 
herhangi bir erkek, toplumunuzdan dışlanacak; çünkü 
o, anlaşmayı bozmuştur” denilmekte ve bu nedenle 
Yahudiler erkek çocuklarını sekiz günlükken sünnet et-
tirmektedir. Müslümanlıkta ise yaş kısıtlaması olmadan 
buluğ çağından önce erkek çocuklarına sünnet yapıl-
ması bir öneri olarak getirilmekte ve uygulanmaktadır. 

Sünnetin yenidoğan döneminde yapılmasını sa-
vunan araştırmacıların görüşlerinin başında önceleri 
yenidoğan bebeğin ağrı duymadığı ve sünnetin bu dö-
nemde anestezi gereksinimi olmadan yapılabileceği bil-
gisiydi. Ancak çalışmalar yenidoğanın ağrıyı kesinlikle 
hissetdiğini ve sünnet işleminde ağrı kontrolünün ge-
rektiğini göstermiştir. Yenidoğan sünnetinin savunul-
masındaki diğer görüşler şunlardır. 4 haftalıkken başla-
yıp üç ay kadar süren mini puberte döneminde sünnet 

derisi daha kalın ve damarlardan zengindir ve kanama 
riski fazladır. Bu döneme girmeden yapılan sünnetde 
daha az kanama riski olması, işlemin plastibell ve gom-
ko klempi gibi basit aletlerle daha kolay yapılabilmesi 
ve daha ucuz olması avantaj olarak gösterilmektedir. 

Yenidoğan sünnetinde kullanılan aletlerden 
Plastibell’e bağlı penil amputasyon, glans amputas-
yonu, glans penis ve korpus kavernozum yaralanması, 
iatrojenik mikrofallus, penil yaralanma, Gomko aleti-
ne bağlı glans penis ve penil yaralanmaları literatürde 
bildirilmiştir. Yenidoğan bebeklerin antioksidan sis-
temlerindeki yetersizlik nedeniyle bu dönemde methe-
moglobinemi riski yüksektir. Sünnetde kullanılan lokal 
anestetik ajanlarla, EMLA gibi yüzeyel krem uygula-
malarında bile methemoglobinemi geliştiğini gösteren 
yayınlar mevcuttur. Sünnetin enfeksiyon, kanama gibi 
erken dönem komplikasyonları yanı sıra ilerde sünnet 
edilmemiş görünüm, fimozis, parafimozis, penil kurva-
tur anomalileri, yapışıklıklar ve meatal stenoz gibi geç 
dönem komplikasyonları da bildirilmektedir. İran’da 
Joudi ve arkadaşlarının bir çalışmasında yenidoğan dö-
neminde yapılan sünnet sonrası %20’yi bulan meatal 
stenoz rapor edilmiştir. AAP meatal stenozu tecrübe-
li cerrahlar yaptığında geç komplikasyon olarak %0.5 
olarak bildirmektedir. Oranlardaki farklılıklar yenido-
ğan sünnetini yapan kişilerin bu işlemlerde tecrübeli 
cerrah veya hekim dışı kişiler olmasıyla da ilişkilidir. 

Cochrane’in 2012 yılındaki bir metaanaliz çalış-
masında sünnetin periüretral bakteriyel kolonizasyo-
nu azaltarak idrar yolu enfeksiyonu sıklığını azaltdığı 
bildirilmektedir. Ancak rutin yenidoğan sünnetinin 
bebeklik dönemi idrar yolu enfeksiyonu sıklığını azalt-
masıyla ilgili randomize kontrollü bir çalışma olmadığı 
da vurgulanmaktadır. Yenidoğan sünnetinin bebeklik 
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dönemi idrar yolu enfeksiyon sıklığının azaltılması 
yönünde çalışmalar yanı sıra, İsrail’de Prais ve arkadaş-
larını yaptığı bir çalışmada da erkek çocuklarda 8-30.
günlerde sünnet sonrası idrar yolu enfeksiyonu riski 
cerrahi işleme bağlı sorunlar nedeniyle artmış olarak 
bulunmuştur. 

Amerikan Pediatri Akademisi (AAP) sünnetin er-
keklerde idrar yolu enfeksiyon sıklığını, penil kanseri ve 
HIV başta olmak üzere cinsel yolla bulaşan enfeksiyon 

hastalıklarının sıklığını azalttığını bildirmektedir. 
2012 yılında Pediatrics dergisinde yayınlanan AAP 
önerisinde; yenidoğan sünnetinin eğitimli kişilerce, 
steril şartlarda, uygun ağrı kontrolü ile yapıldığında iyi 
tolere edildiğini, komplikasyonların ileriki dönemlere 
göre daha az ve hafif olduğunu ve sağlık için yararları 
rutin öneri için yeterli olmamakla birlikte: aileye fayda-
ları ve risklerinin anlatılması, ücretiyle yaptırma tercihi 
sunulması önerilmektedir. 
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H
ekimlerin mesleklerini yapmaları farklı yön-
lerden özellikler taşır. Burada zarar mala de-
ğil, doğrudan doğruya kişilerin sağlıklarına 

yönelik olduğundan, hekimlerin diğer kişilerden çok 
daha titiz davranmaları zorunludur. Ancak her tıbbi 
müdahale bir risk taşıdığından, hekimin her türlü ku-
surdan sorumlu tutulması, onları mesleklerini yapmada 
çekingenliğe itebilmektedir. 

Ulaşılabilir sağlık hizmetini alma hakkı, garanti 
edilemeyen sağlıklı olma ve kalma hakkı ile karış-
tırılmaktadır. Medyanın, hekimlerin yeteneği, bilgisi, 
davranış ve hastaya yaklaşımını sorgulayan olumsuz tu-
tumu ile hastaları hekimlere karşı dava açmaya teşvik 
ettiği bildirilmektedir. Hekimin her durumunun sürek-
li sorgulanması, doktorluk mesleğinin layıkıyla yapıla-
maz hale gelmesine yol açabileceği rapor edilmektedir. 
Bu durum hekimin, olumsuz sonuçtan sorumlu olma-
mak için defansif tıp (çekinik tıp veya savunma tıbbı) 
yapması ile sonuçlanabilmektedir. Ayrıca gereksiz tanı 
ve tedavi yöntemleri uygulayabilecekleri gibi riskli has-
talardan da kaçınabilmektedirler. Bu ise sağlık hizmeti-
ni olumsuz etkileyebilmektedir. 

Hakim, bir zararın kusur olup olmadığını takdir 
ederken tıp bilimin kesin sınırları olmadığını, kanıta 
dayalı yapılan girişimlerin halen %15-40 gibi düşük 
düzeyde olduğunu ve hekimin her şeye rağmen yanıla-
bileceğini unutmamalıdır.

Malpraktis nedir?

Son zamanlarda sıkça kullanılan ve ne yazık ki tıp 
uygulamalarıyla özdeşleştirilmeye çalışılan malpraktis 
(malpractice) aslında “Bir meslek mensubunun mes-
leğini, ortalama basiretli ve saygın bir meslek men-
subunun her şart altında uygulaması gereken bilgi 

ve beceri ile uygulamaması sonucu hizmetten yarar-
lanan kişiye bir zarar vermesi” olarak tanımlanır. Bu 
nedenle değişik meslek grupları için değişik malprak-
tisten bahsedilir. Örneğin; adalet alanındaki yanlış uy-
gulamalar için hukuki malpraktis, mimarlıktaki yanlış 
uygulamalar için de mimari malpraktis söz konusudur. 

Tıbbi malpraktis nedir?

Ülkemizde malpraktisi tanımlamak için “hekim ha-
tası”, “doktor hatası”, “tıbbî hata”, “tıbbî hizmetlerin 
kötü uygulanması”, “tıbbî yanlış uygulama” gibi kav-
ramlar kullanılmaktadır. TTB Etik İlkeleri madde 13’te 
“Bilgisizlik, deneyimsizlik ya da ilgisizlik nedeni ile 
bir hastanın zarar görmesi; hekimliğin kötü uygula-
mas” olarak tanımlanmaktadır. Daha geniş bir ifade ile 
Tıbbi Malpraktis ya da Tıbbi Hatayı; “bir sağlık çalı-
şanının tedbirsizlik, dikkatsizlik, meslekte acemilik 
veya kurallara, tedavi ve bakım standartlarına uy-
mayan davranışlar ile hastasına zarar vermesi” olarak 
tanımlamak mümkündür. 

Kamu nezdinde malpraktis yasa tasarısı olarak bi-
linen “Tıbbi Hizmetlerin Kötü Uygulanmasından 
Doğan Sorumluluk Kanunu Tasarısı”nn 3. madde-
sinde ise “tbbi kötü uygulama” kavramı kullanılmış 
ve ilgili kavram “Sağlık personelinin, kast veya kusur 
veya ihmal ile standart uygulamayı yapmaması, bilgi 
veya beceri eksikliği ile yanlış veya eksik teşhiste bu-
lunması veya yanlış tedavi uygulaması veya hastaya 
tedavi vermemesi ile oluşan ve zarar meydana geti-
ren fiil ve durum” olarak tanımlanmıştır.

Malpraktis, 30-40 yıldır bazı gelişmiş ülkelerde ve 
son yıllarda da tüm dünyada tartışılmaktadır. Etik, hu-
kuki, ve tıbbi yönleriyle çok boyutludur. Ülkemizde de 
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son yıllarda farklı boyutlarda tartışılmakta ve çözüm 
arayışları sürmektedir.

Tıbbi malpraktis davalarındaki hızlı artış, sağlık ça-
lışanları üzerinde ileri derecede tedirginlik yaratmıştır. 
Yeni Türk Ceza Yasasının bu konuda sağlık çalışanına 
daha fazla sorumluluk yüklediği inancı da bu tedirgin-
liğin daha fazla artmasına ve bir panik havası yaşanma-
sına neden olmuştur.

Aslında Ülkemizde tıbbi işlemler sırasında neden 
oldukları yaralanma ve ölüme sebebiyet durumların-
da sağlık çalışanları hakkında özel yaptırım gerektiren 
bir kanun henüz yoktur. Genel olarak TCK 85 ve 89. 
maddeleri kullanılmaktadır. Bu maddelerde “Taksirle 
bir insanın ölümüne veya yaralanmasına neden olan ki-
şiler hakkındaki cezai yaptırımlar” belirtilmektedir. 

Hazırlanmakta olan ve henüz taslak halinde bu-
lunan Tıbbi Hizmetlerin Kötü Uygulanmasından 
Doğan Sorumluluk Kanunu’nda yasal çerçeve aşağı-
daki mevzuat ile oluşturulmuştur:
• Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarz İcrasına Dair 

Kanun
• Türk Tabipler Birliği Yasası
• Tıbbi Deontoloji Tüzüğü
• Özel Hastaneler Yasası
• Sağlık Hizmetleri Temel Yasası
• Adli Tıp Müessesesi Kanunu
• TTB Meslek Etiği Kurallar Yönetmeliği ve TTB 

Soruşturma ve Sorgulama Yönetmeliği
• 657 sayılı Devlet Memurlar Kanunu, TCK 

(Türk Ceza Kanunu), Medeni Kanun ve Borçlar 
Kanunu’nun ilgili maddeleri
Tıbbi uygulama hataları, “Hizmetleri sunan hekim, 

hemşire ve ilgili yasaya göre hastaya müdahale yetkisi 
bulunan fizyoterapist, psikolog veya diyetisyen gibi sağlık 
personelinin, öneri ve/veya uygulamalar sonucu, hastalı-
ğın normal seyrinin dışına çıkarak, iyileşmesinin gecik-
mesinden hastanın ölümüne kadar geniş bir yelpazedeki 
şartların” tamamını içermektedir. 

Malpraktis davalarından etkilenmemek için heki-
min ve diğer sağlık çalışanlarının sorumluluklarını, 
kusur kavramını ve diğer bazı kavramları iyi bilmeleri 
gerekmektedir. Bunlar şu şekilde özetlenebilir: 

Sağlık çalışanının sorumlulukları 

Hekimin sorumluluğu, sonuçtan çok, izlediği yo-
lun doğru olup olmadığı ile ölçülmektedir. Hastanın 
zarar görmemesi için, hekim yalnız mesleki değil, genel 
yaşam deneyimine göre herkese yüklenebilecek “dikkat 
ve özeni göstermek, hastanın durumunu değerlendir-
mek, tıbbi müdahalelerde asgari şartları yerine getirmek, 

tıbbın kurallarını gözetip uygulamak, tedaviyi her türlü 
önlemleri alarak yapmak” zorundadır. 

1. Sözleşmeden doğan sorumluluk
Tıp mesleği mensubunun bir hastaya nasıl davran-

ması gerektiği, bu konuda kendisinden ne beklendiği, 
neleri yapması, neleri yapmaması gerektiği; ulusal ve 
uluslar arası tıbbi etik ve deontolojik kurallar, sözleşme-
ler, bildirgeler, yasalar, yönetmelikler gibi yazılı metin-
ler yanında; genel ahlak kuralları, örfler, adetler ve ana-
neler gibi yazılı olmayan kurallar ile de belirlenmiştir.

Ancak, bu konuda önemli belirleyicilerden biri; tıp 
mesleği mensubu ile hasta arasındaki varsayımsal söz-
leşmedir. Hasta, hekimin karşısına geçip anamnez ver-
meye, hekim de bu anamnezi dinlemeye başladığından 
itibaren aralarında bir sözleşme imzalandığı varsayılır.

Aslında uygulamada bu sözleşmenin, hastanın bir 
sağlık kuruluşunun kapısından girdiği anda başladığı 
söylenebilir. Bu sözleşme, vekâlet sözleşmesi tarzında 
olup, hekim bu sözleşme ile sonucun iyi olacağını taah-
hüt etmez. Bir başka söyleyiş ile; hastanın iyi olacağı, 
yakındığı dertlerinden kesinlikle kurtulacağı garantisini 
vermiş olmaz. Ancak bu sözleşme ile hekim; hastasının 
sağlığını korumak veya düzeltmek için elinden geleni ya-
pacağına, ona özen, içten bağlılık ve sadakat göstereceği-
ne, tüm bilgi ve becerisini onun yararına kullanacağına, 
sırlarını saklayacağına, kayıtlarını düzgün olarak tuta-
cağına ve tedavisini sürdüreceğine dair garanti vermiş 
olur.

Hekimin yaptığı tıbbi müdahale ve girişimleri hu-
kuka uygun hale getiren iki unsur vardır. Bunlardan 
birincisi; hekimin tıp sanatını uygulama hak ve yet-
kisine sahip olması, ikincisi ise; hastanın muayene 
için onamının, yapılacak her türlü diğer uygulama ve 
girişim için ise aydınlatılmış onamının bulunmasıdır. 
Hekime anamnez veren bir hastanın, muayene için ona-
mının da var olduğu kabul edilir. 

2. Kusursuz  sorumluluk
Ceza davaları şahsidir. Ancak tazminat davalarında, 

müşterek ve müteselsilen bir sorumluluğun ortaya çı-
kabileceği de unutulmamalıdır. Bir yenidoğan yoğun-
bakım ünitesinde çalışan bir hemşirenin kusurundan 
ötürü bir zarar ortaya çıkmış olabilir ve bu zarardan eki-
bin başı olarak Yenidoğan Uzmanı sorumlu tutulabi-
lir. Bu şekildeki sorumluluğa “Kusursuz Sorumluluk” 
adı verilmektedir. Böyle bir durumda kusuru olmayan 
ancak müşterek ve müteselsilen sorumluluğu bulunan 
Yenidoğan Uzmanı tazminatı ödedikten sonra asıl ku-
surlu olan kişiye rücû (dönme) davası açabilir.
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3. Hiyerarşik Sorumluluk
Özellikle Eğitim Hastanelerinde hiyerarşik bir 

sorumluluğun söz konusu olacağı akıldan çıkarılma-
malıdır. Uzmanlık alanlarına ait poliklinik ve servis 
hizmetinin verilmesi esnasında hastaya verilecek olan 
sağlık hizmeti, uzman seviyesinde olmak zorundadır ve 
eğitim işlevi de bu esnada yürütülecektir. Bu durumda 
eğitim gören ve uzman olmayan bir asistanın yetki ve 
sorumluluğu ancak bir pratisyen hekim kadar olacak-
tır. Verilen hizmet sürecinde bir asistan, pratisyen heki-
min yapabileceği her türlü girişim ve tedaviyi tek başına 
yapabilir. Ancak o alan ile ilgili uzmanlık sınırlarına 
girildiğinde, asistan hekimin öğrenmek amacı ile 
girişimlere katılması, ancak uzman nezaretinde ve 
denetiminde mümkün olabilecektir. Elbette ki asis-
tanın kıdeminin artması ile bu girişimlere daha fazla 
katılması doğaldır. Ancak, yasal açıdan asistanın yetki 
ve sorumluluğu, uzmanlık belgesini alıncaya kadar 
aynı kalacaktır.

Eğitim hastanelerinde asistan hekim sorumluluğu-
nun aşılması ile ilgili problemler, en çok konsültasyon-
larda karşımıza çıkmaktadır. Örneğin; Yenidoğan 
Yoğunbakım Ünitesi’nde yatmakta olan bir bebekte 
beyin kanması geliştiğini düşünelim. Servis’te görevli 
Yenidoğan Uzmanı, Nöroşirürji servisinden konsül-
tasyon istemiş ve bu servis asistanlarından biri de kon-
sültasyona gitmiş olsun. Şimdi böyle bir durumda nö-
roşirürjik açıdan ortaya çıkacak olan bir kusurdan kim 
sorumlu olacaktır?. Asistanın sorumluluğu ancak pra-
tisyen hekim kadar olacağından, Yenidoğan Uzmanı 
müdavi hekim olarak hastadan sorumludur. Böyle bir 
durumda başka bir uzmanlık alanında sadece kendisi 
kadar yetkili birinin görüşü veya müdahalesi ile yetin-
miş olması, başlı başına bir özen kusuru olarak kabul 
edilecektir. Asistanın kusuru, kendi uzmanlarını bil-
gilendirmesine ve onlardan ne tür direktifler aldığına 
göre değişecektir. Aynı şekilde Nöroşirürji uzmanları-
nın sorumluluğu da asistana ne gibi bir direktif verdik-
lerine bağlı olarak belirlenecektir. 

4. Kayıt tutma sorumluluğu
Bir tıbbi malpraktis iddiasında değerlendirme yapı-

lırken esas alınacak olan belgeler, sağlık personeli ta-
rafından düzenlenen ve saklanan belgeler olacaktır. 
Bu nedenle yukarıda bahsedilen varsayımsal sözleşme-
den kaynaklanan bir yükümlülük olarak, hekimin kayıt 
tutma zorunluluğu vardır. Uygulamada çoğu kez bu 
kayıtların gerektiği gibi düzenlenmediği ve arşivlen-
mediği görülmektedir. Böyle bir durum, başlı başına 

hukuksal sorumluluk anlamına gelmektedir. Kayıtların, 
ayrıntılı biçimde, tarihler belirtilerek, günlük olarak tu-
tulması, istenen konsültasyonlarda konsültan hekimin 
notlarının ve imzasının bulunması gereklidir.

Bazen, bir problem ortaya çıktığında önceden tu-
tulmuş olan kayıtların üzerine eklenmeler yapıldığı 
veya değiştirildiği tespit edilmektedir. Bu son derece 
yanlış bir harekettir. Önem taşımasa ve iyi niyetle ya-
pılsa dahi bu tür değiştirme ve eklemeler, sahtecilik 
olarak değerlendirilebilir. Bu durumda işin boyutları 
çok değişebilir. Kayıtlar zamanında ve doğru tutulmalı, 
sonradan ekleme ve değiştirme yapılmamalıdır.

Yazılı kayıtlar kadar, laboratuar sonuçları ve radyo-
lojik tetkikler gibi tanı ve tedavi esnasında kullanılan 
belgelerin saklanması da önemlidir. Bunların hepsi, bir 
tıbbi malpraktis iddiasında delil olarak kullanılacaktır.

Maalesef uygulamada bu tür belgelerin saklanma-
dığı ve genellikle hastanın kendisine verildiği izlen-
mektedir. Özellikle tedaviye başka bir kuruluşta devam 
edilecek olan bazı hallerde grafilerin hastaya verilme-
si gerekebilir. Ancak bu durumda verilen grafilerin 
ne olduğu, kaç adet olduğu, çekiliş tarihi ve proto-
kol numarası yazılarak düzenlenen bir belge hastaya 
imzalatılmalıdır.

5. Bilgilendirme ve onam alma sorumluluğu
Hekim, hastasına yapacağı tetkikleri, tedavileri ve 

bunların muhtemel olumlu ve olumsuz sonuçlarını 
hastasına anlatmak, onu detaylı olarak bilgilendirmek 
ve özel risk var ise yazılı aydınlatılmış onamını almakla 
yükümlüdür. Bu yapılmadığı takdirde doğacak her tür-
lü olumsuzluklarda otomatik olarak suçlu gösterilebilir. 

Zaruret halinde onam: Hayat ve vücut bütünlü-
ğü bakımından ağır ve mutlak bir tehlike varsa zaruret 
hali hükümleri uygulanır ve hastanın rızası aranmaz. 
Kişinin hayat ve sağlığını ileride düzeltilemeyecek 
derecede tehdit eden hastalıklar, TCK, 49. maddesi 
anlamında “tehlike” sayılmalıdırlar. Bu durumlarda 
“MEFRUZ RIZA” kavramından bahsedilir. 

6. Sır saklama sorumluluğu
Hekimin hastasına karşı yükümlülüklerinden biri 

de onun sırlarını saklamaktır. Bu nedenle hastasının 
kendisine söylediği ve sır niteliği taşıyabilecek hiçbir 
bilgiyi, onun iznini almadan bir başkasına açıklama-
malıdır. Konsültasyonlar dahi bu açıdan önem taşır. 
Hasta sırrını kendi başvurduğu bir hekime, kendi irade-
si ile açıklamıştır. Bunun bir ikinci hekime açıklanma-
sı da iradesi dahilinde olmalıdır. Aksi halde hukuksal 
sorumluluk ortaya çıkacaktır.
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Genellikle tartışma yaratan bir konu, hekimin 
mahkemede yapacağı açıklamaların sır saklama yü-
kümlülüğünü ihlal anlamına gelip gelmeyeceğidir. 
Burada olayın iki boyutunun olduğu unutulmamalıdır. 
Hekim sadece yasalar ile değil, tıbbi etik ve deontolo-
jik kurallar ile de bağlıdır. Mahkemede yapılan açık-
lamalar, sır saklama yükümlülüğünü ihlal sayılmaz. 
Ancak hekim, hastasının rızası yoksa bu açıklamaları 
yapmaktan çekinebilir. Bu çekinme, kendisine yasal 
olarak bir sorumluluk yüklemez.

7. Tedaviyi sürdürme sorumluluğu
Hekim, varsayımsal sözleşme ile tedavisini üstlen-

diği hastasının bu tedavisini, o istediği müddetçe 
sürdüreceğine dair de garanti vermiş olur. Hekimin 
tedaviyi tek taraflı olarak sonlandırması, bunu hasta-
sını bilgilendirerek yapsa bile hukuksal sorumluluk 
doğuracaktır. Eğer hekim tedaviyi sürdürmek istemi-
yorsa, gerekçeli olarak bunu hastasına anlatmalı, 
onun rızasını aldıktan sonra tedaviyi bırakmalıdır. 
Tedavinin kısa bir süre kesilmesinin dahi tehlike yara-
tacağı durumlarda, rızanın yazılı olarak alınmasında 
fayda vardır. Genellikle bu aşamada tedaviyi bir başka 
hekimin sürdürmesi ve bu hekimin kim olacağı ko-
nusunda da fikir birliğine varılmış olması gerekir.

Tıbbi kusur kavramı

Tıbbi kusur; “o günkü genel kabul görmüş tıbbi 
uygulama standartları çerçevesinde ortalama bilgi 
düzeyi, beceri, dikkat ve özene sahip bir hekimin 
göstermesi gereken davranış şeklinin gösterilme-
mesidir”. Hekim dışındaki sağlık personeli için de aynı 
tanımlama yapılabilir. Bu güne kadar ortaya çıkan tıb-
bi malpraktis davalarına ait istatistiklere bakıldığında, 
gerek hekimler gerekse diğer sağlık personeli açısından 
en fazla şikayetin “Özen yükümlülüğünü yerine ge-
tirmemek” iddiası ile yapıldığı dikkati çekmektedir. 
Böyle bir kusurun varlığının saptanmasında hukukçu, 
teknik bir konu olduğu için “bilirkişi” yardımı alacak 
ve usul yasaları çerçevesinde konuyu yine hekimlerin 
önüne getirecek, aldığı görüşler çerçevesinde bir hü-
küm kurma yoluna gidecektir. 

Yeni Ceza Muhakemesi Kanunu ile kusurun saptan-
masında sadece mahkemenin saptadığı bilirkişi sistemi 
ile de yetinilmemiş, taraflara “uzman görüşü” alma ve 
gerektiğinde kendi uzmanını mahkemede dinletme, 
çapraz sorgu sistemi ile açıklama yaptırma hakkı da ve-
rilmiştir. Kusurluluk tipleri aşağıda sıralanmıştır: 

1. Değişen şartlar karşısında kusurluluk
Herhangi bir tıbbi malpraktis iddiasında, kusurlu 

bir davranışın olup olmadığı değerlendirilirken; sağ-
lık personelinin içinde bulunduğu durum ve şartlar 
ile olgunun kendine has özellikleri de dikkate alın-
maktadır. Örneğin; bir hekime olması gerekenin çok 
üzerinde hasta bakma zorunluluğu getirilmiş ise, bu 
hekimin standart hizmeti sunması mümkün olmaya-
bilir. Böyle ve benzer durumlarda ortaya çıkan kusurlu 
hareket değerlendirilirken, sağlık personelinin bu şart-
larda gösterdiği iyi niyet ve çaba ile hastanın durumu 
dikkate alınmakta, içinde bulunulan şartlar göz ardı 
edilmemektedir.

2. Genel işleyişten kaynaklanan kusurlar
Hastada ortaya çıkan zarara neden olan kusurlu 

hareket, tek bir kişinin kusuru olabileceği gibi, birden 
fazla kişinin, kurumun veya sistemin kusuru da olabilir. 
Böyle olunca; tıbbi malpraktis olgularında kusurun tes-
pit edilmesi oldukça güçlükler arz eder. 

Sağlık personelinin en çok şikayet ettiği konu, “sağ-
lık kuruluşundan veya genel işleyişten kaynaklanan” 
kusurların, bireysel olarak kendilerine mal edilmesidir. 
Prensip olarak herkes kendi hatasından sorumludur. 
Ancak, burada söz konusu olan bir kusurun paylaştırıl-
ması değildir. Birçok kişi ağır veya tam kusurlu olabi-
leceği gibi, hafif veya az kusurlu da olabilir. Böyle bir 
durumda ortaya çıkmış olan zarardan, herkes kusuru 
oranında sorumlu tutulacaktır.

Tıbbi malpraktis davalarında yaşanan önemli sı-
kıntılardan biri de; “sağlık kuruluşundaki bir takım 
eksiklerden kimin sorumlu olacağıdır”. Örneğin 
yenidoğan yoğunbakım ünitesindeki bir cihazın bo-
zuk olması nedeni ile ortaya çıkan bir zararlı sonuçtan 
kim sorumlu olacaktır?. Elbette ki burada ilk sorum-
lu tutulacak olan, servis ekibidir. Hastane yönetimi-
nin sorumlu duruma düşmesi için; bu cihazı kullanan 
ekibin, cihazın arızalı oluşu, yenisinin alınması veya 
bakımının-tamiratının yapılması ile ilgili bir talebinin 
veya uyarısının olması gereklidir. İspat edebilmek 
açısından bu tür taleplerin yazılı olarak yapılmasında 
büyük yarar vardır.

Önemli sorun yaşanan hallerden biri de “personel 
yetersizliğidir”. Servisteki hasta sayısının mevcut per-
sonele oranla fazla olması ve personelin kapasite fazlası 
hastaya hizmet vermedeki yetersizliği sonucu sorunlar 
ortaya çıkmaktadır. Böyle bir durumda gerekli gayreti 
gösteren görevli hekim veya hemşirenin sorumluluğu 
ortadan kalkabilir. Ancak, personel sayısına göre yeterli 
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sayıda personel görevlendirmeyen başhekimliğin so-
rumlu duruma düşmesi için, servis sorumlularının has-
tane yönetiminden hasta sayısına orantılı personel gö-
revlendirilmesini, bu mümkün değil ise hasta sayısının 
kısıtlanmasını yazılı olarak talep etmesi gerekir. 

3. Tanı kusurları
Hastanın hekimden ilk beklentisi, hastalığının ta-

nısını doğru olarak koyması olacaktır. Bunun için 
birtakım muayenelerin, tetkiklerin yapılması ve 
sonra bunların değerlendirilmesi gerekecektir. İşte 
kusurun ortaya çıkabileceği ilk aşama burası olabilir. 
Hastanın şikayetleri doğrultusunda yapılan muayene-
nin yeterli, elde edilen muayene bulgularının doğru ol-
ması gerekir. Bunlardan elde edilen sonuçlara göre bir-
takım tetkikler istenecekse, yine amaç doğrultusunda 
istenen tetkiklerin yeterli olması gereklidir. Son aşama-
da sıra, elde edilen bulguların ve tetkiklerin değerlen-
dirilmesine gelecektir. Bu aşamada da yanlış değerlen-
dirmeler yapılması söz konusu olabilir. Dolayısı ile tanı 
konamayabilir veya yanlış tanı konabilir. Bu durumda 
kusurlu bir davranış ortaya çıkar.

Burada unutulmaması gereken nokta, tanısal işlem-
lerin her aşamasında hastanın bilgilendirilmesinin ge-
rektiğidir. Hangi tetkiklerin ne amaçla yapıldığı ve ne 
sonuçlar elde edildiği, anlayacağı biçimde kendisine 
anlatılmalıdır. Tanı aşamasında kusur olarak nitelen-
dirilebilecek bir husus, gerekli olan “konsültasyonla-
rın istenmemiş” olmasıdır. Bu durum eksik araştırma 
olarak kabul edilebileceği gibi, özen kusuru olarak da 
kabul edilebilir. Bu nedenle gerekli konsültasyonlar 
istenmelidir. 

4. Tedavi kusurları
Kusurlu davranışın ortaya çıkabileceği ikinci aşama, 

tedavi aşamasıdır. Tanı doğru konmuş olmasına rağ-
men tedavi eksik veya yanlış uygulanabilir. Burada da 
genel kurallardan ve standartlardan ne kadar sapılmış 
olduğu önemlidir. Tedavi kusurlarına genellikle cerrahi 
branşlarda rastlanmaktadır.

Seçilen tedavi yöntemi kusurlu olabileceği gibi yön-
temin uygulanışı esnasında da kusur olabilir. Genel 
olarak hekim, tedavi yöntemini seçmekte serbesttir. 
Ancak bunu hastaya anlatarak ve rızasını alarak yap-
malıdır. Özellikle daha az riskli yöntemler varken, daha 
fazla riskli yöntemler seçilecekse, bunun gerekçeleri iyi 
konmalı ve hastaya da yeterli aydınlatma yapılmalıdır. 
Aksi halde komplikasyon olarak ortaya çıkan bazı za-
rarlar nedeniyle de sorumluluk söz konusu olabilir. 

Özellikle invazif veya cerrahi girişimler esnasında 
“beceri kusurları” da ortaya çıkabilir. Ancak hekimin 
bir girişim esnasında ortaya çıkabilecek her zarardan 
dolayı bu kusur türü ile suçlanarak ceza alması söz ko-
nusu olamaz. Nitekim tıbbi malpraktis davalarında be-
ceri kusurlarının oranı çok yüksek değildir.

Hekim ve diğer sağlık personelinde standart

Ortaya çıkan önemli bir sorun; hekimden beklenen 
veya hekimin garanti ettiği varsayılan bu davranışların 
ne ölçüde veya hangi seviyede yerine getirilmesi gerek-
tiğidir. Hekim, ne kadar özen, ne kadar dikkat, ne ka-
dar beceri göstermek zorundadır?. Burada “ortalama 
bir hekim’den bahsedilmektedir. Hekimden, bir olgu 
karşısında en bilgili, en becerili, en özenli meslektaşı-
nın göstereceği performans değil, aynı koşullarda, aynı 
uzmanlık alanındaki ortalama bir meslektaşının göste-
receği performans beklenmektedir. İşte hekim, bu orta-
lama performansın altına indiği ve bu nedenle hasta za-
rar gördüğü zaman, hekimin “kusurlu” bir davranışta 
bulunduğu yani tıbbi malpraktisin ortaya çıktığı kabul 
edilmektedir. Aynı durum diğer sağlık personeli için de 
geçerlidir.

Öyle ise önemli noktalardan biri de “ortalama bir 
hekim’in ne olduğudur. Böyle bir kıyaslamayı yapmak 
için kullanılabilecek kesin kriterler yoktur. Ancak hiç 
olmazsa bir kılavuz oluşturması açısından her uzman-
lık alanında, belirli şartlardaki minimum standartların 
belirlenmiş olması gereklidir. Tabii ki bu standartlar 
günün koşullarına göre sürekli olarak yenilenmek zo-
rundadır. Bu yenilemeyi yapması gereken en uygun ku-
ruluşlar Uzmanlık Dernekleri’dir. 

Komplikasyon ve kabul edilebilir risk 

kavramları

Sağlık mesleği, belki de en riskli mesleklerden biri 
olup, sağlık mesleği mensubunun “kusur” olarak ka-
bul edilebilecek bir hareketi olmasa bile, mesleğini icra 
ederken hafiften ağıra kadar her türlü zararlı sonuç 
ortaya çıkabilir. Bu durumu ifade eden komplikasyon 
kavramı “Bir hastalığın seyri esnasında oluşan ikinci 
bir hastalık, mevcut hastalığa eklenen diğer bir has-
talık veya bozukluktur” olarak tanımlanır. 

Malpraktis ve komplikasyon ayrımı önem arz eder. 
Tıbbi malpraktis, hekime hukuki anlamda sorum-
luluk yükler. Halbuki tıbbi komplikasyon, yapılan 
tıbbi uygulamanın önlenemeyen, beklenen, hekime 
bağlı olmayan olumsuz sonuçları olup, hukuk açısın-
dan da makul karşılanmakta, “kabul edilebilir risk” 
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olarak nitelendirilmekte ve tıbbi malpraktis olarak ka-
bul edilmemektedir. 

Ancak burada önemli bir nokta vardır. Hasta yapı-
lacak olan tedavi ve/veya girişimler konusunda aydın-
latılırken, ortaya çıkabilecek komplikasyonlar açısın-
dan da bilgilendirilmelidir. Aksi halde aydınlatma 
yükümlülüğünün yerine getirilmemesinden ötürü bir 
sorumluluk ortaya çıkabilir. 

Tıbbi müdahalenin hukuka uygunluğu

Bir tıbbi müdahalenin hukuka uygun olması ya da 
hukuk nezdinde hatalı kabul edilmemesi için aşağıdaki 
koşulları sağlaması gereklidir;
• Tıbbi girişimi yapanın yeterliliğinin olması (diplo-

ma, uzmanlık belgesi vb)
• Yeterli düzeyde araştırmaya dayalı tanı ve tedavi en-

dikasyonu bulunması
• Hastadan aydınlatılmış onamın usulünce alınmış 

olması
• Yapılan tıbbi girişimin mevzuatça sakıncasının 

olmaması
• Yapılan girişime uygun ekip ve ekipmanın kullanıl-

mış olması
• Tıbbi standartlarda kabul gören ve etkinliği benim-

senmiş bir yöntemin uygulanması
• Komplikasyonlara karşı gerekli tedbirlerin önceden 

alınmış olması
• Hastaya özen gösterilmiş olması, ihmal niteliğinde 

bir davranış olmaması
• Tıbbi girişimin kayıtlarının düzgün tutulmuş olma-

sı gereklidir

Türk ceza kanunu’ndaki kavramlar

Yeni Türk Ceza Kanunu ile birlikte, tıbbi malp-
raktis ile ilgili olarak, özellikle hekimlerde adeta bir 
panik havası yaşanmıştır. Bunun nedeni; aslında bir 
önceki yasada da var olan “Bilinçli taksir” ve yeni 
eklenen “İhmali davranışla ölüme sebebiyet verme” 
kavramlarıdır. 

1. Basit taksir
Yasaya göre hekimin öngörülmesi gereken sonucu 

öngöremeyişini ifade eder. 

2. Bilinçli Taksir
Hekim, yaptığı hareketin zararlı bir sonuca yol aça-

bileceğini öngörmesine rağmen, bu harekete devam 
etmesini ifade eder. Örneğin hasta ısrarla “Kendisinin 
neredeyse tüm ağrı kesici ilaçlara karşı alerjisi ol-
duğunu, bu ilaçlardan herhangi birini aldığında 

yüzünün-gözünün şiştiğini, nefes almakta zorlan-
dığını” ifade ederken, hekimin; “Korkma, bir şey 
olmaz” gibi bir yaklaşımla hiçbir önlem almadan anal-
jeziği uygulaması ve hastanın alerjik bir reaksiyon ile 
yaşamsal tehlike geçirmesi veya ölmesi, bilinçli taksir 
olarak değerlendirilebilir. Böyle bir davranış sergileyen 
bir hekimin hareketinin mazur görülmesi mümkün 
değildir.

3.İhmali davranışla ölüme sebebiyet verme
İhmali davranışla ölüme sebebiyet verme Cezası 

müebbet hapse kadar çıkabilen ağır bir suçtur. Bir 
sağlık kuruluşunda resmi olarak nöbetçi olan bir he-
kimin, acil olarak getirilen bir hastaya, geçerli bir 
mazereti olmamasına rağmen bakmak istememesi, 
telefonla başka bir sağlık kuruluşuna götürülmesini 
istemesi, hastanın hayatının tehlikeye düşebileceği-
ni öngörmesine rağmen gerekli önlemleri almadan 
ve hastayı stabilize etmeden göndermesi ve hastanın 
yolda ölmesi durumunda, ihmali davranıştan söz edi-
lir. Bu tür davranışlar, uygulamada çok nadir olarak 
görülmektedir.

Tıbbi malpraktise zemin hazırlayan faktörler

Tıbbi malpraktis, birçok faktöre bağlı olarak mey-
dana gelmektedir. Bu faktörler:

1. İnsan faktörü
• Yorgunluk
• Yetersiz eğitim, bilgisizlik
• İletişim yetersizliği
• Güç/Kontrol zafiyeti
• Zamansızlık
• Yanlış karar verme
• Mantık hatası
• artışmacı kişilik

3. Liderlik
• Geri dönüm konularında 

yetersizlik
• Personelin yanlış dağıtımı

4. Teknik faktörler
• Yetersiz otomasyon
• Yetersiz cihazlar
• Eksik cihazlar
• Karar verme destek eksikliği

2. Kurumsal faktörler
• İş yeri yapısı
• Politikalar
• İdari/finansal yapı

Bu faktörler, tek başına da tıbbi malpraktis oluş-
masına neden olabilir. Ancak tıbbi bakım, bir ekip işi 
olduğundan hata oluşumunda söz konusu faktörler, 
genellikle iç içe geçmiş durumda karşımıza çıkmakta-
dır. Hasta güvenliği ile ilgili yapılan çalışmalar, yoğun 
bakım ünitelerinde görülen kritik olayların altında 
yatan en yaygın nedenin çalışan doktorlar ve hemşi-
reler arasındaki zayıf iletişim olduğunu göstermiştir 
(Reader et al. 2007) 
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Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde (yybü) 

görülen tıbbi hatalar

Medikal hatalar YDYB ünitelerinde sıktır ve çoğun-
lukla bu durum, bebeğin zarar görmesi ile sonuçlanır. 
İtalya’da 6 yıllık süreyi kapsayan ve geniş bir popülas-
yonda yapılan bir incelemede malpraktis iddialarının 
%39’unun doğum anı, %37’sinin kreş, %22’sinin ye-
nidoğan yoğunbakım üniteleri ve %2’sinin transport 
anı ile ilgili olduğu bildirilmiştir (Fanos V et al, 2012). 
ABD’de yapılan diğer bir çalışmada ise YYBÜ’de ça-
lışan hekimlerin %43’ünün en az bir defa malprak-
tis suçlamalarına maruz kaldığını, 5 yıldan az süre ile 
YYBÜ’de çalışanlarda malpraktis suçlamalarına maruz 
kalma riskinin %20 ve 15 yıldan fazla çalışanlarda %60 
civarında olduğu rapor edilmiştir (Meadow et al, 1997). 
Buna karşın; hekimler hakkında yapılan tüm şikayet-
lerin ancak %20’sinin haklı olarak yapıldığı ve tıbbi 
hataların büyük çoğunluğunun sağlık sistemlerindeki 
bozukluklardan kaynaklandığı bildirilmektedir.

Tıbbi hataların (malpraktis) türleri ve sıklığı ülkele-
re ve ünitelere göre değişmektedir. Yapılan çalışmalarda 
yybü’de en sık görülen tıbbi hatalar; Kimliği yanlış 
belirleme ve emziren anneye yanlış bebeği verme, hatalı 
ya da geç tanı koyma, hatalı işlem ya da tetkik yapma, 
yanlış ilaç-doz- zamanlama-infüzyon hızı, hasta sevkin-
de gecikme veya yeterli önlem almadan sevk, yetersiz 
önlem ve yetersiz tedavi sonucu enfeksiyon gelişmesi, 
aspirasyon hataları, entübasyon hataları, uygunsuz ven-
tilatör ayarları, canlandırma hataları, kord kan gazları-
nın doğru değerlendirilmemesi, kateter bağlantısının 
iyi yapılmamasına bağlı ciddi kan kaybı, süt ya da oral 
ilaçların IV yolla verilmesi, infüzyon pompaları ile il-
gili hatalar, uygun olmayan kan transfüzyonu, yeni-
doğan sarılıklarının yetersiz izlem ve tedavisi sonucu 
Kernikterus görülmesi, kateter tespit bantlarının ke-
silerek çıkarılması sırasında yaralanmalar, bebeğin ka-
çırılması ve taburculuk sırasında aileye yanlış bebeğin 
verilmesi olarak saptanmıştır. 

Tıbbi malpraktis iddiasına hukuki yaklaşım

A.Tıbbi hata iddiasını değerlendirmede 
kullanılan hekim sorumlulukları

Tıbbi hata iddiası durumunda, hekimlerin 4 başlık 
altında incelenen sorumlulukları değerlendirilir ve bu 
zeminde inceleme yapılır: 

1. Mesleki sorumluluk

Sağlık mesleklerinde meslekî yeterlilik değerlen-
dirmesi yapmak, meslekî müeyyide uygulamak, etik 

ilkeleri belirlemek ve uyumu denetlemek üzere “Sağlık 
Meslekleri Kurulu” teşkil olunmuştur. Kurulun görev-
leri şunlardır: 
• Sağlık mesleklerinin etik ilkelerini belirlemek. 
• Meslek mensuplarının mesleki yeterlilik ve etik eği-

timi ile hasta hakları eğitimine tâbi tutulmasına ve 
eğitimlerin süresine ve müfredatına karar vermek. 

• Sağlık engeli sebebiyle mesleğin icrasının yasaklan-
masına karar vermek. 

• Meslekten geçici veya sürekli men etmeye karar 
vermek.
Meslekî yetersizliğe ilişkin ihbar ve şikâyetler kurulca 

doğrudan değerlendirmeye alınmaz. Bu ihbar ve şikâyetler 
öncelikle denetim görevlileri veya il ve ilçe sağlık müdür-
lüklerince incelemeye tâbi tutulur. Yapılan inceleme neti-
cesinde fiilin meslekî yeterlilik değerlendirmesi yapılması 
veya mesleki müeyyide uygulanması gerektirdiğinin tespit 
edilmesi hâlinde kanaat raporunu içeren inceleme dosyası 
Kurul’a gönderilir. Ayrıca fiil hakkında adli kovuşturma 
yapılmış ise, verilen kararlar da Kurul’a intikal ettirilir. 
İdari inceleme veya varsa adlî kovuşturma kapsamında 
elde edilen bilgi ve belgeler de değerlendirilerek, genel hü-
kümler saklı kalmak üzere Kurulca:

a) Mesleğinde yetersizliği tespit edilenler ile dik-
katsiz ve özensiz davranışla ölüme veya vücut fonk-
siyon kaybına sebep olanların; yetersiz görüldükleri 
alanda meslekî yeterlilik eğitimine tâbi tutulmalarına 
karar verilir. Yeterlilik eğitimine tâbi tutulanlar eğitim 
sonunda Kurul’un belirleyeceği teorik ve/veya uygu-
lamalı sınava tâbi tutulur. Bu sınavda başarılı olanlar 
mesleğini icraya devam eder; başarısız ol anlar mes-
lek icrasından men edilir. Meslekten men edilenler, 
durumlarına göre Kurul’ca belirlenen eğitime devam 
ettirilerek veya eğitime tâbi tutulmadan yapılacak mü-
teakip sınavlarda başarı gösterdiği takdirde meslek icra 
etme hakkını yeniden kazanır. 

b) Hasta hakları uygulamalarına veya etik ilkele-
re ayıkır davranış sebebiyle ikiden fazla yazılı ikaz 
edilen veya ilgili mevzuatına göre disiplin cezası 
uygulanan; sağlık meslek mensubu, hasta hakları veya 
etik ilkeler eğitim programına tâbi tutulur. 

c) Meslek icrası esnasında neticesini öngörerek veya 
görevinin gereklerine aykırı hareket ederek veya göre-
vinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göste-
rerek bir kişinin ağır derecede olmayan özürlülüğüne 
sebebiyet verenlerin üç aydan bir yıla kadar meslek-
ten geçici men edilmesine karar verilir. Bu fiillerin beş 
yıl içinde tekrar hâlinde verilecek cezalarda alt ve üst 
sınırlar iki kat olarak uygulanır. 
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Mesleğini icra etmesine mâni ve iyileşmesi mümkün 
olmayan aklî, ruhî ve bedenî hastalığı ortaya konu-
lan sağlık meslek mensupları, Kurul’un karar ile mes-
leğini icradan yasaklanabilir. Mesleki yetersizliğinden 
dolay bir uzmanlık dalında mesleğini icra edemeyece-
ğine karar verilen meslek mensuplarının yetersizliğinin 
niteliğine göre uzmanlık öncesi sahip olduğu sağlık 
mesleğini icra edebilmelerine karar verilebilir. 

Meslekten geçici men edilmesine karar verilen 
Devlet memurları, men müddetince aylıksız izinli 
sayılır veya talepleri hâlinde aynı süreyle mesleği ile 
ilişkisi bulunmayan durumlarına uygun başka bir kad-
roya atanır. Sözleşmeli olanların sözleşmeleri men 
müddetince ücretsiz olarak askıya alınır. Meslekten 
sürekli men edilmesine karar verilen Devlet memur-
lar istekleri hâlinde, mesleği ile ilişkisi bulunmayan 
durumlarına uygun başka bir kadroya atanır, aksi 
halde görevleri sona erer. Meslekten sürekli men edil-
mesine karar verilen sözleşmeli personelin sözleşme-
leri sona erer.

2. Cezai sorumluluk

Hekimin yetki ve sorumluluklarını bilmesi, mesleği 
ve uygulamalarıyla ilgili yasaların farkında olması, mes-
leğini icra ederken yaşayabileceği olumsuzluklara karşı 
onu güçlü kılacaktır. 

Yaralama veya ölüme neden olan durumlar 
taksirli suçlar kapsamında değerlendirilir ve Ceza 
Mahkemeleri tarafından incelenir. Hekimin tedavi 
sözleşmesini ihlalden dolay sorumluluğu için; 
• Tedavi sözleşmesinin kurulmuş olması 
• Tedavi sözleşmesinden doğan bir yükümlülük ihlali:

0 Kusur
0 Zarar
0 Kusur ve zarar arasında illiyet bağı (neden so-

nuç ilişkisi) gerekir.
Buna göre, hekimin tedavi ve müdahalesindeki ku-

surlu tutumu, genel davranış biçimine ve olayın doğal 
akışına göre hastadaki zararı meydana getirmeye elve-
rişli ise, illiyet bağ var kabul edilecektir. Buna rağmen 
eğer hekim, hastadaki zararın kendi fiilinden ileri 
gelmediğini iddia ediyorsa, bunu ispat etmek duru-
mundadır. Bu nedenle kayıtların düzenli tutulmuş 
olması incelemelerde kolaylık sağlayacaktır. 

Görevini yaptığı sırada bir suçun işlendiği yönünde 
bir belirti ile karşılaşmasına rağmen, durumu yetkili 
makamlara bildirmeyen veya bu hususta gecikme göste-
ren sağlık mesleği mensubu bir yıla kadar hapis cezası 
ile cezalandırılır hükmünü de akılda tutumak gerekir.

3. Hukuki sorumluluk 

Hekimin kusuruyla ortaya çıkan zarar arasında ne-
densellik ilişkisi varsa, hekim cezadan ayrı olmak üze-
re maddi veya manevi tazminat yönünden de sorumlu 
tutulabilir.

4. İdari sorumluluk

Kamu veya özel kurum içi yapılan soruşturmadır. 
Bu soruşturmalarda; uyarı, kınama, maaş kesme, ka-
deme ilerlemesinin durdurulması, kurumdan ihraç 
veya memuriyetten çıkarılma cezaları verilebilir.

B. Tıbbi uygulama hatası ile suçlanmanın 
koşulları

Hukuk mevzuatımızda, “Tıbbi uygulama hatası” 
iddiası durumunda sağlık çalışanının kusurlu buluna-
bilmesi için aşağıdaki şartların bir arada bulunması 
gerekir;
• Medikal girişimin suçlanan kişi tarafından yapıldı-

ğının belirlenmesi
• Bu girişimde kusurlu bir uygulamanın olduğunun 

kanıtlanması
• Olumsuz bir sonucun gelişmiş olması
• Bu kusurlu uygulama ile gelişen olumsuz sonuç ara-

sında nedensellik (illiyet) bağının kurulması ve bu-
nun ispat edilmesi.

Malpraktis davalarında suç/suçsuzluk ispatı 

ve zamanaşımı 

Haksız fiile dayanılarak hekim aleyhine açılan 
davada (kişinin hekimin hatasından bir zarar gördü-
ğü iddiası) kusurun ispatı iddiada bulunan hastaya 
düşmektedir. Bu durumda dava zararın öğrenildiği ta-
rihten itibaren 1 yıl, zararın meydana geldiği andan 
itibaren 5 yıl içinde açılmaz ise dava zaman aşımına 
uğrar. 

Sözleşmeye dayanan sorumluluk ihlallerinde ise 
(bir hekimin işini doğru yapmadığı ve bundan zarar gö-
rüldüğü iddiası), hekim kendisine isnat edilen kusuru 
işlemediğini ispatlamakla yükümlüdür. Bu davalarda 
zaman aşımı süresi 10 yıldır. 

Uzlaştırma prosedürü

Sağlık mesleklerinin uygulanmasından dolayı zarara 
uğradığını iddia edenlerin dava açma süresi içerisinde 
bu madde kapsamında yapacakları maddî ve manevî 
tazminat başvuruları Bakanlık tarafından aşağıdaki şe-
kilde uzlaşma yoluyla halledilir:
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• Tazminat talebinde bulunan veya bunların bir-
den fazla olması hâlinde aralarından seçecekleri bir 
temsilci

• Zarar verdiği iddia olunan ilgili meslek mensubu 
veya bunların birden fazla olması hâlinde araların-
dan seçecekleri bir temsilci

• Varsa ilgili meslek mensuplarının meslekî malî so-
rumluluk sigortasını yapan sigorta şirketinin tem-
silcisi veya bunların birden fazla olması hâlinde ise 
aralarından seçecekleri bir temsilci Bakanlık tarafın-
dan uzlaşmaya davet edilir.
Tarafların uzlaşma yolunu kabul etmeleri hâlinde, 

üzerinde anlaştıkları bir hukukçu uzlaştırıcı marife-
tiyle uzlaşma süreci başlatılır. Uzlaşma en fazla 3 ayda 
sonuçlandırılır. Bu süre bilirkişi görüşleri alınamadığı 
hallerde tarafların kabulü ile 6 aya kadar uzatılabi-
lir. Uzlaşma dava açma müracaat süresini durdurur. 
Uzlaşma sağlanamaması hâlinde taraflarca tanzim edi-
lecek tutanak veya taraflardan birinin talebi üzerine 
Bakanlık tarafından taraflara tebliğ edilerek verilecek 
belge tarihinden itibaren dava açma süresi yeniden baş-
lar. Uzlaşma sağlanırsa, uzlaşma konusunu, yerini, tari-
hini, yerine getirilmesi gereken hususlar içeren uzlaşma 
tutanağı tanzim edilir. Bu tutanak 9/6/1932 tarihli ve 
2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 38 inci maddesi 
anlamında ilâm niteliğindedir. Uzlaştırma masrafla-
rı ve arabulucu ücreti taraflarca karşılanır. Uzlaşma 
neticesinde belli bir bedel üzerinde uzlaşma sağlandı-
ğında bu bedel doğrudan sigortacı, sigortasının bulun-
maması durumunda ilgili personel tarafından ödenir. 
Bakanlıkça bu madde kapsamında herhangi bir ödeme 
yapılmaz.

Uzlaştırıcı, meslekî kusur bulunup bulunmadığı hu-
susunda Yüksek Sağlık Şûrası’nın belirlediği bilirkişi-
lerin; uğranıldığı iddia edilen zarar miktarının hesap-
lanmasında adlî yargı adalet komisyonları tarafından 
her yıl düzenlenecek olan listelerde yer alan bilirkişile-
rin görüşüne başvurabilir. 

Sonuç ve öneriler

• Tıbbi malpraktis (hekimliğin kötü uygulanması) 
deneyimsizlik ya da özensizlik nedeni ile hastanın 
zarar görmesidir. 

• Ne kadar risk altında olunursa olunsun, tıbbi 
malpraktis davaları sağlık çalışanlarını yıldıran, 
bezdiren, mesleklerinden soğutan bir durum 
olmamalıdır.

• Sağlık çalışanı, mesleğin bütün kurallarına 
uymak, kanıta dayalı araştırma ve inceleme 

yapmak ve tanı ile tedaviyi ona uygun olarak sap-
tamakla yükümlüdür. 

• Yasal sorumluluklar iyi bilinmeli ve bu konuda 
hassasiyet gösterilmelidir.

• Sağlık çalışanının sorumluluğu; sonuçtan 
çok, izlediği yolun doğru olup olmadığı ile 
ölçülmektedir. 

• Ulaşılabilir sağlık hizmetini alma hakkı, garan-
ti edilemeyen sağlıklı olma ve kalma hakkı ile 
karıştırılmaktadır. 

• Hasta ve ailenin zarar görmesini önlemek ve yasa-
lar karşısında haksız duruma düşmemek için malp-
raktis risklerini artıran durumların bilinmesi ve 
gerekli önlemlerin alınması önemlidir.

• Hastalar ve/veya yakınları ile iyi ilişkiler geliş-
tirmek ve sağlık ekibi ile uyumlu çalışmak şikayet 
edilme riskini azaltacaktır.

• Tedavi uygulamaları malpraktis riskini arttıran en 
önemli girişimlerdir.

• Hastanın durumunun hızlı değiştiği durumlarda 
mümkün olduğunca sık kayıt tutarak izlem ve ba-
kım belgelenmelidir.

• Kayıt edilmemiş uygulamanın yasal olarak yapıl-
mamış kabul edildiği unutulmamalıdır.

• Kayıt dosyasının doğru hastaya ait olduğu, has-
tanın adının ve tarihinin yazılı olunduğundan 
emin olunmalıdır.

• Unutma riskini ortadan kaldırmak için uygulama-
dan hemen sonra kayıt tutulmalıdır.

• Yazılar okunaklı olmalı ya da bilgisayarda 
yazılmalıdır.

• İfadeler doğru, açık, ayrıntılı olmalı ve belirsiz 
ifadelerden kaçınılmalıdır.

• Sadece kurumun onayladığı kısaltma ve paraflar 
kullanılmalıdır.

• Yapılan Hatalı bir girişim olduğunda kurum po-
litikasına göre kayıt edilmeli ve hatayı gidermek 
için neler yapıldığı belirtilmelidir.

• Yapılacak tetkik, tedavi ve girişimler için hasta veya 
hasta yakını başlangıçta mutlaka bilgilendirilmeli 
“bilgilendirilmiş onam formu” imzalatılmalıdır. 

• Onam alınmadan yapılan uygulamalarda, ola-
sı tıbbi hata iddiası durumunda dava başlama-
dan sağlık çalışanının aleyhine sonuçlanabileceği 
unutulmamalıdır. 

• Ailenin reddettiği uygulamalar kayıt edilmeli, 
durumu anlaması ve ikna edilmesi için harcanan 
çabalar belirtilmelidir. 

• Tedavilerin uygulama zamanı, dozu, hastanın 
tedaviye yanıtı kayıt edilmelidir.
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A
nayasamızın 17. Mad desi ve tüm hukuksal te-
mel olgular; sözleme, anlaşma ve bildirgeler 
açısından, bir bireye herhangi bir işlem yapı-

labilmesi için, bilgilendirildikten sonra rızasının alın-
ması gereklidir. Onay bir şeyi kabul etmek anlamında 
olsa bile, hukuksal olarak istenen onay değil, rızadır, bir 
başka deyişle onamdır. Örneğin evlilik birilerinin onayı 
ile değil iki evlenmek isteyenin rızaları ile yasal olarak 
oluşur. 

Aşağıda Yasalar ve Yönetmelikler çerçevesinde bil-
gilendirme ve rıza bir form şeklinde sunulmaktadır. 
Yasal maddelerin aynen sunulması gerektiği için kı-
saltma yapılamamıştır. Araştırmalar için gerekenler de 
belirtilmektedir. 

Birinci bölüm 

Yeterli bilgilendirme ve sonrası yazılı rızası alınma 
zorunluluğu (Yasa: 6225) vardır. 

Kurul araştırmaya katılan gönüllülerin sağlığı, hakları 
ve güvenliğini gözetmeli, etkilenebilir öznelerinkatıldığı 
araştırmalarda özel dikkat göstermelidir.Etik Kurul, gö-
nüllülerin hakları, güvenliği ve esenliğine anlamlı bir kat-
kısı olacağına kanaat getirirse; bilgilendirilmiş gönüllü 
olur formundaki bilgilerden daha fazlasını talep edebilir.

Planlanan araştırmaya ilişkin bölümler, mahremi-
yetin korunması, sigorta ve genel konular ve sistemlere 
ilişkin bilgiler 3 nüsha hazırlanır, biri hastaya, biri çalış-
macıya verilir, diğeri de dosyada saklanır. 

Deontolojik temel ilkelere uyum zorunludur: a) 
güven, b) sadakat ve c) sır saklama. 

Uygulamalardaki temel ilkeler: 
a) Yararlılık, b) zarar vermeme, c) özerkliğe saygı ve 
d) adalet.

Bilgilendirme

Bilgilendirilmiş onay: Yapılması planlanan ve öne-
rilen her türlü tıbbi müdahale ve/veya girişimsel tanı 
ve tedavi öncesinde sağlık çalışanının kapsamlı olarak 
yaptığı bilgilendirmenin, hasta tarafından yeterince 
anladığına dayanarak; hastanın, hiçbir baskı altında 
kalmadan serbest iradesiyle önerilen tıbbi uygulamayı 
bilinçli ve gönüllü olarak kabul etmesini belirtir. Reşit 
olmayan ve doğmamışın hakkı çerçevesinde varisler 
çocukların aleyhine aldıkları karar hukuk süzgecin-
den sonra geçerli olabilir. Zarar ve yaşam hakkı en yüce 
haklardandır.

NOT: Onay yerine rıza daha hukuksal geçerli tanım 
olmaktadır.

Başvuru sahibinin kimlik bilgileri: 
Hasta ile ilgili bilgiler ya da basılmış etiket 
Kayıt Numarası (Dosya No)__
Cinsiyet: K / E
TC Kimlik Numarası:

Adı, Soyadı:
Araştırmada: Gönüllünün adı 
/ soyadı / imzası / tarih yer 
almalı
Doğum Tarihi, Yeri:

Kurum Adı: 
Yer ve Zaman: 

Hastanın İzlendiği Yer: 

Müdavi olan Dr. Adı, Soyadı ve Uzmanlık
Araştırmada: Araştırma ekibinde yer alan 
ve yetkin bir araştırmacının adı / soyadı / 
imzası / tarih yer almalı,
(Hekim diploma, uzmanlık, üst uzmanlık 
alanı / Kaşesi):
Hastanın 24 saat başvuracağı hekim ve
telefon numarası: 
Eğer Konsültan/Danışman hekim ise 
Dr. Adı, Soyadı (uzmanlık)

Hastanın Bilinç Durumu:
Açık/Kapalı
Fiili Ehliyet durumu/Hür karar 
verme Evet/Hayır: 

Not: Çocuklarda vasi (ailesinin) 
rızası gereklidir. 6 yaşından 
sonra çocuklardan alınmalı, 
12 yaşından sonra ise rızası 
ayrıca gereklidir. 

İletişim 
Gönüllünün araştırma hakkında veya 
araştırmayla ilgili herhangi bir advers olay 
hakkında daha fazla bilgi temin edebilmesi 
için temasa geçebileceği kişiler ve/veya 
araştırmacı ile bunlara günün 24 saatinde 
erişebileceği telefon numaraları

İletişim 
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(Araştırmalarda bilgilendirme)
Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur/Rıza Formu

(Hasta hakları temelinde)
Hasta olanlarda uygulanacak form

BİLGİ: 1. Madde Araştırmanın amacı
Katıldığı çalışmanın bir araştırma olduğu; Araştırmada uygulanacak tedavi(ler), 
farklı tedaviler için gönüllülerin
araştırma gruplarına rasgele (randomize) atanma olasılığının bulunduğu

Dikkat: Aydınlatma sadece hastalara değil, sağlıklı olan ve kontrolle 
gelenlere de yapılması gerekir, Bu açıdan sağlık durumu kavramı hastanın 
durumu kavramından daha geniştir.

1- Sağlık durumunu
1-a) Hastalık/sorun/başvuru
(Eşit sağlık hakkı çerçevesi: Teşhis konusunda aydınlatma: Hastanın sağlık durumu 
ve konulan tanı)
a) Bu probleme ne ad vermektesiniz? Hastalık mıdır, bulgu mudur? Hastalık ise ne 
tip hastalıktır? 
b) Hastalığın sebepleri nelerdir? 
c) Nasıl başlamış ve nasıl gelişim göstermiştir? 
d) Bedeni nasıl etkilemiştir? 
e)Hastalığın şiddeti nedir? Nasıl gelişim göstermektedir?
HHY Açıklama: Hastanın durumu, hastalığı (mümkün olduğunca teknik olmayan bir dille)

Çalışmanın neden planlandığı, amacı, hedefleri, yöntemleri 1-b) Hastalığın olası sebepleri 
BİLGİ: 2. Madde Araştırmanın yöntemi-metodolojisi 2.Tanı için girişimler 

Tanı için yapılacak gerekli girişimler kim tarafından nerede, ne şekilde ve nasıl 
yapılacağı, ne kadar süreceği, hastanın neler hissedeceği, işleme bağlı çıkabilecek 
komplikasyonlar, alternatif işlemler ve maliyetinin ne kadar olduğunu,

BİLGİ: 3. Madde 
a) Araştırmada uygulanacak tedaviler-yaklaşımlar
Araştırma sırasında uygulanacak olan invazif yöntemler dahil olmak üzere 
izlenecek veya gönüllüye uygulanacak yöntemlerin tümü, Araştırmanın deneysel 
kısımları

3-Kendisine uygulanacak tıbbi işlemler (TEDAVİ) 
3-a) Tedavi seçenekleri ve bu seçeneklerin getireceği fayda ve riskleri ile 
hastanın sağlığı üzerindeki olası etkilerini

b) Tetkikler
b1) Gönüllülerden elde edilecek olan biyolojik materyallerin hangi amaçla 
kullanılacağı, Biyolojik materyallerin analizlerinin yurdışında yapılıp 
yapılmayacağı hususunun açıklanması,

3- b) Tetkiklerde bilgilendirme ile yapılmalıdır. 

B2) Gönüllülerden elde edilen biyolojik materyaller üzerinde genetik 
araştırma yapılabilmesi için; “[Araştırmanın Açık Adı] araştırması 
kapsamında alınan biyolojik örneklerimin (kan, idrar vb); “Sadece yukarıda 
bahsi geçen araştırmada kullanılmasına izin veriyorum” veya “İleride 
yapılması planlanan tüm araştırmalarda kullanılmasına izin veriyorum” veya 
“hiçbir koşulda kullanılmasına izin vermiyorum” şeklinde uygun ifadenin 
işaretlendiği bilgi yer almalıdır.
c) Bilgilendirmenin devamlı olduğu
Araştırma konusuyla ilgili ve gönüllünün araştırmaya katılmaya devam etme 
isteğini etkileyebilecek yeni bilgiler elde edildiğinde gönüllünün veya yasal 
temsilcisinin zamanında bilgilendirileceği

3- c) Tedavi ve Gelişmeler Hakkında Bilgilendirme (Devamlı Bilgilendirme)

BİLGİ: 4. Madde ücret ödenmesi
a) İlgi mevzuat gereğince gerekiyorsa, gönüllüye verilecek tazminat ve/veya 
sağlanacak tedaviler
b) Varsa, gönüllülere yapılacak ulaşım, yemek gibi masraflara ilişkin ödemeler 
hakkındaki bilgiler

4- Ücret ödenmesi-sevk durumu
Ücretin nereden karşılanacağı konusu veücretlendirme konusu

BİLGİ: 5. Madde 
Varsa, farklı tedaviler için gönüllülerin araştırma gruplarına rastgele atanma 
olasılığının bulunduğu

5- Hasta yararına göre değişim (Dinamik tedavi Yaklaşımı) 
Tedavinin gelişen durum ve hasta yararına göre değişebileceği konusu

BİLGİ: 6. Madde İzlenecek yöntem
a) Araştırma sırasında uygulanacak olan invazif yöntemler dahil olmak üzere 
izlenecek veya gönüllüye uygulanacak yöntemlerin tümü

6- Tedavi süresi, hedeflenenler (İzlenecek yöntem) 
HHY Açıklama: Düşünülen müdahalenin türü ve hedefi (mümkün olduğunca teknik 
olmayan bir dille)
(Eşit sağlık hakkı çerçevesi: Tedavi ve süreci hakkında aydınlatma: olası tedavi 
seçenekleri ve riskleri, önerilen tedavi yönteminin türü, başarı şansı ve süresi)
En uygun ve en etkin tedavi yaklaşımları nelerdir, gerekçeleriniz?

b) Gönüllünün araştırmaya devam etmesi için öngörülen süre, Tedavi Süresi 
c) Araştırmaya katılması beklenen tahmini gönüllü sayısı,
BİLGİ: 7. Madde Gönüllünün sorumlulukları 7- Hasta sorumlulukları

a) Başvurduğu Sağlık Kurum ve Kuruluşunun Kurallarına Uyma Sorumluluğu
b) Çalışanlara Karşı Sorumlulukları
c) Diğer sorumluluklar (Aşağıda açıklanmaktadır)

BİLGİ: 8. Madde Araştırmanın deneysel kısımları
(DENEY: Etkisi ve sonucu belli olmayan bir yaklaşımı yapmak anlamındadır. 
Bu açıdan buradaki deney kavramı kısmen FAZ II ve temelde FAZ IV anlamında 
ele alınmalıdır)

8-Kendisine alternatif tedavi seçeneği sunulabileceği, ancak üzerinde deney 
yapılmayacağı

BİLGİ: 9. Madde Öngörülen riskler ve rahatsızlıklar
a) Araştırmanın beklenen yararları,öngörülebilir riskleri, zorlukları ve 
komplikasyonların tedavisi 
(Tedavinin sonuçları hakkında aydınlatma: verilen ilaçların kullanılışı ve olası yan 
etkileri)Tedavi yaparken çekindiğiniz veya dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
b) Gönüllünün (araştırma hamilelerde veya loğusalarda yapılacak ise embriyo, 
fetüs veya süt çocuklarının) maruz kalacağı öngörülen riskler veya rahatsızlıklar
c)Araştırmanın kişinin sağlığı ve şahsi özellikleri bakımından uygun olmayan 
yönleri ve çözümleri

9- Öngörülen riskler ve rahatsızlıklar(risk tablosu aşağıda sunulmaktadır)
Faydaları ve muhtemel sakıncaları (Uyarılar, riskler, kontraendikasyonlar, 
sakıncalar-çekinceler)
Tedavinin şekli, süresi, olası komplikasyonlarını
Araştırmadan makul ölçüde beklenen yarar/yararlarla ilgili olarak gönüllü açısından 
hedeflenen herhangi bir klinik yarar olmadığında gönüllünün bu durum hakkında 
bilgilendirildiği
HHY Açıklama: Müdahalenin bütün bedensel rizikoları
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BİLGİ: 10. Madde Klinik yarar olmayan yaklaşımlar
Araştırmadan makul ölçüde beklenen yararlarla ilgili olarak gönüllü 
açısından hedeflenen herhangi bir klinik yarar olmadığında gönüllünün
bu durum hakkında bilgilendirildiği,

10- Tedavinin palyatif, semptom giderici veya tedaviye yönelik olmadığı konusunda 
bilgilendirme (Yaşam Kalitesi Kavramı) 

BİLGİ: 11. Madde Alternatif yöntem Ve tedaviler
Gönüllüye uygulanabilecek olan alternatif yöntemler veya tedavi şeması ve 
bunların olası yarar ve riskleri,
B)Araştırmaya katılması beklenen tahmini gönüllü sayısı

11- Alternatif tıbbi müdahale usulleri
a) Gönüllüye uygulanabilecek olan alternatif yöntem(ler) veya tedavi şeması ve 
bunların olası yarar ve riskleri
HHY Açıklama: Müdahalenin alternatifleri ve müdahale edilmemesinin sonuçları
b) Alternatif yöntemlerin prognoz (süresi, seyri ve tahmini sonucu ) ve rizikoları

BİLGİ: 12. Madde Ret hakkı
Gönüllünün araştırmaya katılımının isteğe bağlı olduğu ve gönüllünün 
istediği zaman, herhangi bir cezaya veya yaptırıma maruz kalmaksızın, 
hiçbir hakkını kaybetmeksizin araştırmaya katılmayı reddedebileceği veya 
araştırmadan çekilebileceği,

12-Tedaviyi ret edebileceği
(Hasta kendi kararını verebilecek durumda ise geçerli olup, reşit olmayan veya bilinci 
olmayanların görüşü dikkate alınmaz. Veliler çocuklarının zararına olacak bir durumda 
tedaviyi ret etme hakkına sahip değildir. Yaşam hakkı en temel haktır. Doğmamışın da 
hakkı bu kapsamdadır.)

BİLGİ: 13. Madde Gizlilik
A) İzleyiciler, yoklama yapan kişiler, Etik Kurul, Bakanlık ve diğer ilgili 
sağlık otoritelerinin gönüllünün orijinal tıbbi kayıtlarına doğrudan 
erişimlerinin bulunabileceği, ancak bu bilgilerin gizli tutulacağı, yazılı 
bilgilendirilmiş gönüllü olur formunun imzalanmasıyla gönüllü veya 
yasal temsilcisinin söz konusu erişime izin vermiş olacağı,

13- Gizlilik temel ilkelerdendir

B) İlgili mevzuat gereğince gönüllünün kimliğini ortaya çıkaracak kayıtların 
gizli tutulacağı, kamuoyuna açıklanamayacağı; araştırma sonuçlarının 
yayımlanması halinde dahi gönüllünün kimliğinin gizli kalacağı,

BİLGİ: 14. Madde Kullanılacak ilaçların özellikleri, süresi, kullanım şekli, yan 
etkileri ve ilaçların etkileşimlerini

14- İlaçların özellikleri

BİLGİ: 15. Madde Araştırmanın yapılacağı ve devam ettirileceği şartlar
(Tehlikeler hakkında aydınlatma: tedavi yönteminin hastanın sağlığı için 
taşıdığı riskler)
a)Hastalıkta en çok çekindiğiniz ve korktuğunuz gelişme nedir? b)Hastalığın 
oluşturduğu temel sorunlar nelerdir? 

15- Hastalığın seyri ve neticeleri
(Komplikasyonlar Ve Yaşamsal Sağkalım) 
Hastalığın nasıl seyredebileceğini
Açıklama: 

BİLGİ: 16. Madde
A) Gönüllünün araştırmaya katılımının sona erdirilmesini gerektirecek 
durumlar ve/veya nedenler,
B) Tedavi sonrası sağlığı için istenilen yaşam tarzı ve evde bakım şeklini

16  a) Tedavi Sonlanması 
b) Tedavi Sonrası

BİLGİ: 17. Madde Gerektiğinde yeniden aynı konuda tıbbi yardıma nasıl 
ulaşacağını içerir

17- Yeniden tıbbı yardıma ulaşacağı yer (yasada istenen)

BİLGİ: 18. Madde Araştırmadan çekilme hakkı
Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formundaki tüm açıklamaları okudum. 
Bana, yukarıda konusu ve amacı belirtilen araştırma ile ilgili yazılı 
ve sözlü açıklama aşağıda adı belirtilen hekim tarafından yapıldı. 
Araştırmaya gönüllü olarak katıldığımı, istediğim zaman gerekçeli veya 
gerekçesiz olarak araştırmadan ayrılabileceğimi biliyorum.
Gönüllüyü araştırmaya katılması veya devam etmesi yönünde zorlamamalı 
veya uygunsuzca etkilememelidir.
(Tedaviyi kabul etmemesi durumunda hastalığın yaratacağı sonuçlar)
Hastalığın oluşturacağı süreçteki sorunlar? 

18- Tedavinin kabul edilmemesi halinde ortaya çıkabilecek muhtemel sonuçları 
 Gönüllünün sorumlulukları
Tedaviyi kabul veya reddetme durumlarında ortaya çıkabilecek fayda ve risklerini
Açıklama: 

HHY not aydınlatma ve rıza farklı kurul veya hekim tarafından yapılması: 
Rızayı alan hekimden farklıysa, müdahaleyi yapacak hekimin kimliği: Hastanın Özel Durumu Nedeniyle Belirtilmesi Gereken Hususlar
ARAŞTIRMADA: Gerekiyorsa olur işlemine tanık olan kişinin adı / soyadı / imzası / tarih yer almalı,
ARAŞTIRMADA: Gerekiyorsa yasal temsilcinin adı / soyadı / imzası / tarih yer almalı
ARAŞTIRMADA: Ayrıca, BGOF, gönüllü ve/veya yasal temsilcisinin yasal haklarını ortadan kaldıracak bir hüküm veya ifade içeremez ayrıca araştırmacıyı, 
kurumu, destekleyici veya bunların temsilcilerini kendi ihmallerinden kaynaklanan herhangi bir yükümlülükten kurtaracak hüküm veya ifade taşıyamaz.

Danışman/Konsültan Görüşü
Hastanın sorunlarının çoklu izlem gerektirdiği durumlarda ek konsültan görüşleri de dikkate alınabilir.

Dr. Notu/Yorumu: Açıklama: 

NOT: a) HHY= Hasta Hakları Yönetmeliğinde belirtilenler, AYRICA 19 Ağustos 2011 gün ve 28030 Sayılı Yönetmelik SUNULANLAR EKLENMİŞTİR, b) Açıklamalar = 
“Eşit Sağlık Hakkı Formu/EXPLANATORY Model’den de Yasa ve Yönetmelikler yanında ayrıca yararlanılmıştır. (Behrman, R.E. Kliegman, R.E. et all. Nelson Textbook 
of Pediatrics, 16th ed. W.B. Saunders Company, Philadelphia, 2000, sayfa.10) c) Gönüllüler üzerinde yapılacak çalışmalarda etik açıdan sorgulanması istenenler de 
ayrıca eklenmiştir.
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Yasal aydınlatılma biçimi öngörüsü

SAYIN İLGİLİ (Hasta, Hasta yakını veya ilgili 
birey)Hasta hakları Yönetmeliği (01.08.1998 tarihli 
ve 23420 Sayılı Resmi Gazete) çerçevesinde aşağıdaki 
açıklamalar yapılmaktadır. Bu yaklaşım ile yapılması 
öngörülen tıbbi işlemler hakkında bilgi vermek ama-
cını gütmektedir. Sizin sağlık personeli ile yapacağınız 
görüşmenin usullerini tanımlamaktadır. Sizinle bir-
likte, sizin bilginiz dâhilinde, sizin için en uygun olan 
yöntemi görüşülecek ve planlanan girişimin riskleri 
ve yan etkileri hakkında detaylı açıklama yapılacaktır. 
Bilgilendirmeyi takiben yapılacak işlemle ilgili olarak 
sizin talebiniz ve onayınız yazılı olarak alınacaktır. 
Ayrıca sormak istediğiniz ve belirtilmeyen şeyleri de 
sorabilirsiniz.

Bilgilendirme usulü; gerektiğinde tercüman kulla-
nılarak, hastanın anlayabileceği şekilde, tıbbi terimler 
mümkün olduğunca kullanılmadan, tereddüt ve şüp-
heye yer verilmeden ve hastanın ruhi durumuna uygun 
ve nazik bir ifade ile olmalıdır. Araştırmacı veya araş-
tırmacı tarafından görevlendirilen ve araştırma eki-
binden olan bir kişi, gönüllüyü veya yasal temsilcisini 
ilgili mevzuat doğrultusunda, araştırmanın ilgili bütün 
yönleri hakkında bilgilendirmelidir. Bilgilendirilmiş 
gönüllü olur formu dahil olmak üzere araştırma hak-
kındaki sözlü bilgi ve yazılı bilgi/belgelerde kullanıla-
cak dil, gönüllü/yasal temsilcisi ve/veya tarafsız tanığın 
anlayabileceği şekilde, teknik terimlerden olabildiğince 
uzak ve kullanılan bir dil olmalıdır. Bilgilendirilmiş gö-
nüllü oluru alabilmek için, araştırmacı veya araştırma-
cı tarafından görevlendirilen araştırma ekibinden bir 
kişi, araştırmanın ayrıntıları hakkında soru sormak ve 
araştırmaya katılıp katılmama kararını verebilmesi için 
gönüllüye veya yasal temsilcisine geniş bir zaman tanı-
malıdır. Araştırmaya ilişkin bütün sorular görevli tara-
fından gönüllüyü veya yasal temsilcisini tatmin edecek 
düzeyde cevaplandırılmalıdır.

Hasta rıza formu öncelikle şahıs kendisi, gerekti-
ğinde birinci derecede yakını sorumlu bir kişi veya 
veli-vasisi imzalar. Bu formda şahsın açık kimliği, pro-
tokol numarası, bilgilendirme formunda belirtilen hu-
suslardan haberdar olduğunu gösteren ifadesi yanında 

kendisine bu belgeleri veren ve imzalatan şahsın ismi ve 
imzası bulunur.

Kanuni temsilciden veya mahkemeden izin alınması zaman gerektire-
cek ve hastaya derhal müdahale edilmediği takdirde hayatı veya hayati or-
ganlarından birisi tehdit altına girecek ise, izin şartı aranmaz. Hayatı veya 
hayati organlardan birisini tehdit eden acil haller haricinde, rızanın her 
zaman geri alınması mümkündür. Rızanın geri alınması, hastanın tedaviyi 
reddetmesi anlamına gelir. Rızanın müdahale başladıktan sonra geri alın-
ması, ancak tıbbi yönden sakınca bulunmaması şartına bağlıdır.

Not: Yazılı bilgilendirilmiş gönüllü olur formu da-
hil olmak üzere araştırmaya ilişkin sözlü bilgilerin ve/
veya yazılı belgelerin hiçbirisi gönüllü/yasal temsilcisi-
nin yasal haklarını ortadan kaldıracak bir hüküm veya 
ifade içeremez; ayrıca araştırmacıyı, kurumu, destekle-
yici veya bunların temsilcilerini kendi ihmal/ihmalle-
rinden kaynaklanan herhangi bir yükümlülük/yüküm-
lülüklerinden kurtaracak hüküm veya ifade taşıyamaz.

Onam (Rıza)

Rıza ehliyeti
A. Hastanın yeterliği olmadığı durumlarda bilgilen-

dirilmiş onayı, hasta yakınından veya kanuni tem-
silcisinden alınır.

B. Kanuni temsilcinin onayının gerektiği ve yeterli 
olduğu hallerde dahi, mümkün olduğu kadar 18 
yaşın altındakilerin bilgilendirilmesi sağlanır. 7 
yaşından büyük çocukların anlatılanları anlayabi-
lecekleri ölçüde küçük veya kısıtlı olan hastanın 
dinlenmesi suretiyle tıbbi müdahaleye katılımı 
sağlanır.

C. Tedavinin sonucunu bütün yönleriyle anlama-
ya muktedir olan temyiz kudretine sahip (15 yaş 
üzeri) yetişkin çocukların onayı, zaruri hallerde 
uygulanacak tedavinin ailenin iznini aramayı ge-
rektirmeyecek nitelikte düşük riskli ve standart bir 
tedavi olması durumunda yeterli olur.

D. Yeterliğin zaman zaman kaybedildiği tekrarlayıcı 
hastalıklarda, hastadan yeterliği olduğu dönemde 
onu kaybettiği dönemlere ilişkin kararlar alması 
istenebilir. Hasta yeterliği olduğu dönemde geçer-
li bilgilendirilmiş onayını verdiğinde, yeterliğini 
kaybettiğinde kendisini temsil edecek kişiye yol 
gösterici ilkeler bırakarak, kendi değerleriyle teda-
visini yönlendirmeyi isteyebilir.
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Rıza (Hastanın beyanı)
Aşağıda Adı ve Soyadı olan Ben (veya hasta sahibi veya yakını/ailesi olarak)

1.  HHY göre Hastanın bilmesi gereken husus: 
 NOT: Başarıya yönelik bir taahhüt veya garantinin bulunmadığının belirtilmesi: Hiçbir tıbbi müdahale (tanı, tedavi, uygulama ve tüm tıbbi yaklaşımlar katılarak) 

hiçbir hekim sonuçta başarı ve garanti gibi taahhütte bulunamayacağının hasta/hasta yakınlarının bilmesi gerekmektedir. Hekim uygulamasında dikkat, özen 
eksikliği, ihmal gibi yaklaşımlarından dolayı sorumlu olmaktadır. 

2. HHY göre Sormak istediğiniz başka şeyler varsa sorun. Ne zaman isterseniz, hatta bu formu imzaladıktan sonra bile fikrinizi değiştirme hakkınız vardır.
3. HHY göre “Bilgilendirilmiş Onay Formunun” ne anlama geldiğini biliyorum.
 NOT: Hastanın ne anlama geldiğini bilmesi ve algılaması birçok nedenlerden dolayı tam beklenilmemesi hukuksal açıdan doğrudur. Bu açıdan bu yaklaşım, 

“bilgilendirilmiş rıza formunun ne anlama geldiği tarafıma anlatıldı ve sormak istediğim soruları sordum ve gereken cevaplar tarafıma iletildi, bunlar ekte 
sunulmaktadır” şeklinde ifade edilmesi gerektiği düşünülmektedir. 

4. HHY göre Bana verilen bilgilerin tamamını anladım ve bunu ifade edebilirim
 NOT: Yukarıda da ifade edildiği gibi hasta anladığı beyanında bulunsa bile hukuken bu beyanın eksik ve daha sonradan kabul edilmeme olasılığının olduğu 

bilinmelidir. Hekim sadece yazılı verdiği beyanı belirtmeli, anlama veya anlamama bireye kalmalıdır. Anlama boyutu sübjektif bir yargı olasılığını gündeme 
getirmektedir. 

5. HHY göre Yapılacak işlemden önce anestezinin ayrıntıları konusunda bir anestezi uzmanıyla konuşma fırsatına sahip olacağımı biliyorum. ( Bu yalnızca 
genel veya bölgesel anestezi yapılacak hastalar için geçerlidir)

 NOT: Sadece anestezi değil, tüm uzmanlık gerektiren işlemlerde ayrıca o işlemi yapacak uzmanında bilgilendirmesi veya bilgilendirme oluşturan kurula katılıp, 
katkıda bulunması gereklidir. 

6. HHY göre Önceden öngörülemeyen nedenlerle şu aşamada bilinmeyen bir tıbbi müdahalenin hayatımın kurtarılması veya sağlığıma gelebilecek ağır bir 
zararı önlemek amacıyla gerekli olması halinde bu tıbbi müdahaleye

NOT: Bir dava nedeniyle rıza almadan uterusu alınan bir kadının açtığı davada Yargıtay hekimi suçlu bulduğu bilinmelidir. Bu açıdan daha önceden hayati riskler 
anlatılmalı, nadir durumların oluşması durumunda ise Prima Facie (acil durum) gerekçesi ancak kabul görebilir. 

NOT Etik Kurulumuzun genel olarak vurguladığı noktalar aşağıda belirtilmektedir.
• USULE UYGUN: Yukarıda belirtilen konular Hasta Hakları Yönetmeliğine uygun olarak verilmiştir.
• DANIŞMANLIK: Sağlık Personeli/Hekimden danışmanlık hizmetini aldım. Sorduğum özel sorulara da ayrıca cevap aldım. Konuyu anladım.
• BİLGİLENDİRME: Yukarıda belirtilenleri okudum, hekiminden gerekli açıklamaları aldım, anlamadığım veya aklıma takılan konuları da tam olarak ilettiğimi, 
• TALEP ETME: Yapılacak veya hastalığı ile ilgili konuları/işlevi anladığımı; talep ettiğim girişimler /tedavi ile meydana gelebilecek istenmeyen durumlar tarafıma 

anlatıldı. Durumuma özel riskleri öğrendiğimi, hekimin kararıyla gerekli görülebilecek acil ek işlemleri kabul ettiğimi
• SONUÇLAR: Yapılacak işlemlerden sonra, bazı yakınmalarımın olabileceği, bunların da ayrıca yapılması gereken ek tıbbi yaklaşımlar olduğunu

NOT: 1) Türk Deontoloji Nizamnamesinde sözlü olabileceğini belirtirken, Yargıtay girişilen işlemler için Yazılı olmasının gerektiğini vurgulamaktadır. 2) Danıştay 
rızanın üçüncü taraf kişilerce yapılmasını gerekli görmektedir. 3) Onay ve Onam (rıza) hukuksal olarak farklıdır. 4) Bilgilendirme yapılmadan rıza alınmasının 
geçerli olmayacağı öngörülmektedir. 

Rıza kabul bölümü
a) Bilgi edindiğimi,
b) İşlemin yapılmasını talep ettiğimi (Araştırmalarda: “Söz konusu araştırmaya, hiçbir baskı ve zorlama olmaksızın kendi rızamla katılmayı  kabul

ediyorum.” benzeri ifadenin yer alması)
c) Öneriyi/işlemi kabul etmediğimi ve her türlü sorumluluğu yükleneceğimi/sonuçlara katlanacağımı 

Hasta hakları yönetmeliğine göre
a) Müsaade ediyorum (Araştırmalarda: Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formundaki tüm açıklamaları okudum. Bana, yukarıda konusu ve amacı belirtilen 

araştırma ile ilgili yazılı ve sözlü açıklama aşağıda adı belirtilen hekim tarafından yapıldı. Araştırmaya gönüllü olarak katıldığımı, istediğim zaman 
gerekçeli veya gerekçesiz olarak araştırmadan ayrılabileceğimi biliyorum)

b) Yakınlarımdan rıza alınması halinde müsaade ediyorum. Müsaade etmiyorum
c) Tedavim sırasında uygulanması gerekebilecek ek işlemler hakkında bana bilgi verildi.
d) Bu formda tanımlanan işlemi veya tedavi biçimini kabul ediyorum / kabul etmiyorum.

NOT: Müsaade (onay) verme ile rıza (talepte bulunma=ONAM) farklı hukuksal boyuttadır. Bu açıdan dikkat edilmesi gerekir. Ayrıca bilgi verildi değil, verilen bilgi 
sunulması gereklidir. Aynı şekilde kabul etme veya etmeme değil, talep etme ve talep etmeme durumunda karşılaşacağı sorunları (bilgilendirmede sunulan) eklemesi 
gereklidir. 

Belirtirim (beyan ederim).”
HHY göre: Tarih (gün/ay/yıl ve saat)

ADI ve SOYADI    İMZA

El yazısı ile adını soyadını yazıp imzalayacaktır.
Yakınlık Derecesi: (Kendisi, Hasta Yakın, Veli, Vasi)
HHY Şahidin imzası:

• Kabul etmeme gerekçesi (Hasta veya ailenin ifadesi)
NOT Bazı istisnalarda rıza beklenmeden işlev yapılması gerekebilir.

Sağlık personelinin/ hekimin onayı
Yapılacak girişim, sonuçlarını ve özellikle başvuranı ilgilendiren riskleri anlattığımı onaylarım.
Başvurana soru sorma fırsatım verdim ve bu soruları cevapladım. Tarih: ___/___/200
Adı Soyadı:
Uygulayan Personelin/Hekimin İmza

NOT: Formda hekimlerinde imzalarının bulunmasının gerekli olduğu belirgindir. Bu eklenmelidir. 
Gerektiğinde bağımsız üçüncü kişilerin imzaları (Hasta ve hekim ile doğrudan bağlantısı olmayan, doktor, hemşire, sekreter, avukat, noter gibi) 
ADI ve SOYADI (Bilim Dalı/ mesleği)
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Bilgilendirme usul ve esasları
a) Bilgi, hastanın anlayabileceği şekilde, sosyal ve kültürel düzeyine uygun, tıbbi terimler kullanılmadan, mümkün olduğunca sadeleştirilerek, tereddüt ve şüpheye yer 

verilmeden, hastanın ruhi durumuna uygun ve gerektiğinde soru sormasını teşvik edecek tarzda nazik bir ifade ile verilir.
b) Hasta, sağlık durumu konusunda sözlü olarak, tıbbi müdahaleyi yapacak sağlık çalışanı tarafından bilgilendirilir. Tıbbi müdahaleyi başka bir sağlık çalışanı 

yapacaksa -bu durumu da içeren- hususlar bilgilendirilmiş onay formuna yazılır ve şahitle birlikte imza altına alınır. Hastanın talep etmesi halinde, bizzat tıbbi 
müdahaleyi yapacak sağlık çalışanı tarafından bilgilendirilmesi ve soruların cevaplandırılması sağlanır.

c) Hasta, yapılacak tıbbi müdahale hakkında bilgilendirilerek, varsa kendisine tanınan müdahale seçenekleri arasından seçim yapabilmesine imkân tanınır.
d) Hastaya anlatılanları anlayıp anlamadığı sorularak, kendi ifadesiyle tekrar ettirilir ve anlaşılmayan hususlar tekrar anlatılır.
e) Sağlık durumu ile ilgili gereken bilgi bizzat hasta tarafından istenebilir. Hastanın, küçük, ayırt etme gücünden yoksun veya kısıtlı olması halinde yakını veya kanuni 

temsilcisi tarafından bilgi istenir.
f) Hasta, sağlık durumu hakkında bilgi almak ve tıbbi müdahaleye Onay göstermek üzere bir başkasına da yetki verebilir. Verilen yetkinin belgelendirilmesi gereklidir.
g) Hasta, tedavisi ile ilgilenen hekim dışında bir başka hekimden de sağlık durumu hakkında ikinci bir görüş talep edebilir.
h) Sağlık çalışanı, hastayı bilgilendirirken uygun ortamı sağlar ve hastanın mahremiyetine riayet eder.

Kabul edilemeyen rıza
Aşağıda belirtilen durumlarda bilgilendirilmiş onaylar kabul edilemez, geçersizdir.

a) Birinci fıkrada belirtilen Bilgilendirilmiş Onay Formundaki standartlara aykırı olarak alınan,
b) Bilgilendirme yapılmadan alınan,
c) Hasta haklarına ve yasalara uygun olmayacak şekilde alınan,
d)  Belli bir süreyi aşmış gebeliğin, tıbbi zaruret olmadan sonlandırılması için verilen,
e) Ötenazi, DNR (Do not Resüsite = Resüsitasyon yapmayın talimatı) için verilen,
f) Baskı, tehdit, eksik bilgilendirme ya da kandırma yoluyla alınan onaylar.

Hekimin ve çalışanların sorumlulukları
Hekimin ve Diğer Çalışanların Sorumlulukları

a) Tedaviden sorumlu hekim, hastanın bilgilendirilmiş onayının alınmasından doğrudan sorumludur.
b) Hastayı bilgilendiren hekim ile tedaviden sorumlu hekimin farklı olmasını zorunlu kılan durumlarda, bilgilendirmeyi yapan hekim bu durumu hastaya anlaşılır bir 

biçimde açıklar.
c) Bilgilendirme yapıldığının ve onayının alındığının ispatı sağlık çalışanının sorumluluğundadır.

Hasta sorumlulukları
Hastanın bir sağlık kurum ve kuruluşuna, ya da tababet icra edilen herhangi bir yere başvurmadan önce ve başvurduktan sonraki süreçte aşağıdaki sorumluluklarını 
yerine getirmiş olması gerekmektedir.

1. Başvurduğu Sağlık Kurum ve Kuruluşunun Kurallarına Uyma Sorumluluğu
a) Hasta; başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun hasta haklarına aykırı olmamak kaydıyla koyduğu kural ve uygulamalarına uymak zorundadır.
 b) Hasta, varsa Bakanlık ve Sosyal Güvenlik Kurumunca belirlenen sevk zincirine uymalıdır.
 c) Hasta; merkezi randevu sisteminden veya müstakil olarak randevulu hizmet veren bir sağlık kurum ve kuruluşundan sağlık hizmeti talep ediyorsa

 randevunun tarih ve saatine uyması ve değişiklikleri ilgili yere bildirmesi gerekir.
 d) Hasta; sağlık kurum ve kuruluşunun donanım, araç-gereç, tıbbi cihaz ve malzemelerine gereken özeni göstermek zarar vermesi halinde verdiği zararları   

 karşılamak zorundadır.
2. Çalışanlara Karşı Sorumlulukları

 a) Hasta, başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşundaki tüm çalışanlara karşı saygılı olmak zorundadır.
 b) Hasta, başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun güvenliğinden sorumlu personelin talimat ve yönlendirmelerine uymak, genel güvenliği aksatacak   

 hareketlerden uzak durmak zorundadır.
 c) Hasta, kayıt kabul vb idari işlemler sırasında diğer hastaların da haklarını gözetmek zorundadır.
 d) Hasta; yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediğini, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve tüm sağlığıyla   

 ilgili bilgileri tam, eksiksiz vermelidir.
 e) Hasta; bilgilendirilmiş onayı alındıktan sonra tedavi, bakım ve rehabilitasyon süresince kendisine yapılacak her türlü işlem ve müdahalede sağlık çalışanları   

 ile işbirliği içinde olmalıdır. 
 f) Hasta, başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun genel temizlik ve hijyen şartlarına uymak, temizlikten sorumlu çalışana gereken kolaylıkları göstermek 

zorundadır.
 g) Hasta, acil servise başvurması halinde hastalığının hayati tehlikeye yol açıp açmayacağı veya daha da ağırlaşıp ağırlaşmayacağı hususlarında sağlık 

çalışanınca verilen karara ve belirlenen aciliyet sırasına uymak zorundadır.
 h) Hasta, hasta haklan veya sosyal hizmet birimlerine başvurması halinde gerçeğe aykırı beyan vermemekle yükümlüdür.

3.  Tedavisi İle İlgili Önerilere Uyma Sorumluluğu
 a) Hasta; tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlayamadığı yerleri sormalıdır.
 b) Hastanın; tedavisiyle ilgili önerilere uyum sağlayamama durumu söz konusu ise bunu sağlık çalışanına bildirmesi gerekir.
 c) Hasta sağlık bakım ve taburculuk sonrası bakım planını beklendiği gibi doğru anlayıp anlamadığını belirtmesi gerekir.
 d) Hasta; uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.
 e) Hastalar, sağlık çalışanlarından tıp mesleğinin etiğine, ilgili mevzuata ve toplum ahlakına aykırı taleplerde bulunamazlar.

4. Diğer Sorumluluklar
 a) Hasta; sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek durumundadır.
 b) Hastalar somut olay ve belgelere dayanmaksızın sağlık çalışanlarını ve kurumlarını yıpratacak şekilde kamuoyu önünde hakaret ve suçlayıcı beyanatta   

 bulunamazlar.
 c) Hastalar ziyaretçilerini, sağlık kuruluşu tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde kabul etmelidir.
 d) Hastalar genel sorumlulukları kapsamında; kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymalı,   

 basit durumlarda kendi bakımlarını yapmalı ve uygunsa kan ya da organ bağışında bulunmalıdır.”
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Ek verilen bilgiler 

Hastanın ayrıca sorduğu sorular ve 
açıklamalar: 

Soru 1ve cevap. ____ 
Soru 2 ve cevap. ____ 

Diğer sorular ve cevapları

Yasal bilgilendirme ve onamın hukuksal 

öngörüsü

Yasal dayanak: 1.Anayasanın 17.Maddesi, 2. 5237 
Sayılı Türk Ceza Kanunu, 3. 4721 Sayılı Medeni 
Kanun, 4. 1219 Sayılı Tababet ve Şua-batı Sanatlarının 
Tarzı İcrasına dair Kanunun 70.maddesi, 5.Tıbbi 
Deontoloji Nizamnamesi (Resmi Gazete:19.2.1960, 
No:10436);13-14/2. Maddesi, 6. 2238 Sayılı Doku 
ve Organ Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli 
Hakkındaki Kanunun 7. Maddesi, 7. Hasta Hakları 
Yönetmeliği, Resmi 1998, Sayı:23420, 15, 18, 26, 30-
31 Maddeleri, 8. 2827 Nüfus Planlaması Hakkındaki 
Kanunun 4-6 Maddeleri

Uluslararası dayanak: 1. 1981 Lizbon Bildirgesi: 
Hasta Hakları, 2.Amsterdam, 28-30 Mart 1994, 
3. 1995 Dünya Tabipler Birliği, Bali/ Endonezya 
Bildirgesi, 4. Hasta haklarına ilişkin avrupa statüsü 
(ana sözleşmesi)* Roma, Kasım 2002.

Çalışmacılar tarafından oluşturulacak metin* 
(Yargıtay, yazılı olmasının zorunlu olduğunu 
belirtmiştir)

İkinci bölüm (Ortak Genel Bilgiler)

Gönüllü hakları, sağlığı ve güvenliğinin korunması 
için ilgili mevzuat hükümlerini daha ayrıntılı bir şekil-
de ele alabilir veya açıklayabilir. Kalite kontrolü, kalite 
güvencesi ve kaynak veri doğrulama için ihtiyaçlarının 
yanı sıra; kişisel bilgileri, etiketleme sistemlerini, verile-
rin analiz edilmesi ve yayımlanmasını, sigorta ve/veya 
tazminat sistemlerinin mevcudiyetini korumak için alı-
nacak önlemler
• Yaralanma durumunda ve/veya araştırmayla ilgili 

daha fazla bilgi elde edilebilecek ve 24 saat ulaşıla-
bilecek bir temas noktası

• Araştırmacıların, araştırma hemşiresinin ve diğer 
ilgili kişilerin isimleri ve iletişim bilgileri

• Araştırmanın sona ermesinden sonra takip için 
planlanan herhangi bir yöntem (örneğin gen trans-
feri tıbbi ürünlerini kapsayan araştırmalarda gönül-
lünün takibi) ve/veya takip süreci sırasındaki bulgu-
lara bağlı olarak gerekebilecek ilave bakıma ilişkin 
planlar

• Mali kaynaklar
• Etik Kurulun olumlu görüşü
• Gönüllünün mahremiyet hakları ve kişisel verileri-

nin korunmasını sağlayacak yöntemler:
• Kodlamaya ilişkin yöntemler,
• Kod anahtarları ile ilgili düzenlemeler (anahtarı sak-

lamaktan sorumlu ve erişimi yapacak olan kişinin 
ismi),

• Gönüllü numunelerinin ve bilgilerinin saklı tutul-
ması durumunda:

• Veri ve numunelere kimin erişebileceği,
• Saklı tutulma süresi ve yeri,
• Numuneler ve sonuçları saklamaktan sorumlu 

kişi/kişilerin ismi,
• Alıkoyulmuş, teşhis edilebilir bir numunenin ana-

lizine ilişkin yöntem,
• Analizden sonra numunelerin bir araya toplanması 

veya imhasına ilişkin yöntemler.
• Gönüllünün, kendisine ait hangi verilerin kaydedil-

diği hakkında bilgi elde etme hakkının yanı sıra; ka-
yıtlara ait hatalar varsa bunların düzeltilmesini isteme 
hakkı,

• Gönüllünün ve/veya yasal temsilcisinin araştırma-
ya katılma olurunu geri çekme hakkı.

• Araştırmaya katılma olurunun geri çekilmesi du-
rumunda veri tabanına yeni hiçbir verinin ilave 
edilmeyeceği ve ilgili mevzuat hükümlerine göre 
gönüllünün ve/veya yasal temsilcisinin daha fazla 
analiz yapılmasını önlemek için önceden alınmış 
teşhis edilebilir bütün numunelerinin imha edil-
mesini gerekli görebileceği hakkı

• Gönüllüden alınmış materyal(ler) üzerinde, araştır-
ma planlanırken öngörülmemiş ancak araştırma sı-
rasında ihtiyaç duyulmuş yeni analiz(ler) hakkında 
gönüllünün ve/veya yasal temsilcisinin bilgilendi-
rilme hakkı. (Bu durumda, araştırmacı, gönüllüden 
yeni bir izin almak zorunda kalabilir ve gönüllü ilgili 
mevzuata göre kendisine ait numune(ler) üzerinde 
daha fazla analiz yapılmasını reddetme hakkına 
sahiptir.)

• Ödemeler: Etik Kurul, gönüllülere yapılacak 
ödemelerin gönüller üzerinde herhangi bir zor-
lamaya sebep olmaması veya olumsuz bir etki 
yapmaması yönünden ödeme tutarını ve ödeme 
yöntemini incelemelidir. Gönüllülere yapılacak 
ödemeler gönüllüler arasında eşit olmalı, salt ola-
rak gönüllünün araştırmayı tamamlaması koşulu-
na bağlı olmamalıdır. Etik Kurul, gönüllülere ya-
pılacak ödemelerin miktarı, yöntemleri ve ödeme 
planı hakkındaki bilgilerin yazılı bilgilendirilmiş 
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gönüllü olur formunda ve gönüllülere sağlanacak 
olan diğer yazılı belgelerde yer almasını sağlama-
lıdır. Ödemenin gönüllüler arasında eşit olarak 
dağıtılmasının nasıl yapılacağı hususu da açıkça 
belirtilmelidir. Aydınlatma ve Onam Formunda; 
mevcutsa, gönüllünün araştırmaya katılımından 
dolayı verilmesi öngörülen ödeme planı, Mevcutsa, 
gönüllünün araştırmaya katılımından dolayı ma-
ruz kalacağı öngörülen masraflar;

• Tıbbi bakım: Araştırmacı veya yardımcı araştır-
macı olan nitelikli bir hekim (veya diş hekimi) 
araştırmayla ilgili tıbbi (veya dental) kararların alın-
masından sorumludur. Araştırmacı ve araştırmanın 
yürütüldüğü yer, gönüllünün araştırmaya katılması 
sırasında ve sonrasında, klinik açıdan anlamlı labo-
ratuvar değerleri de dahil olmak üzere araştırmayla 
ilgili herhangi bir advers etki meydana gelmesi du-
rumunda gönüllüye yeterli tıbbi bakım verilmesini 
sağlamalıdır. Araştırmacı, seyreden bir hastalığın 
yanı sıra, araştırma sırasında veya sonradan meyda-
na gelen ve araştırmacının fark ettiği diğer hastalık-
lar için bir tıbbi bakım gerektiğinde gönüllüyü bu 
konuda bilgilendirmelidir. Gönüllünün tıbbi bakı-
mından sorumlu başka bir hekim varsa ve gönüllü 
bu hekime araştırmaya katıldığına dair bilgi verilme-
sini kabul ederse, araştırmacının ilgili hekime bilgi 
vermesi önerilmektedir. Gönüllü, araştırmadan 
erken çekilmesinin nedenlerini belirtmek zorunda 
değildir. Ancak araştırmacı, gönüllünün hakları-
na saygı göstermek şartıyla, araştırmadan çekilme 
nedeni/nedenlerini anlamak için makul bir çaba 
gösterebilir. 

• Kayıtların gizliliği: Hasta ve hekim arasındaki 
kayıtların gizliliği esas olmasına karşın, gereken bi-
limsel ve etiksel inceleme yapılabilmesi için, yetkili 
mercilerce kayıtların her zaman incelemeye açık 
olduğu kabul edilmelidir. Temel olarak hastanın 
güveni ve emniyeti esas alınmalıdır. İzleyici(ler), 
yoklama yapan kişi(ler), Etik Kurul, Bakanlık ve 
diğer ilgili sağlık otoritelerinin gönüllünün oriji-
nal tıbbi kayıtlarına doğrudan erişimlerinin bu-
lunabileceği, ancak bu bilgilerin gizli tutulacağı, 
yazılı bilgilendirilmiş gönüllü olur formunun im-
zalanmasıyla gönüllü veya yasal temsilcisinin söz 
konusu erişime izin vermiş olacağı ve ayrıca ilgili 
mevzuat gereğince gönüllünün kimliğini ortaya 
çıkaracak kayıtların gizli tutulacağı, kamuoyuna 
açıklanamayacağı; araştırma sonuçlarının yayım-
lanması halinde bile gönüllünün kimliğinin gizli 
kalacağı kabul edilmelidir. 

Yasal öngörü(yönetmelik)

Yönetmelik 5(c-j): Genel Esaslar: Gönüllü haklarına 
ve etik kurallara saygı gösterilir. araştırmaya iştirak etmek 
üzere gönüllü olmak isteyen kişi veya yasal temsilcisi, 
araştırmaya başlanılmadan önce; araştırmanın amacı, 
metodolojisi, beklenen yararları, öngörülebilir riskleri, 
zorlukları, kişinin sağlığı ve şahsi özellikleri bakımından 
uygun olmayan yönleri ve araştırmanın yapılacağı ve de-
vam ettirileceği şartlar hakkında, sorumlu araştırmacı 
veya araştırma ekibinden yetkili birisi tarafından yeterin-
ce ve anlayabileceği şekilde bilgilendirilir. Gönüllünün 
serbest iradesi ile araştırmaya dahil edileceğine dair 
oluru alınır ve bu durum (ç) bendinde yer alan bilgi-
lendirmeye yönelik hususları kapsayan Bilgilendirilmiş 
Gönüllü Olur Formu ile belgelenir. Bilgilendirilmiş 
Gönüllü Olur Formu üç nüsha halinde düzenlenir. Bu 
nüshalardan biri imza karşılığında gönüllüye verilir, biri 
araştırma ana dosyasına konulur, diğeri ise araştırmacı-
da kalır. Araştırma acıyı, rahatsızlığı, korkuyu, hastanın 
hastalığı ve yaşı ile ilgili herhangi bir riski mümkün olan 
en alt düzeye indirecek biçimde tasarlanır. Çocuklar, 
gebeler, loğusa ve emziren kadınlar ile kısıtlı gönüllü-
lerin iştirak ettiği araştırmalarda, risk ve hastalığa bağlı 
ilerleme safhaları hakkında gönüllü veya yasal temsilcisi 
özel bir biçimde uyarılır ve bu durum Bilgilendirilmiş 
Gönüllü Olur Formu ile belgelendirilir. Gönüllünün, 
kendi sağlığı ve araştırmanın gidişatı hakkında istediği 
zaman bilgi alabilmesi ve bu amaçla irtibat kurabilme-
si için araştırma ekibinden en az bir kişi görevlendirilir. 
Gönüllü, gerekçeli veya gerekçesiz olarak, kendi rızasıyla, 
istediği zaman araştırmadan ayrılabilir ve bundan dolayı 
sonraki tıbbi takibi ve tedavisi esnasında mevcut hakla-
rından herhangi bir kayba uğratılamaz. Sigorta teminatı 
dışında, gönüllülerin araştırmaya iştiraki veya devamı-
nın sağlanması için destekleyici tarafından herhangi bir 
ikna edici teşvik veya mali teklifte bulunulamaz. Ancak 
gönüllülerin araştırmaya iştiraki ile ortaya çıkacak mas-
raflar araştırma bütçesinde belirtilir ve bu bütçeden kar-
şılanır. Farmakokinetik ve biyoeşdeğerlik çalışmalarında 
gönüllülere ücret ödenmesi söz konusu olursa, bunun 
protokolde belirtilmesi gerekir. Gönüllünün hastalığı-
nın gerektirdiği durumlarda Bakanlığın vereceği izinler 
dışında gönüllüler aynı anda birden fazla araştırmaya 
iştirak edemez. Araştırmaya iştirak eden gönüllünün 
tıbbi takip ve tedavisi ile ilgili kararlar, bunların gerekli 
kıldığı mesleki nitelikleri haiz hekim veya diş hekimine 
aittir. Araştırma sonucunda elde edilecek bilgilerin ya-
yımlanması durumunda da gönüllünün kimlik bilgileri 
açıklanamaz.
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Yönetmelik 6-9: Uyulması gerekenler: Gönüllünün 
5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi uyarınca 
araştırma ile ilgili olarak yeterince ve anlayabileceği 
şekilde bilgilendirilmesinden sonra yazılı olarak olu-
ru alınır ve bu durum Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur 
Formu ile belgelendirilir. Tanığa ihtiyaç duyulduğu 
durumlarda, araştırma ile ilgisi bulunanlar tanıklık 
yapamaz. Araştırmaların bir parçası olarak gönüllü-
den alınan numunede genetik araştırma yapılacağı ya 
da sperm veya ovum gibi germ hücreleri alınacağı tak-
dirde, gönüllüden her çalışma için ayrı bir olur alınır. 
Gönüllünün olur verememesi durumunda yasal temsil-
cisi yetkilidir. Gönüllüden hukuka veya ahlaka aykırı 
şekilde olur alınamaz. Çocuk kendisine verilen bilgi 
hakkında değerlendirme yapabilecek ve bu konuda bir 
kanaate varabilecek kapasitede ise, araştırmaya iştirak 
etmeyi reddetmesi veya araştırmanın herhangi bir saf-
hasında araştırmadan çekilme yönünde istekte bulun-
ması durumunda araştırmadan çıkarılır. Etik Kurul, 
araştırmayla ilgili klinik, etik ve psikososyal problem-
ler konusunda çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı bir 
hekim tarafından bilgilendirilir ve protokol bu yönde 
değerlendirilir. Çocuklarda yapılacak klinik araştırma-
lar için çocukların araştırmaya iştiraki ile ortaya çıkacak 
zorunlu masrafların karşılanması dışında herhangi ikna 
edici bir teşvik veya mali yönden önerilerde bulunu-
lamaz. Gebeler, loğusalar ve emziren kadınlar üzerin-
de araştırma yapılamaz. Ancak araştırma konusunun 
doğrudan gebe, loğusa veya emziren kadınları ilgilen-
dirmesi veya sadece gebe, loğusa veya emziren kadınlar-
da incelenebilir klinik bir durum olması durumunda, 
araştırma gönüllü sağlığı açısından öngörülebilir ciddi 
bir risk taşımıyor ve araştırmanın gönüllülere doğru-
dan bir fayda sağlayacağı umuluyor ise, 5 inci mad-
dede belirtilen hususlar da dikkate alınmak suretiyle 
aşağıdaki hususlar çerçevesinde gebeler, loğusalar ve 
emziren kadınlar üzerinde araştırma yapılmasına izin 
verilebilir: Gebe, loğusa veya emziren kadınlar, araş-
tırmaya iştirak etmeyi reddetmeleri veya araştırmanın 

herhangi bir safhasında araştırmadan çekilme yönünde 
istekte bulunmaları durumunda araştırmadan çıkarılır. 
Araştırılacak ürünün gebeler, loğusalar ve emziren ka-
dınlar üzerinde bilinen herhangi bir riskinin olmadığı 
konusunda genel tıbbi bir kanaatin bulunması veya 
araştırılan ürünün gebe, loğusa veya emziren kadına 
sağlayacağı faydaların bu üründen kaynaklanacak risk-
lerden daha fazla olması gerekir. Yoğun bakımdaki has-
talar, askeri görevini yapan er ve erbaşlar dahil olmak 
üzere 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni 
Kanununun 405 ila 408 inci maddelerinde tanımlanan 
kısıtlılık halleri kapsamındaki kişiler üzerinde araştır-
ma yapılamaz. Ancak araştırma konusunun doğrudan 
kısıtlıları ilgilendiren ya da sadece kısıtlılarda incelene-
bilir bir durum olması halinde veya kısıtlının hastalı-
ğıyla ilgili mevcut tedavi seçeneklerinin tamamen tü-
ketildiği durumlarda, araştırma kısıtlı sağlığı açısından 
öngörülebilir ciddi bir risk taşımıyor ve araştırmanın 
kısıtlılara doğrudan bir fayda sağlayacağı umuluyor 
ise, 5 inci maddede belirtilen hususlar da dikkate alın-
mak suretiyle, aşağıdaki hususlar çerçevesinde kısıtlılar 
üzerinde araştırma yapılmasına izin verilebilir: Kısıtlı 
ve/veya yasal temsilcisi 5 inci maddenin birinci fıkra-
sının (ç) bendi uyarınca bilgilendirildikten sonra yasal 
temsilcinin yazılı oluru alınır. Kısıtlı, kendisine verilen 
bilgi hakkında değerlendirme yaparak bu konuda kana-
ate varabilme kapasitesine sahip ise, araştırmaya iştirak 
etmeyi reddetmesi durumu veya araştırmanın herhangi 
bir safhasında araştırmadan çekilme yönündeki isteği 
dikkate alınır ve araştırmadan çıkarılır. Araştırılacak 
ürünün kısıtlılar üzerinde bilinen herhangi bir riskinin 
olmadığı konusunda genel tıbbi bir kanaatin bulunması 
veya araştırılan ürünün kısıtlıya sağlayacağı faydaların 
bu üründen kaynaklanacak risklerden daha fazla olma-
sı gerekir. Kısıtlılarda yapılacak klinik araştırmalar için 
kısıtlıların araştırmaya iştiraki ile ortaya çıkacak zorun-
lu masrafların karşılanması dışında herhangi ikna edici 
bir teşvik veya mali yönden önerilerde bulunulamaz.
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Gönüllüler ilgili temeller 

Gönüllü olması hakkında (ayrı belge veya araştırma protokolünde ayrıntılı verilmeli); a) Yöntemler (farklı mer-
kezlerde ayrı ise belirtilmelidir), b) İlanla gönüllü aranması (önerilen yöntemler açıklanmalıdır), 

Risk Tablosu (19 ağustos 2011 gün ve 28030 sayılı yönetmelik)
Risk yok ya da minimum risk Minimum riskte küçük artış Minimum riskte küçük artıştan fazlası

• Anamnez alma
• Klinik muayene
• Oksolojik ölçümler
• Tanner evreleri
• Davranış testi
• Psikolojik test*
• Yaşam kalitesi değerlendirmesi
• Venipunktür*
• Topuktan kan alma
• Parmaktan kan alma*
• Subkutan enjeksiyon
• Torbaya idrar toplama*
• Solunum havasının nemini toplama
• Tükürük ya da balgam toplama
• Saç örneği alma
• Tıbbi tedavinin parçası olarak vücuttan doku 

örneği alma*
• Topik analjezi*
• Gaita testleri
• Biyoempedansmetre
• Transkutan oksijen satürasyonu 

monitörizasyonu (pals oksimetre)*
• Kan basıncı monitörizasyonu
• Elektroensefalografi
• Elektrokardiyografi
• Görme/işitme testleri
• Oftalmoskopi
• Timpanometri
• Akciğer işlev testleri (pik akımı, dışarı verilen 

NO, spirometri)
• Oral glukoz tolerans testi
• Ultrason taraması
• Dijital amplifikasyonlu göğüs ya da kol-

bacak röntgeni*
• Kararlı izotop muayenesi

• Endoluminal ya da suprapubik sondayla 
idrar toplama

• Arteriyal ponksiyon
• Umbilikal kateter
• pH ölçümü
• Nazogastrik tüp takılması ve kullanımı
• Transkutan oksijen ya da karbondioksit 

basıncının monitörizasyonu
• Elektrofizyolojik ölçümler (uyarımla)
• Egzersiz testleri 8ergometri, spiroergometri)
• Yüksek volümlü pulmoner işlev testi 

(bebeklerde)
• Periferal damar yolları
• Polisomnografi
• Açlık koşulları (≥ yemek)
• Omurilikten sıvı çekme (CSF)
• Kemik iliği aspirasyonu
• MRI taraması
• Dijital amplifikasyonlu göğüs ya da 

kol-bacak röntgenleri dışındaki röntgen 
çekimleri

• CT taraması*
• Röntgenli DEXA kemik yoğunluğu ölçümü
• Kontrast madde kullanımı
• Parasentez
• Deri punch biyopsisi
• Hava yolu ya da deri hiperreaktivite yükleme 

testi

• Kalp kateterizasyonu
• Endoskopi
• Biyopsi
• Tıbbi tedavi kapsamında yapılan ameliyatlar ya da standart 

cerrahi prosedürün değiştirilmesi
• Sedasyon
• Anestezi
• Sistemik analjezi
• Hipoglisemi testi
• Kararlı olmayan izotop kullanımı
• PET taraması

19 Ağustos 2011 gün ve 28030 Sayılı Yönetmelik 
gereği iletilen form (Örnektir)

Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu (BGOF) as-
gari olarak aşağıda belirtilen başlıkları içermelidir:

1. Çalışmanın bir araştırma olduğu,
2. Araştırmanın amacı,
3. Araştırmada uygulanacak tedaviler, 
4. Varsa, farklı tedaviler için gönüllülerin araştırma 

gruplarına rastgele atanma olasılığının bulunduğu,
5. Araştırma sırasında uygulanacak olan invazif yön-

temler dahil olmak üzere izlenecek veya gönüllüye 
uygulanacak yöntemlerin tümü,

6. Gönüllünün sorumlulukları,
7. Araştırmanın deneysel kısımları,

8. Gönüllünün (araştırma hamilelerde veya loğusa-
larda yapılacak ise embriyo, fetüs veya süt çocuk-
larının) maruz kalacağı öngörülen riskler veya 
rahatsızlıklar,

9. Araştırmadan makul ölçüde beklenen yararlarla il-
gili olarak gönüllü açısından hedeflenen herhangi 
bir klinik yarar olmadığında gönüllünün bu du-
rum hakkında bilgilendirildiği,

10. Gönüllüye uygulanabilecek olan alternatif yön-
temler veya tedavi şeması ve bunların olası yarar ve 
riskleri,

11. İlgi mevzuat gereğince gerekiyorsa, gönüllüye veri-
lecek tazminat ve/veya sağlanacak tedaviler,

12. Varsa, gönüllülere yapılacak ulaşım, yemek gibi 
masraflara ilişkin ödemeler hakkındaki bilgiler,
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13. Gönüllünün araştırmaya katılımının isteğe bağlı 
olduğu ve gönüllünün istediği zaman, herhangi bir 
cezaya veya yaptırıma maruz kalmaksızın, hiçbir 
hakkını kaybetmeksizin araştırmaya katılmayı red-
dedebileceği veya araştırmadan çekilebileceği,

14. İzleyiciler, yoklama yapan kişiler, Etik Kurul, 
Bakanlık ve diğer ilgili sağlık otoritelerinin gö-
nüllünün orijinal tıbbi kayıtlarına doğrudan eri-
şimlerinin bulunabileceği, ancak bu bilgilerin gizli 
tutulacağı, yazılı bilgilendirilmiş gönüllü olur for-
munun imzalanmasıyla gönüllü veya yasal temsil-
cisinin söz konusu erişime izin vermiş olacağı,

15. İlgili mevzuat gereğince gönüllünün kimliğini 
ortaya çıkaracak kayıtların gizli tutulacağı, kamu-
oyuna açıklanamayacağı; araştırma sonuçlarının 
yayımlanması halinde dahi gönüllünün kimliğinin 
gizli kalacağı,

16. Araştırma konusuyla ilgili ve gönüllünün araştır-
maya katılmaya devam etme isteğini etkileyebile-
cek yeni bilgiler elde edildiğinde gönüllünün veya 
yasal temsilcisinin zamanında bilgilendirileceği,

17. Gönüllünün araştırma hakkında veya araştırmayla 
ilgili herhangi bir advers olay hakkında daha fazla 
bilgi temin edebilmesi için temasa geçebileceği ki-
şiler ve/veya araştırmacı ile bunlara günün 24 saa-
tinde erişebileceği telefon numaraları,

18. Gönüllünün araştırmaya katılımının sona erdiril-
mesini gerektirecek durumlar ve/veya nedenler,

19. Gönüllünün araştırmaya devam etmesi için öngö-
rülen süre,

20. Araştırmaya katılması beklenen tahmini gönüllü 
sayısı,

21. Gönüllülerden elde edilecek olan biyolojik mater-
yallerin hangi amaçla kullanılacağı,

22. Biyolojik materyallerin analizlerinin yurdışında 
yapılıp yapılmayacağı hususunun açıklanması,

23. “Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formundaki tüm 
açıklamaları okudum. Bana, yukarıda konusu ve 
amacı belirtilen araştırma ile ilgili yazılı ve sözlü 
açıklama aşağıda adı belirtilen hekim tarafından 
yapıldı. Araştırmaya gönüllü olarak katıldığımı, 
istediğim zaman gerekçeli veya gerekçesiz olarak 
araştırmadan ayrılabileceğimi biliyorum.” benzeri 
ifadenin yer alması,

24. “Söz konusu araştırmaya, hiçbir baskı ve zorlama 
olmaksızın kendi rızamla katılmayı kabul ediyo-
rum.” benzeri ifadenin yer alması,

25. Gönüllünün adı / soyadı / imzası / tarih yer almalı,
26. Araştırma ekibinde yer alan ve yetkin bir araştır-

macının adı / soyadı / imzası / tarih yer almalı,
27. Gerekiyorsa olur işlemine tanık olan kişinin adı / 

soyadı / imzası / tarih yer almalı,
28. Gerekiyorsa yasal temsilcinin adı / soyadı / imzası 

/ tarih yer almalı,
29. Gönüllülerden elde edilen biyolojik materyal-

ler üzerinde genetik araştırma yapılabilmesi için; 
“[Araştırmanın Açık Adı] araştırması kapsamın-
da alınan biyolojik örneklerimin (kan, idrar vb.); 
“Sadece yukarıda bahsi geçen araştırmada kulla-
nılmasına izin veriyorum” veya “İleride yapılması 
planlanan tüm araştırmalarda kullanılmasına izin 
veriyorum” veya“hiçbir koşulda kullanılmasına 
izin vermiyorum” şeklinde uygun ifadenin işaret-
lendiği bilgi yer almalıdır.

30. Ayrıca, BGOF, gönüllü ve/veya yasal temsilcisinin 
yasal haklarını ortadan kaldıracak bir hüküm veya 
ifade içeremez ayrıca araştırmacıyı, kurumu, des-
tekleyici veya bunların temsilcilerini kendi ihmal-
lerinden kaynaklanan herhangi bir yükümlülükten 
kurtaracak hüküm veya ifade taşıyamaz.
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GEÇ PRETERM BEBEKLER: 

TANIM VE EPİDEMİYOLOJİ

Doç. Dr. Ahmet Karadağ 
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 
Neonatoloji Bilim Dalı, Malatya

T
üm dünyada yaklaşık her sekiz bebekten biri 
preterm olarak doğmaktadır. Preterm doğum-
lar bebek mortalitesinin ve morditesinin başta 

gelen nedenlerinden biridir. Bir preterm yenidoğan 
demek için getasyonel olarak <37 hafta olması gerek-
mektedir. Ancak viabilitenin oldukça küçük haftalara 
inmesinden dolayı preterm olan 23 haftalık bebeklerle 
preterm olan 36 haftalık bebeklerin farklı ele alınması 
zorunluluğu vardır. Bu nedenle 2005 yılında Amerika 
Ulusal Sağlık Enstitüsü pretermler için bazı tanımla-
malar önerdi. Bu tanımlamadan sonra ≥32 ve <37 haf-
ta arasındaki bebeklere verilen ‘near term’, ‘late preterm’, 
‘marginally preterm’, ‘moderate preterm’, ve ‘borderline 
preterm’ gibi terminolojiler yerine gestasyonel yaş 34 
0/7 ile 36 6/7 arasında olan pretermlere geç preterm 
(late preterm), terminolojisi yerine, gestasyon yaşı 32 
0/7 ile 33 6/7 hafta arasında olan pretermlere “mode-
rate preterm” terminolojisinin kullanılmasını önerdi. 

Tüm pretermlerin yaklaşık %72’si 34-36 hafta, 
%12’si 32-33 hafta, %10’u 28-31 hafta ve %6’sı da 28 
hafta altındaki gestasyonel haftalarda doğmaktadırlar. 
Bu oran pretermler arasında en büyük grubu geç pre-
termlerin oluşturduğunu göstermektedir.  

Geç preterm doğumun sebepleri arasında çoğul 
gebelikler, konjenital malformasyonlar, maternal ya-
şın düşük ya da fazla olması, ırk gibi nedenler en başta 
gelmektedir. 

Geç pretermler daha çok term muamelesi gör-
melerinden ve doğum sırasındaki sorunlarının daha 
düşük gestasyonel haftalı pretermlere göre daha az 
olmasından dolayı önemli bir çok sorunları göz ardı 
edilen bir gruptur. Ancak unutulmalıdır ki, geç pre-
termlerin morbidite ve mortalitesi term bebeklerden 
daha yüksektir. Bu nedenle geç pretermlik ve ilgili 
sorunlar iyi bilinmeli ve bu bebeklere gereken dikkat 
gösterilmelidir.
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GEÇ PRETERM BEBEKLERDE MORTALİTE VE 

MORBİDİTE

Eray Esra Önal
Gazi  Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Ankara

G
eç preterm (34 0/7 - 36 6/7 hafta) ve erken term 
(37 0/7 - 38 6/7 hafta) yenidoğanların doğumu 
takiben erken dönemde ve taburculuk sonra-

sı dönemde morbidite ve mortalite riskleri, geç term 
olarak sınıflandırılan ve 39 0/7 ile 40 6/7 hafta arasında 
doğanlara kıyasla daha fazladır. Geç preterm bebekler 
uzun yıllar hem sağlık çalışanları hem de aileler tarafın-
dan normal kabul edilmiş, artmış riskleri ilk kez 2005 
yılında ciddi olarak gündeme gelmiştir (1). Bu tarihten 
itibaren çalışmalar, geç preterm bebeklerin doğumu 
takiben hastaneye yatırılma oranlarının 3.5 kat, mor-
talitenin 4.6 kat fazla olduğunu ortaya koymuştur (2). 
Sonuçta, yenidoğan yoğun bakım ünitesine yatışların 
önemli bir kısmını oluştururlar. Çok daha yakın bir 
zamanda ise erken term tanımı gündeme gelmiştir ve 
bu bebeklerin morbiditeleri ile ilgili gözlemler halen 
devam etmektedir.

Geç preterm bebekler, doğum odasında daha yük-
sek oranlarda canlandırma gereksinimi gösterirler. Geç 
preterm olmanın yanı sıra, ikiz gebelik, maternal hi-
pertansiyon, erkek cinsiyet ve elektif sezaryen gibi fak-
törler de doğum odası canlandırması riskini ek olarak 
arttırmaktadır (3). 

Geç preterm bebekler fizyolojik ve metabolik olarak 
matürasyonlarını tamamlamış oldukları için doğum 
sonrası adaptasyonları gecikir. Buna bağlı olarak respi-
ratuvar distres sendromu, yenidoğanın geçici takipnesi, 
pulmoner hipertansiyon gibi solunumsal sorunlar ya-
şama ve solunum desteğine gereksinim duyma riskleri 
artmıştır. Bir çalışmada solunum desteği gereksinimi 
34 haftalık doğan bebeklerde % 20 olarak bildirilmiştir. 
Otuz dört haftadan 38 haftaya doğru gebelik yaşında-
ki her bir haftalık artış bu riski 2-3 kat azaltmaktadır 
(4). Benzer şekilde ölüm ve/veya ağır nörolojik hastalık 

(iskemik ensefalopati, intrakraniyal kanama, konvülsi-
yon gibi) riski 34 haftada %1.7 iken, 38 haftada %0.15’e 
geriler (4).

Geç preterm bebekler, daha düşük doğum ağırlıkları 
nedeniyle vücut sıcaklıklarını düzenleyemez ve doğum-
dan itibaren hipotermiye girebilirler. Doğum odasında 
hipotermiye karşı ayrıca önlem alınması önemlidir. 
Soğuk stresi zaten gecikmiş pulmoner adaptasyonu 
daha da kötü etkileyip solunum yetmezliğini kolaylaş-
tırabilir (5).

Bu bebeklerde görülen hipotermi, beslenme güç-
lükleri gibi sorunlarla birlikte ve bunlarla ilişkili ola-
rak hipoglisemi de sıktır ve değişik çalışmalarda %8- 
16 arasında değişen oranlarda bildirilmiştir (6,7). 
Emmeleri güç ve yavaştır. Ayrıca glukoz homeostazını 
sağlayacak metabolik mekanizmaları da tam gelişme-
miştir. Birlikte intrauterin büyüme geriliğinin varlığı, 
bu bebeklerde hipoglisemi riskini daha da arttırır. Bu 
bebeklerin doğumdan itibaren emzirme danışmanlığı 
almaları ve beslenmelerinin yakın izlemi önemlidir.

Artmış bilirubin üretimi, karaciğerin immatüritesi 
nedeniyle azalmış konjugasyon ve beslenmesin geç ve 
yetersizliğine bağlı olarak enterohepatik dolaşımın ar-
tışı sonucu geç preterm bebeklerde sarılık sık görülür. 
Bu bebeklerin yarıya yakını sarılık nedeniyle hastaneye 
yatırılırlar (8). 

Geç pretermlerde, erken ve geç sepsis, menenjit ve 
pnömoni gibi ciddi enfeksiyonların gelişme riski de 
ciddi olarak artmıştır (9). 

Geç preterm bebeklerin erken neonatal dönemde ola-
sı risklerini bilerek yakından izlenmeleri olası morbidite 
ve mortalitenin önlenmesi açısından önemlidir. Geç pre-
term ve erken term doğumların nedenlerinin saptanarak, 
azaltılması için gerekli stratejilerin geliştirmesi gerekir. 
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GEÇ PREMATÜRELERDE UZUN DÖNEM PROGNOZ

Uz. Dr. Sultan Kavuncuoğlu

Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

P
rematüre doğumlar; riskli yeni doğanın önemli 
bölümünü oluşturur. Otuz yedi haftadan küçük 
yenidoğanlar prematüre olarak tanımlansada 

morbidite ve mortalite özellikleri bakımından sınıflan-
maya gereksinimi vardır. Literatürde çok düşük doğum 
ağırlıklı (<32 hafta), (ÇDDA) prematürelerin morbi-
tite ve mortalitesi ile bir çok çalışma yapılmış erken ve 
geç morbiditeler, prognoz tartışılmıştır. 

Prematüre doğumların %70-75’ini oluşturan geç 
prematüreler 2005 yılındaUlusal Sağlık Enstitüsü 
(NIH) tarafından 336/7 ile 370/7 hafta arasını orta de-
recede prematürelik, 34 0/7 ile 366/7 hafta arasını ise 
geç prematürelik olarak tanımlamıştır (1). 2007’de 
Amerika Pediatri Akademisi (AAP) geç prematürelik 
sınırlarını 340/7 -366//7 olarak tanımlarken, 37-416/7 haf-
tayı term, 42 hafta ve üzerini postterm olarak kabul et-
miştir (2).

Geç prematüreliğe neden başlıca maternal risk fak-
törleri; preeklampsi, hipertansiyon, korioamnionit ve 
plasenta anomalilerine (ablasyon ve dekolman plasenta) 
bağlı kanamalar ve önlenemeyen Hellp Sendromudur. 
Bu risk faktörleri aynı zamanda prematürenin uzun sü-
reli izleminde prognozu etkileyen sorunlardır. 

Geç prematürelerin erken dönem problemleri 
değerlendirildiğinde;
1. Hipotermi 
2. Hiperbilirubinemi 
3. Apne ve solunum problemleri 
4. Beslenme sorunları 
5. Hipoglisemi başlıca sorunlardır.
 Geç prematürelerin doğum salonunda canlandırma, 

gereksinimi term gruba göre daha fazla olduğu ve 
hipotermiye maruz kaldığı bildirilmektedir (3). 

‘’Düşük bilirubin kernikterus’’, geç prematürelerde 
20mg/dl altındaki değerle oluşan kernikterus için kul-
lanılan terimdir. Özellikle haftasına göre iri prematü-
relerin term gibi algılanması bu soruna neden olur (4). 
Otuz beş hafta ve 2500 gr altındaki yeni doğanlar için 
hazırlanan hiperbilirubinemi rehberi olmadığı için bu 
sorunla karşılaşılır. Bu nedenle taburculukta bilirubin 
kontrolü ve erken poliklinik kontrolü önemlidir. Sarıcı 
ve ark. (5) çalışmasında geç prematürelerin en yüksek 
bilirubin düzeyinin 5-7. günler arasında seyrettiğini 
term gruba göre 2.4 kat daha fazla görüldüğünü rapor 
etmiştir. 

Solunum problemleri geç prematürelerde termlere 
göre 7 kat daha fazla olup (6,7) RDS sıklığı %5,2, TTN 
sıklığı %4 olarak bildirilmiştir (8, 9) Bir çalışmada %40 
sıklıkta surfaktan kullanılması rapor edilmiştir. Kötü 
seyirli TTN ve pnömoni prognozu etkileyen önemli 
morbiditelerdir. 

Geç prematürelerin yaşadığı akut morbiditeler 
(YBÜ) yoğun bakım ünitesine yatış sıklığını ve süresi-
ni etkilemektedir. 34 – 36 haftalık prematürelerde yatış 
sıklığı 38 haftalık gruba göre 3 – 9 kat daha fazladır. 

Akar ve ark. çalışmasında taburculuktan sonra özel-
likle ilk yıl için tekrarlayan hastaneye yatış sıklığı geç 
prematürelerde %34, ÇDDA grupta %48 olarak rapor 
etmişlerdir. Yatış endikasyonlarına bakıldığında; solu-
num problemleri, hiberbilirubinemi, anemi, sepsis ve 
cerrahi tedavi en sık nedenlerdir (10). 

Literatürde genel olarak prematürelerde major nö-
romotor sekel oranı %7 -30 sıklıkta bildirilmiş, sereb-
ral palsi, körlük, sağırlık, epilepsi, posthemorajik hid-
rosefali olarak sıralanmıştır (11-13) Serebral palsi bir 
çalışmada geç prematürelerde de %3,5 , Akar ve ark’nın 
çalışmasında %1.2 sıklıkta (10,14) bildirilmiştir. 
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Sağırlık veya işitme azlığı term bebeklerde 1/800 
sıklıkta, prematürelerde ise 43/1000 canlı olarak bildi-
rilmektedir (15,16). Akar ve ark. (10)’nın çalışmasında 
geç prematürelerde sağırlık saptamazken %3,7 sıklıkta 
hafif işitme kaybı tanımlanmıştır. Bu çalışmada kontrol 
grubundaki ÇDDA olgularda ise %1.2 sağırlık %9.2 
sıklıkta hafif işitme kaybı tanımlanmıştır. 

Epilepsi küçük prematürelerin önemli bir nörolojik 
sorunu olduğu kadar geç prematürelerin de morbidite-
sidir. Geç prematürelerde beyin gelişim %60 düzeyinde 
olup, risk faktörleri (asfiksi, GMIVH, inme vs) epilep-
siye zemin hazırlar (1). Akar ve ark. çalışmasında epi-
lepsi büyük prematürelerde % 0.8, ÇDDA grupta %2,4 
sıklıkta saptanmıştır. 

Geç prematürelerde minör nörolojik sekeller özel-
likle okul çağında ön plana çıkıp, davranış sorunları 
(hiperaktivite) psikayatrik bozukluklar, dikkat eksikli-
ği başlıcalarıdır. Dil gelişiminde gerilik sözel ve sayısal 
zekâyı etkilemektedir. Bu nedenle çocuklar okuma ve 
yazmada sorun yaşamaktadır (17). 

Prematürelerde somatik büyüme bir çok faktörden 
etkilenmektedir. Gebelik haftası, doğum ağırlığı, intra-
uterin büyüme geriliği, yoğun bakım ünitesinde izlem, 
RDS, BPD, ciddi GMIVH, NEK, anne sütü alamama, 
nöromotor gerilik sıralanabilir (17,18). Akar ve ark. 

42 aylık geç prematürelerle ÇDDA prematüreleri kar-
şılaştırdıkları çalışmada geç prematürelerin %2’sinin 
ÇDDA grubunun %4.9’unun boyca 3. persantil altın-
da kaldığını bildirmişlerdir. Ağırlıkça büyüme geriliği 
sırasıyla %4.5 ve %9.2 olarak saptanmıştır. Büyümeyi 
yakalama oranlarında iki grup arasında istatistiksel an-
lamda fark bulunamamıştır. 

Tomashek KM ve ark. (19) büyük prematürelerde 
mortalitenin term bebeklere göre 3 kat fazla olduğunu 
rapor etmişlerdir. Ünitemizde 2002 - 2011 yılları ara-
sında 3. düzey yoğun bakım ünitesinde izlenen 1232 
geç prematüre ve term yenidoğanda total mortalite 
%12.2 olarak bulunmuştur (20). 743 geç prematürenin 
62 (%8.4 )’si, 489 term yenidoğanın 88 (%18)’i exitus 
olmuştur. Term grupta kaybedilenlerin yaklaşık yarısı-
nı konjenital anomaliler oluştururken, geç prematüre-
lerin yaklaşık üçte birinin sepsis ve solunum sıkıntısı en 
önemli ölüm nedenleriydi. 

Sonuç olarak geç prematüreler devam eden prema-
türelik sorunlarının büyük kısmını yaşamaktadır. Bu 
nedenle küçük prematürelerde olduğu gibi, gerek erken 
yenidoğan dönemi gerekse uzun dönem somatik ve nö-
rogelişimsel izlemde multidisipliner olarak değerlendi-
rilip gerekli rehabilitasyon ve eğitim desteğinin veril-
mesi önemli bir halk sağlığı hizmetidir. 
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S
ystemic infection (sepsis) and its consequences 
remains a major cause of morbidity and mortal-
ity for preterm newborn infants. Infection relat-

ed mortality has been reported as 21% in very low birth 
weight infants, 33% in infants <28 weeks gestation and 
41% in small for gestation (SGA) infants born at <32 
weeks. In a cohort of preterm SGA infants mortality 
was 42% in infants with proven culture positive sepsis, 
and 24% following coagulase negative Staphylococcal 
(CONS) sepsis. A report from the US National 
Institute of Child Health and Development found that 
low birth weight survivors of newborn sepsis had an in-
creased risk of cerebral palsy, and low psychomotor and 
developmental index [Stoll et al. 2004].

Newborn, and especially preterm infants are im-
munologically immature, with low immunoglobulin 
levels, poor neutrophil production and function (Carr 
1990] and lymphocytes which have down regulated 
production of pro-inflammatory cytokines such as in-
terferon gamma. Each of these deficiencies are believed 
to contribute to susceptibility to bacterial sepsis and 
consequently have been therapeutic targets for neona-
tal sepsis prevention.

The greatest experimental effort over the past two 
decades has been directed at the prevention of sepsis and 
sepsis-related mortality through the use of intravenous 
immunoglobulin (IvIg) or the haemopoietic colony 
stimulating factors G-CSF and GM-CSF [Carr 2012].

During the 1990s several studies recruited newborn 
infants into randomised trials of prophylactic IvIg. 
Although these achieved a small reduction in sepsis 
incidence, they did not reduce mortality [Ohlsson & 
Lacy 2004]. The use of IvIg, commenced at the time 
of sepsis to reduce mortality was more encouraging 

[Ohlsson & Lacy 2010] and these early studies led to 
the International Immunotherapy Study [INIS Study 
Group 2011], which recruited almost 3,500 infants 
with proven or suspected serious infection, to receive 
two doses of IvIg or placebo. Reporting 2 years after trial 
closure, the 2 year mortality was almost identical, 18% 
for infants who received either active IvIg or placebo.

Trials using G-CSF or GM-CSF as prophylaxis to 
prevent neutropenia or as a therapeutic intervention in 
parallel with antibiotics to reduce mortality associated 
with sepsis and neutropenia have likewise been pursued 
since the late 1990s. The earliest, non-randomised trials of 
G-CSF to increase neutrophil counts in infants with early 
postnatal neutropenia were encouraging, with improved 
survival in treated infants. Randomised trials, giving 
G-CSF to infants with suspected late onset sepsis proved 
difficult to recruit into, and the small number of studies 
completed gave inconclusive results [Carr et al. 2003]. 

Two large randomised prophylactic studies with 
slightly different designs, one commencing GM-CSF 
in small for gestation preterm infants irrespective of 
neutrophil count, and the other commencing G-CSF 
in response to the development of postnatal neutro-
penia, were completed and reported in 2009 [Carr et 
al. 2009; Kuhn et al. 2009]. Neither led to a reduction 
in rates of sepsis, or all cause mortality. However the 
PROGRAMS trial of prophylactic GM-CSF gave im-
portant insight into the inter-relationship of neutro-
penia, sepsis, mortality and longer term outcomes in 
small for gestation preterm infants, and these findings 
will be presented.

Other, non-biological agents that have been investigated 
to reduce sepsis incidence or reduce sepsis-related mortality, 
are bovine lactoferrin [Mihatsch 2010 ] and pentoxyfylline 
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[Haque KN 2011]. Based on evidence to date, both agents 
have some effect, but the evidence does not yet support the 
use of either outside a clinical trial setting.

Current attention is most closely focused on the use 
of probiotics. Evidence in building that probiotic supple-
ments given to preterm infants may reduce necrotising 
enterocolitis. However international opinion is that fur-
ther trial evidence is needed [Deshpande G, 2010]. The 
ProPrems probiotic study in Australia and New Zealand, 
which has the incidence of NEC as the primary outcome, 
and the PIPS Study in the UK which has the occurrence 
of blood culture positive sepsis or NEC as primary out-
comes, should provide important evidence as to whether 
probiotics are both safe and of clinical benefit.
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N
itrik oksit, membranları kolayca geçebilme 
özelliği olan, oldukça lipofilik bir moleküldür. 
Nitrik oksit sentezleyen enzimlerin (NOS) 

katalize ettiği bir dizi reaksiyon sonucunda L-arginin, 
NO’ya ve L-sitrülin’e dönüşür. 

Nitrik oksit sentezleyen enzimin 3 farklı izoformu 
vardır. Bu izoenzimlere özgü genler kromozom 7 (en-
dotelyal NOS-eNOS), 12 (nöral NOS-nNOS) ve 17 
(indüklenebilen NOS-iNOS) üzerinde bulunmuştur. 
Nitrik oksit sentezleyen enzim-I ya da nNOS ve NOS-
III ya da eNOS sürekli, ancak az miktarda ve kalsiyuma 
bağımlı olarak (enzim aktivasyonu için hücre içi kalsi-
yumun artması gerekir) salınır. Nöral dokularda NOS-I 
ve vasküler endotelde ise NOSIII bulunur. Solunum 
yolu epitelinde ve çeşitli diğer hücrelerde NOS-II ya 
da iNOS bulunur (kalsiyuma bağımlı değildir). Özgül 
sitokinlerin indüklemesi sonrasında fazla miktarda sal-
gılanır. İnterferon-g, IL-1 b, TNF-a, endotoksin veya 
egzotoksinlerce indüklenmesi sonucunda NOS-I ve 
NOSIII’ten (ikisi birlikte, constitutive NOS-cNOS 
olarak adlandırılmaktadır) 1000 kat daha fazla NO 
sentezleyebilmektedir. Glukokortikosteroidler bu in-
düksiyonu ve NO sentezini inhibe eder. 

Nitrik oksit bir kez sentezlendikten sonra hızla he-
def dokulara yayılır ve hücre içinde guanilat siklaz enzi-
mini aktive ederek düz kas kasılmasını sağlayan “cyclic 
guanosine monophosphate” (cGMP) miktarını artırır. 
cGMP düz kas kasılması, vasküler tonüs ve kan akışı-
nın düzenlenmesinde önemli rol oynar. Selektif pul-
moner vazodilatör etkisi saptandıktan sonra iNO’nun 
pulmoner hipertansiyon tedavisinde kullanımı günde-
me gelmiştir.

Yapılan çalışmalar ve ilgili kılavuzlar; doğum haftası 
≥ 35 hafta olan ve standart tedavilere yanıt vermeyen, 

intrakraniyal kanaması olmayan ve hipoksemik solu-
num yetmezliği tanılı bebekler için iNO kullanımını 
önermektedir. İdeal olarak, iNO tedavisi alacak tüm 
yenidoğanlara siyanotik konjenital kalp hastalığını 
ekarte etmek ve pulmoner arter basıncını izleyebilmek 
için ekokardiyografik inceleme yapılmalıdır, iNO teda-
visinin genellikle, oksijenizasyon indeksi (Oİ = FiO2 x 
ortalama havayolu basıncı x 100/PaO2) değeri 20-25 
üzerine çıktığında veya %100 oksijen ile optimal so-
lunum destek tedavilerine rağmen, PaO2 basıncı de-
ğeri 100 mmHg altında kalan bebeklerde başlanması 
önerilmektedir. 

iNO tedavisi, yenidoğanlarda yanıta ve kliniğin 
ağırlığına göre genellikle 1-80 ppm dozda kullanılır. 
Ancak, 40 ppm den daha büyük dozlarda ek yararlar 
olmaksızın toksisite riskinde artış söz konusudur. Bu 
nedenle başlangıç dozu olarak 20 ppm olarak öneril-
mektedir. Olumlu yanıt kriteri; 30 dakikadan daha kısa 
süre içinde PaO2 değerlerinde en az 20 mmHg artış ol-
masıdır. Aksi durumda, iNO dozu 40 ppm’e kadar artı-
rılabilir. Prematüre bebeklerde ise kullanılan başlangıç 
dozu olarak 10 ppm ve en yüksek doz olarak da 20 ppm 
önerilmektedir. Tedavi süresince, inhale edilen hava 
içerisindeki NO2 konsantrasyonu da izlenmeli ve 0.5 
ppm altında olacak şekilde mümkün olduğunca kadar 
düşük tutulmalıdır. 

iNO tedavisinde doz azaltma veya ayırmaya başla-
ma endikasyonu için önerilen kriterler; 4-6 saatlik sta-
bilizasyon periyodu sonrasında, FiO2 konsantrasyonu 
% 60-80 değerlerine kadar azaltıldığında veya OI ≤ 
10 olarak hesaplanması şeklindedir. Oİ takip edilme-
li, 10 dan daha küçük değerlerde olduğu sürece iNO 
dozu %50 şeklinde, 4-6 saatlik periodlarda azaltılması 
yapılmalıdır. iNO dozu 5 ppm e ulaştıktan sonra, her 
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4-6 saatte bir 1 ppm azaltma şeklinde doz daha yavaş 
azaltılmalı, bu sırada FiO2’nin 60 ‘ın altında ve PaO2 
basıncının 50’in üzerinde kalmasına dikkat edilmelidir. 
Gerekirse bir önceki doza dönülebilir. iNO tedavisinin 
süresi hakkında kesin bir öneri yoktur. Ancak, yanıtın 
olumlu olduğu olgularda bile en erken 24-48 saat süren 
bir ayırma dönemi ve toplamda 48-96 saat tedavi sü-
resi bulunmaktadır. Birçok çalışmada ortalama 1 hafta 
kadar iNO süresi bildirilmiştir. Eğer, 1 haftalık sürece 
rağmen iNO tedavisi yanıt vermiyorsa başarısız kabul 
edilmesi ve altta ek veya başka bir pulmoner veya kardi-
yak patolojinin araştırılması önerilmektedir. 

Cochrane Collaboration tarafından yayınlanan 
sistematik bir metaanalizde, 10 ppm ile 80 ppm doz-
da iNO tedavisinin plasebo ya da standart tedavilerle 
kıyaslandığında, Oİ baz alındığında anlamlı olacak şe-
kilde oksijenizasyonu (ortalama Oİ farkı 45.49 [% 95 
CI: 34,66-56,3] düzelttiği ve PPHN olan bebeklerde 
ölüm veya ECMO gereksinimi insidansını ( 0.68 [% 95 
CI: 0,59-0,79]) belirgin olarak azalttığı gösterilmiştir. 
Ancak asıl etkinin, mortaliteyi azaltmaktan çok (0.91 
[% 95 CI: 0,60-1,37]) ECMO ihtiyacını belirgin ola-
rak azaltma şeklinde olduğu görülmektedir (0.63 [% 
95 CI: 0,54-0,75]). Benzer şekilde; iNO tedavisinin; 
konjenital diafragma hernisi olan bebeklerde de morta-
lite insidansını (1.09 [% 95 CI: 0,95-1,26]) azaltmada 
etkili olmadığı belirtilmektedir. 

Genel olarak; göreceli daha düşük Oİ (15-25) dü-
zeylerinde başlanan iNO tedavisinin, daha yüksek Oİ 
(> 25) değerlerinde başlanan iNO tedavisine göre mor-
talite veya ECMO ihtiyacını azaltmada fark olmaksı-
zın oksijenizasyonu belirgin olarak düzelttiği gösteril-
miştir. iNO tedavisinin uzun dönem sonuçları henüz 
net olarak ortaya konamamış olsa da nörogelişimsel 
açıdan (0.97 [% 95 CI: 0,66-1,44]) bir etkisi olmadığı 
belirtilmektedir. 

Pulmoner hipertansiyonu olan 35 haftadan daha 
küçük prematüre bebeklerde iNO kullanımı hakkında 
ise; 14 randomize kontrollü çalışmanın değerlendiril-
diği Cochrane metanalizi çalışmasında; yüksek oksijen 

ve yüksek ortalama havayolu basıncı ihtiyacı olan pre-
matüre bebeklerde, doğum sonrası ilk bir iki gün içinde 
yapılan iNO erken kurtarma tedavisinin mortalite veya 
bronkopulmoner displazi (BPD) azaltılması üzerine 
hiçbir etkisinin olmadığı (0.94 [% 95 CI: 0,87-1,01]) 
gösterilmiştir.

Doğum ağırlığı 1000 gr üzerinde olan prematüre 
bebeklerde entübe edildiğinde rutin olarak iNO kul-
lanımı hakkında iki çalışmada ise ölüm veya BPD açı-
sından küçük bir azalma ( 0.91 [% 95 CI: 0,84-0,99]) 
gösterilmiştir. iNO tedavi alan prematüre bebeklerde; 
şiddetli intraventriküler hemoraji veya periventriküler 
lökomalazi riskinde bir artış olmasına rağmen, (1.16 [ % 
95 CI: 0,93-1,44]); 1000 gr üzeri entübe bebekler için 
rutin tedavi olarak iNO kullanıldığında ise bir azalma 
söz konusudur (0.70 [% 95 CI: 0,53-0,91]). 

iNO tedavisinin ana komplikasyonları, methemog-
lobinemi, NO2 üretimi, trombosit fonksiyon bozuk-
lukları, kanama diyatezleri ve surfaktan disfonksiyonu 
olarak belirtilmektedir. Ancak, başlangıç dozunun 20 
ppm ve maksimal dozun 40 ppm olduğu protokoller-
de bu yan etkilerin yok denecek kadar minimal ve az 
sıklıkta olduğu rapor edilmiştir. NO2 ‘ nin 5 ppm üze-
rine çıktığında sitotoksik ve akciğer parankimine zarar 
verici olduğu gösterildiğinden genellikle 3 ppm üzerin-
de dikkatli olunması önerilmektedir. Methemoglobin 
düzeyleri sık sık ölçülmeli ve % 2.5’dan daha düşük 
olmasına dikkat edilmelidir. Standart iNO dozları ile 
methemoglobinemi görülmesi beklenmez. Prematüre 
bebeklerin; methemoglobin redüktaz düzeyleri daha az 
olduğu için methemoglobin toksisitesi açısından daha 
yüksek risk altında olduğu unutulmamalıdır. Ancak; 
prematüre bebek çalışmalarında da 20 ppm ‘den daha 
düşük iNO dozlarında methemoglobin düzeylerinde 
anlamlı yükselme saptanmamıştır. 

Sonuç olarak; iNO tedavisi kontrol edilmediğin-
de toksik olabilen ve istenmeyen sonuçlara ulaşabilen 
ancak zamanında ve yerinde endikasyonla uygulanıp 
kesildiğinde yüz güldürücü sonuçlara sahip “iki uçlu” 
pahalı bir tedavidir. 
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P
latelet production in the fetus begins around 5 
weeks after conception and by the end of the 
second trimester has established a normal adult 

range, between 150-450 x109/l. However data from the 
1980s recorded that 22% to 35% of babies admitted to 
neonatal intensive care developed thrombocytopenia 
below this range, rising to 70% of babies <1000g in the 
current era [Christensen 2006]. Reference ranges de-
rived from a large population of babies having blood 
counts in hospital show a lower (5th centile) limit of 
105 x109/l for those born ≤32 weeks, and 125 x109/l 
for those >32 weeks gestation [Wiedmeier 2009].

This review will concentrate on thrombocytopenia 
related to prematurity, infection and other acquired 
perinatal causes, and not consider the more clearly de-
fined immune mediated syndromes of neonatal alloim-
mune thrombocytopenia (NAIT) and immune throm-
bocytopenia (ITP), or rarer congenital and inherited 
aetiologies

The most common mechanism underlying neonatal 
thrombocytopenia is impaired platelet production, usu-
ally present at birth or within the first few days. Most of 
these are preterm babies from pregnancies complicated 
by placental insufficiency or fetal hypoxia. In vitro stud-
ies find megakaryocytes and their precursors reduced 
in number with high blood levels of thrombopoeitin 
[Murray & Roberts 1996]. Beyond 72 hours, platelet 
consumption and/or sequestration is the major cause 
of a fall in platelet count, associated with perinatal as-
phyxia, sepsis, or necrotising enterocolitis [Roberts & 
Murray 2003]. In many cases of the smallest and most 
preterm infants, both mechanisms may work together 
to exacerbate and prolong the low platelet count. The 
clinical consequence of thrombocytopenia is perhaps 

further complicated by evidence, in vitro, of reduced 
platelet function for a few days after preterm birth. 

The consequence of thrombocytopenia is bleeding. 
In adult haem-oncology practice prophylactic platelet 
transfusion are given to maintain a platelet count >10 
x109/l in a stable patient, with the target level increased 
to 15-20 x109/l in septic patients. This is sufficient 
to prevent clinically apparent bleeding. In newborn 
infants it has been more difficult to establish a ‘safe’ 
threshold, particularly in preterm infants at the great-
est risk of periventricular haemorrhage (PVA). A ran-
domised trial conducted 20 years ago found that trans-
fusion of platelets to infants with mild to moderate 
thrombocytopenia (50-100 x109/l) did not reduce the 
incidence of PVH in treated preterm infants compared 
to those not transfused [Andrew 1993].

In an attempt to provide an evidence base for neona-
tal transfusion, a recent UK study documented bleeding 
and treatment of neonates admitted to seven regional 
NICU, who developed ‘severe thrombocytopenia’ dur-
ing their time in hospital [Stanworth 2009]. Babies were 
enrolled into this observational study only once they had 
developed ‘severe thrombocytopenia’, defined as a plate-
let count <60 x109/l. Major haemorrhage (PVH, pul-
monary, or renal haemorrhage) and minor haemorrhage 
(eg. blood stained secretions from ET or NG tubes, or 
oozing from venepuncture sites) were recorded. 

169 infants with platelet counts <60 x109/l were 
identified and enrolled for longitudinal study. This rep-
resented 5% of all NICU admissions during the study 
period. 82% of these infants had at least one recorded 
bleeding episode, but only 15 infants (9%) had an epi-
sode of severe haemorrhage after enrollment, 9 of these 
cases being PVH. In contrast 31 enrolled infants had 
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already developed grade 3 or 4 PVH before study enroll-
ment, at a time when the platelet count was >60 x109/l. 

The strongest predictors of bleeding events were: 
<34 weeks gestational age, severe thrombocytopenia 
(<60 x109/l) within the first 10 postnatal days and ne-
crotising enterocolitis. Severe haemorrhage mostly oc-
curred in infants <28 weeks. Of note, there seemed to 
be little correlation between bleeding and the degree of 
thrombocytopenia. For example, 34% of study infants 
developed platelet counts <20 x109/l, but only 1 in 10 
of these had bleeding classed as severe.

With such an imprecise relationship between plate-
let count and clinically important haemorrhage, it is 
not surprising that there is no recommended platelet 
transfusion threshold. Possible practice algorithms will 
be discussed.

Finally, the potential role of synthetic thrombopoi-
etin (Tpo)-mimetic peptides, which have been found 
effective at stimulation adult platelet production, need 
to be considered, but have yet to be explored as thera-
pies for thrombocytopenic newborns [Sallmon 2010].
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P
eripartum asfiksi gelişmiş ülkelerde bile her 100 
yenidoğandan bir - beş tanesini etkilemektedir. 
Orta derecede veya ağır etkilenmiş hipoksik is-

kemik ansefalopati (HİE) tanısı alan bebeklerin ölüm 
riski %15-20 arasında ve kalanlarda nörolojik sekel ris-
ki %25 cıvarındadır. Klinik ve deneysel çalışmalar nö-
ronal zedelenmenin iki fazda olduğunu göstermekte-
dir. Hipoksik zedelenme çok şiddetli ise erken nöronal 
ölüm olmakta, daha sonra 6 saatlik bir latent periyodu 
takiben nöronal zedelemenin ikinci periyodu hipere-
mi, sitotoksik ödem, eksitosinlerin birikimi, nitrik ok-
sit sentezi ve serbest radikal zedelenmesine bağlı olarak 
ortaya çıkar, basit olarak reperfüzyon zedelenmesi ola-
rak açıklanabilir. Bu iki dönem arasındaki altı saat teda-
vi penceresini oluşturur. 1950 lerden beri hipoterminin 
HİE tedavisi için kullanılabileceği fikri vardır ancak bu 
fikir 1990 yılında erişkinlerin travmatik veya arrest son-
rası beyin korumasında kullanılmıştır. Hayvan çalışma-
larında bu yöntemin perinatal hipoksi tedavisinde kul-
lanılabileceğinin gösterilmesi ile yenidoğan bebeklerde 
hipotermi tedavi amaçlı kullanılmaya başlamıştır. 

Terapötik hipotermi ile beyin yapılarının ve bazal 
gangliyonların ısısının 32- 34 dereceye düşürülmesi 
amaçlanır. İki ayrı yöntem kullanılmaktadır. Total vü-
cut soğutması ve hafif sistemik hipotermi ile birlikte 
selektif baş soğutması. Çalışmalarda derin beyin yapı-
larının soğutulmasının ancak vücut ısısı 34 derece cı-
varına düşürüldüğünde uygun olduğu gösterilmiştir. 
Hipoterminin etki mekanizması serebral metaboliz-
mada azalma, ödemin engellenmesi, enerji ütilizasyo-
nunun azalması, sitotoksik aminoasit ve nirtik oksit 
birikiminin azaltılması, platelet aktivating faktör ve inf-
lamatuvar kaskadın inhibisyonu, serbest radikal aktivi-

tesinin baskılanması ve hücre ölümünün engellenmesi 
olarak sıralanabilir.

Selektif Baş soğutmasının kullanıldığı en önemli 
çalışmalardan birisi çok merkezli Cool Cap çalışması-
dır. Bu çalışmaya 243 bebek alınmış, selektif baş soğut-
ması ve hafif sistemik soğutma uygulanmıştır. Kontrol 
grubunda ölüm veya ağır etkilenme %66, çalışma gru-
bunda %55 olarak saptanmıştır. Bu datanın analizi ağır 
aEEG bulguları olan vakaların tedaviden fayda görme-
diğini göstermiştir. 

Total vücut soğutması yapılan çok merkezli bir baş-
ka çalışmada 102 orta ağır ensefalopati olan bebeğin 
randomizasyonu ile yapılmış, vücut ısısı 33,5 dereceye 
düşürülen bebeklerin %44’ünde ölüm veya ağır sekel, 
kontrol grubundaki 106 bebeğin ise %62’sinde ölüm 
veya ağır sekel saptanmıştır. 

Son yıllarda yapılan çok sayıda çalışma ve meta 
analizde hipoterminin neonatal post asfiksiyal hipo-
termide emin ve etkin olduğunu, mortaliteyi ve 18-24 
ayda değerlendirildiklerinde nörolojik zedelenmeyi 
azalttığı göstermiştir. Hipotermi orta derecede ense-
falopatisi olan bebeklerde ve orta derecede hipotermi 
uygulanan (vücut sıcaklığı ≤34 oC) vakalarda daha 
etkili olduğu gösterilmiştir. Hipotermi uygulaması 
ne kadar erken dönemde başlarsa etkinlik o derecede 
artmaktadır. Bu nedenle hipotermi uygulanamayan 
merkezlerde transfer sırasında pasif soğutma uygu-
lanması önerilmektedir. Hipoterminin bilinen yan 
etkileri arasında kardiyak aritmi, hipotansiyon, koa-
gulopati, kanama, pulmoner hipertansiyon, oligüri, 
anüri, hepatik disfonksiyon, dissemine intravasküler 
koagulasyon, subkutan yağ nekrozu, hipokalsemi ve 
hipoglisemi sayılmaktadır. 



54 21. Ulusal  Neonatoloji  Kongresi

KONUŞMA METİNLERİ

Kaynaklar

 1. Gluckman PD, Wyatt JS, Azzopardi D, et al; Cool Cap Study 
Group. Selective head cooling with mild systemic hypothermia 
after neonatal encephalopathy: multicenter randomized trial. 
Lancet. 2005;365(9460): 663–670. 

 2. Eicher DJ, Wagner CL, Katikaneni LP, et al. Moderate 
hypothermia in neonatal encephalopathy: efficacy outcomes. 
Pediatr Neurol. 2005;32(1):11–17.

 3. Shankaran S, Laptook AR, Ehrenkranz RA, et al; National 
Institute of Child Health and Human Development Neonatal 
Research Network. Whole-body hypothermia for neonates 
with hypoxic-ischemic encephalopathy. N Engl J Med. 
2005;353(15):1574–1584. 

 4. Azzopardi DV, Brocklehurst P, Edwards D, et al; TOBY 
Study Group. The TOBY Study. Whole body hypothermia 
for the treatment of perinatal asphyxial encephalopathy: a 
randomised controlled trial. BMC Pediatr. 2008; April 30; 
(8):17. 

 5. Shah PS, Ohlsson A, Perlman M. Hypothermia to treat 
neonatal hypoxic ischemic encephalopathy: systematic review. 
Arch Pediatr Adolesc Med. 2007;161(10):951–958. 

 6. Schulzke SM, Rao S, Patole SK. A systemic review of cooling 
for neuroprotection with hypoxic ischemic encephalopathy—
are we there yet? BMC Pediatr. 2007; Sep 5; (7):30

 7. Jacobs SE, Berg M, Hunt R, Tarnow-Mordi WO, Inder TE, 
Davis PG. Cooling for newborns with hypoxic ischaemic 
encephalopathy. Cochrane Database Syst Rev. 2013 Jan 
31;1:CD003311. doi: 10.1002/14651858.CD003311.pub3. 

 8. Peliowski-Davidovich A; Canadian Paediatric Society, Fetus 
and Newborn Committee. Hypothermia for newborns with 
hypoxic ischemic encephalopathy. Paediatr Child Health. 
2012 Jan;17(1):41-6. 

 9. Woods AG, Cederholm CK. Subcutaneous fat necrosis and 
whole-body coolingtherapy for neonatal encephalopathy. Adv 
Neonatal Care. 2012 Dec;12(6):345-8. 

 10.  Shankaran S, Barnes PD, Hintz SR, Laptook AR, Zaterka-
Baxter KM, McDonald SA, Ehrenkranz RA, Walsh MC, 
Tyson JE, Donovan EF, Goldberg RN, Bara R, Das A, Finer 
NN, Sanchez PJ, Poindexter BB, Van Meurs KP, Carlo WA, 
Stoll BJ, Duara S, Guillet R, Higgins RD; Eunice Kennedy 
Shriver National Institute of Child Health and Human 
Development Neonatal Research Network. Brain injury 
following trial of hypothermia for neonatal hypoxic-ischaemic 
encephalopathy. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2012 
Nov;97(6):F398-404. 

 11.  Gancia P, Pomero G. Therapeutic hypothermia in the 
prevention of hypoxic-ischaemic encephalopathy: new 
categories to be enrolled. J Matern Fetal Neonatal Med. 2012 
Oct;25 Suppl 4:94-6. 

 12. Sarkar S, Donn SM, Bapuraj JR, Bhagat I, Barks JD. 
Distribution and severity of hypoxic-ischaemic lesions on 
brain MRI following therapeutic cooling: selective head 
versus whole body cooling. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 
2012 Sep;97(5):F335-9. 



14-17 Nisan 2013, Antalya 55
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D
oğum asfiksisine bağlı beyin hasarının önemli 
bir kısmının reperfüzyon veya reoksijenasyon 
esnasında geliştiğine dair pek çok kanıt vardır. 

Ortama gelen oksijen pek çok biyokimyasal yolu aktive 
eder, bu da sekonder enerji eksikliğine ve nöronal hüc-
re ölümüne yol açar. Bu destrüktif yolların aktivasyonu 
zaman aldığından, bu dönemde uygulanacak bazı teda-
viler ile erken post Hipoksi-iskemi (HI)’ye bağlı hasar 
azaltılmaya çalışılmıştır. Bu dönem “Terapötik pence-
re” dönemi olarak adlandırılır; reperfüzyon ve reoksije-
nasyondan sonraki 6 saati kapsadığı kabul edilir. 

Günümüzde doğum asfiksisini takiben gelişen re-
perfüzyon hasarını önlemede, “törapötik pencere” dö-
neminde başlanması koşuluyla, yararı kanıtlanmış olan 
tek tedavi, hipotermi tedavisidir. Bu tedavinin farma-
kolojik nöroprotektif ajanlar ile birlikte verilmesinin 
uzun dönem nörolojik prognozu daha da olumlu etki-
leyebileceği düşünülmektedir.

Hücre ölümüne yol açan en önemli yollar şunlardır:
1. Kalsiyum tarafından indüklenen eksitatör nörot-

ransmitterler: glutamat gibi
2. Proradikallerin ve serbest radikallerin oluşumu (ser-

best radikallerin indüklediği)
3. Pro ve antiinflamatuvar sitokinlerin aktivasyonu 

(NF-kappa B önemli rol oynar)
4. Apopitotik aktivitenin indüksiyonu
5. Büyüme ve matürasyon faktörlerinin deplesyonu

Reoksijenasyon sırasında serbest radikal oluşumunu 
sağlayan pek çok kaynak vardır. Serbest radikallerden 
biri olan nitrik oksitten üretilen serbest radikal perok-
sinitritler, yenidoğan beyninde reperfüzyon hasarın-
da önemli rol oynar. Yenidoğan asfiksi modellerinde 

nöronal (nNOS) veya indüklenebilir nitrik oksit sen-
taz ya da ikisinin inhibisyonunun olumlu sonuçlar 
verdiği bildirilmiştir. Serbest demir veya proteine bağlı 
olmayan demirin (NPB-demir) oluşturduğu prora-
dikallerin üretimi de hasarda önemli yer alır. NPB-
demirin hidrojen peroksit ile reaksiyona girmesiyle son 
derece reaktif olan serbest hidroksil radikalleri oluşur. 
NPB-demirin deferoksamin ile çelasyonu hayvan de-
neylerinde olumlu sonuçlar vermiştir. Hipoksantinin 
ksantin-oksidaz ile ürik aside çevrimi sırasında meyda-
na gelen serbest radikal süperoksitin oluşumu, ksantin 
oksidazın allopürinol veya oksipürinol ile inhibisyonu 
ile engellenebilir. Araşidonik asitin prostoglandinlere 
dönüşümü sırasında oluşan superoksit ise, siklooksije-
naz inhibitörleri tarafından bloke edilebilir. Perinatal 
hipoksi bulguları saptanan gebelere antenatal allopüri-
nol başlanmasına ilişkin çalışmalar arasında yer alan bir 
pilt çalışmada yüzgüldürücü sonuçlar elde edilmiştir.  

İnflamatuvar faktörlerin asfiksi sonrası dönemde 
beyin hasarında rol oynadığına ilişkin kanıtlar giderek 
artmaktadır. Proteosomlarla bağlı olduğu proteinler-
den serbestleşen NF-KappaB’nin aktivasyonu, iNOS, 
sitokinler, kemokinler ve adhezyon moleküllerinin üre-
timi artar. Proteozomların inhibisyonunun koruyucu 
etkisi olduğunu bildiren çalışmalar vardır.

Melatonin ve eritropoetin gibi antiinflamatuvar ve 
trofik faktörlerle uygulanan deneysel ve klinik çalışma-
lardan yüzgüldürücü sonuçlar elde edilmiştir.

Sonuç olarak tek bir tedaviden çok patolojide rol 
oynayan yolaklara etkili ilaçların kombine bir şekilde 
kullanılmasının daha iyi sonuçlar vereceğine ilişkin gö-
rüşler giderek kuvvet kazanmaktadır.
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P
rematüre bebeklerde gözlenen en önemli nöro-
lojik sorunlar Germinal matriks-intraventrikü-
ler kanama (GM-İVK) ve Periventriküler löko-

malazidir. Germinal matriks-intraventriküler kanama:
Subependimal germinal matriks geçici bir yapı olup 

nöroblast ve glioblast mitotik aktivitenin en fazla ol-
duğu bölgedir. Subependimal germinal, matriks ges-
tasyonun 35-36.haftalarında nerdeyse tamamen olgun-
laşmıştır. GM-İVK sıklığı, doğum ağırlığı 1500 gr altı 
olan bebeklerde %20-25’dir ve kanamaların çoğu ilk 48 
saatte, %90’ı ilk bir hafta içinde gelişir.

GM-IVK’da etiyolojik faktörler: 

1. Prematürite
2. Preeklampsi, HELLP, fetal kalp değişkenlikleri ve 

end-diyastolik akım kaybı: özellikle ilk 24 saat için-
de gelişen GM-İVK’da etkendir.

3. Erkek cinsiyette kanama daha sık gözlenmektedir.
4. Antenatal uygulanan kortikosteroidler: riski 

azaltmaktadır.
 -sempatomimetik tokoliz ve MgSO4, GM-İVK 

riskini arttırmaktadır. 
6. Annenin ağır sigara içici olması riski arttırmaktadır.
7. Annede koryoamniyonit olması riski arttırmaktadır.

Germinal matriks-intraventriküler kanamayı azalt-
mak için prenatal bakım, doğum odası bakımı ve genel 
yenidoğan bakımı önemlidir. Prenatal bakımda gebenin 
düzenli takip edilmesi, prematüre eylem bekleniyorsa 
uygun düzeydeki Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi olan 
bir merkeze sevk edilmesi ve antenatal streoid uygulan-
ması önemlidir. Bebeğin doğum şeklinin İVK riskini 
etkilemediği gösterilmiştir. Doğum odasında bebeğin 
uygun canlandırılması gerekir. Prematüre bebeklerin 
umbilikal kordunun 30 sn sonra klemplenmesi İVK 

riskini azaltmaktadır. Bebeğin serebrovasküler otoregü-
lasyonunu bozabilecek hipoksi, hiperkarbi, hiperoksi 
ve hipokarbi önlenmelidir. Hipotansiyon ve hipertan-
siyondan kaçınılmalı, varsa tedavi edilmelidir. Ancak 
hipotansiyon tedavi edilirken agresif sıvı verilmesinden 
kaçınılmalıdır. Metabolik anormallikler düzeltilmeli-
dir. Taze donmuş plazma, rekombinant Fc VII uygu-
lanması ve etamsilat tedavisi olası tedaviler arasında da 
olsa da henüz uygulanması rutin önerilmemektedir. 
Anneye K vitamini uygulaması, anneye fenobarbital ve 
magnezyum sülfat uygulanması, postnatal ibuprofen 
uygulanması önerilmemektedir. 

Periventriküler Lökomalazi (PVL):

PVL, Çok Düşük Doğum Ağırlıklı bebeklerin %4-
15’inde görülmektedir. Serebral palsinin en önemli ne-
denlerinden birisidir. Beyaz cevher, perfüzyon hasarına 
çok duyarlıdır. Gri cevheri sulayan kanın sadece %25’i 
beyaz cevhere ulaşmaktadır. Ayrıca prematüre bebek-
lerde gelişimsel yetersizliğe bağlı olarak kan akımının 
otoregulasyonu bozuktur. Beyaz cevher hasarında aynı 
zamanda gri cevher de etkilenmektedir, zira beyaz cev-
herdeki afferent ve efferent ileti mekanizması da bo-
zulmakta ve bu bebeklerin MR görüntülemesinde ta-
lamus, bazal gangliyonlar ve serebellumda hacim kaybı 
olduğu gözlenmektedir. 

PVL epidemiyolojisinde faktörler: 

1. Prenatal faktörler:
2. Hipoksi-iskemi: PVL riskini arttırmaktadır.
3. İU enfeksiyonlar, inflamasyon PVL riskini 

arttırmaktadır.
4. Düşük doğum ağırlığı: PVL riskini arttırmaktadır.
5. İkiz gebelik: PVL riskini arttırmaktadır.
6. Hipotiroidi: PVL riskini arttırmaktadır.
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7. Preeklampsi, PVL riskini azalttığını gösteren çalış-
malar vardır. 

8. Antenatal steroid: Betazmetazonun PVL’i azalttığı 
gösterilmiştir.

9. Antenatal MgSO4: Deneysel çalışmalar, PVL’i 
önlemede yararlı olduğunu göstermektedir.

Neonatal Faktörler: 

 1. Beyin kan akımının bozulması: Respiratuar dist-
res sendromu, asfiksi, sepsis, semptomatik bradi-
kardi, sık tekrarlanan apne ve bradikardi nedeniyle 
beyin kan akımında değişiklikler olabilir. Tüm bu 
faktörler PVL riskini arttırmaktadır.

 2. Hipokarbi: Hipokarbi gelişen bebeklerde PVL 
riski yaklaşık 3 kat artmaktadır. 

PVL’i önelemek amacı ile prenatal dönemde anne-
de bulunan enfeksiyonlar tedavi edilmeli, takip düzen-
li yapılmalı ve bebeğin inutero hipoksisi önlenmelidir. 
Prematüre eylem bekleniyorsa anneye betametazon 
uygulanmalı, doğum uygun şartlarda yapılmalı, doğum 
odasında canlandırma uygun yapılmalı, bebekte beyin 
kan akımını bozabilecek Respiratuar Distres Sendromu, 
asidoz, sepsis, hipotansiyon gibi olumsuz faktörler düzel-
tilmeli, ventilasyon tedavisi sırasında hiperkarbi-hipo-
karbiden kaçınılmalı, stres azaltılmalı, ağrı azaltılmalıdır. 
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B
ronkopulmoner displazi (BPD) preterm be-
beklerin %20-60’ında görülür. Görülme oranı 
gebelik yaşı ile ters or antılıdır. BPD ‘nin pato-

genezi hiperoksi, enflamasyon, enfeksiyon ve yetersiz 
beslenme volutrauma gibi çeşitli faktörleri içerir. BPD 
gelişen pretermlerde , bpd olmayan preterm ve term be-
beklerle karşılaştırıldığında erken bebeklik döneminde 
büyüme geriliği görülür. Büyümedeki etkilenme bazen 
ilk birkaç yıl boyunca olabilir

BPD’li bebeklerin yavaş büyümesi için artan solunum 
işi, kortikosteroidlerin erken kullanılması, intrauterin 
büyüme geriliği, erken postnatal büyüme geriliği, yeter-
siz beslenme veya yüksek metabolizma hızı gibi farklı 
açıklamalar getirilmişti . Diğer taraftan ise, beslenme 
akciğer gelişimi ve olgunlaşmasında önemli rol oynar. 
Malnütrisyonun akciğer fonksiyonu üzerinde önemli 
olumsuz etkileri vardır. Ayrıca BPD prematüre bebekler-
de yetersiz büyüme ve gelişimde gecikmeye yol açabilir

BPD’li, kronik ventilatördeki pretematüre bebek-
lerin beslenme yönetimi konusundaki mevcut bilgiyi 
değerlendirmek amaçlanmıştır

Sıvı alımı

Vücut su içeriği ileri derecede düşük doğum ağırlıklı 
bebeklerde (ELBW) çok yüksektir ve bu suyun büyük 
bir kısmı ekstrasellüler kompartmandadır. Yaşamın ilk 
haftasında ekstrasellüler kompartmanda (ECF) nega-
tif sodyum ve sıvı balansıyla birlikte olan fizyolojik bir 
kontraksiyon vardır ve fizyolojik kilo kaybına yol açar. 
Eğer sıvı alımı, diürez ve transepidermal su kaybı yoluy-
la atılandan daha az ise bu oluşabilir, ama bu kritik dö-
nemde sırasında aşırı sıvı ve veya sodyum verilirse olma-
yabilir. Yaşamın ilk günlerinde fazla sıvı alımı PDA’nın 
persistansına yol açarak BPD gelişme riskini artırabilir ve 

pulmoner interstisyel dokuda yüksek sıvı içeriği görülür. 
Bu koşullar ilk olarak azalan akciğer kompliansı ve artan 
solunum desteği ihtiyacına, Ikinci olarak ise akciğerde 
hasarı ve BPD’ye neden olabilir.

Oh ve arkadaşlarının 2005 yılında ELBW bebekler-
de yaptığı retrospektif bir çalışmada,

yaşamın ilk 10 gün boyunca yüksek sıvı alımı ve dü-
şük ağırlık kaybı ile ölüm ve BPD riski arasında artan 
bir ilişkili bulunmuştur. Stephens ve arkadaşları 2008 
yılında ELBW bebeklerde yaptığı başka bir retrospektif 
çalışmada yüksek sıvı alımıyla PDA riski arttığını ancak 
BPD riskinin artmadığını bildirmişlerdir. Bununla bir-
likte, randomize kontrollü çalışmaları içeren Cochrane 
meta-analizinde, kısıtlı sıvı alımının PDA, NEK riskini 
azalttığı, ölüm, IVH ve BPD riskini azaltmaya eğilimi 
olduğu sonucuna varılmıştır

İlk günlerde anlamlı dehidratasyona yol açmaksızın 
pretermlerin fizyolojik ihtiyaçlarını karşılayacak sıvı alı-
mını kapsayan ihtiyatlı bir reçete önerilir.150-190ml/
kg/g gibi yüksek volümlü sıvı vermek pulmoner ödeme ve 
PDA ya sekonder konjestif kalp yetmezliğine sebep olur.

Yapılan metaanalizler göstermiştir ki prematüreler-
de sıvı kısıtlaması azalmış ölüm insidansı ayrıca BPD 
sıklığının azalması ile ilişkilidir. Yapılan başka bir ça-
lışmada da yüksek miktarda sıvı alımı ve hayatın ilk 10 
günü azalmış tartı kaybı ile BPD gelişimi arasında güç-
lü ilişki tespit edimiştir. 

Bizim uygulamamız hayatın ilk günü 80cc/kg/g ile 
baslayıp 10-20 cc/kg/g lük artışlar ile hayatın ilk haftası 
120-150cc/kg/g kadar sıvı vermektir. 

BPD olan bebeklerin, akciğerlerinde aşırı sıvı birik-
mesine eğilimleri vardır normal ve artmış sıvı alımını 
iyi tolere edemezler. Bu aşırı sıvı, ventilatör bağımlı-
lığı, hiperkapni ve hipoksemiyle kötüleşmiş akciğer 
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fonksiyonlarına katkıda bulunur. Bu yüzden su ve tuz 
alımı sınırlanmalıdır. Metabolik ihtiyaçları ve büyüme-
si için gerekli minimum miktarda verilmelidir

Sıvı kısıtlamasına rağmen pulmoner ödem devam 
ederse diüretik tedavisi başarıyla kullanılır. BPD’li be-
beklerde diüretik kullanımının akciğer kompliansını 
iyileştirdiği resistansı azalttığı gösterilmiştir. Ancak 
kan gazlarında düzelme her zaman saptanamamıştır. 
Benzer etki furasemid inhale verildiğinde de görülür. 
Bu etkiler sodyum ve su eliminasyonu artmasına bağ-
lıdır, kısmende ilacın akciğer sıvısının azaltmasına se-
konder olarak da gelişmektedir

Enerji alımı

Yeterli beslenmenin BPD riskini ve şiddetini azalt-
mada önemli olduğunu gösterilmiştir

Uygun kalori alımını sağlamada başarısızlık diyaf-
ragmatik kas yorgunluğuna yol açabilecek bir katabolik 
durumla sonuçlanır. Buna ek olarak, yeterli beslenme-
nin akciğer büyümesinde, akciğer alveol gelişimini, ak-
ciğer fonksiyonu, surfaktan yapımını, akciğer onarımı 
ve enfeksiyona karşı savunmada önemli rolü vardır

Denne ve ark. BPD’li bebeklerin enerji ihtiyacının 
sağlıklı kontrollerin % 15-25 üzerinde olduğunu bil-
dirmiştir Bu hastalığın aktif periodunda enerji ihtiyacı 
140-150 kalori/kg’dır

Fakat enerji ihtiyacı aktivite düzeyine, klinik duru-
muna, solunumunun durumuna bağlı olarak bebekten 
bebeğe farklıdır. Bu yüzden, ağırlık / boy artışı kesinlik-
le yakından izlenir ve enerji alımı uygun artışı sağlaya-
cak kadar yüksek olmalıdır

Diğer taraftan, yeterli bir kalori ve sıvı alımını sağla-
mak zordur. 120-150 kcal / kg / günden daha az kalori 
alımının BPD riskini ve şiddetini etkilediği bilinmek-
tedir. Aslında BPD’li preterm bebeklerde standart ile 
artmış enerji alımının etkisini inceleyen randomize 
kontrollü bir çalışma yoktur

Bununla birlikte (ESPGHAN), sağlıklı büyüyen 
preterm bebeklerde 110-135 kcal / kg / gün enerji alı-
mının gerekli olduğunu bildirmiştir, bu yüzden BPD’li 
bebeklerde makul yüksek bir kalori alımının yararlı 
olabileceği kabul edilmektedir

Protein alımı

BPD’li bebeklerde protein ihtiyaçlarını değerlendir-
mek, için yapılmış birkaç çalışma vardır

Bununla birlikte, bu bebeklerde, protein alımının 
mevcut düzeylerinin yetersiz olabildiği vücut kitlesinde 
azalma olduğu gösterilerek kanıtlanmıştır. Ayrıca b u 
hastalarda, azalmış protein ve artmış yağ kompozisyonu 

ile karakterli kilo alımı kortikosteroid tedavisine bağlı 
olarak görülmektedir 

Çalışmalar preterm bebeklerin fötal büyüme ben-
zeri büyüme sağlayabilmek için genellikle verilenden 
daha fazla amino asite ihtiyaç olduğunu göstermekte-
dir. Fetal hayvanlar ikinci trimestirde büyüme ve nor-
mal fraksiyonel protein sentezini sürdürmek için 3.5 ve 
4.6 g / kg / gün arasında protein gereklidir. Benzer şe-
kilde, Ziegler ve ark. aynı gestasyon haftasındaki fetusta 
ihtiyacın 4 g / kg / gün olduğunu bildirmiştir. BPD’li 
bebeklerde protein ihtiyacı BPD olmayanlarla karşıla-
tırılmış, anabolizma ve büyümeyi karşılamak için 3.5-4 
g /kg protein alımının yeterli olduğu düşünülmüştür.

Hem büyüme için gerekli protein sentezi için yeter-
li aminoasit miktarının sağlanması hem de amino asit 
toksisitesinin önlenmesinin çok önemli olduğu açıktır. 
Bu doğru zamanda doğru miktar vererek sağlanabilir, 
Hay ve ark aminoasit ihtiyacının 24-30 haftalık bebek-
lerde 3.6-4.8 g/kg/gün, 30-36 haftalık bebeklerde 2-3 
g/kg/gün, term bebeklerde ise 1.5-2g/kg/gün olduğu-
nu bildirmiştir

Benzer şekilde ESPGAN 1000gramın altındaki be-
beklerin ihtiyacını karşılamak için 4.0-4.5 gr/kg/gün, 
1000-18000 gram bebeklerde 3.5-4.0 gr/kg/gün pro-
tein alması gerektiğini bildirmişlerdir. Bebeğin protein 
alımı taburculuğa doğru eğer büyüme paterni izin ve-
rirse azaltılabilir

Lipid alımı

BPD gelişmesinde lipid verilmesinin rolü tartışma-
lıdır, fakat lipidler beslenmenin çok önemli bir kom-
ponenti olan esansiyal yağ asidlerini ve enerji ihtiyacını 
sağlar. Ayrıca lipidler yağda çözünen vitaminlerin biyo-
yararlanımı arttırırlar, karbonhidratların lipide meta-
bolik dönüşümünü sınırlarlar , böylece CO2 üretimini 
azaltırlar

Parenteral erken lipid başlanmasının pek çok avan-
tajı vardır. Ancak bazı çalışmalar erken lipid başlama-
nın BPD’yi kötüleştirebildiğini göstermiştir. Cooke ve 
arkadaşları 1991 yılında yayınladığı çalışmasında 1983-
1989 yılları arasında BPD sıklığının lipid kullanımına 
bağlı 8 kat arttığını bildirmişlerdir. Sosenko ve ark 
yaşamın ilk 12 saati içinde erken lipid başlanmasının 
doğum ağırlığı 600-800 gr arasında olan bebeklerde 
BPD sıklığını azaltmadığı fakat mortalitenin arttığını 
bildirmişlerdir. Bu çalışma beklenmedik olumsuz so-
nuçları nedeniyle erken sonlandırıldı. Sosenko ve ark 
çalışması ayrıca erken lipid grubunda antenatal steroid 
kullanımının anlamlı olarak daha az olması nedeniy-
le çok eleştirilmiştir. Daha sonraki çalışmalar erken 
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lipidin mortalite BPD üzerine olumsuz etkisi olmadı-
ğını gösterdi

Cochrane meta-analizinde, preterm bebek beslen-
mesinde lipidlerin ‘erken ‘ (≤ 5 gün doğum sonrası) 
verilmesinin büyüme veya ölüm üzerine istatistiksel 
olarak anlamlı etkisi bulunamamıştır. Erken lipid, mor-
talite, BPD, solunum desteği süresini değiştirmiyor

2009 ‘da güncellenen Cochrane metanalizinde de 
erken lipidin, mortalite, BPD, solunum desteği süresini 
değiştirmediği bildirilmiştir

Esansiyel yağ asidi eksikliği preterm bebeklerde an-
tioksidan duyarlılığını artırır. Lipidlerin erken verilme-
siyle esansiyel yağ asidi eksikliği önlenir ve teorik ola-
rak serbest radikal oluşumu ile ilişkili BPD, ROP gibi 
komplikasyonların önlenmesine katkısı olur.

Bu çalışmaların yapıldığı yıllarda kullanılan lipid pre-
paratları, soya bazlıydı ve PUFA’lar ı yüksek oranda içe-
riyor. PUFA’lar serbest radikal aracılı lipid hidroperok-
sidlerinin oluşumu için önemli bir substrattır. Çevre ve 
fototerapi ışığına maruziyet, vitamin eklenmesi ile hid-
roperoksit oluşumu artar. Hem torba, hem kateter koru-
nursa 24 saate oluşan lipid peroksitleri artmadığı saptan-
mıştır. Antioksidan içeriği yüksek, PUFA içeriği düşük 
lipidler kullanarak ve lipid peroksidlerini etkileyen fak-
törlere dikkat ederek daha iyi sonuçlar elde edilebilir

Esansiyel yağ asidi eksikliğini önlemek için ilk 
günden başlayarak lipid alımı sağlanmalıdır, 0.5-1 g/
kg/gün başlanmalıdır ve 0.5-1 g/kg/günlük artışlar 
yapılmalıdır

Elektrolitler

BPD olan bebekler genellikle sodyum ve / veya po-
tasyum kaybına neden olan diüretikler ile tedavi edilir. 
Serum elektrolit düzeylerinin rutin moniterizasyonu 
bu bebeklerde elektrolit dengesinin sağlanmasında 
önemlidir.

Sodyum ve klor kaybının büyümeye etkisi bilinme-
mektedir. Pearlman ve ark. klorür eksikliğinin önemli 
olabileceğini BPD olan bebeklerdeki kötü sonuçlara 
katkıda bulunduğunu bildirmişlerdir. Sodyum ve klo-
rür eksiklikleri, sodyum 130 mEq/l ve klor 90 mEq/
laltına düşünce yerine konmalıdır.

Kalsiyum, fosfor ve vitamin D

BPD olan bebekler azalmış kemik mineralizasyonu 
riski altındadır. Aslında, kalsiyum ve fosforun parente-
ral beslenme yoluyla alındığında sınırlı bir erime kabi-
liyeti vardır 

Enteral beslenme sırasında kolestaz veya malabsorp-
siyon veya desteklenmemiş anne sütü kullanılmasına 

bağlı kalsiyum ve fosforun düşük miktarda alınması 
nedeniyle uygun miktar sağlanma konusunda yetersiz 
olabilir . Ayrıca, BPD’li bebeklerde kortikosteroid ve 
diüretik verilmesi kemik mineral gelişimini azaltır ve 
idrar kalsiyum kaybının artırır

Prematüre osteopenisi BPD’li bebeklerde çok yaygın-
dır. Kalsiyum, fosfor, alkalen fosfataz her 1-2 haftada bir 
monitorize edilmelidir, D vitamini, prematüre maması, 
veya desteklenmiş anne sütü verilmesi tavsiye edilir

Günümüzde 120-140 mg/kg/gün kalsiyum, 60-
90 mg/kg/gün fosfat ve 800-1000 ünite D vit (ilk ay) 
önerilir

Vitamin A

A vitamini hem akciğer epitel hücre bütünlüğünün 
korunmasında anahtar rol oynayan önemli bir besindir 
hem de bir antioksidandır. 

Preterm bebekler azalmış A vitamini depoları ve 
düşük düzeyde A vitamini taşıyıcı protein, retinol-
bağlayıcı protein seviyeleri ile doğarlar. Dokuz çalış-
malayı içeren bir meta-analizde, A vitamininin birinci 
ayda ölüm ya da oksijen bağımlılığı insidansını, post-
menstruel 36 haftada oksijen ihtiyacının azaltmada fay-
dalı olduğu bildirilmiştir.

Kaplan ve ark. çalışmasında 30 yenidoğan yoğun 
bakım ünitelerinde% 60’ında A vitamini bazı hastalar 
için kullanılmıştır.

A vitaminin hem solunum hem nörogelişim so-
nuçları üstüne uzun süreli etkilerine ait yeterli veri 
olmaması, ilk ay haftada 3 kez intramuskuler enjeksi-
yon gerekmesi , tedavi için gerekli olan yüksek sayılar 
( yaklaşık bir BPD vakasını önlemek için 12-13 be-
bek tedavi edilmeli) nedeniyle ABD’de yaygın olarak 
kullanılamamaktadir

 Diğer besinler

İnositol endotelyal hücre büyümesini teşvik eder. 
Epitel glukokortikoid aracılı akciğer epitelyal hücre 
farklılaşmasını geliştirir ve bir antioksidan olarak görev 
yapabilir. Sürfaktan sentezinde kritik rol oynar.

Meta anlizler inositol eklenmesinin yenidoğan ölü-
mü, bebek ölümü, IVH (Grade >II),, ROP stage ≥3’de 
anlamlı bir azalma olduğunu göstermiştir, fakat BPD’de 
anlamlı azalma yapmamıştır.Bu sonuçlar umut verici ol-
masına rağmen, BPD önlenmesinde inositolun rolünü 
belirlemek ve bu bulguları doğrulamak için çok merkezli 
randomize kontrollü büyük çalışmalara ihtiyaç vardır

 Glutamin hızlı bölünen hücreler için gereklidir. 
Hem plazma hem de anne sütü yüksek düzeyde gluta-
min içerir. Oksidatif stres sırasında glutamin takviyesi 
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yaparak glutatyon artışının yol açtığı hücre hasarını 
azalılabilir. Glütaminin kritik erişkinlerde klinik so-
nuçları iyileştirdiğine dair kanıtlar vardır . Yeni bir 
meta-analizde, glutaminin parenteral ve / veya enteral 
eklenmesi, mortaliteyi , BPD’yi azaltmamıştır başka bir 
fayda da saptanmamıştır.

Preterm bebeklerde güçlü bir antioksidan glutatyon 
peroksidazın ayrılmaz bir parçası olan selenyum de-
polarının azaldığı gösterilmiştir. Bir meta-analizinde, 
selenyum takviyesinin geç başlangıçlı sepsiste azalma 
yaptığı bulunmasına rağmen, BPD veya mortalitede 
azalma ile ilişki saptanmamıştır. Bu nedenle, şu anda, 
inositol, glutamin ve selenyum preterm bebeklerin bes-
lenmesinde tavsiye edilmez.

Beslenme yönetimi

Randomize, kontrollü çalışmalarla erken beslenme 
desteğinin BPD gelişimi ve önlenmesindeki rolünü et-
kisini kanıtlamak mümkün olmamıştır. Ancak, beslen-
me durumunun iyileştirilmesinin BPD’ye karşı koruma 
sağlayaması muhtemeldir ve BPD gelişen bebeklerde , 
sürekli beslenme desteğinin akciğer büyüme ve iyileşme 
için substrat sağlamak için gerekli olduğu görünmekte-
dir. Bu nedenlerden dolayı, yaşamın ilk 24 saat içinde 
amino asitlerinin uygulanmasının başlatmak önemli-
dir. Amino asitler iyi tolere edilir, pozitif nitrojen den-
gesini teşvik eder ve glukoz toleransını artırabilir.

BPD gelişmesinde lipidlerin erken verilmesinin 
rolü tartışmalıdır. Bununla birlikte lipitlerin erken 

başlanması esansiyel yağ asitleri sağlaması ve enerji he-
deflerine katkıda bulunması nedeniyle çok önemlidir.

Enteral beslenme hacmi 100 ml / kg / gün ulaşınca-
ya kadar , parenteral beslenme genellikle devam edilir

Prematüre bebeklerin geçici beslenme intoleransı 
sık olarak görülmektedir. Enteral beslenme bebek sta-
bil olduğunda 10-20 mL / kg/ gün nazogastrik tüp ara-
cılığıyla başlanır ve günde 150-160 ml / kg /gün volü-
me ulaşana kadar 10-20 ml / kg / günlük artışlar yapılır.

Parenteral beslenmeden enteral beslenmeye geçiş 
dönemi BPD olan preterm bebeklerde haftalar ya da 
aylar sürebilir.

Erken enteral beslenme koordine gastrointestinal 
motiliteyi teşvik ve tam enteral beslenmeye daha hızlı 
geçişi teşvik edebilir. Anne sütü ile beslenme, mamayla 
beslenmeyle karşılaştırıldığında sepsis ve NEK insidan-
sını azalttığı saptanmıştır, fakat BPD insidansına etkisi 
bulunmamıştır. Potein ve mineral eksikliğini önlemek 
için anne sütü desteklenmelidir

Sonuçlar

Beslenme ve akciğer fonksiyonu birbirine bağlıdır
Erken beslenme desteği, parenteral beslenme dik-

katle ayarlanması ve uygun
enteral beslenme seçimi BPD’li preterm bebeklerin 

büyümesini artırır ve daha iyi bir nörogelişimsel prog-
noza katkıda bulunabilir. Birçok alanda olduğu gibi 
spesifik besin ve beslenme yöntemlerinin faydaları araş-
tırılmaya devam etmektedir.
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VENTİLATÖR HASARINI AZALTMA STRATEJİLERİ

Saadet Arsan
Anka ra Üniversitesi Tıp Fakültesi, Cebeci Hastanesi, Ankara

B
aşta prematüreler olmak üzere yenidoğan döne-
minde oluşan akciğer hasarı, solunum desteği 
sırasında uygulanan basınçtan bağımsız olarak 

hastaya yüksek tidal volüm iletilmesi sonucu oluşan 
“volütravma”, yetersiz ekspirasyon sonu basıncı (PEEP) 
uygulamalarına bağlı “atelektotravma”, yüksek oksijen 
fraksiyonlarına maruz kalma sonucu gelişen “oksidatif 
stres” ve endotrakeal tüpün kolonize çevre ile steril hava 
yolu arasında oluşturduğu köprü sonucu gelişen venti-
latör ilişkili enfeksiyonlarla ortaya çıkan ve “biotravma” 
olarak tanımlanan postnatal inflamasyona bağlıdır (1,2).

Akciğer hasarı sonucunda gelişen bronkopulmoner 
displazi (BPD)’nin etyopatogenezinde antenatal infla-
masyon ve doğum salonunda stabilizasyon amaçlı uy-
gulanan solunum desteği süreçleri de rol oynamaktadır. 
Bu nedenle ventilatör hasarını azaltma stratejilerinden 
önce, antenatal inflamasyonun tanınması ve önlenmesi 
ile özellikle küçük prematürelerin doğum salonundaki 
stabilizasyon süreçlerinde akciğer hasarına yol açma po-
tansiyeli taşıyan uygulamalardan kaçınılması gerekir (3). 

Akciğer hasarını azaltma yolunda atılması gereken 
ilk adım, hastayı mümkünse hiç entübe etmeden solu-
num desteğini sağlamaya çalışmaktır. Bu anlamda öne-
rilen doğduğu andan itibaren bebeğin gereksindiği sta-
bilizasyon ve solunum desteği süreçlerinde non-invaziv 
ventilasyonun (NİV) kullanılmasıdır. NİV uygulamaları 
arasında nazal-CPAP (n-CPAP) günümüze dek en sık 
kullanılagelmiş ve üzerinde en çok deneyim bulunan 
yöntemdir. Ancak, birçok seride gebelik haftası aşırı kü-
çük prematürelerin yarıya yakınının eninde sonunda en-
tübasyon gereksindikleri gösterilmiştir. Özellikle doğum 
ağırlığı 800 gr’dan küçük, erkek ve ilk 2 saatte fraksiyone 
oksijen gereksinimi %25’ten fazla olan prematürelerin 
sadece n-CPAP desteği ile izlenemedikleri, entübasyon 

ve ventilatöre bağlanma olasılıklarının yüksek olduğu 
gösterilmiştir. Oysaakciğer hasarı ve BPD gelişme ris-
ki de bu grupta en yüksektir. Bu nedenle, entübasyon 
ve ventilatör desteğine maruz kalmalarındansa, n-İMV 
(NİPPV), NAVA (nasal neurally adjusted ventilatory 
asist), SiPAP (sigh continuous positive airway pressu-
re), n-HFV (nasal high frequency ventilation) ve heliox 
(%80 helyum, %20 oksijen) ile n-CPAP gibi NİV yön-
temlerinin denenmesi gündemdedir (4, 5, 6, 7). 

NİV ile solunum desteğinin sürdürülmesi ola-
naksız olan prematüreler entübe edilerek ventilatöre 
bağlanmalıdır. Ventilatör desteği konvansiyonel veya 
yüksek frekanslı ventilasyon şeklinde uygulanabilir. 
“Açık akciğer” ve optimal tidal volüm iletilmesini 
sağlayan modlar kullanılmadığı sürece yüksek fre-
kanslı ventilasyonun prematürelerde akciğer hasarını 
ve BPD’yi azaltma konusunda konvansiyonel venti-
lasyona üstünlüğü gösterilmemiştir. Her iki ventilas-
yon şeklinde de optimal tidal volümün tüm alveollere 
olabildiğince eşit iletilebilmesini sağlayan stratejilerin 
uygulanması BPD, BPD veya ölüm oranlarında azal-
mayı sağlamıştır.Ventilatör destek tedavisinin temel 
ilkesi; hastanın hak ettiği tidal volümün gecikmeden 
sağlanması ve entübasyon süresinin olabildiğince kısa 
tutulmasıdır (8).

Gerek NİV gerekse de MV sırasında uygulanan ok-
sijen fraksiyonlarının prematüre bebeklerde yol açtığı 
yüksek oksijen satürasyonları ve bunun sonucunda ge-
lişen oksidatif stresin de akciğerde inflamasyon ve hasar 
sürecini başlattığı bilinmektedir. Solunum destek te-
davisi sırasında hangi satürasyon aralığının tam olarak 
güvenli olduğu henüz bilinmemekle birlikte, %90’ın 
altında ve %95’in üstündeki oksijen satürasyonları he-
deflenmemesi gerektiği kabul edilmektedir (9).
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RDS’den korumada ve tedavide kullanılan surfakta-
nın BPD’yi doğrudan azaltıcı etkisi gösterilememiştir. 
Geleneksel olarak endotrakeal yolla ve pozitif basınçla 
birlikte uygulanması akciğer hasarından koruyucu olası 
etkisini engelliyor olabileceğinden, NİV uygulamala-
rı eşliğinde çeşitli non-invaziv surfaktan uygulamaları 
üzerinde yoğun olarak çalışılmaktadır (10, 11, 12).
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Akciğer hasarını engelleyici yaklaşımlar arasında her 
biri için daha fazla çalışma gerekmekle birlikte yeterli 
postnatal büyümenin sağlanması, nitrik oksit (NO), 
eritropoetin (EPO) ve profilaktik hidrokortizon uygu-
lamaları da üzerinde durulması, araştırılması ve tartışıl-
ması gereken konulardır (13, 14, 15, 16).
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M
ekanik ventilasyon uygulanan hastalarda me-
kanik ventilasyona bağlandıktan 48. saat ve 
sonrasında gelişen pnömoni lere ventilatör 

ilişkili pnömoni (VİP) adı verilir (1). Bir yaş altı bebek-
lerde bozulmuş gaz değişimi (oksijen desaturasyonu, 
artmış oksijen ihtiyacı, artmış ventilatör ihtiyacı) ve 
aşağıdaki kriterlerden (başka bir nedene bağlı olmayan 
ısı düzensizliği, yeni başlayan  pürülan balgam, balgam 
karakterinde değişme, artmış sekresyonlar, artmış as-
pirasyon ihtiyacı, apne, takipne, göğüs duvarında çe-
kilmeler ve burun kanadı solunumu, inleme, veezing, 
ral, ronküs, öksürük taşikardi ve bradikardi) en az 3 
tanesinin olması VİP tanısı koymada kullanılan kri-
terlerdir. Ventilatör ilişkili pnömoni yenidoğan yoğun 
bakım ünitesi (YYBU)’nde yatan yenidoğan bebekler-
de en sık görülen hastane kaynaklı enfeksiyonlar sıra-
lamasında ikinci sıradadır1. Sürveyans çalışmalarında 
YYBU’de VİP sıklığı %6.8-32.3 arasında değişmekte-
dir. Yenidoğan yoğunbakım ünitelerinde VIP insidan-
sı bebeklerin doğum ağrılıklarına göre değişmektedir. 
2002-2004 yılları arasında ABD verilerinde YYBU 
VIP sıklığı 1000 ventilatör gününde 1.4-3.5 olarak 
tespit edilmiştir. Ventilatör ilişkili pnömoni sıklığı en 
yüksek olan bebek grubu 1001-1500gr ve <1000gr altı 
bebeklerdedir. Sürveyans metodolojisindeki farklılıklar 
ve vakaların karışıklığı insidansların farklı çıkmalarına 
neden olmaktadır. Yenidoğanların hastane enfeksiyon-
larına yatkınlıkta kendine özgü özellikleri vardır. Bu 
bebeklerin immatür immün sitemleri onları enfeksiyon 
açısından riske atmaktadır. Deri ve müköz membran-
ları çok geçirgendir ve enfeksiyon bariyeri olarak çok 

zayıftır. Anormal granülosit migrasonu ve bakteriyel 
parçalama özelliklerindeki yetersizlik gösterilmiştir. 
Ayrıca kompleman aktivitesi, özellikle kompleman 
opsonizasyonu, yenidoğanlarda yeterince gelişmemiş-
tir. Maternal IgG gebeliğin ikinci ve son trimestrında 
bebeğe plasenta yolu ile geçer, fetal IgG düzeyleri ter-
me kadar maternal düzeye ulaşır. Preterm bebeklerde 
serum IgG düzeyi bu nedenle daha düşüktür, maternal 
düzeylere ulaşmamıştır. Düşük doğum ağırlığı naso-
komial pnömoniler için bir risk faktörü olduğu göste-
rilmiştir (1,3,4,5). YYBU’nin tasarımı, nozokomiyal 
enfeksiyonları ve de özellikle VIP sıklığını etkileyebilir 
(6). Ventilatör ilişkili pnömoni sıklığını azaltmak için 
bir çok öneri vardır. bebekler mekanik ventilasyonda 
iken orotrakeal entübasyon (nasotrakeal entübasyo-
nun yerine) yapılması, mekanik ventilatörlerin hasta 
devrelerinin mükün oldupu kadar horizontal pozis-
yonda tutulması, değişim sıklığının ise eğer devrede bir 
bozukluk varsa veya gözle görülür bir kirlenme ortaya 
çıktıysa değişmesi gerektiğini, sekresyonları aspire et-
mek için dorsal lümenli endotrakeal aspirasyon kate-
terleri kullanılması, strese bağlı kanama profilaksisi için 
sukralfat, H2 reseptör blokerleri ve antiasit kullanımı 
önerilmemektedir (7). Mekanik ventilayon uygulanan 
bebeklerde eğer kontrendikasyon yok ise başlarının 
yükseltilmesi1, beslenmede mümkün olduğunca anne 
sütü tercih edilmesi önerilmektedir8. Yenidoğan yoğun 
bakım ünitesinde yatan bebeklerde hastane kaynaklı 
enfeksiyonları önlemede hala en etkili yöntem çalışan-
ların uygun el temizliğidir (9,10,11). 
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Y
enidoğan beynini diğer yaşlardan ayıran biyome-
kanik farklılıklar, kafatasının genişleyebilir olması, 
merkezi sinir sisteminin (MSS) plastisitesi ve ha-

sara yanıtının etkisi, (mikroskopik/makroskopik) ano-
malilerin varlığı gibi özellikleri uygulanacak nöroşirürjik 
girişimleri de yönlendirir. MSS hasarını takiben iyileşme 
yeteneğinin yaşa-bağlı, çocuklarda, özellikle yenidoğanlar-
da daha iyi olduğu anlaşılmaya başlamıştır. Bu değişkenler 
bir hasar veya nöroşirurjik bir girişim sonrası prognozun 
tahminini de zorlaştırdığı gibi biyomekaniğin zamanla de-
ğişeceği tedavide de göz önüne alınmaktadır.

Yenidoğandaki nöroşirürjik girişimlerin hemen ta-
mamı 4 kategoride incelenebilir; i. sıvıların drenajı ya 
da bir başka yöne yönlendirilmesi, ii. (nöral tüp de-
fektleri gibi) açıklıkların kapatılması, iii. (neoplazmlar 
ve anormal kitleler gibi) dokuların uzaklaştırılması, iv. 
(kraniosinoztoz gibi) füzyonları açılması. 

Bazen bu girişimlerin iki veya fazlası aynı anda gere-
kebilir. Çoğu neonatal vasküler problemlerin ise henüz 
uygun bir nöroşirürjik yaklaşımı yoktur, ancak bir kıs-
mına nöro-radyolojik girişimlerin başarıyla uygulana-
bildiğine dair yayınlar artmaktadır. 

Antenatal tanı olanaklarının artması nöroşirurjik 
durumların çoğunun yönünü değiştirmiştir (ör; bili-
nen bir açık nöral tüp defekti varsa doğumun yeri ve 
şekli değişebilir). Prenatal tanı alan olgularda aile, te-
davinin planlanmasına katılım şansı bulabilir. Son yıl-
larda prenatal tanı alan bazı ağır MSS anomalilerinde 
antenatal nöroşirurşik girişimler yapılmaya başlanmış 
olsa da henüz çalışma bazındadır ve rutin uygulamaya 
girmemiştir. Belirgin konjenital anomaliler, açık nö-
ral tüp defektleri ve MSS dokusunun açık olduğu du-
rumlarda uygun koşullarda acil nöroşirurjik girişim 
planlanmalıdır. 

Beyin omurilik sıvısı (BOS) artışı ile ilgili 

hastalıklar

Yenidoğanlarda en sık görülen nöroşirurjik durum 
aşırı miktarda BOS’un genişlemiş serebral ventriküller-
de ve/veya subaraknoid aralıkta birikmesi yani hidrose-
falidir. Yenidoğanda en sık post-hemorajik, konjenital 
(ör; Dandy Walker anomalisi), spinal disrafizm (me-
ningomyelosel vb), postenfeksiyöz (menenjit, ventri-
külit), nadiren de tümöral nedenlerle oluşabilir. 

Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde (YYBÜ) be-
yin cerrahisi ekipleri ile birlikte izlemi gereken sorun-
ların başında intraventriküler kanamalar (IVK) gelir. 
Prematürelerde önemli bir beyin hasarı nedenidir. 
Nörogelişimsel sonuçlar üzerine olumsuz etkisi hem di-
rekt, hem de birlikte olduğu posthemorajik hidrosefali 
(PHH) ve periventriküler lökomalazi (PVL) ile iliş-
kilidir. İnsidansı çok düşük doğum ağırlıklı (ÇDDA) 
bebeklerde 1970’lerde %30-50’lerden, 2010’da %20
-25’lere kadar düşmesine rağmen toplam etkilenen 
bebek sayısı önemli olarak kalmıştır, çünkü IVK riski 
yüksek olan, özellikle 1000 gr altı prematürelerin yaşa-
ma oranları artmıştır.

Klasik olarak IVK’lar, Papile (1978) sınıflamasına 
göre 4’e ayrılır; i. Evre I: germinal matriks (GM) kana-
ması, ii. Evre II: kanamanın ventriküler alanın % 10-
50’sini doldurması, iii. Evre III: ventriküler alanın % 
50’den fazlasını doldurması ve iv. Evre IV: intraparan-
kimal kanamadır. Daha sonra Volpe evre IV’ün aslında 
periventriküler hemorajik infarkt olduğunu belirtmiş-
tir. Bazı ötörler ise sınıflamadan bağımsız, parankimal 
kanama dahil, spesifik olarak periventriküler dansite-
nin boyutu ve lokalizasyonunu tanımlamayı önermek-
tedir. Bir ve 2. evreler hafif, 3 ve 4. evreler ise ağır olarak 
tanımlanır. Yaygın ve yatak başı kullanılabilirlik, ucuz 
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maliyet, kanamayı belirlemedeki hassasiyeti nedeniyle 
kranial ultrasonografi (K-USG) halen ilk sıradaki gö-
rüntüleme ve evreleme yöntemidir. 

PHH: IVK’nın en sık görülen komplikasyonudur, 
%25’inde görülür. Ancak bazı merkezlerde PHH hızla-
rının son dekatta 3 kat kadar azaldığı bildirilmektedir. 
PHH’lı hastaların %60’ında ventriküler dilatasyon ve 
intrakranial basınç (IKP) artışını önlemek için girişim-
ler yapılması gerekir. IVK oluştuktan sonra, yayılımın 
kısıtlaması veya PHH komplikasyonunu önlemek için 
henüz spesifik bir tedavi yoktur.

Progresif ventriküler dilatasyon da denir, IVK sonra-
sı genellikle 1-3 haftada başlar. Ancak, baş çevresi (BÇ) 
ve İKP artış bulguları daha geç, genellikle ventriküler 
dilatasyonun görüntülenmesinden günler/haftalar 
sonra oluşur. IVK’lı hastalarda; evre I ve II’de %7’sinde, 
evre III ve IV’de %70-75’inde PHH gelişir. Ağır IVK’lı 
hastalarda progresyon daha hızlıdır ve spontan arrest 
olma olasılığı daha azdır.

Hidrosefalinin subaraknoid villusların kanla inf-
lamasyonuna bağlı olarak BOS rezorbsizyonun bo-
zulması sonucu olduğu, transforming growth faktor 
beta (TGF-B)’nin süreçte rol aldığı düşünülmektedir. 
Kommünikan, nadiren, ventriküler skar veya pıhtı tı-
kanıklığı sonucu nonkomünikan hidrosefali oluşabilir.

PHH’nin nonprogresif ventriküler dilatasyondan 
ayrılması önemlidir, çünkü tedavi yaklaşımları farklıdır. 

Gestasyon yaşının azalması ve IVK’nın büyüklüğü ile 
PHH riski artar. PHH’nin 3 farklı klinik gidişi vardır; 
 a) Girişim gerekmeyen spontan “arrest” (% 40), 
 b) Hızlı ilerleme (progresyon) (%10), 
 c) Persistan yavaş ilerleme (% 50); %20’si girişim 

sonrası, ancak şant gerektirmeden arreste olur, 
%30’u ise şant gerektirir. 
Ayrıca %5’lik spontan veya şantsız (ama girişimle) 

arreste olan grupta taburculuk sonrası yaşamın ilk yı-
lında geç ilerleme gelişebilir. Bu nedenle bu hastaların 
taburculuk sonrası da izlenmeleri çok önemlidir.

PHH’nin önlenmesi: Kanın Bos’tan uzaklaştırılma-
sı için uygulanan bu girişimlerin etkinliği tartışmalıdır.
 a)Erken lumbar ponsiyon (LP): Bir metaanalizda 

(2000) tekrarlanan LP ile destekleyici tedavi arasın-
da şant konulması, ölüm ve engellilik bakımından 
herhangi bir fark bulunmamıştır. Bu metaanalize 
alınan çalışmalarda etkin olabilecek kadar erken 
yapıldığı tartışmalıdır. Daha sonra (2002), önce-
den belirlenmiş K-USG tanımlarına göre erken seri 
LP yapılanlarda, daha geç girişim uygulananlara 
göre daha az şant gereksinimi olduğu belirtilmiştir. 
Tekrarlayan LP’ler BOS enfeksiyonu riskini de taşır.

 b) Fibrinolitik ajanlar: IVK’sı olan bebeklerde; 
PHH’nin önlenmesi için ventriküler sisteme fib-
rinolitik ajanların enjekte edilmesi önerilmiştir. 
Önemli yan etkiler bildirilmiştir. Halen çalışma ba-
zında devem etmesi önerilmektedir. DRIFT yönte-
mi (drenaj, irrigasyon ve tPA ile fibrinolitik tedavi) 
ile (2007) ventriküler bir rezervuardan seri BOS 
“tap”leri ile yapılan standart tedavi arasında ölüm 
ve şant ihtiyacı açısından bir fark bulunmamıştır. 
Ancak DRIFT grubunda, ikincil IVK riskinde ar-
tış saptanmıştır. Daha sonra 2. yaş değerlendirme-
sinde, (2010) DRIFT grubunda, kontrol grubuna 
göre mortalite ve ağır engellilik risklerinin azaldı-
ğı, sensorimotor engellilikte her bir fark olmadığı 
belirlenmiştir.
PHH’nın tedavisi: İlk yaklaşım yakın takip ile hız-

la hidrosefaliye ilerleyen ve IKP artışı olan hastaların 
belirlenmesidir. Devamlı monitorizasyon; haftalık 
K-USG (ventriküler boyutların seri ölçümü), BÇ’nin 
günlük ölçümü ve IKP artışı yönünden sık klinik de-
ğerlendirmedir. Girişim endikasyonları; 
 a) K-USG’de belirgin lateral ventrikül dilatasyonu; 

yaşa göre Levene’nin 97. persantili+4 mm 
 b) IKP artışının klinik bulguları; fontanel bombe-

liği ve sütürlarda ayrılma. Pretermlerde 80 mm üze-
ri açılma basıncı IKP artışı ve serebral kompliyans 
azalmasının bir göstergesidir. “Resistive indeks”in 
(RI) Doppler ultrasonla, ön fontanelden eksternal 
kompresyondan önce ve sonra ultrasonla ölçümü de 
önemlidir. Şant gerektiren bebeklerde stabil PHH’a 
göre RI’de daha büyük değişiklik olur. 

 c) Baş çevresinde haftada 2 cm’den fazla büyümedir

İlerleyici PHH’da tedavi girişimleri

BOS üretimini azaltmak için önerilen asetolazamid 
ve furasemid’in şant gereksinimini ve mortaliteyi azalt-
tığına dair veri yoktur. 
 a) BOS drenajı için seri LP: Öncesi ve sonrası 

K-USG yapılmalıdır. İşlem sonrası ventrikül boyu-
tunda küçülme ve ventriküllerin hemen hızla benzer 
veya daha büyük boyuta ulaşıp ulaşmadığı araştırılır. 

 b) Ventriküler drenaj: Seri LP’lere yanıt verme-
yen ve şantın uygun olmadığı bebeklerde kulla-
nılan geçici bir işlemdir. Drenaj prosedürleri; i. 
direkt eksternal ventriküler drenaj, i) eksternal bir 
odacığa subkutan tünelle ventriküler dren konma-
sı, iii. Subkutan bir rezervuara subkutan tünelle 
ventriküler dren konması, BOS taple uzaklaştırıla-
bilir. Kateder supraklavikülar veya supgaleal alanda 
cerrahi olarak hazırlanan bir poşa drene olur. Son 
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yıllarda dokuya daha nazik olan teknikler (2011) 
tanımlanmıştır.

 c) Kalıcı ventriküler şant: Devamlı BOS drenajı 
için takılır. BOS’da kanama çoksa, şantı bloke etme 
ve IKP artışı riski olabileceği için takılamaz (bu ne-
denle geçici bir rezervuar drenajı ihtiyacı vardır). 
Prematürelerde en sık ventriküloperitoneal (VPS), 
ventrikülosubgaleal (VSGS)ve ventriküloatrial 
(VAS) şantlar kullanılır. VPS’ler PHH’nin kesin 
tedavisi gibi kabul edilse de, özellikle ÇDDA’larda 
morbidite fazladır. Şant komplikasyonları; infeksi-
yon, şant blokajı ve VSGS ve VAS şantlarda yetersiz 
drenajdır. 

 d) Endoskopik ventrikülostomi, özellikle koroid 
pleksus koagulasyonu ile birlikte uygulandığında, 
bazı vakalarda VPS’ye alternatif nispeten yeni bir 
yöntemdir. Ancak bir yaş altında tedavi başarısı 
düşüktür.
Ağır IVK’sı olan, PHH tedavisi için şant gerektiren 

ÇDDA’lı bebekler kötü nörogelişimsel prognoz açısın-
dan halen çok büyük risk taşımaktadırlar. PHH’yı ön-
lemek için henüz spesifik bir tedavi olmadığı için pre-
matüritenin ve IVK oluşumunun önlenmesine yönelik 
girişimler çok önemlidir.
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LCPUFA suplementasyonu ile bebeklerde daha iyi 
nörogelişimsel sonuçlar elde edilebildiği öne sürülmüş-
tür. Ancak prematüre ve term bebekte diyetin LCPUFA 
ile suplementasyonunun yararı kesin değildir.

Metabolizma ve fonksiyon

Uzun zincirli çoklu doymamış yağ asitler (LCPUFA); 
metil ucundan ilk çift bağın yerleşimine göre n-6 veya 
omega-6 yağ asiti olarak isimlendirilen araşidonik asit 
(AA) ve n-3 veya omega 3 olarak isimlendirilen doksa-
hekzanoik asit (DHA) olarak iki gruptur. Her ikisi de 
diyetle alınan esansiyel yağ asitlerinden linoleic (AA) 
ve alfa linoleic asitin (DHA) biyolojik olarak aktif son 
ürünleridir (1,2). LCPUFA biyosentezi karaciğer hüc-
resi endoplazmik retikulum ve peroksizomda bir seri 
desatüraz ve elongaz enzimlerinin aktivitesi ile gerçekle-
şir. Hasta veya premature yenidoğanda, öncüllerin veya 
enzimlerin eksikliği bu biyosentez için sınırlayıcı olabilir 
(3,4). Araşidonik asit; et, DHA; balık, bitkisel beslenmiş 
tavuk ve yumurtasından sağlanır (5,6,7).

DHA beyin, retina hücrelerinin membran fosfo-
lipidlerinin integral komponenti olması dışında anti 
inflamatuar prostaglandin sentezi, sinyal oluşumu, gen 
ekspresyonu ve sitokin ekspresyonunda rol alır (8,11). 
DHA tercihen gebeliğin son trimester’ında ve ilk 2 
yaşta hızla gelişen beyin ve retina yapısına girer. Otopsi 
analizleri son trimesterda fetusta 50-60 mg/gün biriken 
DHA’nın terme gelindiğinde 1050 g’a ulaştığını göster-
miştir (12). İlk 6 ayda ise 20 mg/gün DHA birikmekte 
ve diyetle alınan miktarın yarısı beyine yerleşmektedir. 
Yani gebe veya emziren annenin diyetle yeterli omega 
3 LCPUFA alımı ile fetus ve sütte yeterli DHA biri-
kebilmektedir. Bunu sağlamak için diyetle haftada 2 
porsiyon omega 3 den zengin ama civadan fakir balık 

tüketilmelidir. Bebeklerin DHA gereksinimler ile ilgili 
tam ve kesin bilgi olmaması nedeniyle diyetle alınma-
sı gereken miktarla ilgili güncel bir yönerge bulunma-
maktadır (13). ABD ‘de 0-6 ay da omega 6 yağ asitler 
için 4.4 g/gün, omega 3 yağ asitleri için 0.5 g/gün alım 
tavsiye edilmektedir (14). ESPGAN ise sırasıyla DHA 
ve AA için 12-30 mg/kg/gün, 18-42 mg /kg/gün alım 
önermektedir (15).

Anne sütü ve formül mamalarda LCPUFA içeriği

Anne sütünün LCPUFA içeriği annenin diyeti ve 
vücut depolarına göre değişmektedir (16,17). Örneğin 
Sudan’da açlık sınırında yaşayan annede Çin’de temel 
olarak balıkla beslenen kadından 20 kat daha azdır 
(18). ABD’de anne sütlerinde ortalama 0.35 mol yüz-
de ağırlık, bulunan DHA’nın sağlanması için annenin 
günlük 100 mg DHA alımı gereklidir. Günde 750 ml 
anne sütü alan zamanında doğan bebek bu 0.35 mol 
içerikle günde 100 mg DHA alabilmektedir (13).

Anne sütü kaynaklı DHA’nın düşük olması özellikle 
son trimesterda günlük biriken 50-60 mg/kg DHA’dan 
da yoksun doğan prematüre için daha fazla önem ta-
şımaktadır (19). ABD’de yenidoğan yoğun bakım 
ünitelerinde kullanılan anne ve donör sütlerinde 0.1-
0.32 mol olan DHA oranı premature bebeklerin ge-
reksinimlerini karşılamayabilmektedir (16,18,20,21). 
Örneğin 150 ml/kg/gün 0.1 mol yüzde ağırlık DHA 
içerikli anne sütü ile beslenen bebekte 12 mg/kg olan 
diyetle DHA alımı, 0.5 mol yüzde ağırlık DHA içerikli 
anne sütü ile beslenen bebekte 60 mg/kg’lik yeterli alım 
miktarlarına ulaşabilmektedir. Anne sütünde DHA 
konsantrasyonu 0.1 mol yüzde ağırlık olan anneye gün-
lük 1 g ek DHA verilmesi ile sütteki konsantrasyon 0.8 
mol yüzde ağırlığa çıkarılabilmektedir (22,23). Anne 
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sütü DHA konsantrasyonu annenin balık tüketimiyle 
artırılabilmektedir (24). Ancak artan balık tüketimi ile 
civa maruziyeti de artmaktadır. Emziren annelere öne-
rilen haftada 1-2 civadan fakir DHA’dan zengin balık 
tüketimi ile anne sütünde istenen DHA konsantrasyo-
nu sağlanmaktadır.

1980’ler ve 1990’ların başında DHA plazma ve 
eritrosit konsantrasyonlarının formül mamalar ile bes-
lenen bebeklerde anne sütü ile beslenen bebeklerden 
daha düşük olduğu gösterilmiştir (25-27). Eş zamanlı 
beyin ve retinal gelişim için DHA’nın öneminin anla-
şılmasıyla formula mamalara LCPUFA eklenmeye baş-
lanmış ancak bir çoğuna eklenen 0.5 mol yüzde ağırlık 
prematüreler için yeterli olmamıştır.

LCPUFA suplementasyonu için rasyonel nedir?

Anne sütü ile beslenen bebekler formül mama ile 
beslenenler ile karşılaştırıldığında bilişsel zeka fonksi-
yonlarında (3-5 puan) ve prematürelerde görme kes-
kinliğinde artış olduğu gösterilmiştir. Bu fark anne 
sütünün LCPUFA içeriğinin inek sütünden fazla 
olmasına bağlanmış ve inek sütü kaynaklı formül ma-
maların LCPUFA ile suplemantasyonu ile bilişsel ve 
görme fonksiyonunda iyileşme olacağı öngörülmüş-
tür. Son trimesterda alımı olmayan prematüreler için 
yeterli DHA desteği için anne sütü güçlendiricileri ile 
ek LCPUFA verilmesi hedeflenmiştir. Ancak klinik 
çalışmalar bu suplementasyonlar ile prematüre ve term 
bebekte, ne bilişsel ne de görme fonksiyonlarında iyi-
leşme kesin olarak gösterilebilmiştir. 2012 yılı itibariyle 
ABD’de AAP dahil hiçbir otorite prematüre ve term 
bebeklerde LCPUFA önermemektedir.

Klinik çalışmalar 

LCPUFA suplementasyonunun etkisinin değerlen-
dirilmesi için bir çok klinik araştırma yapılmıştır. 

Nörogelişim ve büyüme üzerine etki

LCPUFA suplementasyonunun bilişsel, gelişim, 
görme ve büyüme üzerine etkisini araştıran klinik 
araştırmaların sonuçlarının yorumlanması çalışma 
desenlerindeki belirgin farklılıklar nedeniyle güçtür 
(ör; kullanılan LCPUFA ürünleri, suplementasyo-
nun konsantrasyonu ve süresi, değerlendirilen sonuç 
parametreleri ve değerlendirme yönteminin uygula-
ma tekniği, zamanlaması ve testi) ayrıca kullanılan 
LCPUFA‘da (ör; DHA) nörogelişim için önemli et-
ken olabilmektedir.

 Formüla mamanın LCPUFA ile suplementasyo-
nunun etkisini değerlendiren sistemik araştırmalarda 

uyumsuz sonuçlar oluşturmuştur. Suplementasyonun 
görmeye veya nörogelişime etkisi, bebeğin term veya 
prematüre olmasına göre farklı sonuçlar elde edil-
miştir. Bütün bebekler dikkate alındığında omega 
3 LCPUFA suplementasyonunun hem bilişsel geli-
şim hem de görme keskinliğine yararı gösterilemese 
de, prematüre bebekte nörogelişime olumlu etkisi 
ve tüm bebeklerde görme keskinliğine olumlu etkisi 
gösterilmiştir. Bu analizlerde yetersiz miktar ve süre 
LCPUFA uygulaması ve uygulama farklılıkları araş-
tırmaların eksikliği olarak görülmektedir.

İki sistemik analizde suplementasyonun etkisinin 
prematüre ve term bebek olarak ayrı değerlendirmesi 
yapılmış ve prematüre bebekte omega 3 LCPUFA sup-
lementasyonu ile ilgili aşağıdaki sonuçlar elde edilmiş-
tir (28).
• Görme keskinliği: Davranışsal (Teller ve Lea acu-

ity card) ve görsel uyarılmış potansiyel (VEP) ve 
Elektroretinogram gibi çeşitli metodlarla değerlen-
dirilmiş, meta-analiz ise sonuçlar log unitesinde ve-
rildiği için yapılamamıştır. Sonuçta, görme keskinli-
ği açısından suplementasyon verilen ve verilmeyen 
grupta farkını araştıran ve değerlendirmeye alan bir 
çalışma hariç bir çok çalışmada fark gösterilememiş, 
bir çalışmada suplementasyon verilen grupta VEP 
ile işitmenin düzeltilmiş 2. ayda daha iyi olduğu 
gösterilmiştir (29). İkinci bir çalışmada ise bir grup 
hastada VEP ile işitmenin düzeltilmiş 6. ayda daha 
iyi olduğunu ancak düzeltilmiş 3. ve 12.ayda fark ol-
madığı gösterilmiştir (30). 

• Gelişim: Yedi çalışmadan üçünde nörogelişimsel 
sonuçlarda iyileşme rapor edilmiş, ancak Bayley ge-
lişim indeksini değerlendirmede kullanan çalışmala-
rın meta-analizinde genel grup etkisi 12. ve 18. ayda 
suplementasyon verilen ve verilmeyen grup arasın-
da fark göstermemiştir. Bunun ardından başka bir 
çalışmada 10 yaşta n-3 LCPUFA suplementasyo-
nunun bilişsel testlere de anlamlı iyileşme oluştur-
madığı gösterilmiştir (31). Bu çalışmada gestasyon 
haftasına göre sub grup analizi yapılmamıştır. 

• Büyüme ve yan etkiler: Prematürelerde büyüme ile 
suplementasyon ilişkisini araştıran çalışmaların so-
nuçları uyumsuzdur. Sistematik analize alınan 15 
çalışmanın 4’ünde değişik postnatal yaşlarda sup-
lementasyonun büyümeye olumlu etkisi diğer iki 
çalışmada ise olumsuz etkisi bildirilmiş ve diğer ça-
lışmalarda ise büyüme üzerine etki bulunmamıştır. 
Meta-analiz ise düzeltilmiş 2. ayda büyümenin daha 
iyi olduğunu ancak bu etkinin 12. ve 18. ayda görül-
mediğini göstermiştir.
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Term bebekte n-3 LCPUFA supplementasyonu ile 
ilgili ikinci sistemik analizde aşağıdaki sonuçlar elde 
edilmiştir (32). 
• Görme keskinliği: Veriler çelişkilidir. Çalışmaların 

yarısında suplementasyona bağlı olumlu etki gö-
rülürken diğerlerinde etki gösterilememiştir. Üç 
çalışma değerlendirme yöntemi (behavior [Teller 
cards] and VEP measurements), testin zamanlaması 
ve suplementasyon doz ve süresi açısından farklıdır. 
Testin zamanlaması veya yöntemi baz alınarak yapı-
lan sınırlı toplu analizde etki gösterilememiş, meta-
analizde ise 4. ve 12. ayda görme keskinliğine olum-
lu etki gösterilmiştir.

• Gelişim: Nörogelişimi BSID ile değerlendiren çalış-
malar ve meta-analizde suplementasyonun olumlu 
etkisi 3 ay-2 yaş arasında görülmemiştir. Buna tek 
istisna 18. ayda BSID fiziksel gelişim indeksinde 
anlamlı yüksek skorun rapor edildiği çalışmadır 
(33,34). Diğer metodlarla nörogelişimin değerlen-
dirildiği çalışmaların biri hariç hiçbirinde suple-
mentasyonun olumlu etkisi gösterilememiş, o tek 
çalışma da ise 10 yaşta problem çözme becerisinin 
suplementasyon grubunda daha iyi olduğunu göster-
miştir (35.) Başka bir çalışmada ise Fagan testi ile 9. 
ayda daha iyi sonuçlar elde edilmiştir. Hollanda’dan 
bir çalışmada ise 9 yaşta nörolojik fonksiyona for-
müla suplementasyonunun etkisi olmadığı gösteril-
miştir (36).

• Büyüme: Çalışmaların çoğunda yarar veya zarar ra-
por edilmemiş, meta-analizde ise suplementasyon 
grubunda 1 yaş ağırlığı anlamlı olmamakla beraber 
daha düşük bulunmuştur.
Diğer sistemik analizler hem term hem prematüre 

bebekler beraber değerlendirilmiş ya bilişsel gelişim ya 
da görme keskinliği değerlendirilmiştir.

1802 prematüre ve term bebeğin dahil edildiği biliş-
sel fonksiyona odaklanılan çalışmada suplementasyon-
lu formül ile beslenen grupta 1 yaşta BSID skorlarında 
herhangi olumlu bir etki görülmemiştir (37). Subgrup 
analizlerinde prematüre ve term de fark görülmemiş 
meta-regresyon analizinde DHA veya AA dozunun 
etkisi görülmemiştir. Ancak analize alınan 12 çalış-
madan 2’sinde sonuç farklı olarak suplementasyonla 
BSID testinin bazı kategorilerinde anlamlı olumlu 
etki gösterilmiş, 9 çalışmada ise yarar gösterilmemiştir. 
Değerlendirmeye alınan çalışmalarda farklı kaynaklar-
dan elde edilen farklı DHA dozlarının kullanılmasının 
olumlu etkiyi maskelemiş olabileceği düşünülmüştür.

Örneğin İngiliz çalışmasında yüksek dozla suple-
mentasyonun olası olumlu etkisi vurgulanmış, 0.5’in 

üstünde DHA konsantrasyonu içeren prematüre for-
müla ile beslenmenin prematürelerde bilişsel skoru ar-
tırdığı gösterilmiş (31). Bu etki anne sütünün LCPUFA 
ile suplemente edilmesi ile sağlanamamıştır.

Sistematik bir derleme de formülanın n-3 LCPUFA 
suplementasyonun görme keskinliğini prematüre ve 
term bebekte artırdığı gösterilmiştir (38). Bu çalışma-
da birincil sonuç olarak görme rezolüsyon keskinliği 
ölçülmüştür.
• VEP: Görme keskinliğinin VEP ile ölçüldüğü 10 ça-

lışmanın meta analizi n-3 LCPUFA supplementas-
yonu ile 2, 4, ve 12. ayda olumlu etki gösterilmiştir.

• Davranışsal metod: Görme keskinliğinin davra-
nışsal metodla ölçüldüğü 12 çalışmanın meta-
analizi n-3 LCPUFA suplementasyonu ile 2. ayda 
olumlu etki gösterilse de bu etki 4. veya 12. ayda 
gösterilememiştir. 

• Prematüre bebeklerin subgrup analizi yapıldığında, 
görme keskinliğinin VEP ile 4. ayda ölçüldüğü çalış-
mada suplementasyon etkisinde term ve prematüre-
ler arasında fark gösterilememiş, 2. ve 12. ay karşı-
laştırması için ise veri yetersiz bulunmuştur. Görme 
keskinliğinin davranışsal metodla ölçüldüğü çalış-
maların sonuçları farklı bulunmuş, 2. ayda termde 
suplementasyon yararlı bulunurken prematürede 
bulunmamış, 4. ayda prematürede yararlı, 12. ayda 
her iki grupta yararsız bulunmuştur.

• Doz: İkincil analizde DHA ve AA dozunun veya 
oranın görme keskinliğine etkisi gösterilmemiştir. 
Anne sütü ile beslenen prematüre bebeklerde   n-3 

LCPUFA suplementasyonu ile ilgili bulunan sınırlı 
veri suplementasyon etkisini değerlendirmek için karar 
verdirici değildir.

Tek merkezden 141 çok düşük doğum ağırlıklı 
(ÇDDA) prematüre bebekte yapılan randomize ça-
lışmada; taburcu olana kadar 100 ml’si 32 mg DHA 
ve 31 mg AA ile suplemente edilmiş anne sütü ile 
beslenen çalışma grubu ile anne sütü suplemente 
edilmeyen kontrol grubu karşılaştırıldığında 6. ayda 
daha iyi hafıza ve problem çözme skorları elde edil-
miştir (39).

Daha önce bahsi geçen İngiliz çalışmasından fark-
lı olarak prematürelerde anne sütünün n-3 LCPUFA 
supplementasyonu bilişsel sonuçları iyileştirmemiştir 
(31). Bu çalışmada 100 ml anne sütünün toplam 4.5 g 
olan yağ içeriğinin 0.5 yüzde ağırlık olan DHA kon-
santrasyonu (ör; per 100 g yağ) ile 100 ml sütte 22.5 
mg DHA sağlanmıştır. Bu miktar yukarıda bahsi ge-
çen çalışmadaki suplementasyon miktarının altında 
kalmıştır.
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Çalışmaların Sınırlılıkları 

Yukarıdaki klinik çalışmalardaki çelişkili sonuçlar 
çalışma desenlerindeki (ör: değişken doz ve DHA, AA 
kaynağı ve oranları, suplementasyon süresi gibi) fark-
lardan kaynaklanmaktadır. Bazı araştırmacılar suple-
mentasyon türü ve süresinin bilişsel sonuçları etkileyen 
önemli faktörler olduğuna inanmaktadırlar (32,40). 
Örneğin, term bebekte 18. ay nörogelişimin olumlu 
etkilendiğini gösteren çalışmada yüksek doz (0.32 per-
cent) n-3 LCPUFA tek bir kaynaktan (tek hücreli mik-
roalgi (Crypthecodinium cohnii) elde edilerek, AA ise 
mantardan (Morticierella alpine), elde edilerek en az 1 
yıl süresince verilmiştir (33,34). Bu DHA konsantras-
yonu (%0.32) diğer çalışmalara göre yüksektir ve anne 
sütü ile beslenen grupta da bu konsantrasyonda DHA 
suplementasyonu ile 6. ayda bilişsel gelişime olumlu 
etki gösterilmiştir (39). Bu çalışmada AA’da %0.31 
konsantrasyonda verilmiştir.

Diğer sonuçlar
• n-3 LCPUFA suplementasyonunun inflamasyonu 

azaltma ve enfeksiyonlara immün yanıtı artırma et-
kisi de öne sürülmüştür. Bu alandaki sınırlı sayıda 
araştırmanın sonuçları çelişkilidir.

• 33 haftanın altındaki prematüre bebekler randomi-
ze edilerek, çalışma grubundaki bebeklerin anneleri-
ne yüksek DHA diyeti uygulanmış, annesinin diyeti 
suplemente edilmeyen grupla karşılaştırıldığında, 
1250 g altındaki erkek bebeklerde daha az bron-
kopulmoner displazi (BPD) görülmüştür (41). Ek 
olarak 12. ve 18. ayda erkeklerde allerjik nezle (hay 
fever) riskinin azaldığı görülmüştür. Yine prema-
türelerde yapılan bir çalışmada 30 haftadan küçük 
prematürelerde düşük DHA düzeylerinde BPD ve 
düşük AA düzeylerinde geç başlangıçlı sepsis riskin-
de artış gösterilmesi de indirekt bir kanıt olmuştur 
(42).

• Buna karşın, allerjik hastalık geliştirme riski yüksek 
olan bebeklerin annelerine gebelik sürecinde n-3 
LCPUFA verilenlerin kontrol grubu ile karşılaştı-
rıldığında ilk yılda IgE ilişkili besin alerjisi gelişim 
oranlarında fark gösterilmemiştir (43). Ancak bu 
grupta atopi ve yumurta alerjisi daha az saptanmıştır. 

• Erişkinlerde ise uzun süreli yeterli miktarda diyetle 
n-3 LCPUFA alımının ateroskleroz ve kardiovaskü-
ler olayları azalttığı öne sürülmüş ancak randomize 
kontrollü çift kör çalışmada, n-3 LCPUFA suple-
ment edilen term formül ile beslenen grup ve kont-
rol grubu arasında dokuz yaşında kardiovasküler 

ve antropometrik ölçümlerde fark bulunmamıştır 
(44). Anne sütü ile beslenen çocukların formüla ile 
beslenen çocuklarla karşılaştırıldığı bir çalışmada, 
kalp hızında hafif düşüklük benzer kan basıncı ve 
büyüme özellikleri görülmüştür. Başka bir çalışma-
da ise prematüre bebeklerde LCPUFA suplemen-
tasyonu alan kızların 10 yaşında daha ağır oldukları 
görülmüştür (45). 

Bu konuda bilinmeyenler ve araştırma gereken 
alanlar;

Prematüre ve term bebekte diyetin LCPUFA ile 
suplementasyonunun yararının kesin olarak gösterile-
memesinin majör sorumlusu olarak çalışma metodolo-
jilerindeki farklılıklar gösterilmiştir. Aşağıda etki eden 
diğer faktörler özetlenmiştir (40).
• Hasta sayılarının yetersiz olması,
• Değerlendirme yöntemlerinin yeterince hassas ol-

maması veya uygun yaşta uygulanmamış olması, 
çoğu çalışmada 2. yaşta uygulanan Bayley testinin 
çok geniş kapsamlı olması ve bilişsel gelişimin ba-
ğımsız değerlendirmesinde yetersiz olması,

• Yağ asiti metabolizmasındaki genetik farklılıklar 
LCPUFA suplementasyonun etkisini değiştirebilir, 
örneğin; yağ asiti desatüraz (FADS) 1 ve FADS2 
genlerin, delta-5 ve delta-6 desatüraz kodlanma-
sında modifikasyon yaparak, fetus ve yenidoğanın 
gelişimi için direkt etkili olabilecek n-3 LCPUFA 
varlığını değiştirebileceği speküle edilmiştir. Buna 
ek olarak cinsiyet farklarının etkisi de gündeme 
gelmiştir. 

• Yetersiz DHA doz ve süresi.

Sonuç olarak, gelecekteki çalışmalarda yüksek doz 
DHA’nın (en az %0.32 ) en az 1 yıl yeterli sayıda has-
taya ( her kolda en az 143 hasta) verilmesi tavsiye edil-
mektedir (32,40). Ek olarak değerlendirme yöntemi 
olarak fonksiyonel ölçütlerden manyetik rezonans gö-
rüntüleme (MRI) ve okul performansı ve DHA düzey-
lerini yansıtan biyobelirteçlerin sonuç parametreleri ile 
korelasyonu da önerilmektedir.

Güncel yaklaşım nasıl olabilir?

LCPUFA suplementasyonunun hem term hem de 
prematüre bebekler için yararı tam olarak gösterilme-
miş olsa da uygulama güvenli görünmektedir ve bü-
yüme üzerine olumsuz etki bildirilmemiştir (13,28). 
Suplementasyonu destekleyen en önemli bilgi n-3 
LCPUFA’nın üçüncü trimesterda ve ilk 6 ayda gelişen 
beynin ve retinanın önemli bileşenlerinden olduğunu 
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gösterilmesidir. Ek olarak bilişsel gelişim anne sütü ile 
beslenenlerde daha iyi olmasıdır. Prematüre bebekte ise 
akreasyon dönemi anne karnında geçirilemediği için 
n-3 LCPUFA suplementasyonu mantıklı görünmekte-
dir. Yeni çalışmalar yapılana dek, 
• Hamile ve emziren kadınlar yeterli n-3 LCPUFA 

alarak fetus ve anne sütünde yeterli düzeyleri sağlan-
malı, bunun için annenin ya haftada 3 kez DHA’dan 
zengin besin ile beslenmesi ya da günde ek 1 gram 
DHA alması önerilmelidir. Haftada 1-2 DHA’dan 

zengin civadan fakir yağlı balık tüketilmesi yeterli 
olacaktır.

• Her bebek anne sütü almalıdır. Yoksa donör sütü 
kullanılmalıdır. Özellikle prematüre bebekler için 
daha da önemlidir. 

• Formül mama ile beslenen term bebeklerin mamala-
rında 0.32 konsantrasyonda DHA olmalıdır.

• Prematüre bebeklerde intra uterin akreasyon hızı olan 
50 mg/günü sağlayacak dozda LCPUFA ‘ya emziren 
annelerine ya da kendilerine verilmelidir (4,46). 
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Y
enidoğanın immun sisteminin direncini ol-
gunlaştırması için dış uyaranlara gereksinimi 
vardır. Anne sütü ve yerleşik intestinal mik-

roflora olgunlaştırıcı uyarıda en önemli kaynaklardır. 
Doğum şeklinin dahi neonatal dönemdeki kolonizas-
yonu etkilediği bilinmektedir. Annenin barsağındaki 
mikroplar yenidoğanın bakteri ile ilk temasıdır, bar-
saklarında ilk kolonize olanlar fakültatif gram pozitif 
koklar (stafilokok, streptekok, enterokok) ve entero-
bakterlerdir. Annenin vajinal florasındaki laktobasiller 
geçici olarak bebekte kolonize olsalar da yerini diğer 
kaynaklardan alınan laktobasillere bırakırlar. Anne sü-
tüyle beslenen bebeklerde bifidobakteriler dominant-
tır. Bifidobacterium breve, Bifidobacterium infantis ve 
Bifidobacterium longum’un kolonize olmasından yola 
çıkarak anne sütünün barsaktaki bifidobakterilerin 
türüne de etkili olduğu kabul edilmektedir. Daha son-
raları ise Bifidobacterium adolescentis kolonize olmaya 
başlar. Bu gözlem anne sütünün bifidobakterilerin ço-
ğalması için peptid, oligosakkarid benzeri maddeler 
içerdiğini düşündürür. 

Sezaryen ile doğanlar, prematüre doğanlar, perinatal 
yada postnatal antibiotik kullanılan bebeklerde intes-
tinal yerleşik floranın oluşumu gecikir. Düşük doğum 
ağırlıklı prematüre bebeklerin yoğun bakım ünitele-
rinde kaldıkları süre içerisinde, anne sütü almaya baş-
lamalarının da gecikmesi ile patojen mikroorganizma-
lar ile kolonizasyon oluşur. Sezaryen ile doğum olması 
ve etkin anne sütü almaya erken geçilememesi vajinal 
flora ve anne sütünün kolonizasyon üzerindeki olumlu 
etkilerinden mahrum bırakır. Bunların yanında antibi-
yotik kullanılması florayı olumsuz yönde etkilemekte-
dir. Bağırsakların Clostridium, Escherichia, Klebsiella, 
Salmonella, Shigella, Campylobacter, Pseudomonas, 

Streptococcus, Enterococcus, Staphylococcus ve koagulaz 
negatif Stafilokoklar ile kolonizasyonu nekrotizan en-
terokolit gelişme olasılığını arttırır. Çok düşük doğum 
ağırlıklı bebeklerde görülen ve yaşamlarını tehdit eden 
nekrotizan enterokolit sıklığı probiyotik mikroorga-
nizmalar ile azaltılabilir düşüncesi ortaya atılmıştır. 
Nekrotizan enterokolitte probiyotik kullanılarak enfla-
matuar kaskadın inhibe edilmesi amaçlanmıştır. Düşük 
doğum ağırlıklı prematüre bebeklerin bağırsak florasın-
da Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Staphylococus 
epidermidis, Enterobacter cloacae, Klebsiella pneumoni-
ae ve Staphylococcus haemolyticus baskın durumdadır. 
Nekrotizan enterokolit geliştiren bebeklerin %40’ında 
Clostridium perfringes izole edilmiş, Laktobaciller’in 
ağırlığının azalmış olduğu saptanmıştır. Bu veriler flo-
rada Laktobasiller’in azalması ile birlikte nekrotizan 
enterokolit olasılığının arttığına işaret etmektedir. 
Laktobasiller ve Bifidobakteriler gibi patojen olmayan 
mikroorganizmalar ile bağırsaklar kolonize olabilirse 
ve mama değil de anne sütü ile beslenmeye ağırlık ve-
rilirse nekrotizan enterokolit sıklığının azaltılabileceği 
bildirilmektedir. Bir çalışmada tek başına anne sütü ile 
beslenen gruba göre anne sütü yanında L. Acidophilus 
ve B. infantis içeren bir mama ile beslenen bebekler-
de nekrotizan enterokolit sıklığının %63 oranında 
azaldığı gösterilmiştir. Kolombiya’da yapılan bir ça-
lışmada Lactobacillus acidophilus ve Bifidobacterium 
infantis kullanılarak nekrotizan enterokolitte %60’lık 
bir azalma sağlanmıştır. 2 metaanaliz ve bir sistema-
tik değerlendirme, probiotik verilmesinin preterm 
bebeklerde NEC’i önleme üzerindeki etkilerini araş-
tırmıştır. İlk metaanaliz 2007 de yayınlanmıştır. 1393 
bebeğin dahil edildiği 7 randomize kontrollu çalışma 
ile değerlendirme yapılmıştır. Probiyotik suşları olarak 
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Bifidobacterium breve, Lactobacillus GG, Saccharomyces 
boulardii, B. infantis + Streptococcus thermophilus + B. 
bifidus, L. acidophilus 1004356 + B. infantis 1015697, 
L. casei, and B. lactis Bb12 kullanılmıştır. Kontrol gru-
bu ile karşılaştırıldığında 33 haftadan küçük ve 1500 g 
altındaki prematüre bebeklerde NEC evre 2 ve üzerin-
de riski azalttığı sonucu çıkmıştır. Probiyotik suşu, doz, 
zamanlama ve veriliş biçimi bakımından çalışmalar 
arasında fark vardır. Bu fark istatistiksel olarak hetero-
jenite oluşturmamaktadır. Probiyotik verilmesinin sep-
sis riski üzerine etkili olmamıştır. Tüm nedenlere bağlı 
ölüm riskinde probiyotik grubunda azalma sağlanmış-
tır. NEC’e bağlı ölümde probiyotik ve kontrol grubu 
arasında fark bulunmamıştır. Probiyotik grubunda full 
enteral beslenmeye geçiş daha çabuk gerçekleşmiştir. 
Ancak tüm çok düşük doğum tartılı prematüre be-
beklerde henüz bir yorum yapabilmek için geniş kap-
samlı çalışmalara gereksinim vardır çünkü probiyotik 
verilmesi ile sepsis geliştiğini bildiren olgu sunumları 
mevcuttur. Özellikle 1000 g altında doğan bebeklerde 
halen kaygıyla yaklaşılmaktadır.

Prebiyotikler, intestinal florada bulunan bir tür veya 
sınırlı sayıdaki birkaç tür mikroorganizmanın çoğalma-
sını ve/veya aktivitesini seçici olarak aktive ederek ko-
nağın sağlığını olumlu yönde etkileyebilen sindirileme-
yen besin bileşenleri olarak tanımlanmaktadır Barsak 
florasındaki yararlı bakterilerin büyüme ve aktivitesine 
katkıda bulunmaları açısından organizma için son dere-
ce önemlidir. Başka bir deyişle prebiyotikler probiyotik 

kültürlerin besinleridir. Laktoz ve lipidlerden sonra ko-
lostrumda 20–23 g/L ve matür sütte 12–14 g/L ola-
rak anne sütündeki en büyük komponent oligosakka-
ridlerdir. Prebiyotik ve immun modulatör etkilidirler. 
Anne sütündekine benzer olmamakla beraber yapay 
olarak elde edilen %90 galaktooligosakkarid (GOS) ve 
%10 fruktooligosakkarid (FOS) karışımı AS’ e benzer 
bifidojenik etkili bulunmuştur. Anne sütünün yeterli 
olmadığı durumda volüm açığını kapatacak kadar 0.8 
g/dl, 9:1 oranında kısa zincirli galakto-oligosakkarid/
uzun zincirli fruktooligosakkarid içeren prematüre ma-
ması ile standard prematüre maması çok merkezli yürü-
tülen, randomize kontrollu çalışmada karşılaştırılmış-
tır. Bebekler 24 saatlikken randomize edilmişler, primer 
olarak 150 ml/kg/gün PO beslenme hacmine erişilme 
zamanı, sekonder olarak doğum ve 28 gündeki beslenme 
hacmi/büyüme, dışkı özelliği, gastrointestinal bulgular, 
nekrotizan enterokolit ve kan akımı enfeksiyonları de-
ğerlendirilmiştir. 160 bebek 33 haftaya gelinceye kadar 
izlenmiş, bebeğin immatüritesi oranında göreceği fayda 
artmıştır. 28. haftada tolerans artışı %2.9, 26. haftada 
%9.9 olmuş, 31 haftadan sonraki bebekle arasında bir 
fark saptanmamıştır. Prebiyotik katkısının güvenli oldu-
ğu ve birçok immatür bebeğin enteral tolerans açısından 
faydalanabileceği sonucu çıkmıştır. Olumlu sonuçların 
bildirildiği birçok çalışmaya rağmen ESPGHAN beslen-
me komitesi kararını prematüre bebeklerde prebiyotik 
ve probiyotiklerin rutin kullanımı için halen yeteri kanıt 
yoktur şeklinde bildirmiştir.
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Eser elementler

Yetersiz depolanma ve hızlı büyüme nedeniyle ge-
reksinimleri arttığı için düşük doğum ağırlıklı bebek-
ler, eser element eksikliği açısından risk altındadırlar ve 
intrauterin birikim hızını karşılayan oranda parenteral 
destek sağlanması eksiklik gelişimini önler. 

Krom 

Krom (Cr), karbonhidrat ve lipid metabolizması 
için esansiyel bir mikronütrienttir. Demir (Fe) yanısıra 
Cr’da transferrin ile taşınır ve transferrine bağlanmak 
için Fe ile yarışan Cr, Fe metabolizması ve depolan-
masını engeller. Parenteral beslenme sırasında günlük 
0.2 mg/kg alım (maximum 5 mg/gün) önerilmektedir. 
Ancak parenteral solüsyonlar yeterli düzeyde Cr ile 
kontamine olduğu için tedaviye eklenmesi gerekmez. 

Bakır 

Bakır (Cu), sitokrom C oksidaz (ATP sentezi, nö-
rolojik fonksiyon), süperoksid dismutaz (antioksidan), 
monoamin oksidaz, tirozinaz (melanin sentezi) ve lizil 
oksidaz (konnektif doku proteinlerinin stabilizasyo-
nu) gibi çeşitli enzimlerin yapısında yer alır. Yenidoğan 
bebeklerin bakır depolarının yaklaşık %75’inin son 
trimesterde oluşması nedeniyle prematüre ve hız-
lı büyüyen çok düşük doğum ağırlıklı bebekler bakır 
eksikliği açısından risk taşır. Eksikliğinde saç ve cilt-
te hipopigmentasyon, nötropeni ve demir tedavisine 
cevap vermeyen hipokrom mikrositer anemi görülür. 
Prematüre ve term yenidoğanlarda rutin 20 mg/kg gün 
IV bakır desteği sağlanması önerilmektedir. Kolestatik 
KC hastalarında bakır düzeyleri dikkatle monitörize 
edilmelidir. 

İyot 

İyot hücresel metabolizma ve metabolik hızın de-
vamı için gerekli tiroid hormonlarının (thyroxin-T4 
ve tri-iodothyronine-T3), önemli bir bölümünü oluş-
turur. Parenteral beslenme sırasında günlük 1 mg doz 
önerilmektedir. Ancak, solüsyonların iyotla kontami-
nasyonu ve topikal iyotlu dezenfektanların ciltten ab-
sorbsiyonu nedeniyle serum iyot düzeyleri iyot desteği 
sağlanmasa da azalmaz. 

Manganez 

Manganez (Mn) mitokondriyal süperoksit dismu-
taz gibi enzimlerin komponentidir ve hidrolaz, kinaz 
ve transferaz gibi enzimleri aktive eder. Parenteral bes-
lenme ilişkili kolestaz ve hepatik disfonksiyonun pato-
genezinde yüksek Mn alımının rolü olabileceği düşü-
nülmektedir. Ayrıca, Manyetik rezonans görüntüleme 
(MRI) kullanılarak yapılan çalışmalarda basal ganglia, 
talamus, ve serebellumda Mn entoksikasyonuna bağ-
lı olarak yüksek yoğunluklu alanların olduğu ve Mn 
kesildikten sonra da semptomlarda ve MRI anormal-
liklerinde düzelme gözlenmiştir. Santral sinir sistemi 
depolanması semptomsuz olabileceği için, uzun süreli 
parenteral beslenenlerde düzenli nörolojik muayene ile 
birlikte günlük kg başına 1.0 mg’ı (0.018 mmol) aşma-
yacak düşük doz rejimi ve manganez kan konsantrasyo-
nu monitörizasyonu önerilmektedir.

Molibden 

Molibden (Mo) sülfür, aminoasitler, pürin ve piri-
midin katabolizmasında yeralan birçok enzimin kofak-
törüdür. Bakır ile ilişkilidir. Aşırı Mo alımı Cu meta-
bolizmasını engeller. Düşük doğum ağırlıklı bebekler 
Mo eksikliği açısından risk altındadır. Düşük doğum 
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ağırlıklı bebeklerde günlük IV 1 mg/kg (0.01 mmol/
kg) alım uygun görünmektedir. Molibden desteği sa-
dece uzun süreli parenteral beslenme alanlarda önerilir.

Selenyum 

Selenyum (Se) oksidatif doku zararlanmasına kar-
şı koruyucu bir enzim olan. glutatyon peroksidaz’ın 
(GSHPx) önemli bir komponentidir. Özellikle yaşa-
mın ilk günlerinde oksidatif zedelenme, prematüreliğin 
uzun dönem komplikasyonları ile birliktedir. Preterm 
bebeklerde düşük Se düzeyleri bronkopulmoner disp-
lazi ve prematüre retinopatisi gibi oksidatif hastalıklar-
la birliktedir. Selenyum ayrıca tiroid metabolizmasında 
da önemlidir ancak eksikliği neonatal hipotiroidizmde 
önemli bir rol oynamaz. Uzun süreli parenteral beslen-
mede Se eksikliğine non-spesifik miyopatinin eşlik et-
tiği bildirilmiştir. Prematüre bebekler (özellikle çok dü-
şük doğum ağırlıklı olanlar) günlük Se gereksiniminin 
(1–3 mg/kg) 2 katına gereksinim duyarlar. 

Çinko

Çinko (Zn) enerji proteinleri, karbonhidratlar, li-
pidler ve nükleik asitlerin metabolizmasında yer alır 

ve büyüme ve gelişme açısından önemli bir elementtir. 
Fetal dönemde günlük çinko alımı 850 mg/kg’dır ve 
hızlı büyüme nedeniyle prematüre bebekler daha fazla 
çinkoya ihtiyaç duyarlar. Büyüme hızı çinko gereksini-
mini belirleyen en önemli faktörlerden biridir. Çinko, 
kısa süreli parenteral beslenmede solüsyona eklenmesi 
gereken tek eser elementtir. Klasik eksiklik bulgusu, pe-
rioral, perianal, yüz ve ekstremitelerde olan eritematöz 
lezyonlardır. 

Vitaminler

Preterm bebekler suda eriyen vitaminlerin eksikli-
ği açısından risk taşır. Genellikle preterm mamaları ve 
desteklenmiş anne sütü gereksinimi karşılamaya yeter.

Yağda eriyen vitaminlerden Vitamin A, görme 
fonksiyonu, epitel bütünlüğü ve immün cevap için ge-
reklidir ve maksimum güvenli doz günlük 750-1500 
IU/kg’dır. Vitamin D gereksinimleri 200-400 ünite/
gün olarak belirtilmektedir. Vitamin E, bir antioksi-
dandır ve anne sütü ve mamalarda yeterli oranda bu-
lunur. Vitamin K’nın plasentadan geçişi azdır ve anne 
sütünde de yetersiz olup intramüsküler olarak doğar 
doğmaz 0,5-1 mg profilaktik olarak yapılır.
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E
nflamasyon; bakteri, travma, kimyasal maddeler 
vb oluşturduğu doku zedelenmesi sonucu ortaya 
çıkan lokal ve sistemik doku değişikliği olarak 

tanımlanmaktadır. Enflamasyonun ana işlevi enfeksi-
yonu iyileştirerek ya da doku hasarını tamir ederek ho-
meostazı korumaktır. Enflamatuvar sürecin amacı buna 
yol açan etmenin ortadan kaldırılması, yoğunluğunun 
azaltılması, olayın sınırlandırılması, dokudan atılarak 
doku hasarının tamiri ve normal dengeye dönüşün sağ-
lanmasıdır. İlk kez 1. yüzyılda Cornelius Celsus tara-
fından “ateş ve ağrının eşlik ettiği kızarıklık ve şişkinlik 
şeklinde enflamasyonun dört ana karakteristik özelliği 
tanımlanmış olup, 1858 yılında bu tanıma fonksiyon 
kaybı da eklenmiştir. 

Enflamasyonun erken döneminde o bölgede va-
zodilatasyona ikincil kan akımı, kapiller permeabilite 
artışı ile sıvının interstisyel boşluğa kaçışı, interstisyel 
bölgedeki sıvının pıhtılaşması, lokal olarak mast hücre-
leri ve nötrofillerin aktivasyonu, çok bunun sonucunda 
pek çok sitokinin salınımı görülmektedir. Bu dönemde 
nötrofil ve monositler başta olmak üzere lökositlerin 
göçü ile birlikte aktive olan makrofajlar da enflamasyon 
bölgesine ulaşırlar ve dokuda şişlik ortaya çıkar. Bu tab-
lo, histolojik olarak enflamasyonun nötrofil ve mono-
sitlerin birikmesi ile karakterize tipik görünümümden 
sorumludur. 

Başta nötrofil ve monositler olmak üzere lökosit-
lerin birikimi enflamatuvar reaksiyonun en önemli 
özelliği olup, enflamasyon başladıktan sonra dakikalar 
içinde dokuda var olan makrofajlar fagositik değişik-
likleri başlatırlar. Aktive olan makrofajlar enflamas-
yon bölgesine ulaşarak enfeksiyona karsı ilk savunma 
hattını oluştururlar. Enflamasyon başladıktan sonra 
ilk saat içinde çok sayıda nötrofil kandan inflamasyon 

bölgesine doğru yayılmaya baslar. Enflamasyona bağlı 
olarak lökositlerde sırası ile marjinasyon, adhezyon, 
kemotaktik uyarıya dogru migrasyon, fagositoz ve int-
rasellüler degradasyon ve lökosit ürünlerinin ekstrasel-
lüler salınımı gibi değişiklikler görülmektedir. 

Sitokinler; immün ve enflamatuvar olaylara katılan 
hücrelerin etkinliklerinin arttırılması için, uyarılmış 
lenfositler, monositler ve makrofajlar ile diğer bazı so-
matik hücreler tarafından sentezlenen 20-30 kD ağırlı-
ğında peptid ve glikoprotein yapısında maddeler olup,  
enflamasyon olayında akut faz proteinlerinin oluşu-
munda yer alan esas mediatörlerdir. Enflamasyonda rol 
oynayan en önemli mediatörler IL-1, IL-6,TNF-α ve 
IL-8’ dir. 

Nekrotizan enterokolit (NEK), yenidoğanlardaki 
en yaygın gastrointestinal cerrahi problem olup, etyo-
patogenezde çoklu faktörlerin rol oynadığı, barsakların 
akut intestinal nekrozu olarak tanımlanmaktadır. Esas 
olarak prematüre özellikle de çok düşük doğum ağırlıklı 
(ÇDDA) bebeklerde görülmekte olup, olguların yakla-
şık %10’unu term bebekler oluşturmaktadır. Ortaya çı-
kış zamanı gestasyonel hafta ile ters orantılıdır. Yapılan 
çok merkezli çalışmalarda NEK prevalansı ÇDDA’lı 
bebeklerde %7-%11 olarak bildirilmiştir. NEK’e bağlı 
mortalite oranı %20-%40 olsa da, en şiddetli grupta bu 
oran %100’e artış göstermektedir. 

NEK’in etyopatogenezi tam olarak aydınlatılama-
mış olsa da, immatürite, iskemi, enfeksiyon ve enteral 
beslenmenin NEK gelişiminden sorumlu ana faktörler 
olduğu kabul edilmektedir. Özellikle gastrointestinal 
sistemleri immatür olan ve çeşitli nedenlerle barsak 
kan akımı azalan prematüre bebeklerde enfeksiyon 
gibi ek bir stresin enflamasyon kaskadını aktive ederek 
barsakların nekrozuna kadar ilerleyen süreci başlattığı 
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düşünülmektedir. Son çalışmalar moleküler düzeyde 
inflamatuvar yanıtın NEK patogenezindeki ana faktör 
olduğunu düşündürmektedir.  

NEK için en önemli risk faktörü prematüritedir. 
Prematüre bebeklerde azalmış peristaltizm, azalmış 
müsin ve sekretuvar IgA (sIgA) düzeyleri ve tight junc-
tion (TJ) yapılar arasındaki bağlantıların bozulmuş 
olmasına ek olarak immün sistemin tam gelişmemiş 
olması bu bebekleri NEK gelişimine karşı duyarlı hale 
getirmektedir. Prematüre bebeklerdeki önemli bir di-
ğer faktör enteral beslenme olup, beslenme bu bebek-
lerde barsaktaki hipoksi, mukozal hasar ve bakteriyel 
invazyonu arttırmaktadır. Bu bebeklerde beslenmenin 
gecikmesinin de bakteriyel translokasyon ile ilişkili ol-
duğu düşünülmektedir. İntestinal iskemi, NEK için br 
başka predispozan faktör olup, özellikle hipoksi varlı-
ğında artan platelet aktive edici faktör (PAF) düzeyleri 
barsakta nekroza neden olmaktadır. NEK gelişen be-
beklerde başta bakteriler olmak üzere çeşitli virüsler ve 
mayaların da etyopatıgenezden sorumlu olabilecekleri 
bildirilmiştir.

Son yıllarda NEK’in barsaklardaki bakteriyel ko-
lonizasyona karşı kontrol edilemeyen artmış inflama-
tuvar yanıtın sonucu olarak geliştiği hipotezi kabul 
edilmektedir. Bu hipoteze göre NEK, barsaklarda peri-
natal stres tarafından tetiklenen lokal bir enflamasyon 
şeklinde ortaya çkmakta, immatür intestinal epiteliyal 
bariyer ve hızlı enteral beslenme sonrasında barsakta 
patojenik bakterilerde artış görülmekte, bu intesti-
nal bakteriler mukozal bariyerlerde toll like reseptör 
(TLR) ve nükleer faktör kappa beta (Nf-kB) aracılıklı 
proinflamatuvar sitokinlerin salınımına neden olmakta 
ve bu enflamatuvar kaskad reaktif oksijen bileşiklerinin 
oluşumu, artmış bakteriyel translokasyon, apoptozis ve 
nekroz ile sonuçlanmaktadır.  

İntestinal epiteliyal bariyer (İEB), özellikle intesti-
nal immün sistem gelişmi ve intestinal bütünlük ile ta-
mir süreci için oldukça önemlidir. İEB’de enterositler 
TLR’ler ve nükleotid binding oligomerizasyon domain 
like reseptörler (NO) aracılığı ile patojen ve kommen-
sal bakterileri ayırt edebilme yeteneğindedirler. NF-kB 
bir transkripsiyon faktörü olup, çeşitli proinflamatuvar 
sitokinlerin ve kemokinlerin ekspresyonunu düzenle-
mektedir. Aktivasyonu konak için gerekli olsa da, uzun 
süreli aktivasyonunun intestinal hasara neden olduğu, 
bu aktivasyonun engellenmesinin NEK’e karşı koruyu-
cu olduğu gösterilmiştir. 

TLR ise doğal immün sistemin bir parçası olup, 
özellikle liposakkarid için olan bir reseptördür. Bakteri 
ve patojenler üzerindeki sekansları tanıma yeteneğine 

sahip TLR’ler ince barsak epitel ve mukoza hücreleri 
ile inflamatuvar hücrelerde bulunmakta ve sağlıklı bir 
İEB oluşumundan sorumludurlar. Özellikle patojen 
ve kommensal bakterilerin ayırt edilmesinde ve buna 
uygun enflamatuvar yanıtın başlatılmasından sorumlu-
dur. Yapılan çalışmalarda TLR4’ün mukozal iyileşmeyi 
ve enterosit proliferasyonunu azalttığı, NEK’li bebek-
lerde TLR4 ekspresyonunun  arttığı gösterilmiştir. 
Tersine, LR4 yolağını inhibe eden TLR9’un da NK’e 
karşı koruyucu olduğu saptanmıştır.Tüm bu veriler 
TLR’lerin NEK patogenezindeki enflamatuvar süreç-
ten sorumlu olduğunu göstermektedir.

TLR ve NF-kB dışında, pek çok sitokinin de 
NEK’deki enflamatuvar süreçte rol oynadığı bildiril-
miştir. NEK’li bebeklerde özellikle interferon gamma 
(IFN), IL-6, IL-8, IL-10, IL-12, ve TNF-α’nın arttığı 
bildirilmiştir. Endojen fosfolipid mediatörü olan PAF 
reseptörleri esas olarak ileumda eksprese edilmekte, 
PAF-asetilhidrolaz (PAF-AH) tarafından yıkılmak-
tadır. NEK’li bebeklerde AF’ın arttığı, PAF-AH’ın 
azaldığı, aynı zamanda PAF reseptör antagonistlerinin 
NEK’i önlediği gösterilmiştir. Nötrofil ve makrofajla-
rın aktivasyonu, ortaya çıkan serbest oksijen radikalleri 
ve Paneth ve goblet hücrelerinin de NEK’deki enfla-
masyondan sorumlu olduğu düşünülmektedir. NEK’de 
barsak dışında sistemik bir enflamasyon da mevcuttur. 
Özellikle karaciğer bu immün yanıtta önemli bir rol 
oynamaktadır. NEK’li bebeklerde yaşamın erken gün-
lerinden itibaren proinflamatuvar sitokinlerin anlamlı 
bir artış gösterdiği bildirilmiştir. 

Sonuç olarak NEK lokal ve sistemik bir enflamatu-
var yanıt şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu yanıt klinik-
te NEK’in lokal (batın distansiyonu, karın duvarında 
eritem) ve sistemik bulgularından (ısı düzensizliği, 
hipotansiyon,şok) sorumlu olabilir. Enflamasyon, aynı 
zamanda NEK tanısı için de önemlidir çünkü bu be-
beklerin çoğunda lökositoz/lökopeni, trombositopeni, 
akut faz reaktanlarında artış görülmektedir. Yapılan 
çalışmalarda özellikle pro- ve anti-enflamatuvar sito-
kinlerin gen polimorfizmlerinin NEK’li bebeklerdeki 
ekspresyonu de araştırılmaktadır. Aynı zamanda başta 
serum amiloid A (SAA), fekal kalprotektin, serum in-
testinal fatty asid bağlayan proteinler gibi enflamasyon 
parametrelerinin NEK tanısında kullanımı ile ilgili 
pekçok yeni ve umut verici çalışmalar mevcuttur.

NEK’deki bu enflamatuvar kaskadın baskılanması 
NEK tedavisi için önem taşımaktadır. Özellikle erken 
dönemde anne sütü ile minimal enteral beslenmenin 
NEK’i anlamlı şekilde azalttığı bilinmektedir. Anne 
sütü anti-mikrobiyal ve anti-inflamatuvar özellikleri ile 
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NEK’e karşı koruyucudur. Son yıllarda özellikle prema-
türe bebeklerde NEK’in azaltılmasına yönelik probiyo-
tik kullanımı ilgi çekmekte olup, bu konuda çok sayıda 
çalışma yayınlanmıştır. Probiyotikler; besinlerle birlikte 
ya da ayrı olarak uygun miktarlarda alındığında konak 
sağlığını olumlu yönde etkileyen non-patojen mikroor-
ganizmalardır. Probiyotikler, intestinal florayı düzenle-
mekte, patojen mikroorganizmaların çoğalmasını en-
gellemekte, immün sistemi uyararak anti-inflamatuvar 
sitokin ve sIgA üretimini arttırmakta, apoptozis ve hüc-
re ölümün engellemektedir. Probiyotiklerin ÇDDA’lı 
bebeklerde NEK şiddetini ve ölümü azalttığı göste-
rilmiş olsa da, rutin kullanım için uygun cins, doz ve 
sürenin belirlenmesine ihtiyaç vardır. Benzer şekilde 
son yıllarda prebiyotikler ile ilgili çalışmalar da artış 
göstermektedir. Prebiyotikler; vücut için yararlı orga-
nizmaların çoğalma ve/veya aktivitesini seçici olarak 
arttıran,ve konak sağlığı üzerinde olumlu etkilere sahip 
sindirilemeyen bileşenlerdir. Prebiyotiklerin de patojen 
mikroorganizmaların üremesini engellemek, immün 
sistemi düzenlemek ve hücre çoğalmasını sağlamak gibi 
olumlu etkileri olsa da, NEK üzerindeki etkinliklerini 
değerlendirecek çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Kolostrum ve anne sütünde bulunan antimikrobi-
yal glikoprotein yapısındaki laktoferrin de  son yıllar-
da ilgi çekmektedir. Laktoferrin, prebiyotik özelliklere 
sahip olmak, anti-mikrobisidal özellikleri ile patojen 
organizmaları azaltmaktadır. Probiyotikler ile birlikte 
uygulandığında  NEKte anlamlı azalmaya neden oldu-
ğu bildirilmiştir. Aynı zamanda L-arginine, glutamin, 
epidermal growth faktör, oral immunoglobulin ve oral 
antibiyotikler de NEK’de var olan enflamasyonu azalt-
mak için uygulanan ajanlardan bazılarıdır. NEK’de 
enflamasyonun rolü ortaya çıktıkça, anti-enflamatuvar 
özelliklere sahip ajanların kullanımının artacağı ve 
buna yönelik ajanların NEK tedavisinde kendisine yer 
bulacağı düşünülmektedir.

Sonuç olarak, önemli bir morbidite ve mortalite ne-
deni olan NEK, multifaktöriyel bir etyopatogeneze sa-
hip olup, artmış enflamasyon da bu patogenezde önemli 
bir yere sahiptir. Enflamasyon, NEK tanı ve tedavisinde 
önemlidir. Bu nedenle başta probiyotikler olmak üzere 
TLR ve diğer inflamatuvar yolaklar üzerinden barsak 
epitel bariyer fonksiyonunu ve immün sistemi güçlen-
direcek anti-inflamatuvar ajanlar gelecekte NEK’in ön-
lenmesi ve tedavisinde yarar sağlayacaktır.  
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“Klasik bronkopulmoner displazi (BPD)” günü-
müzde nadir görülmektedir. Klasik form, ağır respira-
tuar distres(RDS)’i olan daha matür preterm bebekleri 
etkilemektedir. Patolojik olarak, amfizem ve atelektazi 
alanları ile beraber fibroproliferatif değişikler ile karak-
terizedir. “Yeni” BPD ise başlangıçta RDS bulguları mi-
nimal olan veya hiç olmayan immatür yenidoğanlarda, 
genellikle hayatlarının ilk 2 haftasında oksijene bağım-
lılık ve ventilasyon ihtiyacının gelişmesi durumudur. 
“Yeni” BPD’nin patogenezinde antenatal ve postnatal 
dönemde enflamasyonun önemli rol oynadığı tespit 
edilmiştir. Yapılan çalışmalarda, amnion sıvısında art-
mış IL-1β, TNF-α ve IL-8 düzeyleri olan annelerden 
doğan bebeklerde BPD riskinin arttığı bildirilmiştir. 
Ayrıca, RDS’li bebeklerin bronkoalveoler lavaj sıvı-
sında artmış IL-8 düzeylerinin BPD ile ilişkisi olduğu 
gösterilmiştir. Preterm infantların hava yolları ve pul-
moner dokularında artmış proenflamatuar sitokin dü-
zeyleri (IL-8, TNF- α, IL-1, IL-6) ve antienflamatuar 
sitokinler IL-10, IL-4, IL-12, IL-13, IL-18 reseptör 
antagonistlerinin yetersiz ekspresyonu saptanmıştır. 
Proenflamatuar ve antienflamatuar sitokinler arasında 
proenflamatuar sitokinler lehine dengenin bozulması 
akciğer hasarı için önemli bir özellik olarak kabul edile-
bilir.  Enflamatuar hücre ve sitokinlerin yanı sıra, oksi-
jen radikalleri, lipid mediatörler, protezlar, akut akciğer 
hasarından sorumlu olabilir.

Normalde amniyotik kavitede mikrobiyolojik tek-
niklerle dahi mikroorganizma saptanamaz. Amniyotik 
sıvıda bakteri izolasyonu patolojik bir bulgudur ve bu 
nedenle amniyotik kavitenin mikrobiyal invazyonu 
olarak tanımlanır. Bu enfeksiyonların çoğu subkliniktir 
ve sıvının incelemesi haricinde saptanamaz. Bakteriyel 
DNA’ya spesifik FISH tekniği ile elektif sezaryen uy-
gulanan hastaların yaklaşık %70’den fazlasının memb-
ranlarında mikroorganizma saptanmıştır. Akciğerlerin 
Mycoplasma, Ureoplasma ve Chlamydia ile kolonize 
olması da BPD gelişimi açısından risklidir. 

Son yıllarda, BPD gelişmesine katkıda bulunan çok 
sayıda antenatal ve postnatal faktörler tanımlanmıştır. 
Koryoamniyonit, intrauterin sitokin maruziyeti, post-
natal resusitasyon, oksijen toksisitesi, volü-barotravma 
ve enfeksiyon gibi risk faktörlerinden oluşan kaskad 
anormal pulmoner doku tamiri ve cevabına neden olur. 
Sonuç olarak çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerin im-
matür akciğerlerinde, “yeni BPD”de görülen anormal 
alveolarizasyon ve vaskülarizasyon ortaya çıkar. Halen, 
akut ve kronik pulmoner enflamasyonun patogenezi 
tam aydınlatılamamıştır. Özellikle çok sayıda postnatal 
risk faktörüne maruz kalmış preterm bebeklerde tek bir 
faktörün enflamatuar süreç üzerinde önemini tanımla-
mak zordur. Enflamatuar mekanizmalar hakkındaki 
mevcut bilgilerimiz, gelecekte kalıcı akciğer zedelenme-
sini önlemede yeni bilgilere ulaşmamızı sağlayacaktır.
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F
etal immun sistem gestasyonun erken dönemle-
rinde iyi gelişmemiştir. İlerleyen dönemlerinde 
ise fonksiyonel olarak matürleşir. Diğer önemli 

bir konu ise, serum immun-enflamatuar protein dü-
zeylerinin gestasyonun artmasıyla azalmasıdır. Bu dö-
nemde maternai immun sistem ideal bir denge içerisin-
dedir; hem fetusun rejeksiyonuna izin vermez hem de 
anne ve fetusu patojenlerden korur.

 Doğal ve adaptif immun sistemin yetersizliği nede-
niyle erken gestasyonel dönemde artmış enflamatuar 
protein konsantrasyonlarının bu dönem için enfeksi-
yonlardan koruyucu olduğu varsayılmaktadır. Bu den-
gede meydana gelebilecek bir değişiklik gelişmekte olan 
beyni hasara yatkın kılmaktadır. Beyin enflamatuar me-
diatörlerin ve sitokinlerin en önemli hedef organıdır. 
Doğal immunitenin rolü içerisinde TLR özel bir yere 
sahiptir. Beyinde doğal immünite astrosit ve mikroglia 
gibi glial hücrelerin fonksiyonları sayesinde gerçekleş-
mektedir; patojen cevabın erken kontrolünde, adaptif 
immun cevabı oluşturan hücrelerin aktivasyonunda ve 
toplanmasında önemli rolleri vardır. Glial hücreler çok 
sayıda TLRs eksprese ederler. TLRs sayesinde doğal 
immun cevabın aktivasyonu, enfeksiyon sonrası oluşan 
patolojilerde, otoimmun ve nörodejeneratif hastalık-
larda önemli rol oynar. TLRs endojen ligandların ak-
tivasyonu sayesinde nöroenflamasyonun başlamasında 
ve genişletilmesinde önemli rol oynar.

Perinatal sistemik enflamasyon, gelişmekte olan bey-
ni ikincil hasarlara karşı duyarlı hale getirir. İmmuno-
enflamatuar olaylar sadece akut beyin hasarı gelişimine 
değil, aynı zamanda uzun dönemde beyin gelişiminin 
etkilenmesine de neden olurlar. Hayatın erken dönem-
lerindeki nöroenflamasyon gelecekte sadece CP değil 

aynı zamanda nörolojik ve psikiyatrik hastalıkların ge-
lişimine de neden olabilir.

Son zamanlarda yapılan araştırmalar, epigenetik 
mekanizmların beyin gelişimi ve hasara yatkınlığın 
gösterilmesinde önemini ortaya koymuştur. Epigenetik 
olarak kromatinin yeniden şekillendirilmesinin immun 
cevabın düzenlenmesinde rolü olduğu görülmüştür. 
Histon deasetilazlar (HDACs) tarafından epigenetik 
hedeflerin inhibisyonu nörolojik hastalıklarda önemli 
rol oynayabilir. HDAC inhibitörleri, proenflamatuar 
mediatörlerin ekspresyonunu baskılar, hücre proli-
ferasyonunu arttırır, enflamasyonu azaltır ve nörop-
rotektif özellik gösterir. DNA metilasyonu ve RNA 
interferans, posttranslasyonel gen ekspresyonunu dü-
zenleyen diğer önemli genetik mekanizmalardır. DNA 
metilasyonu, fetal programlanma sırasında, genin bas-
kılanmasında önemlidir. TLR2 geninin hipometilasyo-
nu durumunda proenflamatuar cevap artmıştır. Mikro 
RNA’lar (miRNAs) küçük kodlanmayan RNA’lardır, 
posttranskripsiyonel düzeyde hedef genlerin ekspres-
yonunu negatif olarak düzenlerler. Değişik miRNAs; 
miR-146a ve miR-155 enflamatuar gen regülasyonun-
da ve TLRs’in modülasyonunda sorumlu rol oynarlar. 
İmmatür beyinde, enflamasyon durumunda miRNA ve 
DNA metilasyonunun nasıl çalışacağı ise açık değildir. 
Pre-ve perinatal beyin hasarında kalıtımsal olarak sito-
kin ve kemokin polimorfizmlarinin rolü kanıtlanmış-
tır. TNF-alfa ve IL-6 genindeki SNP ile artmış beyin 
hasarı arasında ilişki gösterilmiştir.

Nöroenflamasyonun iki yüzü vardır; bunlar pro-
enflamatuar süreç ve endojen koruma yönlerinin bir 
arada olduğu bir etkileşimdir. Bu değişik şekillerde 
açıklanabilir; birincisi: immun sistem ve beyinin geli-
şimsel sürecine bakıldığında enflamatuar sitokinlerin 
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ve nörotrofik faktörlerin ekspresyonu üst üste gel-
mektedir. Gerçekten de BDNF ve glial hücre kaynak-
lı nörotrofik faktör (GCDNF) sadece CNS’de değil 
aynı zamanda immun sistem hücreleri tarafından da 
yapılmaktadır. Diğer taraftan B-hücrelerini aktive eden 
faktör sadece lökositler tarafından değil, aynı zamanda 
astrositler tarafından da yapılmaktadır. İkincisi: klasik 
proenflamatuar nörotoksik sinyaller, örn.TNF gibi, ay-
rıca potansiyel protektif etkilere sahiptir. Astrositlerin 
TNF tarafından stimülasyonu bu hücreler tarafından 
BDNF yapımına yol açar. Üçüncüsü: hasarın başlama-
sından sonra, olayın sınırlandırılmasında, MBP’e spesik 
T hücreleri katkı sağlar. Dördüncüsü: immun sinyal-
ler, erişkin hipokampal nörogeneziste yer almaktadır. 

Gerçekten de, T hücreleri, spasyel öğrenmede ve eriş-
kin beyninde BDNF yapımında gerekli gözükmekte-
dir. Yukarıdaki tüm bu noktalar ele alındığında doğal 
(dendritik hücreler, monosit/makrofajlar, NKCells) ve 
adaptif (T hücreleri) immun sistem arasındaki etkile-
şim sadece perinatal beyin hasarı gelişiminde değil aynı 
zamanda nöroprotektif stratejilerin geliştirilmesinde 
de önemlidir.

Enflamasyonla olan ilişkisi kesin olarak kanıtlan-
madıkça, immun cevabın süpresyonu herzaman bek-
lendiği gibi sonuçlanmaz. Bazı immun mediatörlerin 
nöroprotektif role sahip olduğu, nörotrofik faktörler 
tarafındasn glial hücreleri korumak amacıyla yapıldığı 
unutulmamalıdır. 
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B
ir çocuğun kız ve erkek cinsiyet için belirgin ol-
mayan veya her iki cins genital yapısına da sahip 
olmasına kuşkulu cinsiyet adı verilir (1). 

Memelilerde cinsiyet farklılaşmasının ilk basamağı 
kromozomal düzeydir ve 46 XX veya 46 XY olarak or-
taya çıkar. Gonadlar, iç genital kanallar, dış genital ya-
pıların tümü bipotansiyelembriyonik dokudan gelişir. 
Farklılaşmadan sorumlu anahtar bölge, Y kromozomu 
üzerinde “sexdeterminingregion Y” (SRY) olarak ta-
nımlanan bölgedir (2). Primordialgonadınkaryotipi 
(46,XY ya da 46,XX) testis ve overe farklılaşıp, farklı-
laşmamayı belirlerken, lokal faktörler (gonadların geli-
şimiyle hormonların sekrete olması ya da doku spesifik 
transkripsiyon faktörleri gibi) iç ve dış genital yapıların 
farklılaşmasını etkiler (1). Olayların normal seyrinden 
sapması anormal gonadal farklılaşma, uygunsuz iç ge-
nital farklılaşma ya da dış genitalyanın belirsizliği gibi 
görünümlerle cinsiyet gelişim bozukluğuna yol açar.

Mezodermden WT-1, SF1, LIM1, EMX2 gen-
lerinin etkisi ile bipotansiyelgonad oluşur. İnsanda 
bipotansiyelgonadın testise farklılaşması 4. hafta-
da, over yönünde farklılaşması ise 12-14. haftada 
başlamaktadır(2). 

Cinsiyet gelişim bozuklukları

Lawson Wilkins Pediatric Endocrin Society (USA) 
ve Europan Society for Pediatric Endocrinology’nin ön-
derliğinde belirsiz ve küçültücü terimlerden kaçınmak 
için kullanılacak tıbbi terminolojinin sınıflandırılması 
yeniden yapılmış ve cinsiyet gelişim bozuklukları (CGB) 
tanımlamasının kullanılmasına karar verilmiştir. 

Doğumların yaklaşık 1/4500-5000’ninde kuşku-
lu genitalya gözlenir (2). Bir bebek tam belli olma-
yan (kuşkulu) genital yapılarla doğarsa anne-babaya 

cinsiyet hakkında bilgi verememek gibi bir sorunla 
karşı karşıya kalınır. Ekip hızlı ve rasyonel bir tedavi 
planlama gerektiren medikal ve psikolojik bir acil du-
rumla uğraşmak zorundadır. Başlangıçta, ebeveylere 
basitçe dış genitalyaya bakarak çocuklarının cinsiyetini 
söylemenin zor olduğunu, genital gelişimi idare eden 
karmaşık sistemde bir problem olduğunu söylemek ge-
rekir. Basit şemalar, resim ve diyagramların kullanımı 
ebeveynlere genital gelişimin açıklanması için yardım-
cı olabilir. Bu noktada primer amaç ebeveynlere iç ve 
dış genital yapının hem kızlar hem de erkeklerde aynı 
primordial dokudan geliştiğini basitçe anlatmaktır. 
Başlangıç diyalogu esnasında çocuklarının spesifik bul-
gularını ebeveynlere göstermek korkuyu yatıştırabilir 
ve kendi çocuklarını sahiplenmelerini sağlar.

Seçilecek cinsiyete yön veren en önemli etken dış 
genital yapılardır. Bu nedenle dikkatli fizik muayene 
yapılarak kriptorşidizm, inkompletskrotal füzyon, kli-
teromegali, labial füzyon değerlendirilir (1). Fizik mu-
ayene bulgularına göre genital yapıların isimlendirmesi 
yapılır (3). Ayrıca sendrom düşünülen bebeklerde diğer 
komponentler araştırılır. Yenidoğanda cinsiyet hakkın-
da hızlı ve güvenilir yorum yapmak önemli olsa da el-
deki veriler çoğu kez yeterli olmamaktadır. Bu nedenle 
doğum kayıtları ve çocuğun ismi bir süre ertelenebilir. 
Bazen her iki cinse uyumlu isim konulması tavsiye edi-
lebilir. Bebeğin değerlendirilmesinin pediatrik endok-
rin, kadın-doğum, radyoloji, genetik, bioloji, pediatrik 
cerrahi, pediatrik üroloji, çocuk psikiatri-psikolog ve 
sosyal çalışma uzmanlarından oluşan bir ekip tarafın-
dan yapılması, aileye bilgi verilmesi ve ailenin onayının 
(bilgilendirilmiş onam formu doldurulur) olması genel 
temel prensiptir (4).
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Kuşkulu Genital Yapılı Yenidoğanda Tanısal 

Çalışmalar

1- Klinik değerlendirme
Aile öyküsünde akrabalık, diğer kardeşler veya aile 

bireylerinde benzer hastalık, yenidoğanda açıklanama-
yan ölüm olup olmadığı sorulur. Ailede amenore, infer-
tilite araştırılır. Gebelikte ilaç, sigara, alkol veya kimya-
sal maddelerle karşılaşma araştırılır. Gebelik boyunca 
annenin virilizasyonu da sorgulanmalıdır (5).

Fizik muayene bulguları çok geniş aralıktadır. Spesifik 
bulgusu; mikropenis, hipospadias, inmemiş testis, mini-
mal kliteromegali ve skrotalizelabiadan, belirsiz genital-
yanın daha belirgin formuna kadar farklılık gösterebilir.

Bebekte boy, ağırlık, baş çevresi, nabız, solunum ve 
kan basıncı ölçülür, sistemik muayene ile pigmentas-
yon, sendromların diğer komponentleri, elde 2. ve 4. 
parmak boyutları değerlendirilir.

Sistemik muayenenin yanında genital bölge dik-
katlice muayene edilir. Pigmentasyon, fallus (boy-çap), 
üretranın açıldığı yer, gonadlar, bifidskrotum, psödova-
jen, labiamajorunposterior füzyonuna, dış genitalyanın 
simetrisine, palpablegonadın varlığı ve lokalizasyonuna 
ve ek anomali olup-olmamasına dikkat edilir. Penil boy 
uzunluğu pubikramustan gerdirilmiş penisin ucuna 
kadar olan uzunluktur. Normal uzunluk gestasyonel 
yaşa bağlıdır. Yenidoğanterm bebekte gerili penis boyu 
3.5± 0.4 cm’dir ve alt sınır (yaklaşık -2.5 SD) 2.5cm’dir. 
Ancak bu sınırı bazı otörler 1.9-2.0 cm almaktadır.
Makrogenitalya +2.5 SD: 4.5cm olarak tanımlanır 
Bilateralkriptorşidizm, hipospadias, klitorialhipertrofi 
genellikle kız fenotipi destekler. Yenidoğanda klitorisin 
boyunun 0.9cm’yi geçmesi kliteromegaliyi gösterir.

Gonadal ve adneksiyal yapılar labioskrotal yapıların 
içinde, skrotum ya da labiamajorde, inguinal bölgede ve 
alt abdomende dikkatle palpe edilmeye çalışılmalıdır. 
Kasık bölgesinde “sıvazlama” hareketiyle testis skro-
tuma indirilebilir. Palpable testisin olmaması adrenal 
hiperplazililerde olduğu gibi virilizan genetik dişilerde 
ya da inmemiş testis ya da testis yokluğu gibi genetik 
erkeklerde görülebilir. Labioskrotalkatlantı içindeki 
palpable yapılar genellikle testisler olmasına rağmen, 
overler ya da uterus- serviks gibi yapılar da olabilir (5). 

Dış genitalya farklılığının simetrik ya da asimetrik 
olması genital belirsizliğin etyolojisi için ipucu olabilir. 
Diğer genital yapıların asimetrisiyle tek taraflı yapılar 
ovotestiküler veya 45X/46,XY CFB’dan şüphelendirir. 
Asimetri, gonadal farklılaşmada sıklıkla anomaliyi yan-
sıtan lokal etki farklılığını gösterir. 

Tekrarlayan muayeneler tanının doğruluğu için fay-
dalı olabilir. Genital belirsizlik diğer anomalilerle bir-
likte olabileceğinden ek dismorfik bulgular açısından 
dikkatli değerlendirme yapılmalıdır. Bu anomaliler; 
orta hat yüz defektleri, baş boyutu, kulak ve parmak 
anomalileri şeklinde olabilir.

2- Laboratuar çalışmaları:
Kuşkulu genitalyayı değerlendirmek için başlangıç 

laboratuar çalışmaları abdomino/pelvikultrason ve 
karyotip incelemesini içerir. Eğer ayırıcı tanı konjenital 
adrenal hiperplaziyi düşündüren bulgular içeriyorsa, 
başlangıç laboratuar çalışmaları; elektrolitler, plazma 
renin aktivitesi ve serum 17-hidroksiprogesteron ve 
kortizol düzeyini içermelidir. 
a) Sitogenetik ve moleküler çalışmalar: Eskiden 

bakılan yanak mukozasından yaymayla kromatin 
pozitif Barr cisimcikleri, kolay ve hızlı olsa da tam 
güvenli değildir. Karyotip tayini klasik metodlar-
la haftalar alır. Bunun yerine hızlı şekilde PCR ile 
SRY tayini ve floresan in situhibridizasyon (FİSH) 
metodu ile karyotip tayini tavsiye edilmektedir. 
Ayrıca diğer kromozom anormallikleri de saptana-
bilir (6). Moleküler genetik analiz genital belirsiz-
liğin moleküler temelini belirlemek ve teyid etmek 
için giderek artan bir sıklıkta yapılmaktadır. Spesifik 
mutasyonlar hakkındaki bilgiler, cinsel gelişimin 
kalıtımsal bozukluğu için daha doğru genetik danış-
manlık imkânı verir. 

b) Hormonal çalışmalar: Steroid hormon kon-
santrasyonlarının durumu, steroidegenezinspesi-
fikdefektleri için bilgi sağlar. Bazal veya adreno-
kortikotropik hormon (ACTH) uyarılı 17-OH 
progesteron (17OHP) çalışılması 21-OH eksikliği 
için önemlidir. 

 Gerekirse AMH, inhibin B, follikülstimülan hor-
mon (FSH), luteinizan hormon (LH), estradiol ve 
testosteron (T) çalışılır. Bazal testosteron KAH ya-
nında, testosteron enzim defektleri ve leydig hücre 
fonksiyonu açısından önemlidir (5,7).

 Fonksiyonel testiküler dokunun araştırılması için 
humankoryonikgonadotropik hormon(hCG) 3 
gün 1000 ünite veya 14 günlük sürede 2 günde bir 
1500 ünite şeklinde verilir. Son enjeksiyondan bir 
gün sonra kan alınır ve androstenedion, T ve di-
hidretestosteron (DHT) bakılır (82). T konsant-
rasyonunun iki kattan daha fazla artması, T/DHT 
oranının <10:1 olması gerekir. Testosteronun <3 
ng/ml olması ya da bazale göre artmaması gonadal-
disgeneziyi gösterir. Bu testle 17-OHP, DHEA-S, 
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androstenedion ölçülerek bloke enzim basamak-
ları da yorumlanabilir. Aralıklı enjeksiyon 3 hafta 
kadar uygulanıp penil büyüme uyarılarak, hem T 
sekresyonu hem de hedef doku yanıtı hakkında bil-
gi de sağlanabilir. Total hCG dozu 15.000 üniteyi 
aşmamalıdır.

 T düzeyi yüksek ve yetersiz erkek görüntülü bebek-
lerde periferalandrojen cevabı T verilerek ölçülür 
veya genitalfibroblastlardaandrojen reseptörlerinin 
yoğunluğu araştırılır. Mikropenis ve kuşkulu genital 
yapılı yenidoğanlarda T cevabı için uygulama zama-
nı ve doz konusunda tam görüş birliği yoktur. Ayda 
25 mg veya 100 mg testosteron 3 doz i.m. yapılarak 
penisin kavernöz yapı, boy ve çapı değerlendirilir. 
Penil boy 3.5 cm’yi geçerse yeterli cevap olduğuna 
karar verilir. Yetersiz büyüme olması androjen ce-
vapsızlığını gösterir. Genitalcildfibroblast kültürle-
rinde androjen reseptör yoğunluğu 300 fmole/mgr 

DNA altındaysa parsiyelandrojen duyarsızlığını 
(AD) yansıtır(3).

c)  Görüntüleme çalışmaları: US ile uterus-over varlı-
ğı araştırılır (8). Genitogram ile vajen varlığı ve po-
zisyonu değerlendirilir. Ultrason ile böbrek malfor-
masyonları ve surrenal bez değerlendirilir. İç organ 
değerlendirilmesi için manyetik rezonans görüntü-
lemenin katkısı olabilir . Görüntüleme bilgileri re-
konstrüktif cerrahiyi planlamak, tıbbi komplikas-
yon riskini değerlendirmek ve yetiştirilecek cinsiyeti 
belirlemek için yararlıdır.

d) Endoskopi, laparatomi, laparaskopi ve gonadal-
biopsi: Problem olgularda uygulanır, gonadalbiop-
siovotestiküler CGB için gereklidir. Gonadalbiopsi 
ayrıca gonadaldisgenez, disgenetik testis, rudimen-
ter testis, XX erkek, Leydig hücre hipoplazisi ve kalı-
cı mülleriyenduktussendromunda bilgi verebilir(8).
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KUŞKULU GENİTALYA – TEDAVİ

Doç. Dr. Cumhur Aydemir 
Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Ankara

K
uşkulu gen italya veya yeni adıyla cinsiyet geli-
şim bozukluğu (CGB) olan bir olguya yaklaşı-
mın ana ilkeleri; ilgili bulguların farkedilmesi 

ve erken tanının konulması, seçilecek cinsiyet ve tedavi 
protokolünün konunun uzmanlarından oluşan etik ko-
mite tarafından belirlenmesi, ailenin aydınlatılması ve 
onayının alınması ve düzenli ileri dönem kontrolleri-
nin (hormonal incelemeler, gonadlarınmalignite riski, 
psikososyal uyum, fertilite) yapılması şeklindedir.

Cinsiyet gelişim bozukluğu tanılı bir bebek doğdu-
ğu zaman tıbbi ekip acilen toplanır. Böyle bir hastada 
ilk olarak tuz kaybı olup olmadığı değerlendirilir ve 
buna yönelik ileri değerlendirmeler yapılır. Aile birey-
lerine moral bozucu bilgiler yerine, bebeklerinin sağlık 
durumunun iyi olduğu ancak cinsiyetle ilgili olarak 
bazı ileri değerlendirmeler sonrası karar verileceği bil-
gisi aktarılır. Anne ve babaya kesinlikle cinsiyeti belirsiz 
veya çift cinsiyetli gibi üzücü teşhisler söylenmemelidir. 
Klinik muayene ile yetersiz virilizasyonun derecesi ve 
gonad varlığı belirlenir. Tanı amacıyla 17-OH proges-
teron ve SRY geni çalışması en önemli ilk 2 işlem olarak 
yapılmalıdır.

Kuşkulu genital yapı ve 46, XX CGB olan yenido-
ğanda en sık neden konjenital adrenal hiperplazidir. 
Özellikle de 21- hidroksilaz eksikliği tıbbi açıdan acil 
olan bir durumdur. Bu bebeklerin hastaneye yatırılarak 
izlenip tetkik ve tedavilerinin planlanması gerekir. Bir 
yandan tanı için gerekli olan hormon ve görüntüleme 
incelemeleri yapılırken, bir yandan da sıvı ve elektrolit 
dengesizliği açısından izlenmelidir. Tedavi eksik olan 
sıvı, elektrolit, glukokortikoid ve mineralokortikoidle-
rin yerine konmasını gerektirir. Başlangıç steroid doz-
ları olağan durumdaki idame tedavi dozlarından 2 kat 
yüksek olmalıdır. Çünkü adrenal bezler bu bebeklerde 

hiperplaziktir ve glukokortikoid tedavisi ile amaçla-
nan sadece ACTH salgısını baskılamak değil, adrenal 
bezlerin normal boyutlara küçülmesini de sağlamaktır. 
Tedavide en sık olarak yarı ömrü kısa ve büyüme bas-
kılayıcı etkisi en az olan hidrokortizon tercih edilir. 
Başlangıç dozu 20-30 mg/m2/gün’dür. Adrenal kriz 
durumunda başvuran bebeklerin sıvı elektrolit tedavisi 
özel yaklaşım gerektirir ve bu tabloda başlangıçta hid-
rokortizon dozu idame dozun en az 10 katı olmalı ve 
sonrasında her gün ortalama %25 azaltılarak idame doz 
olan 20-30mg/m2/gün dozuna ulaşılmalıdır. İdame 
tedavisi alan bir çocukta yüksek ateş, kusma, ishal, de-
hidratasyon, kanama, cerrahi ve sepsis gibi ağır stres 
durumlarında, hidrokortizon dozları geçici olarak 2-3 
katına artırılmalıdır.Yenidoğan bebeklerin böbrekleri 
mineralokortikoid etkisine dirençlidir ve yüksek 17-
OH progesterondüzeyleridemineralokortikoidlerin 
etkilerini antagonize eder. Bu sebeplerden dolayı yeni-
doğan bebekte başlangıç hidrokortizon dozları yüksek 
verilir.Hidrokortizon’un 20 mg’lık dozu 0.1 mg flud-
rokortizona eşdeğer mineralokortikoid etki gösterir. 
Yenidoğan bebeklerin vücut yüzey alanı yaklaşık olarak 
0.20-0.25 m2 arasında olduğundan başlangışhidrokorti-
zon dozu yaklaşık 5-7.5 mg/gün’dür. Bu hidrokortizon 
dozu yeterli mineralokortikoid etki sağlamayacağı için 
ek olarak fludrokortizon vermek gereklidir. Yenidoğan 
bebeklerde genellikle 0.1-0.3 mg/gün ek doz fludro-
kortizon verilir. İzlemde ise serum elektrolit ve renin 
aktivitesi düzeylerine göre doz ayarlanır. Dışarıdan ek 
sodyum desteği verilmedikçe, fludrokortizon sodyum 
dengesini sağlamada yeterli olamaz. Bu nedenle günlük 
1-2 gr oral NaCl verilmelidir. Ülkemizde ağız yoluyla 
alınabilecek hazır NaCl preparatları olmadığı için en 
pratik olarak %3 NaCl solüsyonu oral olarak kullanılır. 
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Bu solüsyonun 100 ml’si 3 gr sodyum içerdiğinden yak-
laşık 30-60 ml %3 NaCl solüsyonunu 6-8 defada ağız-
dan verilerek sodyum desteği sağlanır.

CGB yaşam boyu devam edecek bir sorundur. 
İzlemde karşılaşılan sorunlar ve alınacak önlemler yaşa, 
cinsiyete ve kişiye özel olarak değişir. Hastaların tedavi-
si ve izlemi multidisipliner bir yaklaşımla yapılmalı ve 
psikolojik destek her aşamada verilmelidir.

CGB olgularında cinsiyet seçimindeki en önemli 
belirleyiciler;
1. Primer tanı ve tanı yaşı
2. Beyin virilizasyonu ve cinsel yönelimin belirlenmesi
3. Gonadın işlevsel durumu
4. Gonadınmalignleşme riski
5. İç ve dış genital yapıların durumu 
6. 46, XY CGB’dapenil boyut ve ekzojen testosteron/

dihidrotestosteron yanıtı
7. Ailenin kültürel ve inanç görüşleri

46, XX CBG olan yenidoğan bebekte cinsiyet kız 
olarak seçilmelidir. Çünkü var olan uterus ve overler-
fertiliteyi sağlayabilecektir.

46, XY CGB vakalarında ise erkek cinsiyet daha 
çok tercih edilir. Ancak testikülerdisgenezideuterus ve 
vajen varlığı nedeniyle kız cinsiyet seçimi uygundur. 
Testosteron enzim defektleri ve kompletandrojen di-
rencinde de kız cinsiyet seçilir. Parsiyelandrojen direnci 
olan vakalarda ise ileri değerlendirmelere göre kız veya 
erkek cinsiyet seçilebilir. Ancak 5-α redüktazeksikliğin-
de çoğunlukla erkek cinsiyet tercih edilir. Ovotestiküler 
CGB vakalarında overler yeterli ise kız cinsiyet seçilir.
(Tablo-1)

Tablo 1: CGB olan hastada seçilecek cinsiyet konusundaki öneriler
Tanı Seçilecek Cinsiyet
46, XX CGB (virilize dişi) Dişi
46, XY Kompletgonadaldisgenez Dişi
KompletAndrojen Direnci Dişi
46, XY Kloakalekstrofi Erkek
ParsiyelAndrojen Direnci Dişi veya erkek
Miksgonadaldisgenez Dişi veya erkek
Ovotestiküler CGB Dişi veya erkek

CGB olan hastalarda cinsiyet seçimi ve düzeltici 
ameliyatların zamanlaması ve şekliönemli tartışma ko-
nularındandır. Ailenin anksiyetesini gidermeye yöne-
lik erken ve geri dönüşümsüz cerrahi girişimlerin iyi 

tartışılması gerekmektedir. Cinsiyet seçimine önceleri 
daha çok gonad yapısına göre karar verilirken, son 10 
yılda yapılan çalışmalar ve önerilerde beyin virilizas-
yonunun önemi vurgulanmaktadır. Bu yaklaşımda 
cinsiyet seçiminde penis boyu 1.5-2.5 cm ise ve ekzoje-
nandrojene yanıt alınamıyorsa dişi cinsiyet seçimi öne-
rilmektedir. Penis boyu 2.5 cm’den uzun veya androjen 
uygulamasına yanıt alınıyorsa erkek cinsiyet seçilmesi 
daha uygun olduğu belirtilmektedir. Ancak yine de bu 
seçimlerde geri dönüşümsüz ağır düzeltici ameliyatlar-
da aceleci olunmaması önerilmektedir.

Avrupa Pediatrik Endokrinoloji Birliği (ESPE) 
2002 yılında yayınladığı rehberde 46, XX virilize tüm 
yenidoğan bebeklerin virilizasyon derecesi Prader evre 
5 bile olsa dişi cinsiyet seçilmesini önermektedir. Geç 
tanı alıp erkek gibi yetiştirilen ve psikolojik cinsiyetin 
erkek yönünde biçimlendiği olgularda ciddi sorunlarla 
karşılaşılmaktadır.

Virilize bir dişide cerrahi girişimin hedefleri; dış 
genitalyaya mümkün olduğunca dişi genital görünü-
mü vermek, genital yapının ileride cinsel yaşama ola-
nak sağlamak, fertilite şansını artırmak ve tekrarlayan 
ürinerenfeksiyon riskini azaltmaktır. Virilize dişilerde 
düzeltici operasyon olarak kliteroplasti yaşamın ilk yı-
lında, vajinoplasti ise pubertede önerilmektedir. Dişi 
yöndeki düzeltici operasyonların 1 yaştan sonra ado-
lesan döneme kadar yapılmaması, tekrarlayan genital 
muayenelerin azaltılması ve operasyonların deneyimli 
merkezlerce yapılması önerilmektedir.

Erkek çocuklarda ise 6 aydan itibaren orşiopeksi, 
hipospadias ve penilrekonstriksiyon işlemleri yapılır. 
Hipospadias olgularında operasyon öncesi 2 haftada 
bir 100 mg/m2 testosteron 4 kez uygulanması yararlı 
bulunmuştur.

Cinsiyet tespit komisyonlarında seçimlerin kısa ve 
uzun dönemde getireceği yarar ve zararlar iyice tartı-
şıldıktan, çocuğun yaşı uygunsa deneyimli uzmanlarca 
cinsel yönelimi denetlendikten sonra her olgu özelinde 
karara bağlanması gerekmektedir. Tartışmalı olgularda 
ileride seçilecek cinsiyetin birey tarafından reddedilme 
riski göz önüne alınarak geri dönüşümsüz düzeltici yak-
laşımlar mümkün olduğunca geciktirilmelidir. Karar 
aileye uygun şekilde anlatılmalı ve ilgili onam formu 
imzalatılmalıdır.
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PREMATÜR BEBEKLER VE AŞILAR

Dr. Kadriye Yurdakök
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Sosyal Pediatri Anabilim Dalı, Ankara.

P
rematür ve düşük doğum ağırlıklı bebekler (<37 
hf & <2500 gr) aşıyla önlenebilir enfeksiyon has-
talıklarına yakalanma yönündan daha fazla risk 

taşımakta ve bu hastalıklar daha ağır ve komplikasyonlu 
seyretmektedir. Buna rağmen zamanında aşılanmayan ve 
aşıları en çok ertelenen bebekler prematur bebeklerdir. 
Bir ila üç yaş arasındaki prematür bebeklerde aşıların ta-
mamlanmama veya eksik aşılanma oranları da yüksektir. 

Prematür bebeklerin aşılanmasıyla ilgili olarak aşı 
immunitesinin yetersiz, yan etkilerinin fazla olabilece-
ği kaygıları yaygındır. Yapılan çalışmalar total lenfosit 
sayıları azalmış (T ve B lenfosit sayıları) , CD4/CD8 
oranları azalmış, yüzey markerları immatür ve trans-
plasental antikor geçişleri az olan prematür bebeklerde 
aşı ve aşı dışı antijenlere olan immün yanıtın birkaç ay 
içinde matür doğan bebeklerle aynı düzeye ulaştığını 
göstermektedir. Prematür bebeklerde immunolojik ma-
turasyon gebelik yaşından çok kronolojik yaşa bağlıdır. 
Yani doğumdan sonraki dönemde antijenle karşılaşma 
immün yanıt gelişiminde daha önemlidir.

Prematüreler hem hastalığı en iyi önleyecek hem de 
aşıların en iyi immünojenik olduğu dönemde aşılanma-
lıdır. Genel olarak zamanında doğmuş bebeklerle aynı 
kronolojik yaşta aşılanmaları yeterlidir. 1980’li yıllardan 
itibaren Amerikan Pediatri Akademisi prematür bebek-
lerin zamanında doğmuş diğer bebekler gibi kronolojik 
yaşlarına göre aşılanmasını önermektedir. Ancak bu öne-
riler, takvime yeni aşıların eklenmesiyle ve giderek daha 
çok yaşatılmakta olan <1500 gr ve <10000 gr olan be-
beklerdeki aşı yanıtları ve güvenliği ile ilgili yeni çalışma-
ların yapılmasıyla yeniden gözden geçirilmektedir.

Prematür doğan bebeklerin büyük kısmı doğum 
ağırlıklarına bakılmaksızın zamanında 

doğmuş diğer bebeklerle aynı zamanda ve aynı 
programa göre aşılanmalıdır. Doğum ağırlığı, hepatit 
B aşısı hariç klinik olarak stabil bebeklerin aşılarının 

geciktirilmesi için bir neden değildir. Ancak doğumda 
yapılan hepatit B aşısı<1500-2000gr bebeklerde daha 
az immünojeniktir. BCG aşı immünitesi ise <34-35 hf 
yapıldığında daha azdır. Hib aşısı ise <32 hf bebeklerde 
daha az immunojeniktir. Hepatit B aşısı ile ilgili olarak; 
eğer anne HbSAg (-) ve bebek >=2000gr ise miadında 
doğan bebeklerle aynı programa göre aşılanmaları öne-
rilir (0, 1, 6. aylarda). Anne HbSAg (-) ve bebek <2000 
gr ise ilk doz taburcu olurken veya 1.ayda, ikinci doz 
2-4 aylar arası, üçüncü dozun ise 6-18. aylar arası ya-
pılması önerilir. Eğer anne HbSAg (+) ise ağırlığa ba-
kılmaksızın doğumda HBIG ile birlikte yapılması ge-
reken ilk. doz aşıdan sonra sırasıyla 2. ayda, 3.ayda ve 
6-7. aylar arasında olmak üzere toplam 4 doz yapılması 
önerilmektedir. BCG aşısı >34 hf ve >2000 gr’ın üze-
rine ulaşınca yapılabilir. Tüberküloz prevalansı yüksek 
olan ülkelerde morbidite ve mortaliteyi önlemek ve 
BCG aşılama oranlarını artırmak için BCG’nin tabur-
cu olurken yapılması önerilmektedir.

Prematür bebeklerde intramuskuler aşılar için en 
ideal bölge uyluğun anterolateral bölgesidir. Aşılar tam 
doz verilir, doz azaltılması veya aşı dozlarının bölünerek 
verilmesi önerilmez. Küçük Prematür bebeklerde (özel-
likle <32 hf ) aşıdan sonraki 48 saat içinde apne, bradi-
kardi ve desaturasyon gibi kardiyorespiratuar kompli-
kasyonlar görülebilir. Bu yan etkiler genellikle spontan 
olarak kendiliğinden düzelir. Ancak küçük prematür 
bebeklerin aşı sonrası 72 saat izlenmesi önerilmektedir.
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Doku oksijenizasyonu

“Oksijenizasyon”, organlara oksijen sağlanması, kan-
da oksijen taşınması ve dokulara oksijen sunumunun 
yeterliliği gibi durumları tanımlamak için kullanılır. 

Oksijenizasyon, pulmoner, kardiyovasküler, nöro-
lojik, hematolojik ve metabolik sistem gibi birçok sis-
temin entegre ve koordineli çalışmasını gerektiren bir 
fizyolojik prosestir. Oksijenizasyonun yeterliliği, özel-
likle 3 fizyolojik komponentin entegrasyonuna bağlı-
dır; Pulmoner gaz değişimi, oksijen sunumu ve oksijen 
tüketimi. Doku oksijenizasyonunun yeterli ve uygun 
olması için tüm bu 3 fizyolojik prosesin uygun şekilde 
çalışmasına bağımlıdır. Dolayısıyla oksijenizasyonun 
monitorizasyonunda 3 temel amaç bulunmaktadır;
 1. Oksijenizasyonunun yeterliliğinin değerlendiril-

mesi (Klinik, invaziv ve noninvaziv yöntemler),
 2. Hastanın klinik durumunu düzeltmek için oksi-

jenizasyon fizyolojisinin hangi komponentin bozuk 
olduğunun belilrlenmesi,

 3. Probleme yönelik olarak, organ ve doku hasarını 
engellemek amacıyla en uygun tedavi yönteminin 
uygulanması.
Klinik uygulamalarda doku oksijenizasyonu genel-

likle kan basıncı, kapiller dolum zamanı, cilt rengi, kan 
laktat seviyesi gibi konvansiyonel yöntemlerle değerlen-
dirilir. Dolaşım yetmezliğinde kan akımı daha önemsiz 
organlardan (Cilt, subkutan doku, kas dokusu, GİS), 
vital organlara yönlendirilir (Kalp, beyin, böbrekler). 
Daha önemsiz organların perfüzyonunun monitori-
zasyonu, vital dokuların hipoperfüzyonunun erken bir 
göstergesi olabilir. Bunun yanında periferal dokuların 
perfüzyonunun değerlendirilmesinin invaziv olmayan 
yöntemlerle kolayca yapılabilmesi de bir avantajdır ve 
bu da daha erken müdahale şansı sağlar. Periferal doku 

perfüzyonu ve oksijenizasyonunun değerlendirilmesin-
de, direk gözlem, cilt ısısının değerlendirilmesi veya op-
tik monitorizasyon yöntemleri (Transkutan oksimetre 
vb.) gibi noninvaziv yöntemler yeterlidir. Ancak bu 
yöntemler, oksijen sunumu ile oksijen ihtiyacı arasın-
daki dengesizliği veya mikrosirkulasyonun durumunu 
gerçek anlamda değerlendirmekte yetersiz kalırlar. Bu 
durumda ise invaziv monitorizasyon gerekir.

Doku oksijenizasyonunun değerlendirilmesinde 
sıklıkla kullanılan yöntemler şunlardır;

Noninvaziv yöntemler İnvaziv yöntemler
• Klinik değerlendirme (Cilt rengi, cilt 
ısısı, kapiller geridolum zamanı, kan 
basıncı, vb.)

• Pulse oksimetre
• Transkutan gaz değişimi 

monitorizasyonu
• Near-infrared Spektroskopi (NİRS)
• Sublingual kapnografi
• Ortogonal polimerize spektroskopi
• Laser doppler flovmetri

• Arteriyel kan gazı
• Kan laktat düzeyi
• Gastrik tonometri
• Dokulara sunulan O2, O2 

uptake ölçümü

Periferik perfüzyonun azalmasının klinik 

bulguları

Dolaşım yetmezliği ve şok durumunda arteryel va-
zokonstruksiyon meydana gelir, doku ve organların 
perfüzyonunda azalma nedeniyle dokulara oksijen 
sağlanmasında yetersizlik gelişir. Beyin, kalp ve ad-
renal bezde kan akımı, düşük kan basıncına rağmen 
vasomotor otoregülasyon mekanizmaları ile sürdürül-
meye çalışılır. Sempatik nörohumoral cevap nedeniyle 
deri perfüzyonu azalır ve cilt ısısı düşer. Kötü periferik 
perfüzyonun klinik bulguları olan soğuk ve soluk eks-
tremitelerde kapiller dolum zamanı da uzar. Periferik 
perfüzyonun değerlendirilmesinde özellikle cilt ısısı ve 
kapiller dolum zamanı önemlidir. Çocuklarda ve genç 
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erişkinlerde bu süre 2 saniye iken, ileri yaştaki sağlıklı 
insanlarda 2.9 saniye bulunmuştur. Bu sürenin normal 
değerlerindeki varyasyonların geniş olması nedeniyle 
uzamış kapiller geri dolum zamanının kalp hızı, kan ba-
sıncı ve kardiyak output ile korele olmadığını bildiren 
araştırmalar da vardır. Bununla birlikte pediatrik hasta-
larda uzamış kapiller geri dolum zamanının dehidratas-
yon, düşük stroke volüm ve artmış kan laktat düzeyini 
belirlemede iyi bir prediktör olduğu gösterilmiştir. 

Periferik perfüzyonun sinyal ile 

monitörizasyonu

Transkutanöz gaz değişimi monitörizasyonu:
Transkutanöz gaz değişimi monitörleri, arteriyel ok-

sijen ve karbondioksit basıncını (PaO2 ve PaCO2) tah-
min etmek için, cilt yüzeyindeki PO2 ve PCO2’yi ölçer. 
Bu monitörler ciltte lokal ısınma sağlayarak hiperper-
füzyona neden olur, oksijen ve karbondioksit parsiyel 
basıncını elektrokimyasal olarak ölçer. Transkutanöz 
oksijen ve karbondioksit sensörü, dermal kapillerler-
den cildin yüzeyine difüze olan oksijen ve karbondiok-
sidi ölçen bir elektrotdur. Genelde transkutanöz PO2 
(PtcO2) ve transkutanöz PCO2 (PtcCO2) ölçümü yeni-
doğan, bebek ve küçük çocuklarda etkin sonuçlar verir. 
Yenidoğanda PtcO2, kabaca PaO2’ye eşittir. Erişkinde 
ise stratum korneum kalındır ve PtcO2, PaO2’den daha 
düşük ölçülür. Transkutanöz indeks (PtcO2 / PaO2), ye-
nidoğanlarda 1, pediatrik hastalarda 0.9’dur. PtcO2’nin 
değerlendirilmesinde en önemli sorun, PtcO2’nin hem 
kardiyak debi hem de cilt perfüzyonuna bağlı olması-
dır. Kardiyak debi düştüğünde transkutanöz indeks 
de düşer. Bir başka ifadeyle PtcO2, arteriyel kandaki 
oksijen içeriğinden öte dokulara oksijen sunumunu 
monitörize eder. PtcCO2, kutanöz kan akımı indeksi 
olarak kullanılır. CO2’in difüzyonu O2’ye göre 20 kat 
daha hızlı olduğundan hemodinamik değişikliklere 
PtcCO2’nin PtcO2’den daha az duyarlı olduğu göste-
rilmiştir. Bu tekniğin esas kısıtlıyıcı yönü transkutanöz 
indeks ve PaCO2 düzeyi elde etmek için kan gazı anali-
zi gerektirmesidir. Ayrıca her 1-2 saatte sensörün pozis-
yonu değiştirilmelidir. 

Optik sinyaller ile monitörizasyon

Pulse Oksimetre Cihazları: Pulse oksimetre, farklı 
hemoglobinlerin ışık emilimlerini kaydederek, arteri-
yel kandaki oksijen (O2) saturasyonunu non-invaziv 
olarak ölçen bir monitörizasyon yöntemidir. Pulse ok-
simetre oksijen saturasyonu yanında, doku perfüzyonu 
ve kalp atım sayısı hakkında da bilgi verir. Pulse oksi-
metrelerin çalışma prensibi, oksijenize ve indirgenmiş 

hemoglobininin kızıl ve kızıl ötesi ışıkları farklı miktar-
da absorbe etmeleri prensibine (Lambert-Beer kanunu) 
dayanır. Lambert-Beer kanununa göre, pulse oksimet-
rede farklı iki dalga boyunda ışık kullanılır ve bu ışıkla-
rın hemoglobin tarafından emilimlerindeki değişimler 
ölçülür. 

Oksihemoglobin daha fazla kızıl ötesi ışık absorbe 
ederken, deoksihemoglobin daha çok kızıl ışık absorbe 
eder. Arteriyel pulsasyondaki oksijen saturasyon değe-
rini vermek için, kırmızı ve infrared dalga boylarındaki 
absorbsiyon oranı bir mikroişlemci aracılığıyla analiz 
edilir. Sonuçta, sabit bir hemoglobin konsantrasyonu 
ve ışık yoğunluğunda, pulse oksimetre probunun gö-
rüş alanındaki kanda bulunan hemoglobinin oksijen 
ile saturasyonu, ışık absorbsiyonunun logaritmik bir 
fonksiyonu haline gelir ve arteriyel oksijen hemoglobin 
saturasyonu (SpO2) belirlenir. Dokulara verilen ışığın 
absorbsiyonu, arteriyel kan damarı yataklarında sistol 
sırası dışında sabit kalır. Pulsatil arter kan akımına bağlı 
ışık absorbsiyonu (AC), pulsatil olmayan arter, venöz, 
kapiller kan ve dokuya bağlı ışık absorbsiyonu (DC) 
ile karşılaştırılır; oran perfüzyon indeksini (Pİ) temsil 
eder. Pulse oksimetre, arteriyel kandaki oksijen satüras-
yonunu ve Pİ’ni non-invaziv olarak ölçen oksimetre ile 
pletismografi prensiplerinin birleşimi olan bir alettir.

Pulse oksimetre ile ölçülen oksijen saturasyonunu 
SpO2 olarak ifade edilir. SpO2 değeri oksihemoglobin 
disosiasyon eğrisinin eğimli bölümünün üstünde olma-
lıdır. Oksihemoglobin disosiasyon eğrisi, hemoglobi-
nin oksijen ile doymuşluğunun yüzde olarak ilişkisini 
gösterir. Kanın oksijen basıncı (PO2) ile hemoglobin 
saturasyonu (SO2) arasında sigmoidal bir ilişki vardır. 
Hb’nin yüksek PO2 düzeyi olan akciğerde oksijeni bağ-
laması, düşük PaO2 düzeyi olan dokularda ise bırakması 
yaşamsal işlevler için gereklidir. Ateş, asidoz, hiperkap-
ni gibi dokuların O2 gereksinimlerinin arttığı durum-
larda eğri sağa kayarak Hb’nin dokulara daha kolay O2 
vermesini sağlarken, alkaloz, hipotermi ve fetal Hb var-
lığında eğri sola kayar, Hb’nin O2’ye affinitesi artar ve 
oksijeni dokulara zor bırakır.

Pulse oksimetre, mikroişlemci özellikte bir monitör 
ve periferal bir prob olmak üzere iki temel üniteden 
oluşur. Monitör, arteriyel oksijen saturasyonu (SaO2), 
nabız dalga örneği ve arteriyel nabız sayısını ve perfüz-
yon indeksini ekranda gösteren bölümdür. Pulse oksi-
metre probu ise iki farklı ışık yayma diodu ve bunların 
zıt kutbundaki bir fotodedektörden oluşur. Işık yayma 
diodlarından gönderilen farklı iki dalga boyundaki ışık 
dokunun karşı tarafında bulunan fotodedektöre ile-
tilir ve ışığın emilim derecesi belirlenir. Kırmızı ışığın 
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infrared ışığa oranı belirlenerek oksihemoglobin satu-
rasyonu bir mikroişlemci aracılığıyla hesaplanır. 

Pulse oksimetreler oksijen toksitesinin sınırlandı-
rılmasında, oksijenin etkili ve kontrollü olarak veril-
mesinde kullanılır. Nisbeten ucuzdur, pahalı ekipman 
ve özel laboratuar analiz ölçüm kitleri gerektirmez. 
Küçük, kolay taşınabilir, şarz edilebilir, invaziv işlem 
gerektirmeyen aletler olduğundan özellikle farklı ser-
vislere hasta transferi sırasında kullanılabilir. Pulse ok-
simetreler aynı zamanda tıbbi tedavinin etkilerini ve 
oksijen tedavisi sonuçlarını izlemek için evde bakımda 
da kullanılabilmektedir. 

Pulse oksimetre komplikasyonu olarak; probların 
uzun süreli kullanımı sonucu ısıya bağlı termal yanık-
lar, alıcı üzerindeki disposable bantların neden oldu-
ğu doku iskemisi sayılabilir. Dikkatli bir kullanım ile 
bu riskler en aza indirilebilir. Klinik olarak hipotermi, 
hipotansiyon ve aritmisi olan hastalarda nabız zayıfla-
dığından dolayı perfüzyon yetersizliğine bağlı olarak 
pulse oksimetre sinyalleri okunamamaktadır. Soğuk ve 
hipotansiyona bağlı perfüzyonun zayıflaması, yetersiz 
bir nabız dalgası oluşumuyla veya cihazın ikaz etme 
mesajıyla belirlenir. 

Pulse oksimetre, sadece indirgenmiş ve oksijenize 
hemoglobin türlerini algılayacak şekilde tasarlanmıştır. 
Diğer hemoglobin türlerinin varlığı, periferik oksijen 
saturasyonunun yanlış okunmasına neden olur. SpO2 
değerleri normal sınırlarda olmasına rağmen anemik 
hastalarda da azalmış hemoglobin seviyeleri ve azal-
mış total oksijen içeriği nedeniyle hipoksik olabilirler. 
Pulse oksimetrelerin %70-100 arasındaki oksijen satu-
rasyonlarında %4 yanılma payları vardır, ancak %70’in 
altında oksijen saturasyonlarında doğruluk payı büyük 
ölçüde azalır. 

Near-infrared Spektroskopi (NIRS): Hasta yata-
ğında doku oksijenizasyonunu sürekli ve non-invaziv 
olarak değerlendiren bir tekniktir, pulse oksimetrede 
olduğu gibi ışığın transmisyon ve absorbsiyon pren-
sibine göre çalışır. Pulse oksimetreye göre daha bü-
yük dokulara penetre olur ve tüm vasküler dokuların 
(Arteriyel, venöz ve kapiller) oksijenizasyonun hak-
kında bilgi verir. NIRS ile doğrudan mitokondriyal 

metabolizma monitörize edilmektedir. NIRS, yeni-
doğanlarda daha çok beyin doku oksijenizasyonunu 
değerlendirmede kullanılmıştır. Serebral oksijen dina-
miğini gösteren non-invaziv optik bir yöntemdir. Alın 
bölgesine yerleştirilen bir sensör yardımıyla beyinde 
oksijen satürasyonu ölçümü yapılmaktadır. Bu yönte-
min esası kısmen saydam olan biyolojik dokulardan, kı-
zıl ötesi ışınlara yakın dalga boyundaki (700-900 nm) 
ışınların absorbsiyonudur. Böylece oksijene olmuş ve 
oksijene olmamış hemoglobinin farklı spektrumlarda 
ışığı absorbe etmesi mümkün olur. Bu yöntemle beyin 
dokusunun oksihemoglobin satürasyonu hakkında bil-
gi sahibi olunur. Pulse oksimetriden önemli farkı, sade-
ce arteriyel satürasyonun değil, arter ve venlerin karışık 
satürasyonunun göstergesidir. Genellikle yenidoğan 
resusitasyonunda, pediatrik ve erişkin cerrahide, ka-
rotid endarterektomide kullanılmaktadır. NIRS daha 
az oranda da ekstremite oksijenizasyonunu değerlen-
dirmede kullanılmıştır. Near-infrared spektroskopinin 
hasta başında non-invaziv olarak bölgesel perfüzyonu 
ve doku oksijenizasyonunu monitörize etmesi yoğun 
bakım ünitelerinde klinik uygulamalarda kullanılabilir 
hale getirmiştir. 

Laser Doppler Flowmetre (LDF): Dokudaki kan 
akımının non-invaziv ve sürekli ölçümü amacıyla kulla-
nılan yeni bir tekniktir. Sinir, kas, deri, kemik ve barsak 
gibi pek çok dokuda mikrosirkülatuar kan akımının 
değerlendirilmesinde kullanılır. Laser Doppler flov-
metrenin çalışma prensibi, hareket halindeki bir nesne-
den yansıyan radyasyonun frekansında oluşan Doppler 
kaymasının ölçülmesi esasına dayanır. Periferik kan 
akımının değerlendirilmesinde non-invaziv bir teknik 
olmakla birlikte kullanımı sınırlıdır. Laser Doppler 
flovmetre, diyabetes mellitus, esansiyel hipertansiyon, 
ateroskleroz ve sepsis gibi hastalıklarda reaktif hipere-
mi sırasında deri mikrosirkülasyonunun fonksiyonel 
durumu hakkında bilgi sağlar. Son zamanlarda yapılan 
çalışmalarda septik hastalarda deri kan akımındaki de-
ğişikliklerin LDF ile belirlenmesinin yüksek riskli has-
talarda mikrosirkülasyondaki bozuklukların erken sap-
taması açısından klinik kullanımda faydalı olabileceği 
bildirilmiştir. 
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İ 
notroplar kardiyovasküler bozukluk durumunda 
yenidoğanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. 
Bu ilaçların hücresel etki mekanizmaları iyi anla-

şılmış olmasına rağmen yenidoğanlarda klinik açıdan 
uzun dönem faydaları konusunda çok az bilgi vardır. 
Ayrıca bu tedaviler uygun titre edilmezlerse, ani, aşırı 
ve potansiyel olarak zararlı kan basıncı yükselmesi ve 
sistemik ve organ kan akımı artışına neden olabilirler. 
İnotrop tedavinin suboptimal uygulanması kritik hasta 
preterm ve term yenidoğanlarda kısa ve uzun dönem 
morbiditelere neden olabilir. Kan basıncı ile birlikte 
sistemik ve organ kan akımlarının hemodinamik mo-
nitorizasyonu yoluyla kardiovasküler bozukluğun hızlı 
tanısı ve optimal hemodinamik yanıta göre vazoaktif 
ajanların uygun titrasyonu term ve preterm yenidoğan-
larda şok ile ilişkili mortalite ve morbiditelerin azaltıl-
masında önemlidir. 

Hangi vazoaktif tedavinin hangi hastada, ne zaman 
ve hangi dozda başlanılacağı, nasıl titre edileceği ve 
hangi parametrelerle monitörize edileceği konusunda 
çok az kanıt vardır. Bu ilaçların kullanımı, faydaları ve 
potansiyel zararları konusunda deneyim temelli birçok 
kanıt olmakla birlikte tıptaki deneyimin en iyi tanım-
larından birinin “artan güven ile sürekli hata yapmak” 
olduğunu da unutmamak gerekir.

Klinik pratikte kullanılan kardiyovasküler ilaçların 
etki mekanizmalarının tam olarak bilinmesi ve kar-
diyovasküler bozukluğun altta yatan patofizyolojisi-
nin tanımlanabilmesi için kapsamlı bir hemodinamik 
monitörizasyon sağlanması şokta olan yenidoğanların 
yönetiminde gereklidir. Bu konuşma özetinde yenido-
ğanlarda sıklıkla kullanılan kardiyovasküler ilaçların 
etki mekanizmaları sunulmuştur. Kontrollü klinik ça-
lışmalardan gelen verilerin azlığı nedeniyle bu ilaçların 

klinik kullanımı için kanıta dayalı öneriler yapılamaz. 
Uygulanan ilacın dikkatli titrasyonu ile birlikte kardi-
yovasküler yanıtın ekokardiyografi ve eğer mevcutsa 
son zamanlarda geliştirilen teknolojilerin kullanımı ile 
yakın izlemi hem etkinliği arttırır, hem de bu ilaçların 
uygulanması ile ilişkili riskleri azaltır. 

İnotropların etki mekanizmaları

Sentetik veya doğal inotropların primer farmakolo-
jik etkisi miyokardiyal kontraktilitenin artışıdır. Klasik 
inotropların (ör. dobutamin) veya vazopresör inotrop-
ların (ör. epinefrin ve dopamin) myokardiyal kont-
raktiliteyi arttırma mekanizması miyokardiyal hücre 
membranında lokalize α ve β adrenerjik ve dopaminer-
jik reseptörlerin stimulasyonuna dayanır. Bu reseptör-
lerin stimülasyonu reseptör spesifik cAMP bağımlı ve 
bağımsız intraselüler kalsiyum artışına ve sonuç olarak 
artan aktin-myosin köprü formasyonuyla kontraktilite-
nin artışına neden olur.

Diğer bir sınıf inotrop, cAMP yıkımından sorum-
lu PDE-III aktivitesini selektif olarak baskılayan fos-
fodiesteraz (PDE) inhibitörleridir (ör. amrinone veya 
milrinone). Sonuç olarak artan intraselüler cAMP 
konsantrasyonu klasik inotroplarda tanımlanan olaylar 
dizisi ile myokardiyal kontraktiliteyi artırır. 

Sentetik veya doğal lusitroplar miyokardiyal relak-
sasyon hızını arttırırlar. Lusitropik özellik intraselüler 
kalsiyum konsantrasyonunu azaltmak için sarkoplaz-
mik retikulum içerisine kalsiyum taşıyan kanalların 
cAMP bağımlı aktivasyonu veya primer olarak diyastol 
sırasında kalsiyumun troponin C’den ayrılmasını arttı-
ran yeteneğine bağlıdır.

Vazopresörler vasküler tonusu arttıran doğal 
veya sentetik maddelerdir. Vasküler düz kas tonusu 
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kompleks hücresel mekanizmalarla düzenlenmekte-
dir, bu mekanizmalar vazokonstrüktör ve vazodila-
tör faktörler arasındaki hassas dengeyi içerir ve bu 
süreçlerde sitozolik kalsiyumun varlığı merkezi rol 
oynamaktadır. Vazopressörler periferik vazokons-
trüktif etkilerini asıl olarak α1 adrenerjik ve vasop-
ressin 1A (V1A) reseptörlerine bağlanarak vasküler 
düz kaslarda fosfolipaz C enziminin aktivasyonuy-
la ortaya çıkarırlar. Fosfolipaz C inositol trifosfat 

artışıyla sarkoplazmik retikulumdan kalsiyum salını-
mına neden olur. 

Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde kardiyovaskü-
ler destek için kullanılan ilaçların çoğunun doza bağım-
lı olarak değişen derecelerde de olsa inotrop, lusitrop ve 
vazopressör etkileri vardır. Kardiyovasküler etkilerini 
reseptör stimulasyonu yoluyla gösterirler ve kardiyovas-
küler adrenerjik, dopaminerjik ve vasküler vazopressin 
reseptörlerine farklı duyarlılıkları vardır (Tablo 1-2). 
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Dopamin

Dopamin yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde en 
yaygın kullanılan kardiovasküler tedavidir. Dopamin 
kardiyovasküler etkilerini doz bağımlı olarak α ve β 
adrenerjik ve dopaminerjik reseptörleri stimüle ede-
rek ve ayrıca seretoninerjik etkileri ile ortaya koyar. 
Erişkinlerde ve büyük çocuklarda düşük doz dopamin 
(2-4 mcg/kg/dk) esas olarak vasküler dopaminerjik 
reseptörleri stimüle eder. Vasküler dopaminerjik resep-
törler selektif olarak renal, mesenterik ve koroner do-
laşımda ve daha az olarak pulmonar dolaşımda ve baş 
ve boynun ekstra kranial damarlarında eksprese olur. 
Dopamin orta derecedeki dozlarında (5-10 mcg/kg/
dk) kalp hızı ve kontraktilitesini kardiyak β1, β2 ve α1 
adrenerjik ve dopaminerjik reseptörleri stimüle ederek 
arttırır. Yüksek dozlarda dopamin (≥10-20 mcg/kg/
dk) vasküler α1 reseptörleri stimüle ederek sistemik ve 
olasılıkla pulmonar vasküler rezistansı (PVR) arttırır. 

α ve β adrenoreseptörlerin ekspresyonundaki matu-
rasyonel farklılıklar nedeniyle, artan dozlarda dopamin 
infüzyonu alan yenidoğanlarda reseptör stimülasyon pa-
terni ilk olarak dopaminerjik daha sonra α adrenerjik ve 
son olarak β adrenerjik stimülasyon şeklindedir (Şekil 1). 

Sistemik kan basıncı üzerine olan etkileri

Dopaminin hipotansif yenidoğanlarda kan ba-
sıncını arttırıcı etkisi tutarlı biçimde kanıtlanmıştır. 
Hipotansif VLBW infantlarda dopamin ve hidrokor-
tizon tedavisini karşılaştıran randomize kontrollü ça-
lışmalarda, dopamin kan basıncını arttırmada sürenin 
tamamında %100 etkin bulunmuştur. Benzer şekilde 
dopamin ve dobutamini karşılaştıran randomize kont-
rollü çalışmalarda dopaminin kan basıncını arttırmada 
daha etkin olduğu gösterilmiştir. 

Kardiyak output üzerine etkileri

Dopaminin uygun titre edildiğinde kardiyak out-
putu arttırdığı veya belirgin bir etkisi olmadığı göste-
rilmiştir. Preterm ve term infantlarda dopamin 8 mcg/
kg/dk üzerinde titre edildiğinde kardiyak output ve 
kan basıncını arttırdığı rapor edilmiştir. Bir günlük 
çok küçük preterm bebeklerde dahi dopaminin kardi-
yak output artışına sebep olduğu gösterilmiştir. Bu artış 
ilaçla indüklenen myokardiyal kontraktiliteye bağlıdır. 
Ancak hipotansif preterm infantlarda 12-20 mcg/kg/
dk dopamin infüzyonuyla SVR’nin arttığı fakat kar-
diyak outputta belirgin değişiklik olmadığını bildiren 
çalışmalar da vardır. Bu durum, anlamlı adrenoreseptör 

Şekil 1. Yenidoğanlarda dopaminin doza bağımlı kardiyovasküler, renal ve endokrin etkileri Reseptör spesifik 
hemodinamik, renal, pulmoner ve endokrin etkileri adrenoreseptör downregülasyonu yokluğunda gösterilmiştir. # 
Prematürelerdeki etkilere işaret etmektedir. 
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downregülasyonunu olmayan yenidoğanlarda, yük-
sek dozlarda ilaç ilişkili SVR artışının, ilacın kardiyak 
output üzerindeki artmış myokardiyal kontraktilite 
etkisini zayıflatabileceği şeklinde speküle edilebilir. 
Bu doğrultuda, preterm bebeklerin küçük bir kısmın-
da dopaminin yüksek dozları SVR’da aşırı yükselmeye 
neden olarak potansiyel olarak kardiyak outputu azal-
tabilir. Bu bulgular optimum hemodinamik hedeflerin 
(basınç ve akım) sağlanmasının önemine işaret eder; 
ilaç kademeli bir şekilde titre edilmeli ve sistemik kan 
basıncı ve kan akımı monitörize edilmelidir. Her ne ka-
dar kardiyak outputtaki (ağırlıklı orta dozlarda) artışlar 
kan basıncındaki artışa katkı sağlasa da genel olarak do-
pamin infüzyonu ile özellikle yüksek dozlarda gözlenen 
kan basıncında artış ağırlıklı olarak SVR artışlarından 
kaynaklanır. Unutulmaması gereken bir nokta, ciddi 
derecede kritik hasta yenidoğanlarda reseptör downre-
gülasyonu, relatif adrenal yetersizlik ve disregüle vazo-
dilatör salınımı ile dopaminin “efektif doz aralığı” mo-
difiye olabilir ve konvansiyonel dozlarda (2-20 mcg/
kg7dk) yanıt alınamamasını açıklayabilir. Küçük vaka 
serilerinde dopaminin konvansiyonel dozlarına yanıt 
vermeyen yenidoğanlar için dopamin dozunun 30-50 
mcg/kg/dk çıkılmasıyla kan basıncında artış ve idrar 
çıkışı sağlanabileceği gösterilmiştir. Bununla birlikte 
ilaç yüksek dozlarda ciddi vazokonstrüksiyona neden 
olabildiğinden, yüksek doz dopamin uygulanması azal-
mış kardiyak output ve organ kan akımlarında (beyin 
dahil) azalmaya neden olabilir. Bu nedenle böyle kritik 
hasta yenidoğanlarda kan basıncı ve sistemik ve organ 
kan akımları monitörize edilmelidir. 

Pulmoner vasküler yatağa olan etkileri;

Hipotansiyon genellikle postnatal ilk birkaç gün 
içerisinde duktus arteriozus açık iken meydana geldiği 
için, dopaminin pulmoner vasküler yatağa olan etkile-
rinin anlaşılması önemlidir. Örneğin eğer dopaminin 
indüklediği SVR artışı PVR’dekinden fazlaysa kan ba-
sıncı artacak, fakat sistemik kan akımı azalacaktır, çün-
kü patent duktus arteriozus (PDA) aracılığıyla soldan 
sağa şant miktarı artacaktır. Hipotansif preterm bebek-
lerde dopaminin pulmoner vaskülariteye etkileri ko-
nusunda çok sınırlı veri bulunmaktadır. PDA şantında 
flow velositeyi değerlendirerek pulmoner ve sistemik 
kan basınçlarını tahmin etmeyi amaçlayan bir çalışma-
da pulmoner ve sistemik kan basınçları oranı üzerine 
dopamin infüzyonunun değişken etkisi olduğu, hasta-
ların yarısında oranın arttığı, diğer yarısında azaldığı 
gösterilmiştir. SVR’ye göre çalışılan popülasyonun ya-
rısında PVR’nin arttığı, diğer yarısında ise azaldığı veya 

değişmediği görülmüştür. Bu bulgular tedavi öncesi 
düşük pulmoner/sistemik kan basıncı oranına sahip 
belirgin sol sağ şantı olan hipotansif hastalarda daha 
belirgin SVR artışıyla dopamin infüzyonunun yararlı 
olabileceğini göstermektedir. Gerçekten de dopaminin 
hipotansif preterm infantlarda hemodinamik olarak 
anlamlı PDA’da soldan sağa duktal şantı azaltarak sis-
temik perfüzyonu arttırdığının indirekt kanıtları gös-
terilmiştir. Mevcut sınırlı veriler dopaminin pulmoner 
vasküler yatak üzerine farklı etkileri olduğunu göster-
mektedir. Anormal artmış pulmoner kan akımı olan 
hastaların bir alt grubunda (belirgin soldan sağa duk-
tal şantı olan yenidoğanlar) dopamin PVR’de SVR’ye 
göre daha fazla bir artışa yol açarak hem kan basıncını 
hem de sistemik kan akımını arttırabilir. Bu doğrultu-
da PDA’lı hastalarda artmış pulmoner kan akımının 
pulmoner vazokonstriktif mekanizmaları arttırdığı öne 
sürülebilir, örneğin pulmoner aşırı sirkülasyonu zayıf-
latmak için fizyolojik bir yanıt olarak α1 ve endotelin 
reseptör ekspresyonu arttırılabilir. Böylece dopamin 
(veya diğer vazopresörler) pulmoner kan akımı yüksek 
bebeklerde önceden pulmoner aşırı sirkülasyonu olma-
yan hastalara göre daha kolay PVR artışına neden olur. 

Dopaminin serebral kan akımı (CBF) üzerine 

olan etkileri

Dopamin serebral vasküler yatak üzerine doğrudan 
bir etkiden yoksundur. Yakın zamanda kuzularda yapıl-
mış bir çalışma dopaminin serebral akım-metabolizma 
bağlantısının düzenlenmesinde olası rolü olduğunu 
göstermiştir. İntakt CBF otoregülasyonuna sahip ol-
mayan hipotansif preterm infantlarda, dopamin (veya 
diğer vazopresör ve inotroplar) titrasyonu “optimal” 
ortalama kan basıncı ve sonuç olarak artan CBF başarı-
lana kadar kademeli olarak arttırılmalıdır. Hassas aşırı 
derecede küçük preterm yenidoğanlarda hipoperfüz-
yon epizodu sonrasında aşırı artan CBF reperfüzyon 
hasarı veya kanamaya neden olabilir. Sonuç olarak çok 
kısıtlı mevcut veriler preterm yenidoğanlarda hipotan-
sif epizod sonrasında CBF otoregülasyonunun tekrar 
kurulması için en az 60-90 dakika rölatif hemodinamik 
stabilitenin gerektiğini desteklemektedir. 

Dopaminin mezenterik ve renal kan akımına 

etkileri

Preterm yenidoğanlarda dopaminin mezenterik 
kan akımı üzerine selektif vazodilatör etkileri tutarlı 
olarak ortaya konulamamıştır. Ayrıca yüksek dozlar-
da dopamin belirgin bir adrenoreseptör downregü-
lasyonu olmayan yenidoğanlarda mezenterik vasküler 
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yatakta vazokonstriksyona neden olabilir. Düşük doz-
larda uygulansa bile dopaminin preterm yenidoğanlar-
da selektif olarak intestinal kan akımında artış sağladığı 
görülmemiştir.

Preterm yenidoğanlarda dopaminin renal kan akı-
mını arttırdığı daha tutarlı olarak ortaya konmuştur. 
Ancak bu hemodinamik bulgular hipotansif yeni-
doğanlarda dopamin infüzyonunun başlanmasından 
sonra idrar çıkışında iyileşme olmasını kısmen açıklar. 
İlginç olarak, intrarenal olarak üretilen dopamin, di-
rekt olarak renal mikrohemodinamikleri (ör. glome-
rüler filitrasyon hızı), tubüler epitelyal ve parakrin ve 
renal endokrin fonksiyonları etkileyerek tüm renal 
fonksiyonlar üzerine önemli regülatuar ve modülatuar 
rol oynar. Bu renal epitelyal, parakrin ve endokrin etki-
leri sonucu dopamin klinik olarak önemli derecede re-
nal sodyum, fosfor, amonyum ve serbest su ekskresyo-
nunu artırır ve idrar konsantrasyon kapasitesini azaltır. 
Dopaminin bu kompleks renal etkileri indometazin ile 
tedavi edilen bozulmuş renal perfüzyonlu pretermlerde 
renal kan akımı ve idrar çıkışını nasıl arttırdığını kıs-
men açıklayabilir. Bununla birlikte bu bulgular tutarlı 
olarak ortaya konulamadığından indometazinle ilişkili 
renal disfonksiyonun engellenmesinde rutin dopamin 
kullanımı önerilmemektedir. 

Genel olarak yenidoğanlarda kardiovasküler yeter-
sizliğin çoğu formunun tedavisi için ilk aşama ilaç eş-
siz hemodinamik profiliyle dopamindir. İlaç dikkatlice 
titre edilmeli, kan basıncı, direkt ve indirekt sistemik 
kan akımı monitörize edilmelidir. Yenidoğanlarda bu 
ilacın tam güvenlilik ve etkililiğinin belirlenmesi için 

dopaminin endokrin etkilerinin akılda tutulması ve 
daha fazla araştırılması gerekmektedir. Klinik pratikte 
postnatal ilk günlerde dopamin kullanırken ilacın in-
düklediği tiroid stimulan hormon baskılanması akılda 
tutulmalıdır. Buna göre dopamin tedavisi kesildikten 
en az 12 saat sonra tarama testleri tekrar edilmelidir. 

Dobutamin 

Dobutamin bir asimetrik karbon atomuna sahip ol-
duğundan, ilacın adrenerjik reseptörler için farklı affi-
niteye sahip iki farklı izomeri bulunmaktadır. Negatif 
izomer öncelikle bir 1-reseptör agonistidir ve miyo-
kardiyal kontraktilite ve SVR’yi arttırır. Pozitif izomer 
miyokardiyal kontraktilite, kalp hızı ve iletim hızını 
arttıran, SVR’yi azaltan bir 1 ve 2 reseptör agonis-
tidir. Buna ek olarak dobutaminin ana metaboliti olan 
(+)-3-O-metil-dobutamin, 1 reseptörün inhibitör et-
kilerini gösterir ve kendisi myokardiyal kontraktilite ve 
SVR’yi azaltır. Dobutamin ilacı % 50 pozitif ve negatif 
izomerlerinden oluştuğundan, dobutamin uygulama-
sının net etkileri myokardiyal kontratilitede artış ve 
daha az ölçüde kalp hızında artış ve SVR’nin azalması 
ya da SVR’ye etki etmemesidir (Tablo3). Dopaminde 
olduğu gibi, vasküler  ve  adrenoreseptör ekspresyo-
nunda gelişimsel olarak gözlenen farklılıklar dobuta-
mine kardiyak ve periferik vasküler yanıtı etkiler. Erken 
gelişim döneminde kardiyovasküler alfa adrenerjik 
reseptör ekspresyonu, beta adrenerjik reseptörlerin 
maturasyonu gerçekleşmeden önce düzenlendiğinden 
çok preterm yenidoğanlar termlere göre SVR azalma-
sı daha hafif olduğundan dobutamine kan basıncında 

Tablo 3 Dobutaminin sola (-) ve sağa (+) rotasyon yapan enantiomerleri ve major metaboliti ( 3-O-metil 
dobutamin)’in etkileri gösterilmektedir. Klinik pratikte kullanılan formu (±) dobutamin’dir. α1/ α2 /β 1/ β2 α ve β 
adrenerjik reseptörlerin subtipleridir. 
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daha belirgin artışla yanıt verirler. Ancak preterm yeni-
doğanlar ile term yenidoğanlarda dobutaminin kardi-
yovasküler etkilerini karşılaştıran sistematik doz-yanıt 
çalışmaları mevcut değildir.

Dobutaminin kardiyovasküler etkileri doz bağımlıdır 
(Şekil 2). Çok düşük dozlarda (2,5μg/kg/dk) kardiyo-
vasküler bozukluğu olan yenidoğanlarda önemli hemo-
dinamik etkiler gözlenmemiştir. Ancak dobutamin orta 
dozlarda (5-7,5μg/kg/dk) kardiyak outputta artışa yol 
açarken, daha yüksek dozlarda (5-20μg/kg/dk) hipotan-
sif preterm infantlarda dahi kan basıncını ve kardiyak 
outputu arttırır. Artan kardiyak output üzerinde dobu-
taminin ek bir etkisi dopamin alan hipotansif preterm 
infantlarda gösterilmiştir. Genel olarak myokardiyal 
disfonksiyonu olan yenidoğanlarda kardiyak outpu-
tu arttırmada dobutamin dopaminden daha etkilidir. 
Preterm infantlarda postnatal ilk günde düşük SVC akı-
mını arttırmada, dobutamin etkinliği sınırlı olsa da 10 
veya 20 μg/kg/dk dozlarda dopaminin aynı dozlarından 
daha etkilidir ve bu bulguların klinik önemi belirsizliği-
ni korur. Myokardiyal disfonksiyonu olan yenidoğanlar 
dobutamine uygun olarak yanıt verir, ilaç infüzyonu-
nun başlanmasından dakikalar sonra kardiyak outputta 
artış ve ardından saatler sonra organ kan akımları artar. 
Dobutaminin yüksek dozları özellikle myokardiyal hi-
pertrofisi olan hastalarda ventriküler dolumu etkileyerek 
myokardiyal kompliyansta azalmaya neden olabilir.

Dobutamin myokardiyal disfonksiyonu olan yeni-
doğanlarda kardiyak outputu arttırmak için tercih edi-
len bir ilaçtır ve kullanımı muhtemelen organ kan akımı 
ve kan basıncında artış ile sonuçlanır. Ancak organ kan 
akımı üzerindeki etkisi değişken olabilir ve bu etki altta 
yatan patofizyolojiye bağlı görünmektedir. Bu neden-
le dobutamine hemodinamik yanıt şu klinik durumlar 
için ilacı kullanılabilir duruma getirir: zayıf myokar-
diyal kontraktilite ile birlikte artmış veya değişmemiş 
SVR altta yatan kardiyovasküler bozukluğun primer 
nedeni ise, örneğin perinatal asfiksili veya zayıf siste-
mik kan akımı ve geçiş dönemi sırasında vazokonstrik-
siyonu olan aşırı preterm yenidoğanlar. Bunun aksine, 
hemodinamik bozukluğun altta yatan esas nedeninin 
düşük SVR ile birlikte olduğu durumlarda (örneğin va-
zodilatasyon), örneğin septik şokun erken evrelerinde 
veya aşırı preterm yenidoğanda geçiş dönemi sırasında 
görülen vazodilatör şokta dobutamin ilk ilaç seçeneği 
olarak uygun değildir. Ancak bozulmuş myokardiyal 
fonksiyon ve vazodilatasyon nedeniyle kardiyovasküler 
bozukluğu olan hastalarda dopamine dobutamin ek-
lenmesi akılcı bir yaklaşımdır ve etkili olabilir.

Epinefrin

Epinefrin kardiyovasküler etkilerini doza bağım-
lı olarak  ve  adrenerjik reseptörleri stimüle ederek 
gösterir (Şekil 3). Düşük dozlarda epinefrin (0.01-0.1 

Şekil 2. Yenidoğanlarda dobutaminin doza bağımlı kardiyovasküler etkileri. Dobutaminin reseptör spesifik kardiyovasküler 
etkileri adrenoreseptör downregülasyonu yokluğunda gösterilmiştir. #Prematürelerdeki etkilere işaret etmektedir.
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μg/kg/dk) primer olarak kardiyak ve vasküler -1 ve 
-2 adrenoreseptörleri stimüle ederek sırasıyla inotro-
pik, kronotropik etki, iletim hızı ve periferik vazodila-
tasyonda (öncelikli olarak kaslarda) artışa neden olur. 
0.1 μg/kg/dk’dan daha yüksek dozlarda epinefrin aynı 
zamanda vasküler ve kardiyak -1 reseptörlerini sti-
müle ederek sırasıyla vazokonstrüksiyon ve inotropik 
etkide artışa neden olur. Vasküler -2 reseptör stimü-
lasyonunun hemodinamik etkileri daha az belirgindir. 
Epinefrin uygulamasının net hemodinamik etkileri 
SVR ve kardiyak outputta artış sonucu sistemik kan 
akımı ve kan basıncında anlamlı artışlardır. Kan basın-
cında artış (ve olasılıkla kardiyak outputta) hipotansif 
preterm yenidoğanlarda CBF’ı arttırır.

Yenidoğanlarda epinefrinin kardiyovasküler etki-
leri üzerine sınırlı veri vardır. Dopamin ve epinefrinin 
etkilerinin değerlendirildiği randomize kontrollü bir 
çalışmada hipotansif preterm infantlarda iki ilacın kan 
basıncını ve CBF’yi arttırmada benzer etkileri olduğu 
gösterildi. Ancak epinefrine randomize olan hastalarda 
hemodinamik durumlarındaki iyileşmeden ve insülin 
tedavisi gerektiren hiperglisemiden bağımsız olarak 
daha sık serum laktat düzeylerinde artış gelişti. Laktat 
üretimindeki bu artış, ilacın indüklediği karaciğer ve 
iskelet kaslarındaki -2 adrenoreseptörlerin stimülas-
yonu ile orta çıkan insülin salınımında azalma ve gliko-
jenolizde artışla açıklanmaya çalışıldı.

Klinik pratikte bazı neonatologlar epinefrini miyo-
kardiyal disfonksiyonu olsun ya da olmasın vazodilatör 
şoklu hipotansif yenidoğanların tedavisinde ilk seçenek 
ilaç olarak kullanır. Ancak birçok neonatolog, bu ilacı 
eğer hasta dopaminin yüksek dozlarına yanıtsız ise kul-
lanır (dobutamin ile birlikte veya değil). Hipotansiyon 
tedavisinde epinefrin dopamin kadar etkilidir. Ancak 
metabolik etkileri akılda tutulmalıdır, çünkü serum 
laktat düzeyinde yol açtığı artış nedeniyle kardiyovas-
küler durumdaki değişiklikleri indirek olarak izlemek 
için yapılacak serum laktat ölçümünün değeri azalır. 
Ayrıca ortaya çıkan hiperglisemi insülin uygulanma-
sını gerektirebilir. Epinefrinin potent vazokonstriktör 
olması nedeniyle ilaç titre edilirken aşırı dikkat gerekti-
rir. Ancak vasküler tonüs ve myokardiyal kontraktilite 
üzerine önemli etkileri epinefrini, myokardiyal kont-
raktilite bozulmuş olsun ya da olmasın düşük vasküler 
rezistansın kardiyovasküler etkilenmenin altta yatan 
primer nedeni olduğu septik şok veya asfiksi ile ilişkili 
hemodinamik bozukluk gibi durumların tedavisinde 
etkili bir tedavi seçeneği yapar.

Vazopressin

Vazopressin geniş fizyolojik etkilere sahip olsa da 
primer fizyolojik rolü ekstraselüler osmolalitenin re-
gülasyonudur. Vazopressinin vasküler etkileri kardiyo-
vasküler sistemde eksprese olan G protein bağlı V1a ve 

Şekil 3. Yenidoğanlarda epinefrinin doza bağımlı kardiyovasküler etkileri. Epinefrinin reseptör spesifik kardiyovasküler 
etkileri adrenoreseptör downregülasyonu yokluğunda gösterilmiştir.   # Prematürelerdeki etkilere işaret etmektedir.
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V2 reseptörlerinin stimülasyonu ile ortaya çıkar. V1a ve 
V2 reseptörleri sırasıyla IP3 ve cAMP yolaklarını aktive 
ederek vazokonstriksiyon ve vazodilatasyona neden olur. 
Vazopressinin potent vazokonstriktör etkileri infüzyon 
olarak uygulandığında kardiyovasküler yanıt hakim olur.

Vazopressin uygulanmasının, vazodilatatör şokta, 
erişkin ve çocuklarda endojen vazopressin üretiminin 
eksikliği ile giden septik şokta ve konjenital kalp hastalı-
ğı için uygulanan kardiyak cerrahi sonrası yararlı olduğu 
ileri sürülmüştür. Konvansiyonel vazopressörlere yanıt-
sız hastalarda yapılan bu çalışmalarda vazopressin uygu-
lanmasına rölatif bir hipersensitivite saptanmıştır. Birçok 
vaka sunumunda konvansiyonel vazopessörlere yanıtsız 
az sayıda hipotansif term ve preterm yenidoğanda vazop-
ressin veya terlipressinin (uzun etkili vazopressin agonis-
ti) sıklıkla yararlı etkileri bildirilmiştir. Bu konu ile ilgili 
literatürde ayrıntılı bir inceleme için Myer ve arkadaşları 
tarafından yapılan yeni bir review refere edilmektedir. 
Terlipressinin hipoksik pulmoner konstriksiyon uygu-
lanan hayvan modellerinde pulmoner arter basıncını 
düşürdüğünün bildirilmesinden sonra, konjenital di-
yafragma hernisi ve pulmoner hipertansiyonu olan bir 
yenidoğanda sistemik ve pulmoner etkilerini tanımlayan 
yeni bir vaka sunulmuştur. Vazopressör dirençli şokta 
olan yenidoğanlarda vazopressin kullanımından önce 
prospektif gözlemsel ve randomize kontrollü çalışmalar-
dan elde edilecek daha fazla bilgiye ihtiyaç vardır. Klinik 
pratikte vazopressör dirençli şokta olan yenidoğanlarda 
ilaç seçimi, özellikle çok preterm yenidoğanlarda erken 
postnatal periyotta potansiyel yan etkileri olsa da düşük 
doz hidrokortizondur.

Milrinon

Milrinon selektif bir PDE-III inhibitörüdür ve böyle-
ce kardiyovasküler etkilerini cAMP degradasyonunu in-
hibe ederek gösterir. cAMP konsantrasyonunu arttırarak 
kardiyak kontraktiliteyi arttırır, myokardiyal relaksasyo-
nu destekler, sistemik ve pulmoner vasküler yataklarda 
vasküler tonusu azaltır. Bu kardiyovasküler etki profili 
ile milrinon düşük kardiyak output durumunun tedavisi 
için konjenital kalp hastalarının postoperatif bakımında 
ve persistan pulmoner hipertansiyonu olan near-term ve 
term yenidoğanlarda inhale nitrik oksit(NO) tedavisine 
ek tedavi olarak kullanılan en yaygın ajandır.

Milrinonun preterm ve term yenidoğanlarda kar-
diyovasküler etkileri üzerine sınırlı veri bulunmakta-
dır. Yenidoğanlarda milrinon ile yapılan tek randomize 
kontrollü çalışmada aşırı preterm infantlarda düşük SVC 
akımını korumada ilacın etkileri değerlendirilmiş. Bu iyi 
tasarlanmış çalışma plasebo ve tedavi grubunda düşük 

SVC akım insidansı benzer olduğundan milrinon uygu-
lamasının olumlu etkilerine kanıt sağlamadı. Ayrıca mil-
rinon ile tedavi edilen vakalarda artmış taşikardi insidansı, 
düşük kan basıncı ve hemodinamik olarak anlamlı PDA 
mevcuttu. Historik bir kontrol grubu ile karşılaştırıldığın-
da, yakın zamanda yapılmış bir çalışmada nispeten düşük 
kardiyak ouputu olan preterm infantlarda duktus arteri-
ozus ligasyonunun hemen ardından milrinon uygulaması 
ile prosedürden sonraki 24 saat içindeki hemodinamik 
instabiliteyi azaltabileceği öne sürülmektedir. PDA ligas-
yonu sonrası myokardiyal disfonksiyonun yaygın olması 
nedeniyle, milrinonun inotropik ve lusitropik özellikleri 
gözlenen yararlı etkileri için olası nedendir.

Yenidoğanda hemen doğum sonrası milrinonun 
anlamlı myokardiyal etkilerini gösterip göstermediği 
belirsizliğini korur. Gelişmekte olan hayvanlarla yapı-
lan çalışmalarda fetal kalpte cAMP metabolizması için 
PDE-III’den ziyade PDE-IV sorumlu en aktif enzim-
dir. Milrinonun PDE-IV üzerine daha zayıf inhibitör 
etkisi vardır ve PDE-III’ın upregülasyonu ve PDE-IV 
expresyonunun downregülasyonu doğumda başlar ve 
bu bulgular immatür hayvan modelinde milrinonun 
inotropik etkilerini doğum sonrası 3-7 gün sonra ikna 
edici bir şekilde ortaya konmasını açıklar.

Milrinonun kardiyak outputu iyileştirmede potan-
siyel yararları dışında, özellikle NO’a yanıtsız vakalar-
da PPHN tedavisinde olumlu etkileri olabilir. Küçük 
bir vaka serisinde NO’e yanıtsız PPHN tanısı olan 9 
term yenidoğanda milrinon başlanmasının ardından 
birkaç saat içinde oksijenizasyon indeksinde anlamlı 
olarak iyileşme saptanmış. NO’e yanıtsız PPHN tanısı 
olan yenidoğanlarda milrinona gelişmiş yanıtın hücre-
sel temelini mevcut bulgular en azından kısmen açık-
lar. Endojen nitrik oksitin aksine, ekzojen nitrik oksit 
cAMP bağımlı vazodilatör mekanizmaların kaybı veya 
azalması ile sonuçlanan pulmoner damar düz kas hüc-
relerinde PDE-III’ü upregüle eder. NO’e milrinon ek-
lenmesinin cAMP bağımlı pulmoner vazodilatör me-
kanizmaları düzelttiği öne sürülmüştür; bu hastalarda 
pulmoner vazodilatasyonda artış ve oksijenizasyonda 
iyileşme ile sonuçlanacak şekilde, siklik guanozin mo-
nofosfat (NO bağımlı) ve cAMP vazodilatatör sistem-
lerin ikisi de kullanıma hazır hale gelir.

Yenidoğanlarda konjenital kalp hastalığı dışında 
milrinonun kardiyovasküler etkilerinin (inotropik etki, 
lusitropik etki ve pulmoner vazodilatasyon) ikne edici 
bir şekilde gösterilmemesi nedeniyle primer myokar-
diyal disfonksiyonu ve PPHN’u olan yenidoğanlarda 
milrinon üzerine iyi tasarlanmış çalışmalara acilen ih-
tiyaç duyulmaktadır. 



14-17 Nisan 2013, Antalya 103

KONUŞMA METİNLERİ

Levosimendan

Levosimendan pozitif inotropik etkilerini tropo-
nin C’ye kalsiyumun bağlanmasını arttırarak gösterir. 
Kalsiyumun troponin C’ye bağlanması troponinin 
kompleks yapısında bir değişikliğe neden olur, aktin üze-
rinde myozin bağlanma bölgesini ortaya çıkarır ve böy-
lece myozini ulaşılabilir duruma getirir. Bu ilacın kalsi-
yum duyarlaştırıcı etkisi benzersizdir, diğer yaygın olarak 
kullanılan inotroplar etkilerini intraselüler cAMP kon-
santrasyonunu arttırarak veya inositol trifosfat ile indük-
lenmiş intraselüler kalsiyum varlığını arttırarak gösterir. 
Levosimendan buna ek olarak ATP bağımlı potasyum 
kanallarını aktive ederek vazodilatatör özellikler de gös-
terir. Milrinona benzer şekilde ilacın pozitif inotropik ve 

periferal vazodilatasyon sağlayan hemodinamik profili 
özellikle myokardiyal disfonksiyonu olan hastalarda ya-
rarlıdır, çünkü afterloaddaki azalma kardiyak outputta 
iyileşmeye katkıda bulunur.

Levosimendan primer olarak erişkinlerde konjestif 
kalp yetmezliğinde kullanılan nispeten yeni bir kar-
diyovasküler ilaçtır. Son zamanlarda konjenital kalp 
hastalığı olan yenidoğanların postoperatif bakımında 
kullanımı bildirilmiştir. Ancak preterm ve term yeni-
doğanlarda bu ilacın deneyimi sınırlıdır ve konjenital 
kalp hastalığı olmayan yenidoğanlarda levosimendan 
kullanımının yararlı etkilerini ve risklerini tanımlamak 
için uygun olarak dizayn edilmiş klinik çalışmalara ih-
tiyaç duyulmaktadır.
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FONKSİYONEL EKOKARDİYOGRAFİ VE 

HİPOTANSİYON

Doç. Dr. Tuğba Gürsoy
Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun 
Bakım Ünitesi, İstanbul

Neden fEKO? 

Yenidoğan bebeğin hemodinamisi hakkında artan 
bilgi, geçiş döneminde kardiyovasküler sistem fizyo-
lojisinin değişiminin daha iyi anlaşılmasının yanı sıra 
bulguların yorumlanmasında kullanılan kapiller dolum 
zamanı, idrar çıkışı ve laktat düzeyleri gibi %100 güve-
nilir olmayan klinik parametreler yenidoğan uzmanla-
rını farklı yöntemlerin arayışı içine sokmuştur.

Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde (YYBÜ) mo-
nitorizasyon sistemlerindeki tüm gelişmelere rağmen 
kardiyovasküler sistemin monitorizasyonu sınırlıdır. 
YYBÜ’lerinde devamlı monitorize edilen hemodina-
mik parametreler arasında kan basıncı, kalp hızı, sa-
turasyon bulunur. Kan basıncı sistemik kan akımı ve 
vasküler direnç tarafından belirlenir. Kan basıncının 
ölçümünden ziyade kan akımı ve kan akımının dağılı-
mının ölçümü önemlidir. Bu amaçla fonksiyonel eko-
kardiyografi (fEKO) kullanılır. 

Dolaşım yetmezliği (hipotansiyon) 

Şok dokulara metabolik ve oksijen ihtiyacını kar-
şılayamayan yetersiz kan akımı sonucu enerji üretimi-
nin azalması ile hücre ölümüdür. 3 ayrı evresi vardır. 
Kompanse evrede kalp hızı, idrar çıkışı azalır, ancak kan 
basıncında değişiklik yoktur. Diğer organ kan akımla-
rının bozulması pahasına beyin, kalp ve adrenal bezler 
gibi hayati önemi olan organların kan akımı sağlanır. 
Kompansasyonun olmadığı evrede kalp hızı artar, idrar 
çıkışı ve kan basıncı azalır. Tüm organların kan akımı 
düşer, dokularda hipoperfüzyon ve asidoz görülür. Son 
evre olan geri dönüşümsüz evrede hücre hasarı ve ölü-
müne bağlı ciddi organ hasarı gelişir.

Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde takip edilen be-
beklerin yaklaşık üçte birinde hipotansiyon görülür ve 

%40’ına vazopresör tedavi verilir. Yenidoğanda hipo-
tansiyonun standart tanımı yoktur. Gebelik yaşından 
bağımsız olarak ortalama hava yolu basıncının (MAP) 
30 mmHg’nın veya gebelik haftasının altında olması 
olarak tanımlanabilmekle birlikte gebelik haftasına ve 
postnatal yaşa göre hazırlanan eğrilerde 5 veya 10 per-
sentilin altındaki değerler de hipotansiyon olarak kabul 
edilebilir. 

Permisif hipotansiyonda ise şokun klinik ve biyo-
kimyasal bulguları yoktur. Doku perfüzyonu normal-
dir ve dokulara yeterli oksijen temin edilir. Dolayısıyla 
muhtemelen tedaviye gerek yoktur.

Organ perfüzyonunun değerlendirilmesi hipotan-
siyondan daha önemlidir ve bunun için sistemik kan 
akımı ve vasküler direncin değerlendirilebilmesi gerekir. 
Yenidoğan bebekte kan basıncının normal olması, kan 
akımının normal olduğu, kan basıncının düzeltilmesi ise 
kan akımının düzeltilmesi anlamına gelmez. Ortalama 
kan basıncı sol ventrikül debisi ile her zaman korele de-
ğildir. Bu nedenle hastaların değerlendirilmesinde seri 
yatak başı sistemik kan akımı ölçümü gereklidir.

Tedavide amaç hipotansiyonu değil şoku engelle-
mektir. Yeterli doku perfüzyonunu sağlayarak beyin ve 
diğer organ zedelenmesini önlemektir. Bu nedenle do-
laşımın desteklenmesi gerekir. Bunun için de doku kan 
akımının ölçümü tedaviye başlama ve tedavinin izlemi 
açısından çok önemlidir. 

Doku perfüzyonu kalp hızı, kan basıncı, SaO2 taki-
bi, idrar çıkışı, kan gazı, kapiller dolum zamanı ve laktat 
düzeyi ile değerlendirilmek istense de bu verilerin hiç-
biri ile tam korelasyon göstermez. Fonksiyonel EKO ile 
ölçülebilen kan akımının değerlendirilmesi gerekir. Sol 
ve sağ ventrikül debisi, superior vena kava akımı ve or-
gan akımları değerlendirilir. 
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Yenidoğan bebeklerde hacim kaybı, vazodilatasyon, 
sistolik veya diyastolik ventrikül disfonksiyonu hipo-
tansiyona sebep olabilir. Her durumun tedavisi ise di-
ğerinden çok farklıdır. Bu nedenle bu bebeklere mutla-
ka fonksiyonel ekokardiyografi ile değerlendirildikten 
sonra tedavi başlanmalıdır. 

Yenidoğan döneminde prematüre bebeklerde sık-
lıkla geniş PDA’ya bağlı düşük sistemik kan akımı ve 
dolaşım yetmezliği görülürken, zamanında doğan be-
beklerde asfiksi sonrası miyokard fonksiyonlarının 
azalmasına, septik şoka eşlik eden patolojik vazodila-
tasyona veya akut kan veya sıvı kaybı sonucu gelişen hi-
povolemiye bağlı olarak dolaşım yetmezliği görülür. Bu 
klinik durumların hepsinde tedavi farklıdır. Bu neden-
le doğru tedavinin başlanabilmesi için hastanın fEKO 
ile değerlendirilmesi gerekir. Ayrıca organ akımlarının 

tedavi öncesi ve sonrası değerlendirilmesi tedavi baş-
lanması ve izlemi açısından önemlidir.

Hasta bir yenidoğanda fEKO ile dolaşımın he-
modinamisi hakkında çok değerli bilgiler elde edilir. 
Yapılan araştırmalar her hangi bir klinik senaryoda 
gerçek hemodinaminin klasik beklentilerden çok farklı 
olabileceğini göstermiştir. Ayrıca hemodinami bebek-
ten bebeğe veya aynı bebekte zamanla değişiklik gös-
terebilir. fEKO olmadığı durumlarda bebeğin içinde 
bulunduğu hemodinamik ortam sadece tahmin edile-
bilir ve yanılma oranı da azımsanmayacak kadar fazla-
dır. fEKO’nun gerçek anlamda faydalı olabilmesi için 
yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde her an yapılabilir 
olması gerekir. Neonatologların kardiyologlar ile yakın 
işbirliği içinde ekokardiyografi becerilerini geliştirmesi 
gereklidir.

Kaynaklar

 1. Kluckow M, Seri I, Evans N. Echocardiography and the 
neonatologist. Pediatr Cardiol 2008; 29: 1043-7.

 2. Osborn DA, Evans N, Kluckow M. Clinical detection of 
low upper body blood flow in very premature infants using 
blood pressure, capillary refill time, and central-peripheral 
temperature difference. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 
2004; 89: F168–F173.

 3. Noori S, Seri I. Etiology, pathophysiology and phases of 
neonatal shock. In: Kleinman CS, Seri I. Hemodynamics 
and Cardiology. Neonatalogy questions and controversies. 
Saunders, 2008.

 4. Cayabyab R, McLean CW, Seri I. Definition of hypotension 
and assessment of hemodynamics in the preterm neonate. J 
Perinatol 2009; 29 Suppl 2: S58-62.

 5. Moss S, Kitchiner DJ, Yoxall CW, Subhedar NV. Evaluation 
of echocardiography on the neonatal unit. Arch Dis Child 
Fetal Neonatal Ed 2003; 88: F287-9.

 6. Kluckow M. Low systemic blood flow and pathophysiology 
of the preterm transitional circulation. Early Hum Dev 2005; 
81: 429–437.

 7. Kluckow M, Evans N. Superior vena cava flow in preterm 
infants: a novel marker of systemic blood flow. Arch Dis Child 
Fetal Neonatal Ed 2000; 82: F182-7.

 8. Skinner J. Normal Doppler ultrasound measurements in 
the newborn. In:Skinner J, Alverson D, Hunter S, eds. 
Echocardiography for the neonatologist. Edinburgh: 
Churchill Livingstone, Elsevier, 2000: 73-86.

 9. Alverson DC. Cardiac output. In:Skinner J, Alverson D, 
Hunter S, eds. Echocardiography for the neonatologist. 
Edinburgh: Churchill Livingstone, Elsevier, 2000: 121-131.

 10. Gill AB, Weindling AM. Echocardiographic assessment of 
cardiac function in shocked very low birthweight infants. 
Arch Dis Child 1993; 68: 17-21.

 11. Harada K, Shiota T, Takahashi Y, Tamura M, Toyono M, 
Takada G. Doppler echocardiographic evaluation of left 
ventricular output and left ventricular diastolic filling changes 
in the first day of life. Pediatr Res 1994; 35: 506-9.



106 21. Ulusal  Neonatoloji  Kongresi

DONÖR ANNE SÜTÜNÜN KLİNİK YARARLARI VE 

TÜRK ANNE SÜTÜ BANKACILIĞI MODELİ
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Avrupa Anne Sütü Bankaları Birliği (EMBA) Başkan Yardımcısı,  İtalyan Anne Sütü Bankaları Birliği 
(AIBLUD) Bilimsel Direktörü

Ö
zel besin ve destek gereksinimi olan prematüre 
bebekler için anne/donör anne sütü kullanımı 
yaşamsal bir öneme sahiptir.  Anne sütü/do-

nör anne sütü ile beslenme, prematüre bebekleri enfek-
siyon, sepsis ve NEK’ten korumakla kalmayıp, uzun-
dönem bilişsel gelişimi iyileştirmekte ve kalp damar 
sağlığını olumlu etkilemektedir (1). 

Uluslararası otoriteler (American Academy of 
Pediatrics 2012, ESPGHAN Committee on Nutrition 
2013, WHO/UNICEF Joint Statement 2003, World 
Association of Perinatal Medicine Working Group on 
Nutrition 2010) (1-3) tüm yenidoğan bebekler için ol-
duğu gibi, prematüre bebekler için de ilk seçilecek besin 
maddesi olarak “Anne Sütü”nü, anne sütünün olmadığı 
ya da yetmediği durumlarda  bilimsel standartlara (gu-
idelines) (4) göre çalışan “Anne Sütü Bankaları”ndan 
elde edilen “donör anne sütü”nü önermektedirler. 

Dünyada yüz yıldan fazla geçmişi bulunan Anne 
Sütü Bankacılığı pek çok gelişmiş ülkede yaygınlaşmış, 
bebek sağlığını iyileştirmeye yönelik ulusal stratejilere 
entegre edilmiştir. Prematüre bebekler için temel bir 
hak olan donör anne sütü kullanımı, ülkemizde de 
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde standart bakım 
ve stratejinin bir parçası olmalı ve bu konuda toplum 
bilinci geliştirilmelidir.

Türkiye’de Anne Sütü Bankacılığ’ının kuruluş çalış-
maları konusunda ilk somut adım yaklaşık 2 yıl önce 
atılmış, Sağlık Bakanlığının projesi kapsamına alınmış, 
yaklaşık 1.5 yıl önce de İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk 

Hastanesi’nde ilk Anne Sütü Bankası’nın kurulması 
için çalışmalar başlatılmıştır. Şu anda ilk Anne Sütü 
Bankası İzmir’de kurulmuş durumdadır ve faaliyete 
geçmek için hazır bir şekilde yasal düzenlemelerin ya-
pılmasını beklemektedir. 

Bu sunumda donör anne sütünün kanıtlanmış ve po-
tansiyel klinik yararları, dünyada Anne Sütü Bankacılığı 
ve toplumumuzun yapısına ve kültürüne uygun olarak 
geliştirdiğimiz “Türk Anne Sütü Bankacılığı” modelin-
den sözedilecektir.
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ANNE SÜTÜNDEN VİRAL BULAŞMA
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A
nne sütünün bebeği besleyici ideal besinleri 
içermesi yanında, bebeğin barsak gelişimini 
uyarıcı özellikleri bulunmaktadır. Anne sütü ve 

bebek barsak sistemi birlikte patojenlerin bebeğe invaz-
yonunu da engelleyerek immun sisteme katkıda bulun-
maktadırlar. Fakat tüm bunların yanında anne sütünün 
kendisi de patojen, özellikle virus taşıyabilmektedir. 
Anne kaynaklı bazı enfeksiyonlar, diğer yolların (direk 
temas, damlacık vs.) yanında anne sütü ile de bebeğe 
bulaşabilmektedir. 

Önceleri anne sütünün mikroorganizma bulaştır-
dığına hiç inanılmıyordu. AIDS vakalarının ortaya 
çıkması ve HIV (insan immun yetmezlik virusu) viru-
sunun anne sütünden bebeğe geçip, bebeği de AIDS 
yapmasıyla dikkatler bu konuya yoğunlaşmaya başla-
mıştır. Bundan sonra CMV (Sitomegalovirus), EBV 
(Epstein-Barr virus) ve Hepatit B,C,D,TT,SEN virus-
ları ile ilgili çalışmalar yoğunlaşmaya başlamıştır.

Anne sütünden virusların bebeği enfekte edebilmesi 
için başlıca iki bariyer aşılması gerekmektedir:
1. Viral patojen süt bezi hücrelerinden geçebilmeli ve 

anne sütüne salınabilmelidir.
2. viral patojeni anne sütü yoluyla bebeğe alındıktan 

sonra mideyi geçebilmeli ve bebeğin gastrointesti-
nal sisteminden (gis) geçip kan akımına karışabil-
melidir. Bu yüzden viral patojenlerin büyüklüğü 
hem meme bezi hücrelerinden hem de bebeğin gis 
hücrelerinden geçebilecek uyumda ve büyüklükte 
olmalıdır.
Literatüre göre meme bezi por boyutu yaklaşık 200-

400 nm iken bebeğin gis junctional por boyutu ise 0,4 
nm olarak bildirilmektedir. Buna göre bazı viral pato-
jenlerin boyutları ve porlar ile karşılaştırılmaları aşağı-
da gösterilmiştir:

Virus Boyut Virus boyutlarının kıyaslanması

Meme bezi por İntestinal por

Hepatit C 60 Büyük Küçük

Hepatit D 32 Büyük Küçük

Hepatit SEN 26 Büyük Küçük

Hepatit TT 30 Büyük Küçük

HIV 120 Büyük Küçük

Epstein-Barr virus 130 Büyük Küçük

Sitomegalovirus 150 Büyük Küçük

Bu veriler anne sütüne viral geçiş yüksek olmasına 
rağmen, bebeğe viral bulaşmanın neden az olduğunu 
açıklamaya yardımcı olamkatadır. Fakat, yalnızca por 
büyüklüklerinin viral bulaşmayı çnlemeyeceği de dü-
şünülmektedir. Bebeğin gis bütünlüğünün problemli 
olduğu durumlar ve ateş gibi durumlarda por bütün-
lüğnün bozulabileceği akılda tutulmalıdır. Yine yuka-
rıda sayılan viral patojenlerin annenin diğer salgıları 
yoluyla da bebeğe bulaşabileceği unutulmamalıdır. 
Tüm bunların yanında anne sütü ile viral bulaşmanın 
taze anne sütü ile olduğu ve çalışmaların taze anne sütü 
ile yapıldığı akılda tutulmalıdır. Bu yüzden son yıllarda 
bulaştırıcılığı azaltmak için taze anne sütünün pastöri-
ze edilmesi ve buzlukta saklanması yani süt bankacılığı 
gündeme getirilmiştir. 

Sitomegalovirus. Bizim ülkemiz için de önemli sa-
yılabilecek ve yeterince tanınıp tedavi edilemeyen viral 
bir patojendir. CMV patojeni diğer herpes viruslarda 
olduğu gibi yıllarca sessiz kaldıktan sonra tekrar aktive 
olabilmekte ve tükrük, idrar, genital sekresyon ve anne 
sütü ile sekrete edilebilmektedir. Bebek annenin reak-
tivasyon enfeksiyonu esnasında enfekte olabilmektedir. 
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CMV enfeksiyonu özellikle az gelişmiş ülkelerde genel-
likle ilk yıl içinde ortaya çıkan ve geçirilen bir enfeksi-
yon olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu duruma özellikle 
CMV ile enfekte anne sütlerinin yol açtığı bir çalışma-
da (Stagno S, NEJM ) iddia edilmiştir. Yine bir baş-
ka çalışmada postpartum 58 annenin 41 (%71)’inin 
seropozitif olduğu ve bunlardan 13’ünde (%32) anne 
sütünde CMV yaydığı saptanmıştır. Vakaların yalnız-
ca 2’sinde kolostrumda virus saptanırken asıl yaymanın 
süt vermenin 2.haftasından sonra olduğu saptanmıştır. 
Seronegatif annelerin hiçbirinin çocuğu CMV enfeksi-
yonu olmazken, seropozitif annelerin 12’sinin bebeğin-
de CMV enfeksiyonu saptanmıştır. Bunların 2’sinde 
ciddi alt solunum yolu enfeksiyonu tespit edilmiş olup, 
vakaların hiçbirinde kronik sekel izlenmemiştir.

Anne sütünden CMV geçişini azaltmak için dene-
nen yöntemlerle ilgili çalışmalar yeterli gözükmemek-
tedir. Bir çalışmada taze anne sütünün dondurulup sak-
lanmasının viral geçişi yok etmediği gösterilmiştir. Bir 
başka çalışmada ise 63°C’de en az 8 dk.’lık pastörizas-
yondan sonra -20 °C de üç gün süreyle tutulmansının 
viral CMV geçişini önlediğini bildirmişlerdir. Bu yüz-
den güncel olarak Avrupa Sütbankacılığı Rehberi’nde 

donor anne sütlerinin CMV açısından araştırılma-
sı ve donor sütlerin pastörize edilmesi zorunluluğu 
getirilmiştir. 

Hepatit B. Özellikle taşıyıcılığın yaygın olduğu 
Hepatit B de ülkemizde ciddi sorundur. Anne sütü ban-
kalarında sütler genellikle Holder pastörizasyon ile (62,5 
°C de 30 dk) işlenmektedir. Bir çalışmada HBsAg pozitif 
24 anne incelendiğinde, patörizasyon öncesi anne sütün-
de %75 oranında HBV-DNA saptanırken, pastörizas-
yon sonrası da %67 oranında saptanmaya devam ettiği 
izlenmiştir. Bu yüzden donor anne sütünün hepatit B 
açısından taranmasının önemine dikkat çekilmiştir.

HIV. Özellikle geri kalmış ülkelerde ciddi sorun 
olan anne sütü ile HIV geçişi, bebek beslenmesini de 
olumsuz etkilemektedir. Yeterince anne sütü alamayan 
bebeklerde morbidite ve mortalite daha da artmaktadır. 
Dünya Sağlık Örgütü, AIDS’li annelerin sütlerinin ve-
rilmeden önce pastörizasyonunu önermektedir. Bunun 
mümkün olmadığı durumlarda ise iki kere ısıtma yön-
temi ile anne sütünde HIV geçişinin azaltılabileceği 
bildirilmiştir. Bir çalışmada Proteria Pastörizasyon 
yönteminin (56-62 °C arasında 12-15 dk) etkili biçim-
de HIV virusunu inaktive edebileceği gösterilmiştir.
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KONJENİTAL DİYAFRAGMA HERNİSİNDE DEST EK 

TEDAVİ VE VENTİLATÖR STRATEJİLERİ

Nihal Demirel
Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara

K
onjenital diyafragma hernisi (KDH) akciğer, 
pulmoner vasküler yatak ve diyaframın gelişim-
sel anomalisidir. Akciğer hipoplazisi, pulmoner 

hipertansiyon ve bunlara bağlı gelişen persistan fetal 
dolaşım mortalite ve morbiditeyi etkileyen en önemli 
problemdir.

Güncel yaklaşımda KDH cerrahi bir acil olmaktan 
daha çok fizyolojik bir acil olarak kabul edilmektedir. 
Operasyon öncesinde oksijenizasyonun sağlanması, kan 
basıncı ve asit-baz dengesinin düzenlenmesi, pulmoner 
hipertansiyonun azatılması gibi medikal tedavi yakla-
şımları ile düzeltici cerrahi tedavinin başarı şansının art-
tığı, mortalite ve morbiditenin azaldığı görülmüştür

Doğum salonunda resusitasyon ve stablizasyon: 
Antenatal dönemde tanı konulan KDH’li bebeklerin 
doğumdan hemen sonra entübe edilmesi genel olarak ka-
bul edilen bir yaklaşımdır. Balon-maske ile resüsitasyon 
intestinal distansiyon yaparak kliniği daha ağırlaştırabilir. 
Uygun çapta NG/OG sonda takılması dekompresyo-
nun sağlanması açısından önemlidir. Doğum salonunda 
bebek entübe edildikten sonra preduktal SaO2> %80 
tutacak en düşük basınçla ventilasyon uygulanmalıdır. 
Resusitasyona %100 O2 konsantrasyonu ile başlanıp 
SaO2 düzeyine göre daha düşük konsantrasyona geçilme-
lidir. Bu bebeklede kan gazı ve kan basıncı monitörizas-
yonu gerekli olduğundan umblikal arter kateteri ve sıvı 
ve ilaç tedavileri için umblikal ven kateteri takılmalıdır. 

Surfaktan tedavisi: Profilaktik surfaktan tedavisi 
tartışmalıdır. Az sayıda vaka serileri içeren bazı çalışma-
larda gestasyonel yaştan bağımsız olarak ekzojen surfak-
tan tedavisinin yararlı olduğu bildirilmiş olmakla bir-
likte prognozu değiştirmediği gösterilmiştir. Surfaktan 
tedavisi ≤34 haftalık olan ve AC grafisi RDS ile uyum-
lu premature bebekler dışında önerilmemektedir.

Mekanik ventilasyon: KDH’li bebeklerde uygu-
lanan ventilasyon stratejilerinde günümüze kadar pek 
çok değişiklikler olmuştur. Hangi ventilatilatör modu-
nun en uygun olduğu konusunda da çelişkiler devam 
etmektedir. Mekanik ventilayon tedavisi uygularken 
primer amaç hipoksemi ve asidozu engelleyecek şekilde 
yeterli gaz değişimini sağlarken hipoplastik AC’lerin 
daha çok hasarlanmasını engellemektir. Permisif hiper-
karbi, yüsek basınçlarından kaçınmak, permisif oksije-
nizasyon gibi agresif olmayan ventilasyon uygulamala-
rının bu bebeklerde mortaliteyi azalttığı bildirilmiştir. 

Ventilasyon tedavisinde genel prensipler preduk-
tal oksijen saturasyonunu >%80 (%85- %95), PCO2 
seviyelerini 45-65mmHg, postduktal saturasyonların 
>%70 arasında tutacak en düşük basınçların ve oksi-
jen konsantrasyonun uygulanmasıdır. Basınç limitli 
konvansiyonel ventilatörle solunum hızı 40-100/dak 
olacak şekilde tedaviye başlanması genel kabul gören 
bir yaklaşımdır. İnspirasyon tepe basıncı ( PIP) ideal 
olarak ≤20-25 cmH2O (maksimum PIP 35) olmalıdır. 
28 cmH2O aşan PIP değerleri ECMO tedavisine baş-
lamadan önce kısa süreli uygulanabilir. Hipoplazi rest-
riktif akciğer hastalığına neden olduğu için küçük tidal 
volümlü yüksek ventilatör hızları (60-100 soluk/dak) 
fizyolojik olarak uygundur. Hava hapsini engellemek 
için ventilatör hızına uygun olarak inspiriyum zama-
nı 0.2-0.4 saniye olacak şekilde ayarlanır. Ekspiriyum 
sonu pozitif basıç (PEEP) fizyolojik seviyelerde (3-5 
cmH2O) tutulmalıdır. 

Yüksek ferkanslı ventilasyon (HFV) çoğunlukla 
konvansiyonel ventilasyonla düzeltilemeyen dirençli hi-
poksi, hiperkarbisi olan ve PIP limitlerini aşan hastalar-
da kurtarma tedavisi olarak uygulanmaktadır. KDH’li 
bebeklerde ventilasyon modlarının karşılaştırıldığı 
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randomize kontrollü çalışmalar yoktur. HFV’nin baş-
langıç modu olarak kullanıldığı, pulmoner hipertansi-
yon için nitrik oksitin (NO) uygulandığı bir çalışmada 
1 aylık yaşam oranının %66 olduğu ve hiçbir hastada 
ECMO tedavisine gerek olmadığı bildirilmiştir. 

KDH Avrupa konsorsiyumu venöz yol açıldık-
tan sonra rutin analjezi ve sedasyonu önermektedir. 
Ventilasyon tedavisi sırasında nöromusküler blokaj 
yapan ajanların kullanımı tartışmalıdır. Sadece hasta-
ventilatör uyumunun sağlanamadığı durumlarda kulla-
nımı önerilmektedir. 

Kardiovasküler tedavi: KDH’li bebeklerde pul-
moner vasküler basınç yüksek olduğu için duktus arte-
riyozus ve/veya foramen ovale yoluyla sağdan sola şant 
vardır. Sağ-sol şantı minimuma indirmek için ortalama 
kan basıncı düzeyinin ≥50 mmHg tutulması önemli-
dir. Amaç end-organ perfüzyonunun sağlanması ve sağ 
ventrikül basınç yüklenmesinden kaçınmaktır.

Kardiolojik anomalilerin saptanması, pulmoner 
hipertansiyonun ve şantın derecesini değerlendirmek 
için erken dönemde Ekokardiyogafik (EKO) inceleme 
gereklidir. Perfüzyon bozukluğu bulguları olan hasta-
larda hipotansiyonla birlikte preduktal SaO2<%80 sey-
rediyorsa EKO tekrarlanmalıdır. Hipovolemi izotonik 
sıvılarla (ilk 2 saatte 10-20 ml/kg %0.9 NaCl en fazla 
üç kez) tedavi edilebilir. Sıvı yüklemesine rağmen hi-
potansiyon devam ederse inotropik ajanlar (dopamin, 
dobutamin veya adrenalin gibi) tedaviye eklenmeli ve 
yanıt EKO ile değerlendirilmelidir. Yanıt alınamayan 
vakalarda hidrokortizon denenebilir.

İnhale nitrikoksit (İNO) tedavisinin persisten 
pulmoner hipertansiyonu (PPHN) olan hastalara-
da ECMO gereksinimini azalttığı ancak mortalite ve 
morbiditeyi değiştirmediği gösterilmiştir. İNO’ya ya-
nıt tüm PPHN’li bebeklerde %60 oranında olurken 
KDH’li bebeklerde bu oranın yaklaşık %30 olduğu 

bildirilmektedir. İNO tedavisinin rolü KDH’li hasta-
larda çelişkili olmasına ve her hastada yanıt alınamama-
sına rağmen pulmoner hipertansiyonun tedavisinde ilk 
seçenek olarak kabul edilmektedir. 

Pulmoner vazodilatör tedavinin KDH’li bebekler-
de oksijenasyon ve/veya hemodinamik parametrelerde 
düzelme sağladığını bildiren çeşitli yayınlar mevcuttur. 
Fosfodiesteraz (PDE)- 5 inhibitörü (sildenafil), PDE-3 
inhibitörü (milrinon), Endotelin-1 reseptör antagonisti 
(bosentan) dirençli vakalarda kullanılabilir ancak etkileri 
ve güvenli kullanımları için randomize kontrollü çalışma-
lara ihtiyaç vardır. İntravenöz prostasiklin ve prostaglan-
din İNO ile birlikte hemodinamik düzelme sağlayabilir. 

Ekstrakorporeal memebran oksijenasyon (ECMO), 
kardiyopulmoner yetmezliği olan vakalarda pulmoner 
hipertansiyonu düzelterek sağ ventrikül yükünü azalt-
mak, maksimum ventilatör ayarları gerektiren hastalar-
da barotravma ve oksidatif stresin neden olacağı akciğer 
hasarlanmasını önlemek amacıyla uygulanmaktadır. 
KDH Avrupa konsorsiyumu kriterlerini göre preduk-
tal SaO2> %85 veya postduktal SaO2>%70 tutulama-
yan, PH<7.15 olan, agresif ventilasyon gerektiren veya 
dirençli sistemik hipotansiyonu olan vakalarda ECMO 
tedavisi uygulanmalıdır.

Teknolojide ve tedavi stratejilerinde gelişmelere 
rağmen KDH özellikle yeni doğan döneminde yüksek 
mortalite ile seyreden bir hastalıktır. Konjenital diyaf-
ram hernisinin tedavi seçenekleri tanının koyulduğu 
zamana, bebeğin klinik bulgularına ve sağlık kuruluşu-
nun olanak ve deneyimlerine bağlıdır. İnvaziv olmayan 
ventilasyon stratejileri, geciktirilmiş primer onarım ile 
yüksek sağ kalım oranı yakalamak mümkün olabilir. 
Hücre terapisi ve doku mühendisliği gibi rejeneratif tıp 
alanındaki bilimsel gelişmeler konjenital diyafragma 
hernisinin tedavisinde yeni ufuklar açmaktadır.
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PARENTERAL NUTRİSYONLA BESLENEN PREMATÜRE 

BEBEKLERDE OMEGA-3 YAĞ ASİTLERİNİN MORBİDİTE 

ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

 Serdar Beken,  Emrah Utku Kabataş,  Nurdan Dinlen Fettah,  Dilek Dilli, 
 Ayşegül Zenciroğlu,  Nurullah Okumuş
Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Yenidoğan Kliniği

Giriş-Amaç: Prematüre bebeklerde total parenteral beslen-
me (TPN) solüsyonları tam enteral beslenmeye geçinceye kadarki 
dönemde bebeğin temel nütrisyon kaynağıdır. TPN’de kullanılan 
lipit solüsyonları yağ asidi içeriklerine göre farklılık gösterir. Bu çalış-
mada, omega-3 yağ asidi içeren lipit solüsyonlarının erken dönem 
yenidoğan morbiditeleri üzerine etkisinin araştırılması amaçlandı. 

Materyal-Metod: Çalışmaya, Ağustos 2012 ve Ocak 2013 
tarihleri arasında Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gestasyon haftası 
32 haftanın altında doğan ve yenidoğan yoğun bakım ünitesine 
(YYBÜ) yatan 40 preterm alındı. Tüm bebeklere yaşamın ilk 12 
saatinde aynı aminoasit solüsyonu (PRIMENE %10) başlandı; 1. 
gün 1gr/kg, 2.gün 2 gr/kg, 3. gün ise 3 gr/kg olacak şekilde verildi. 
Lipit solüsyonu yaşamın 1. günü 1gr/kg başlandı ve 2. gün 2 gr/kg, 
3. gün ise 3 gr/kg verilerek hastanın TPN aldığı süre boyunca 3 gr/
kg/gün dozunda devam edildi. Hastalar aldıkları lipit solüsyonuna 
göre TPN ünitesinde kapalı zarf usulü ile 2 eşit gruba randomize 
edildi; Grup 1: Omega-3 içeren lipit solüsyonu, SMOFlipid (%20) 
(n=20) ve Grup 2: Standart lipit solüsyonu, İntralipid (%20) 
(n=20). Hastaların demografik ve klinik bulguları kaydedildi. 
Gruplar erken dönem etkileri açısından karşılaştırıldı.

Bulgular: Gruplar arasında yaş, cinsiyet ve gestasyonel yaş 
açısından istatistiksel anlamlı fark saptanmadı. Her 2 gruptaki 
hastaların TPN alma süreleri benzerdi [27 (22-44) gün ve 26 (20-
41) gün, p>0.05]. Hastaların TPN tedavisinin 14. günü bakılan 
hemoglobin, lökosit, trombosit, trigliserit, direk bilirubin, ALT 
ve GGT değerleri arasında fark saptanmadı (p>0.05). Hastaların 
taburculuk vücut ağırlıkları ile büyüme hızları da benzerdi. 
Komplikasyonlar açısından değerlendirildiğinde hiperglisemi, 
hipoglisemi, kolestaz, nekrotizan enterokolit, kronik akciğer has-
talığı ve mortalite açısından gruplar arasında fark saptanmadı 
(p>0.05). Prematüre retinopatisi (ROP) açısından ise omega-3 
verilen grupta (Grup 1) sadece 1 hastada (%5) ROP saptanırken, 
Grup 2’de 8 hastada (%40) ROP gelişmesi dikkati çekti (p=0.02). 
Her iki grupta da birer hastaya lazer fotokoagülasyon uygulandı.

Tartışma: TPN, prematüre bebeklerde büyüme ve enteral bes-
lenmeye geçiş sürecinde önemli bir destek tedavidir. Uzun süreli 
parenteral nutrisyonun ROP gelişimi üzerinde olumsuz etkileri 
bilinmektedir, ancak bunun nedeni kesin olarak bilinmemektedir. 
ROP gelişimini engellemek için günümüzde omega-3’ten zengin 
beslenmenin etkili olduğu düşünülmektedir. Omega-3’ün bu etki-
sinin preretinal vaskülarizasyonun modülasyonu üzerinden oldu-
ğu düşünülmektedir. Bu çalışmada da omega-3 içeren SMOFlipid 
solüsyonu verilen prematüre bebeklerde daha az ROP geliştiği 
görülmüştür. Omega-3 içeren lipid solüsyonlarının ROP gelişimi 
üzerine koruyucu etkisi olup olmadığının gösterilmesi için daha 
geniş araştırmalara gereksinim vardır.
Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, parenteral nutrisyon, omega-3, retinopati
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PRETERM VE TERM BEBEKLERDE EMME VE YUTMA 

MATÜRASYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
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Amaç: Prematüre bebeklerde oral beslenmeye geçişteki güç-
lükler günümüzde bu bebeklerin önemli sorunlarından birini 
oluşturmaktadır. Preterm yenidoğan bebeklerde emmenin imma-
tür olması, emme-yutma-solunum koordinasyonunun gecikmesi 
oral beslenme problemlerinin temel nedenini oluşturmaktadır. 
Bu çalışmada preterm ve term bebeklerde emme yutma örüntüleri 
kullanılarak emme ve yutma fonksiyonunun noninvaziv bir yön-
temle araştırılması ve preterm bebeklerdeki matürasyon sürecinin 
postmenstruel ve postnatal yaşa göre değişiminin incelenmesi 
hedeflendi.

Gereç ve yöntem: Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara 
Uygulama ve Araştırma Hastanesinde Haziran 2011-Şubat 2012 
tarihleri arasında doğan, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde 
veya anne yanında izlenen 52 prematüre bebek ve 42 term bebek-
te emme ve yutma fonksiyonu değerlendirildi. Major konjeni-
tal anomali, kraniyofasiyal malformasyon, kültür pozitif sepsis, 
intrakraniyal kanama, nöromusküler hastalık, bronkopulmoner 
displazi, nekrotizan enterokolit mevcut olan hastalar çalışma 
dışında bırakıldı. Preterm bebeklerde günde 1-2 kez enteral 
beslenmeye başlandığı dönemden term döneme kadar (süt alım 
miktarı, yutma sayısı, düzenli yutma sayısı, düzenli yutma aralığı, 
dinlenme sayısı, dinlenme aralığı ve maksimum düzenli yutma 
sayısı), term bebeklerde ise postnatal birinci haftada emme, yutma 
fonksiyonu değerlendirildi. Sağlıklı term bebeklerin emme ve 
yutma fonksiyonunun matür olduğu kabul edildi. İstatistiksel 
değerlendirmede bağımsız iki grup t testi, Mann-Whitney-U testi 
ve Spearman korelasyon analizi kullanıldı.

Bulgular: Preterm bebeklerde postmenstruel yaşa göre emme 
ve yutma fonksiyonu değerlendirilip, her haftanın persentilleri 
belirlendi. Çalışmada preterm bebeklerde postmenstruel haftanın 
postnatal haftaya göre emme ve yutma matürasyonunu belirleme-
de daha önemli rolü olduğu gösterildi. Preterm bebeklerin enteral 
beslenmeye başlanan haftalarda bile büyük oranda term sınır 
performansına ulaşamadığı saptandı. Postmenstruel 38-40 haftaya 
ulaşan preterm bebekler term bebekler ile karşılaştırıldığında süt 
alım miktarında istatistiksel farklılık bulunurken, preterm bebek-
lerde, yutma matürasyonunu yansıtan diğer parametrelerin terme 
ulaştığı belirlendi. 

Sonuç: Bu çalışma sonucunda, emme ve yutma örüntülerini 
kaydeden ve dijital grafiksel görünümün elde edilebildiği bir 
monitorizasyon cihazı geliştirildi. Böylece preterm bebeklerin 
oral beslenme zamanının belirlenmesinde objektif bir yöntem 
kullanılabilecek ve bebeklerde emme-yutma matürasyonu tamam-
landıktan sonra güvenli beslenme kararı verilebilecektir.
Anahtar Kelimeler: preterm, emme-yutma fonksiyonu, matürasyon
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SS004

UZAMIŞ SARILIKTA URSODEOKSİKOLİK ASİT 

KULLANIMI

 Hülya Halis,  Levent Korkmaz,  Şeyma Memur,  Osman Baştuğ,  Selim Kurtoğlu, 
 Mehmet Adnan Öztürk,  Tamer Güneş
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalı, Yenidoğan Bilim Dalı - Kayseri

Giriş: Sarılık yaşamın ilk haftasında en sık karşılaşılan bir 
sağlık sorunu olup, term yenidoğanların yaklaşık %60’ında, pre-
matürelerin ise %80’inde görülmektedir. Sarılık anne sütü ile 
beslenen bebeklerde 14 güne kadar görülebilir. Matür bebeklerde 
14 günü prematür bebeklerde 21 günü geçen 10 mg/dl’nin üzerin-
deki bilirubin düzeyinin varlığında uzamış sarılıktan bahsedilir. 
Bu durum alta yatan ciddi bir patolojinin belirtisi olabilir. Ancak 
çoğu kez olguların çoğunda altta yatan bir neden bulunamaz. 
Bu çalışma ursodeoksikolik asit uygulamasının uzamış indirekt 
hiperbilirubineminin tedavisinde kullanımını araştırmak amacıy-
la planlanmıştır. 

Gereç Yöntem: Çalışmaya Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesi yenidoğan polikliniğine uzamış sarılık şikayeti ile 
başvuran term yenidoğanlar alındı. Uzamış sarılık etiyolojisine 
yönelik tetkikleri yapıldıktan sonra bilirubin düzeyi doğum ağırlı-
ğına göre fototerapi sınırında olanlar poliklinikten takip edilerek, 
20 mg/dl’yi aşanlar yatırılarak 10 mg/kg’dan iki dozda ortalama 
7 gün süreyle ursodeoksikolik asit verildi. Tedavinin 4-7. günü 
total-direk bilirubin düzeyi, ağırlık, karaciğer enzimleri ölçülüp 
gaita sayısı izlendi. Tedavi kesildikten 1 hafta sonra son kontrolü 
ile tekrar değerlendirildi. Bilirubinin düşme hızı, yan etki, sarılık 
süresi mg/dl açısından değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmaya 26 olgu dahil edildi. Ancak 2 olgu ilacı 
düzenli kullanmadığı için, 3 olgu kontrolleri aksattığı için bir 
olgu da ise hipotoridi saptanıp tedavi başlandığı için çalışma dışı 
bırakıldı. Dahil edilen olguların ortalama ağırlığı 3555±533 gr, 
postnatal yaş 23,6±5,4 gündü. Etiyolojik araştırmada bir olguda 
hipotroidi, 2 olgu cooms (+) hemolitik hastalık saptandı. Sekiz 
olgu daha önce fototerapi, 3 olguya ise kan değişimi yapılmıştı. 
Ursodeoksikolik asit başlanmadan önceki ortalama total bilirubin 
16,4±1 mg/dl, tedavi başladıktan sonra 4. gün 11,5±2,4 mg/dl, 7. 
gün 8,2±2,6 mg/dl, tedavi bittikten bir hafta sonraki kontrolde 
ise 5,3±2,9 mg/dl saptandı. Tedavi öncesi total bilirubin değeri ile 
tedavi başladıktan sonra 4, 7 ve 14. günlerdeki bilirubin değerleri 
karşılaştırıldığında bilirubinin azalma hızında istatistiksel anlamlı 
fark bulundu (p<0.001). Hiçbir olguda yan etki saptanmadı. 
Ancak tedavi öncesi ve tedavi sırasında gaita sayıları karşılaştırıldı-
ğında tedavi başladıktan sonra gaita sayısında istatistiksel anlamlı 
artış saptandı (p<0.001). 

Tartışma:Bazı deneysel tedaviler ile intestinal lümendeki 
UKB’ni bağlayan ajanlar oral uygulanarak reabsorbsiyonun önlen-
mesi amaçlanmıştır. Bu amaçla şimdiye kadar test edilen ajanlar; 
agar, kolestiramin, aktif kömür, amorf Ca fosfat, çinko tuzu ve 
orlistat yan etkileri ve çelişkili sonuçları nedeniyle klinik olarak 
kullamamıştır. Safra tuzu uygulaması UKB-safra tuzu kompleksi-
nin oluşumunu sağlayarak fekal yolla atılımı arttırıp plazma UKB 
konsantrasyonunu azalttığı gösterilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Uzamış Sarılık, Ursodeoksikolik Asit

SS003

MATERNAL VE NEONATAL D VİTAMİNİ DÜZEYLERİNİN 

TERM BEBEKLERDEKİ ERKEN NEONATAL SEPSİS 

GELİŞİMİ ÜZERİNE OLASI ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

 Merih Çetinkaya1, Ferhat Demir1, Ferhat Çekmez2, Gökhan Büyükkale1, 
Turan Tunç2, Fevzi Nuri Aydın3, İbrahim Aydın3, Tuğba Erener Ercan1, 
Esin Yıldız Aldemir1, Sibel Özbek1, Sultan Kavuncuoğlu1

1Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Bölümü
2Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı
3Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Biyokimya Anabilim Dalı

Amaç: D vitamini vücutta kalsiyum düzenlemesini sağlayan, 
kemik gelişimi üzerinde etkisi olan, aynı zamanda immunomo-
dülatör etkinliği olan steroid hormondur. Yenidoğanlardaki D 
vitamini düzeyleri maternal 25-hidroksi D vitamini düzeyleri ile 
ilişkilidir. D vitamini eksikliğinin bebek ve çocuklardaki alt solu-
num yolu enfeksiyonlarına eğilimi arttırdığı gösterilmiş olsa da, 
neonatal sepsisde maternal/neonatal serum 25-OH D vitamini 
düzeylerinin çalışıldığı bir çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışma-
da klinik ve laboratuvar bulgularla erken sepsis tanısı ile yatırılan 
yenidoğanlar ile annelerinin serum 25-OH D vit düzeylerinin 
çalışılması ve maternal/neonatal serum 25-OH D vit düzeyleri 
ile erken neonatal sepsis arasındaki olası ilişkinin belirlenmesi 
amaçlanmıştır.

Yöntem: Bu prospektif çalışma Mayıs 2012 ile Aralık 2012 
tarihleri arasında gerçekleştirilmiş olup, yaşamın ilk 3 günü içinde 
klinik ve laboratuvar bulgular ile erken neonatal sepsis tanısı ile 
yatırılarak antibiyotik başlanan 50 term bebek çalışma grubunu 
oluştururken, sağlıklı olan, sepsis düşünülmeyen ve başka neden-
lerle kan alınan 50 term bebek kontrol grubunu oluşturdu. Her 2 
gruptaki bebeklerin anneleri de çalışmaya dahil edildi. İntrauterin 
enfeksiyon ve koryoamniyonit öyküsü ile birlikte major anomalisi 
olan bebekler çalışma dışı tutuldu. Çalışma grubundaki bebek-
lerden antibiyotik tedavisi başlanmadan önce serum 25-OH D 
vitamini düzeyi için kan örneği alındı.

Sonuçlar: Çalışma ve kontrol grubundaki bebekler doğum 
ağırlığı, gestasyonel hafta, cinsiyet, doğum şekli, maternal yaş 
ve hastalıklar, doğum yapılan mevsim ve anne eğitim durumları 
açısından benzer idi. Kontrol grubundaki bebeklerin annelerinde 
D vitamini kullanım (%94) oranı çalışma grubundaki annelerden 
(%76) anlamlı şekilde daha fazla idi (p<0.05). Neonatal sepsis 
tanısı ile yatırılan bebeklerin beyaz küre sayıları ve CRP değerleri 
kontrol grubundan anlamlı şekilde daha fazla idi. Erken neonatal 
sepsis tanısı ile yatırılan bebeklerin annelerinin D vitamini düzeyi 
(28.2±3.2 nmol/L) kontrol grubundaki bebeklerin annelerinin 
D vitamini düzeyinden (42.3±6.3 nmol/L) anlamlı şekilde daha 
düşük idi (p<0.05). Benzer şekilde erken sepsis ile yatırılan bebek-
lerin 25-OH-D vit düzeyleri (8.4±1.3 nmol/L) de sepsisi olmayan 
bebeklerinkinden ( 14.9±3.1 nmol/L) daha düşük idi (p<0.05).

Yorum: Bu çalışma ile literatürde ilk kez term bebeklerde 
maternal ve neonatal D vitamini eksikliğinin erken neonatal sep-
sis gelişimi için önemli bir risk faktörü olduğu gösterilmiştir. Bu 
çalışma sonucunda gebelikte uygun miktarda ve düzenli maternal 
D vitamini kullanımının term bebeklerdeki erken neonatal sepsis 
sıklığını azaltılabileceği düşünülmüştür.
Anahtar Kelimeler: D vitamini, erken neonatal sepsis, term bebek
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SS006

PRETERM BEBEKLERDE PATENT DUKTUS 

ARTERİOZUS TEDAVİSİNDE ORAL PARASETAMOL 

VE ORAL İBUPROFEN TEDAVİLERİNİN ETKİNLİK VE 

GÜVENİLİRLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: RANDOMİZE 

KONTROLLÜ BİR ÇALIŞMA

 Mehmet Yekta Öncel1,  Sadık Yurttutan1,  Ömer Erdeve2,  Nurdan Uraş1, 
 Nahide Altuğ3,  Şerife Suna Oğuz1,  Fuat Emre Canpolat1,  Uğur Dilmen4

1Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği, Ankara
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Neonatoloji 

Bilim Dalı, Ankara
3Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kardiyoloji, Ankara
4Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği, Ankara; 

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, 

Ankara

Amaç: Son zamanlarda patent duktus arteriozus (PDA) teda-
visinde oral parasetamolün etkinliği olgu serileriyle gösterilmiştir. 
Bu çalışmadaki amacımız oral parasetamol ve oral ibuprofen teda-
visinin PDA tanılı preterm bebeklerde etkinlik ve güvenilirliğini 
karşılaştırmaktır.

Gereç-Yöntem: Bu prospektif, randomize kontrollü çalış-
maya hemodinamik olarak anlamlı PDA’sı olan gestasyonel yaşı 
<=30 hafta, doğum ağırlığı <=1250 g 90 preterm bebek alındı. 
Bir gruba oral parasetamol (15 mg/kg/doz 6 saatte bir, 3 gün 
süreyle) veya oral ibuprofen (10 mg/kg başlangıç dozu, 24 ve 48 
saat sonra 5 mg/kg, 3 gün süreyle) verildi. Gruplar tedaviye yanıt, 
tekrar açılma, ikinci kür ihtiyacı ve ligasyon oranlarının yanısıra 
yan etki profilleri açısından da karşılaştırıldı.

Bulgular: Çalışmanın son analizine 80 preterm bebek alındı. 
İki grup arasında demografik özellikler açısından anlamlı farklılık 
yoktu. Oral parasetamol grubunda ortalama ağırlık 931±217 g, 
oral ibuprofen grubunda ise 973±224 g idi. Birinci kür tedavinin 
sonrasında PDA kapanma oranları oral parasetamol grubunda 
%72.5 iken, oral ibuprofen grubunda ise %77.5 idi (p=0.79). 
PDA’nın tekrar açılma oranları ibuprofen grubuna göre parase-
tamol grubunda daha yüksekti, ancak istatistiksel olarak anlamlı 
farklılık yoktu (%24.1 vs %16.1, p=0.43). Toplam kapanma 
oranlarına bakıldığında parasetamol grubunda sadece bir hastanın 
(%2.5), ibuprofen grubunda ise iki hastanın (%5) cerrahi ligasyon 
ihtiyacı oldu. Kısa ve uzun dönem morbiditeler açısından iki grup 
arasında istatistiksel anlamlı farklılık yoktu.

Sonuç: Bu çalışma preterm bebeklerde oral parasetamol ve 
ibuprofenin karşılaştırıldığı ilk randomize kontrollü klinik çalış-
madır. Parasetamolün yan etki profili de dikkate alındığında, PDA 
tedavisinde geçerli bir alternatif tedavi olduğunu düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: İbuprofen, parasetamol, patent duktus arteriozus, preterm 
infant

SS005

1250 GRAM ALTINDA DOĞAN BEBEKLERDE 

KLARİTROMİSİN PROFLAKSİSİNİN 

BRONKOPULMONER DİSPLAZİ GELİŞİMİ ÜZERİNE 

ETKİSİ: ÖN SONUÇ

 Sadık Yurttutan1,  Ramazan Özdemir2,  Mehmet Yekta Öncel1,  Fuat Emre Canpolat1, 
 Uğur Dilmen3

1Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Ünitesi, Ankara
2İnönü Üniversitesi Pediatri Ana Bilim Dalı, Yenidoğan Ünitesi, Malatya
3Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Ünitesi; Yıldırım 

Beyazıt Üniversitesi, Pediatri Bilim Dalı

Giriş ve Amaç: Prematüre doğan bebeklerin artan yaşam 
oranları nedeniyle bu bebeklerin en önemli respiratuvar problemi 
olan bronkopulmoner displazi (BPD) daha sık karşımıza çıkmak-
tadır. Küratif tedavisi olmayan hastalığın önlenmesine yönelik 
çalışmalar sürmektedir. Son dönemde intrauterin dönemde baş-
layan enflamasyonun hastalık gelişimine katkısı ve bu durumun 
önlenmesine yönelik çalışmalar artmıştır. Ünitemizde daha önce 
yapılan Ureaplasma urealyticum tespit edilen hastalarda klaritro-
misin tedavisinin anlamlı şekilde BPD ya azalttığını ortaya konul-
muştur. Klaritromisinin uygulamasının BPD gelişimini azaltması 
antiinflamatuar özellikleri ile ilişkilendirilmiştir. Biz çalışmamızda 
1250 gram altında doğan bebekleri randomize ederek BPD geli-
şimi üzerine tüm hastalarda klaritromisin tedavisinin etkinliğini 
değerlendirmeyi planladık. 

Metod: 1250 gram altında doğan bebekler çalışma-
ya alındı. İlk gün ureaplasma urealyticum(Uu) ve mikoplasma 
hominis(Mh) için kültür alınarak hastalar iki gruba randomize 
edildi. Klaritromisin tedavi grubuna alınan bebeklere 10 gün 
süreyle 10 mg/kg günde iki kez intravenöz yoldan, plasebo gru-
buna ise aynı volümde serum fizyolojik verildi. Hastalara yoğun 
bakım süresinde benzer bakım kriterleri ile tedavi uygulandı. 
Hastaların yatış demografik verileri kaydedildi. Hastalar bronko-
pulmoner displazi tanısı ve şiddeti,nekrotizan enterokolit, sepsis, 
prematüre retinopatisi gibi eşlik eden morbiditeler açısından 
izlendi. 

Sonuç: Çalışmamızda şuana kadar 1250 gram altındaki 103 
bebek randomize edilebilmiştir. Klaritromisin tedavisi alan (n= 
50) plasebo grubundan (n=53) bebek değerlendirildi. Hastaların 
demografik verileri doğum haftası, doğum ağırlığı, antenatal ste-
roid, cinsiyet, sürfaktan tedavisi açısından gruplar arasında anlam-
lı fark yoktu. Doğum haftası klaritromisin grubunda 27.6±1.5 
hafta, plasebo grubunda 27.5± 1.4 şeklindeydi. Gruplar arasında 
klaritromisin grubunda orta ve ağır BPD sıklığı n=5 (%10), pla-
sebo grubunda orta ve ağır BPD sıklığı n= 18 % (34.6) p< 0.05 
olarak değerlendirildi. Her iki grupta Uu ve/veya Mh üremeleri 
ilk kültür incelemelerinde ise klaritromisin grubunda n=16 (% 
32) plasebo grubunda n= 14 (% 26.4) olarak gözlendi (p> 0.05).

Tartışma: Klaritromisin proflaksi uygulaması ile yapılan 
çalışmanın ilk değerlendirme sonuçları uygulamanın orta-ağır 
BPD sıklığını plasebo grubuna göre anlamlı olarak azalttığı ortaya 
koymuştur.
Anahtar Kelimeler: Bronkopulmoner displazi, klaritromisin, proflaksi
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SS008

CİDDİ İNDİREKT HİPERBİLİRUBİNEMİSİ OLAN 

YENİDOĞANLARDA KONVANSİYONEL VE LED 

FOTOTERAPİNİN EOZİNOFİL, ALBÜMİN VE ÜRİK ASİT 

DÜZEYLERİNE ETKİSİ

 Banu Aydın,  Serdar Beken,  Ayşegül Zenciroğlu,  Dilek Dilli,  Elif Özyazıcı, 
 Nurullah Okumuş
Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Yenidoğan Kliniği

Giriş-Amaç: Yenidoğanlarda indirekt hiperbilirubinemi 
(İHB) tedavisinde en sık fototerapi (FT) kullanılır. Işığın şiddeti 
ve yoğunluğuna göre konvansiyonel FT (KFT) ve light-emitting 
diode (LED) FT olarak ayrılır. Bu çalışmada KFT ve LED-FT 
uygulanan yenidoğanlarda serum eozinofil, ürik asit (ÜA) ve 
albümin düzeylerinin karşılaştırılması amaçlandı.

Materyal-Metod: Hastanemiz Yenidoğan Yoğun Bakım 
Ünitesi’nde Ocak 2010-Aralık 2012 arasında yatan, sarılık dışında 
sorunu olmayan, AAP kriterlerine göre TSB düzeyleri FT gerek-
tiren toplam 211 term hasta retrospektif değerlendirildi. Hastalar 
uygulanan FT türüne göre 2 gruba ayrıldı. Kayıtlardan Ocak 
2010-Haziran 2011 arasında KFT (Grup 1: n=106, % 50.2), 
Temmuz 2011-Aralık 2012 arasında LED-FT (Grup 2: n=105, 
%49.8) uygulandığı belirlendi.

Bulgular: Gruplar arasında yaş, cinsiyet ve gestasyonel yaş 
açısından fark yoktu. Fototerapi süresi Grup 1’de [3 (1-20) gün], 
Grup 2’ye [2 (1-7) gün] göre daha uzundu (p=0.001). Grup 1’de 
FT sonrası Hb, lökosit, albümin ve ÜA düzeyleri daha düşüktü 
(sırayla p=0.000, 0.003, 0.005, 0.000), eozinofil düzeyleri arasın-
da anlamlı fark yoktu (p=0.20). Grup 2’de FT sonrası Hb, lenfosit 
ve ÜA düzeyleri daha düşük (sırayla p=0.001, 0.001, 0.001), eozi-
nofil düzeyleri daha yüksekti (p=0.001) (Tablo 1). Her iki grubun 
FT sonrası TSB ve Hb değerleri benzer, Grup 2’de Grup 1’e göre 
lökosit, eozinofil ve albümin düzeyleri daha düşüktü (sırayla 
p=0.003, 0.000, 0.014). ÜA düzeyleri arasında fark saptanmadı. 

Tablo 1. İHB’li yenidoğanlarda FT öncesi ve sonrası kan parametreleri

Grup 1 Grup 1 Grup 2 Grup 2

FT öncesi FT sonrası p FT öncesi FT sonrası p

TSB (mg/dl) 23.2±4.0 9.8±2.5 0.001 23.8±4.0 10.1±1.6 0.001

Hb (g/dl) 15.6±3.0 13.8±2.4 0.001 15.6±2.7 14.0±2.4 0.001

Lökosit (/mm3) 13600.0±
9830.7

10201.5±
3259.6

0.003 11912.5±
4037.3

11772.5±
3225.9

0.763

Lenfosit (/mm3) 6116.4±
5851.3

4918.4±
2133.2

0.075 4298.7±
1632.4

5062.5±
1878.8

0.001

Eozinofil (/mm3) 369.4±
209.0

410.4±
260.6

0.204 446.2±
264.3

611.0±
405.8

0.001

Albümin (g/dl) 3.1±0.5 2.9±0.4 0.005 3.2±0.2 3.1±0.4 0.069

Ürik asid (mg/dl) 4.1 
(2.7-8.1)

3.4 
(1.4-5.9)

0.001 4.2±1.3 3.4±1.1 0.001

TSB:Total serum bilirubin, Hb: hemoglobin

Tartışma: Yenidoğan sarılığı nedeniyle izlenen bebeklerin iler-
de allerjik hastalık riskinin arttığına dair veriler vardır. Ancak, bili-
rubinin mi, yoksa FT’nin mi neden olduğu tartışmalıdır. İn-vitro 
olarak klinikte kullanılan FT dozlarına eş seviyede kullanılan 

SS007

ARDIŞIK SE-SELEKTİN ÖLÇÜMLERİNİN PREMATÜRE 

RETİNOPATİSİ TANISINDA VE HASTALIĞIN 

ŞİDDETİNİN BELİRLENMESİNDEKİ ETKİNLİĞİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ

 Merih Çetinkaya1,  Mehmet Cansev2,  Gökhan Büyükkale1,  Esra Acar1,  Ferhat 
Çekmez3,  Gökhan Aydemir3,  Fatih Alparslan Genç3,  Bilge Araz Erşan4,  Dilara 
Pirhan4,  Tuğba Erener Ercan1,  Sibel Özbek1,  Sultan Kavuncuoğlu1

1Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Bölümü
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı
3Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı
4Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Kliniği

Amaç: Prematüre retinopatisi (ROP), çocukluk çağındaki 
en sık körlük nedenidir. Vasküler endoteliyal büyüme faktörü 
(VEGF), ROP patogenezinde rol oynayan en önemli mediatör-
dür. Son yıllarda selektin ailesinin ve özellikle E-selektinin anji-
yogenez ve kapiller morfogenezde rol oynadığı belirlenmiştir. Bu 
çalışmanın amacı da doğumdan itibaren bakılan ardışık soluble(s)
E-selektin düzeylerinin ROP tanısı ve hastalığın şiddeti ile olan 
olası ilişkisinin değerlendirilmesi idi.

Yöntem: Mayıs 2011 ile Eylül 2012 tarihleri arasında pros-
pektif olarak gerçekleştirilen bu çalışmaya Yenidoğan Yoğun 
Bakım Ünitesine <34 GH ve/veya <1500 gram olarak yatırılan 
prematüre bebekler dahil edildi. Bu bebeklerden doğumdan son-
raki ilk 24 saat içinde, yaşamın 14. gününde ve 28. gününde diğer 
girişimler esnasında sE-selektin düzeyi için kan örneği alındı. 
Olgular, indirekt oftalmoskop ile aynı hekimler tarafından ROP 
açısından değerlendirildiler. Gerekli durumlarda muayeneler tek-
rar edildi ve ROP ve evresi kaydedildi. ROP gelişen ve gelişmeyen 
olguların 3 farklı zamandaki sE-selektin düzeyleri karşılaştırıldı.

Sonuçlar: Bu çalışmaya toplam 46 prematüre bebek alındı. 
ROP gelişen bebeklerin ortalama doğum ağırlığı ve doğum 
haftası ROP gelişmeyenlerden anlamlı şekilde daha düşük idi. 
ROP gelişen bebeklerin toplam oksijen süresi ve transfüzyon 
sayılarının da ROP gelişmeyenlerden anlamlı şekilde fazla oldu-
ğu saptandı. Yaşamın ilk günü, 14. ve 28. günlerindeki ortalama 
plazma sE-selektin düzeylerinin ROP gelişen bebeklerde ROP 
gelişmeyenlerden anlamlı şekilde yüksek olduğu görüldü. Plazma 
sE-selektin düzeylerinin doğumdan sonra anlamlı şekilde düşüş 
gösterdiği belirlendi. Plazma sE-selektin düzeylerinin ROP’un 
şiddeti ile ilişkili olduğu görüldü. 

Yorum: Bu çalışma ile doğumdan itibaren bakılan plazma 
sE-selektin düzeylerinin ROP tanısında ve ROP’un şiddetinin 
belirlenmesinde kullanılabileceği gösterilmiştir. Verilerin geniş 
hasta grubunda desteklenmesi sonrası ardışık plazma sE_selektin 
düzeyi ölçümlerinin ROP’un belirlenmesinde yeni ve yararlı bir 
tanı aracı olarak kullanılabileceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: prematüre retinopatisi, sE-selektin
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SS010

BRONKOPULMONER DİSPLAZİLİ YENİDOĞANLARIN 

PREMATÜRE OSTEOPENİSİ AÇISINDAN 

DEĞERLENDİRİLMESİ VE İKİ FARKLI TEDAVİ YAKLAŞIMININ 

NÖROGELİŞİMSEL SONUÇLAR ÜZERİNE ETKİSİ

 Nilgün Karadağ1,  Fatma Neşe Onat2,  Serdar Beken1,  Dilek Dilli1, 
 Belma Saygılı Karagöl1,  Ahmet Afşin Kundak1,  Banu Aydın1,  Arzu Dursun1, 
 Ayşegül Zenciroğlu1,  Nurullah Okumuş1

1Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 

Yenidoğan Kliniği
2Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 

Çocuk Gelişimi Ünitesi

Giriş ve Amaç: Prematüre osteopenisi göğüs kompliyansında 
azalmaya yol açarak, bronkopulmoner displazi (BPD) gelişen 
hastalarda solunum sıkıntısının devam etmesine neden olabi-
leceği için erken tanı ve tedavisi büyük önem taşır. Uzun süreli 
total parenteral beslenme (TPN), furosemid ve kortikosteroid 
gibi kemik mineral metabolizmasını etkileyen ilaçların kullanımı, 
diyabetik anne bebekleri, gebelik yaşına göre küçük pretermler 
başlıca risk gruplarını oluşturmaktadır. Bronkopulmoner displazi 
nörogelişimsel prognozu etkileyen en önemli sorunların başında 
gelmektedir. Bu çalışmada amacımız BPD gelişen ve prematüre 
osteopenisi saptanan pretermlerde iki farklı tedavi yaklaşımının 
erken ve uzun dönem sonuçlarını değerlendirmektir.

Yöntem: Prospektif olarak yapılan bu çalışmaya hastanemiz-
de doğan veya dış merkezden sevk edilen BPD ve prematüre oste-
openisi tanısı ile Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde (YYBÜ) 
izlenen gebelik yaşı <=32 hafta 49 preterm alındı. Olgular 
tedavi şekline göre kapalı zarf usülü 2 gruba randomize edildi; 
Grup 1 (n=25): Spironolakton-hidroklorotiazid ve D vitamini 
(800IU) + elementer Ca-P (50mg/kg/gün-30mg/kg/gün) ve 
Grup 2 (n=24): Spironolakton-hidroklorotiazid ve D vitamini 
(800IU). Hastaların kısa ve uzun dönem izlem sonuçları kaydedil-
di. Nörogelişimsel değerlendirmede Bayley ölçeği [Bayley Scales 
of Infant Development–Second Edition (BSID-II) scale] kulla-
nıldı. Mental gelişimsel indeks (MDI) ve psikomotor gelişimsel 
indeks (PDI) skorları hesaplandı.

Bulgular: Çalışma döneminde gebelik yaşı <=32 hafta top-
lam 208 preterm izlendi. BPD sıklığı %29.8 (n=62) olup, olgula-
rın 23’ü (%11) hafif BPD, 27’si (%13) orta BPD ve 12’si (%5.8) 
ağır BPD idi. BPD’li hastaların %68’i (n=42) dış merkezler-
den sevk edilmişti. Olguların ortanca gebelik yaşı 27.5 hafta 
(ÇAG:26-28), ortanca doğum ağırlığı 879±169gr (520-1240) 
iken, 39’u (%18.7) erkekti. BPD’li olgular arasında toplam 49 
hastada (%23.5) prematüre osteopenisi saptandı. BPD ve prema-
türe osteopenisi olan olgular tedavi şekline göre 2 gruba ayrılarak, 
gruplar demografik klinik özellikler bakımından karşılaştırıldı. 
Gruplar demografik özellikler bakımından benzerdi. Grup1’de 
mekanik ventilatörde kalış süresinin, CPAP ve ek oksijen ihti-
yacının daha az olduğu görüldü (p<0.05). Toplam yatış süresi 
de Grup1’de daha kısaydı (p=0.035). İzlemde hastaların 42’sine 
(%85) düzeltilmiş 12-24.ayda nörogelişimsel değerlendirme yapıl-
dı. Gelişme geriliği, serebral palsi, rehospitalizasyon ve bronşiolit 
geçirme sıklıkları Grup1’de anlamlı olarak daha azdı (p<0.05). 
Grup1’de MDI ve PDI puanları Grup 2 ile karşılaştırıldığında 
daha yüksekti (p=0.001). 

ışınlarla hücrelerde oksidatif hasar ve DNA hasarı oluştuğu, kli-
nikte de hiperbilirubinemi sebebiyle FT verilen term bebeklerde 
periferik kandaki mononükleer hücrelerden salınan bazı sito-
kinlerin etkilendiği gösterilmiştir. Halen yenidoğan sarılığında 
LED FT, KFT’ye göre daha etkin ve yan etkileri daha az olarak 
bildirilmektedir. Ancak bu çalışmada; kullanılan FT kaynağına 
göre kan hücreleri sayılarının etkilenebileceği saptandı. LED FT 
ile KFT’ye göre eozinofil düzeylerinin daha fazla arttığı ve buna 
bağlı olarak ileriki dönemlerde allerjik hastalıklara zemin hazırla-
yabileceği düşünülebilir. Bu konuda ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, indirek hiperbilirubinemi, fototerapi, eozinofil

SS009

ORAL İBUPROFEN İLE TEDAVİ EDİLEN PRETERM 

YENİDOĞANLARDA KORUNMUŞ RENAL VE 

MEZENTERİK DOKU OKSİJENİZASYONU

 Nilüfer Güzoğlu1,  Fatma Nur Sarı1,  Ramazan Özdemir2,  Serife Suna Oğuz1, 
 Nurdan Uraş1,  Nahide Altuğ3,  Uğur Dilmen4

1Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Ankara 1. Bölge Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi, Neonataloji, Ankara
2İnönü Üniversitesi Turgut Özal Hastanesi, Neonatoloji, Malatya
3Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Ankara 1. Bölge Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi, Kardioloji, Ankara
4Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Ankara 1. Bölge Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim 

ve Araştırma Hastanesi, Neonataloji, Ankara; Yıldırım Beyazit Üniversitesi, Çocuk Sağlığı 

AnaBilim Dalı, Ankara

Giriş: Hemodinamik olarak anlamlı patent duktus arteriosus 
(PDA) preterm infantlarda önemli bir morbidite ve mortalite sebe-
bidir. PDA’nın medikal tedavisinde nonsteroid inflmatuar ilaçlar 
kullanılmaktadır. PDA’nın doku perfüzyonu üzerine etkileri bilin-
mekle birlikte nonsteroid inflmatuar ilaçların doku hemodinamiği 
üzerindeki etkileri ile ilgili çelişkili veriler bulunmaktadır. 

Amaç: Bu çalışmada hemodinamik olarak anlamlı PDA’sı 
olan pretermlerde near- infra red spectroscopy (NIRS) kullanımı 
ile oral ibuprofenin renal ve mezenterik doku oksijenizasyonu ve 
oksijen ekstraksiyonu üzerine etkisini araştırmayı amaçladık.

Metod: 32 hafta altında hemodinamik olarak anlamlı PDA’sı 
olup oral ibuprofen ile tedavi edilen 15 hasta çalışma grubuna 
alındı. Kontrol grubuna gestasyon haftası, doğum ağırlığı, post-
natal yaş, ventilator tedavisi ve respiratuar distres sendromunun 
şiddeti açısından benzer 15 hasta alındı. Hastalar ibuprofen teda-
visinden 1 saat öncesinden başlanıp ilk dozdan sonra 12 saat süre 
ile NIRS ile monitorize edildi. Tedavi tamamlandıktan sonraki 
12-24 saat içinde 2 saatlik son bir ölçüm yapıldı. Eş zamanlı ola-
rak hastaların kan basınçları ve oksijen saturasyonları kaydedildi. 
Kontrol grubundaki olgularında benzer saatlerde NIRS, oksijen 
saturasyonları ve kan basınçları monitörize edildi.

Sonuçlar: Ortalama arteriyel kan basıncı PDA grubunda 
kontrol grubuna oranla anlamlı olarak daha düşük idi (p<0.001). 
Renal ve mezenterik doku oksijenizasyonu ve oksijen ekstraksiyo-
nu arasında gruplar arasında fark yoktu (p>0.05). Ibufen tedavisi 
öncesi ve sonrasında da renal ve mezenterik doku oksijenizasyonu 
ve oksijen ekstraksiyonunda fark yoktu (p>0.05).

Yorum: Hemodinamik olarak anlamlı PDA nedeni ile oral 
ibuprofen ile tedavi edilen pretermlerde renal ve mezenterik doku 
oksijenizasyonu ve oksijen ekstraksiyonu korunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Patent duktus arteriosus, ibuprofen, doku oksijenizasyonu
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olmamıştır (p=0,558, p=0,678, p=0,296 p= 0,314). Dondurulmuş 
anne sütünde en fazla değişim gösteren lipid (azalma yönünde) 
olmuştur.

Sonuç: Taze ve dondurulmuş anne sütünün besin içeriğinde 
ilk 6 ayda anlamlı bir değişiklik olmamaktadır Özellikle anne 
sütünün verilemediği durumlarda anne sütünün dondurularak 
saklanması, taze anne sütüne yakın miktarda kalori, protein, lipid 
ve karbonhidrat içermesi nedeniyle oldukça önemlidir
Anahtar Kelimeler: Anne sütü, besin içeriği, dondurulmuş anne sütü

SS012

YENİDOĞAN BAĞIRSAK FLORASININ MOLEKÜLER 

YÖNTEMLER İLE TESPİTİ

 Gül Güner Nar1,  Münevver Kaynak Türkmen1,  Ömer Yıldız2,  Bülent Bozdoğan3

1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Aydın
2Adnan Menderes Üniversitesi ADU BİLTEM Epidemiyoloji Birimi, Aydın
3Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Aydın

Giriş: Doğum öncesinde fetusun çeşitli yollardan kolonize 
olabileceği ve doğum sonrası mikroorganizmalarla temas ederek 
florasını oluşturduğu bilinmektedir. Beslenme, doğum şekli,hos
pitalizasyon,prematürite,antibiyotik alımı ve gelişmişlik düzeyi-
nin intestinal floraya etkisi birçok çalışmada araştırılmıştır. Flora 
bakterilerinin %60-80’nin kültürünün yapılamaması nedeniyle 
günümüzde moleküler genetik metodlar tercih edilmektedir. En 
sık kullanılan yöntemler FISH,16S rRNA,DGGE ve TGGE’dir. 
16S rRNA amplifikasyon ve klonlama sonrası sekans analizi diğer 
yöntemler ile kıyaslandığında sonuç verimliliği açısından daha 
avantajlıdır.Çalışmadaki amacımız; hasta ve sağlıklı term yenido-
ğanların gayta bakteri dağılımının moleküler yöntemler ile tespit 
edilerek,yenidoğan bağırsak florasında ilk haftada oluşan koloni-
zasyon değişikliklerinin belirlenmesidir. 

Materyal ve Metod: Çalışmaya 10 yenidoğan dahil edildi ve 
her yenidoğandan doğumunun 1,3,7.günlerinde gayta örneği alın-
dı.30 gayta örneğinden total DNA ekstraksiyonu yapıldı ve 16S 
rRNA geni PCR yöntemiyle çoğaltıldı. Çoğaltılan fragmanlar 
TA klonlama yöntemiyle klonlandı ve E.coli DH10B bakterisine 
elektrotransformasyonla aktarıldı. Her bir örnek için yaklaşık 30 
klonlanmış fragmanın DNA dizileri sekanslama yöntemiyle belir-
lendi ve sekanslar gen bankasıyla karşılaştırılarak mikroorganizma 
tür tayini yapıldı. 

Bulgular: Tanımlanan mikroorganizmalar örnek alım 
günleri, olguların doğum şekli, beslenme durumu,antibiyotik 
kullanımı,yoğun bakım veya anne yanında izlemi ve bakterilerin 
oksijen kullanımları açısından değerlendirildi. Yenidoğanda bak-
teri yoğunluğunun doğum sonrası 24.saatte başladığı ve günler 
ilerledikçe bakteri sayı ve çeşitliliğinin arttığı görüldü. En sık rast-
lanılan cins Streptococcus (%26),en sık rastlanılan bakteri türü 
Escherichia coli (%15,4) idi. Hiçbir örnekte Bifidobacter cinsine 
ait bakteri tespit edilmedi. Asemptomatik olgularda Salmonella, 
Shigella ve Clostridium cinsi bakteriler 3 ve 7.günlerde tespit edil-
di. Vajinal yolla doğan olgularda en sık Bacteroides;sezaryen ile 
doğan olgularda en sık Streptococcus saptandı.Sezaryen ile doğan 
olgularda Bacteroides’e rastlanmadı. Anne sütü alan olgularda 
yedinci günde oluşan heterojen mikroflorada Clostridium,E. 
coli,Veillonella ve Lactobacillus tespit edildi. Yenidoğan yoğun 
bakım ünitesinde yatışın ilk hafta florasının içeriğinde ve 

Yorum: Uygun vitamin-mineral desteği çok düşük doğum 
ağırlıklı prematürelerde gelişen BPD ilişkili solunum sıkıntısı 
sorunlarının azaltılmasına yardımcı olabilir. Uzun süreli izlem 
sonuçları ek elementer Ca-P desteği verilen pretermlerin rehospi-
talizasyon oranlarının daha az, nörogelişimsel sonuçlarının daha 
iyi olduğunu göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Bronkopulmoner displazi, prematüre osteopenisi, mineral 
desteği, nörolojik gelişim

SS011

TAZE VE DONDURULMUŞ ANNE SÜTLERİNİN BESİN 

İÇERİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 Sema Tanrıverdi,  Özge Altun Köroğlu,  Özgün Uygur,  Mehmet Yalaz, 
 Nilgün Kültürsay
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim 

Dalı, İzmir

Amaç: Yenidoğan bebekler için en uygun besin anne sütüdür. 
Anne sütünün verilemediği durumlarda anne sütü dondurularak 
saklanabilir. Ancak farklı sıcaklıklarda anne sütünde proteoliz ve 
lipoliz olmaktadır. Anne sütünün dondurulup tekrar çözülmesi 
ile proteinlerin denatüre olduğu, lipid miktarının azaldığı, laktoz 
miktarının ve kalori değerinin ise değişmediği gösterilmiştir. Bu 
çalısmada taze ve donmus anne sütlerinin besin içeriklerinin uzun 
dönemdeki değerlerinin araştırılması amaclanmıştır. 

Yöntem: Mart 2012 ile Eylül 2013 arasında hastanemiz 
Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’ nde 38-40 hafta arasında 
doğum yapan 43 annenin sütleri değerlendirilmiştir. Gebelik 
boyunca veya örneklerin alındığı dönemde antibiyotik kullanım 
öyküsü olanlarla mastit geçiren ve sigara kullanan anneler çalışma-
ya alınmadı. Doğumdan sonraki ilk bir hafta içinde her anneden 
yaklaşık 35’ er ml anne sütü örnekleri alınıp 7 eşit parçaya ayrıldı. 
Bu örnekler taze olarak hemen, ayrıca dondurularak 1.,2.,3.,4.,5. 
ve 6. ayda değerlendirildi. Örnekler -20 derecede dondurularak 
saklandı. Ayrıca aynı annelerden 1.,2.,3.,4.,5. ve 6. ayda 5’ er ml 
taze anne sütü alınarak hemen değerlendirildi Anne sütü örnekleri 
kalori, protein, lipid ve karbonhidrat içerikleri açısından anne sütü 
analizatörü (Miris Sonicator Manuel User) ile değerlendirildi. 

Bulgular: Çalışmaya alınan 43 annenin ortalama yaşı 28,81 
± 5,99 (19-43), ortalama gebelik sayısı 1,76 ± 0,97 (1-4) olarak 
bulundu. Bebeklerin 23’ ü kız, 20’ si erkekti. Bebeklerin ortalama 
gestasyonel yaşı 38,62 ± 0,81 (38-40) hafta, ortalama doğum 
ağırlığı 3055,12 ± 711,15 (1670-4750), ortalama doğum boyu 
48,82 ± 3,15 (38-53) ve ortalama baş çevresi 33,90 ± 1,98 (28,2-
38) olarak saptandı. 

Doğum sonrası hemen ve 1.,2.,3.,4.,5.,6. aylarda alınan ve 
anlık değerlendirilen taze anne sütlerinde aydan aya azalma 
olmakla birlikte kalori değeri (p=0,223), protein (p=0,230), 
karbonhidrat (p=0,238), lipid (p=0,213) düzeylerinde anlamlı 
farklılık saptanmamıştır. 

Dondurulmuş anne sütlerinin hemen ve 6 ay boyunca her 
ay çözülerek yapılan analizlerinde dondurulmuş anne sütünün 
kalori, protein, lipid ve karbonhidrat miktarı taze anne sütüne 
gore düşük olmakla birilikte bu farklar istatistiksel olarak anlamlı 
değildir (p=0,123, p=0,115, p=0,444, p=0,458). 

Dondurma süresi arttıkça anne sütünün kalori ve lipid içe-
riği azalırken; protein ve karbonhidrat değerlerinde değişim 
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%20.3 oranında azaltılabileceği görüldü. Pre-postoperatif dönem-
de verilen transfüzyonların %25’i, stabil olmayan hastalardaki 
transfüzyonların ise %20’si yeni transfüzyon kriterlerine uyularak 
engellenebilirdi.

Sonuçlar: Transfüzyon protokollerine uyumun düşük olma-
sında ana etkenin; hastaların klinik durumlarının veya trombosit 
düzeylerinin klinisyen tarafından daha riskli olarak yorumlan-
ması şekinde karşımıza çıkmaktadır. Yenidoğan yoğun bakım 
ünitelerinde transfüzyon protokollerine uyumu artırmak ve TKİ 
gibi fonksiyonunda değerlendirildiği yeni transfüzyon ilkeleri 
belirlemek, hem profilaktik transfüzyon gereksinimini %64.5 
azaltır hem de transfüzyon ilişkili yan etkileri azaltarak daha iyi 
bir bakım standartı getirebilir.
Anahtar Kelimeler: Trombosit Kitle İndeksi

SS014

PRETERM VE TERM YENİDOĞANLARDA KORDON 

KANINDA VE ANNE KANINDA BOĞMACA ANTİKOR 

DÜZEYLERİ

 Tuğba Erener Ercan1,  Cemile Sönmez2,  Mehmet Vural1,  Ethem Erginöz3, 
 Mehmet Ali Torunoğlu4,  Yıldız Perk1

1İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim 

Dalı, İstanbul
2Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı, Aşı ile 

Önlenebilir Bakteriyel Hastalıklar Seroloji Laboratuvarı, Ankara
3İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İstanbul
4Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Ankara

Amaç: Annelerde ve preterm ve term bebeklerde boğmaca 
antikor düzeylerinin belirlenmesi; anneden çocuğa plasental anti-
kor transportunun preterm ve term hasta gruplarında karşılaştır-
malı olarak etkinliğinin değerlendirilmesi amaçlandı.

Gereç-Yöntem: Yüz preterm ve 100 term bebek-anne çiftin-
den alınan toplam 400 kan örneğinde maternal kanda ve kordon 
kanında, in house ELISA yöntemi ile boğmaca proteinlerine (per-
tussis toksin-PT ve filamentöz hemaglutinin-FHA) karşı antikor 
düzeyleri belirlendi. 

Bulgular: Maternal anti-PT ve anti-FHA geometrik ortalama 
konsantrasyonu sırasıyla, 18.76 ve 17.98 EU/ml saptandı. Kordon 
kanında bu değerler preterm grupta sırasıyla, 13.15 ve 14.55 EU/
ml ve term grupta, 19.46 ve 19.18 EU/ml idi. Maternal anti-PT 
ve anti-FHA antikor düzeyleri, term ve preterm grupta farksız 
olup kordon kanında anti-PT düzeyleri preterm grupta anlamlı 
olarak düşüktü (p=0.037). Tüm annelerin %73’ünde anti-PT ve 
%72.5’inde anti-FHA; kordon kan örneklerinin ise % 68.5’inde 
anti-PT ve %71’inde anti-FHA değerleri koruyucu düzeylerdeydi. 
Pretermlerde anti-PT ve anti-FHA plasental transfer oranı sıra-
sıyla %68 ve %72 saptandı. Termlerde bu oranlar sırasıyla %107 
ve %120 idi. Pretermlerde plasental geçiş oranları termlere göre 
düşük bulundu (p < 0.001). Bu oranlar 32 gestasyon haftasından 
küçük pretermlerde, 32 gestasyon haftasından büyük pretermler 
ve termlere kıyasla çok daha düşük saptandı (anti-PT için sırasıyla 
%55, %79, %107; anti-FHA için sırasıyla %58, %83, %120). 
Maternal anti-PT ve anti-FHA düzeyleri ile kordon kanı düzeyleri 
arasında yüksek düzeyde korelasyon saptandı.

Sonuç: Annelerin ve yenidoğanların çok azının primer bağı-
şıklama başlayana kadar yeterli düzeyde koruyuculuk sağlayacak 

mikroorganizma çeşitliliği azalmaya neden olduğu tespit edildi. 
Erken dönemde alınan antibiyotiklerin kolonizasyonu özellikle 1 
ve 3.günde azalttığı saptandı. Anneleri şehir dışında yaşayan olgu-
larda anaerobik ve kapsamlı flora erken dönemde oluştu. 

Sonuç: Çalışmamızda yenidoğan bağırsak florasında ilk haf-
tadan itibaren yoğun bakteri kolonizasyonu olduğu, bu bakterile-
rin çeşitliliğinin sıklıkla beslenme,hastaneye yatış ve antibiyotik 
kullanımından etkilendiği tespit edildi. Tanımlayıcı nitelikteki bu 
çalışmanın ilerleyen dönemlerde yapılacak mikroflora araştırmala-
rında yol gösterici olacağı kanısına varıldı.
Anahtar Kelimeler: mikroflora, yenidoğan, 16S rRNA

SS013

PROFİLAKTİK TROMBOSİT TRANSFÜZYONUNUN 

TROMBOSİT KİTLE İNDEKSİ İLE 

DEĞERLENDİRİLMESİNİN GEREKSİZ NEONATAL 

TRANSFÜZYONLARI ÖNLEMEDEKİ YERİ

 Dilek Kahvecioğlu,  Ömer Erdeve,  Serdar Alan,  Ufuk Çakır,  Duran Yıldız, 
 Begüm Atasay,  Saadet Arsan
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Neonatoloji 

Bilim Dalı, Ankara

Giriş-Amaç: Yenidoğan ünitelerinde yapılan trombosit trans-
füzyonların %95’i spontan kanamaları engellemek için yapılan 
profilaktik transfüzyonlardır. Klasik protokollerde sadece trom-
bosit sayısı dikkate alınmakta, trombosit fonksiyonları trans-
füzyon açısından değerlendirilmemektedir. Profilaktik transfüz-
yonda gereksiz uygulamalardan kaçınmak amaçlı olarak son 
yıllarda fonksiyonu da hesaba katan trombosit kitle indeksi (TKİ) 
(MPVxtrombosit sayısı/1000) kullanımı gündeme gelmiştir. Bu 
çalışma ile ünitemizde son 2 yılda profilaktik olarak uygulanan 
trombosit transfüzyonlarında protokole uyumu ve TKİ kullana-
rak yapılacak trombosit transfüzyonlarının sıklığını azaltmadaki 
yerini değerlendirmeyi amaçladık.

Metod: Ünitemizde uygulanan profilaktik transfüzyon pro-
tokolüne göre trombosit sayısını a) pre-postoperatif hastalarda 
>100000, b) durumu stabil olmayan hastalarda >50000, c) stabil 
hastalarda >20000 tutmak amaçlanmaktadır. TKİ kriterlerine 
göre ise transfüzyon ihtiyacını belirlemede a) pre-postoperatif 
hastalarda TKİ <800, b) durumu stabil olmayan hastalarda <400, 
c) stabil hastalarda <160 olması halinde trombosit transfüzyonu-
nun yapılması önerilmektedir. Ünitede son 2 yıl içerisinde profi-
laktik trombosit transfüzyonu alan tüm hastalar ve aldıkları trans-
füzyonlar her 2 protokol açısından ayrı olarak değerlendirildiler. 

Bulgular: Aktif kanama nedeniyle yapılan transfüzyonlar 
ekarte edildiğinde 43 hastaya yapılan 96 profilaktik transfüzyon 
çalışmaya dahil edildi. Hastaların ortalama doğum haftası 31.2 
(± 5.6) hafta, doğum ağırlığı 1599 g (±112) olarak saptan-
dı. Trombosit transfüzyonlarına bakıldığında 96 transfüzyo-
nun 6’sının (%6.3) pre-postoperatif dönemde, 86 transfüzyo-
nun (%89.5) durumu stabil olmayan hastalara, 5 transfüzyonun 
(%5.2) ise stabil konumda bulunan hastalara yapıldığı görüldü. 
Transfüzyon protokollerine uyum açısından değerlendirildiğinde 
%53.1 transfüzyonun ünite transfüzyon protokollerine uyulma-
dan verildiği ve önemli bir kısmının stabil olmayan hastalara uygu-
landığı görüldü. Transfüzyon protokollerine uygun olarak veri-
len transfüzyonların (%46.9) TKİ’ne göre değerlendirildiğinde 



120

S Ö Z E L  B İ L D İ R İ L E R

21.  Ulusal  Neonatoloji  Kongresi

27 hastada furosemid kullanımı, 37 hastada mekanik ventilatör, 
12 hastada polisitemi, 2 hastada perinatal asfiksi saptanırken 32 
GH altındaki bebeklerin 45’inde respiratuvar distress sendromu, 
11’inde kronik akciğer hastalığı, 8’inde ise prematüre retinopatisi 
için operasyon öyküsü mevcuttu. GH daha düşük olan grupta 
intrauterin büyüme geriliği, sarılık, sepsis, ilaç kullanımı daha sık 
olarak saptandı (p<0.001). Anne veya babada işitme kaybı öyküsü 
7 hastada mevcuttu.

Çalışma periyodunda hastanemizde 142128 yenidoğan tara-
ma programında değerlendirilmiş olup 385 (%0.27) hastada 
işitme kaybı saptanmıştır. Bu oran literatürde belirtilen %0.1-0.6 
oranı ile uyumludur. Ülkemizde yapılan çalışmalara bakıldığında 
işitme kaybı oranı %0.1-%0.2 arasında bilidirilmiştir.

Çalışmamız ülkemizde yenidoğan işitme taraması sonuçlarını 
bildiren ve işitme kaybı olan bebklerdeki risk faktörlerini belir-
leyen en büyük çalışmadır. Sonuç olarak yenidoğan her bebekte 
işitme taraması yapılması gerekliliğinin yanısıra risk faktörü olan 
bebeklerin belirlenmesi, tekrarlayan işitme testleri ile işitme kaybı-
nın taranması ve tedavinin kısa sürede başlanarak bebeğin sosyal, 
emosyonel, kognitif, konuşma ve dil gelişimi sağlanmalıdır.
Anahtar Kelimeler: yenidoğan, işitme tarama, risk faktörleri

Tablo 1. İşitme testi yapılan bebeklerin yıllara göre dağılımı

 1. değerlendirme  2. değerlendirme  3. değerlendirme  Sevk

2005  24315  4328  395  83 (%0.35)
2006  21975  4065  422  53 (%0.24)
2007  22556  3823  414  57 (%0.25)
2008  21432  3834  385  58 (%0.27)
2009  16982  3885  194  55 (%0.32)
2010  17572  3628  347  41 (%0.23)
2011  17296  3127  255  38 (%0.22)
Toplam  142128  26690  2412  385 (%0.27)

SS016

POSTNATAL DEPRESYON SIKLIĞI VE ETKİ EDEN 

FAKTÖRLER

 Mehmet Kenan Kanburoğlu1,  Mehmet Nevzat Çizmeci1,  Ahmet Zülfkar Akelma2, 
 Davut Bozkaya2,  Tülin Köksal2,  Fatma Karadağ2,  Mustafa Mansur Tatlı1

1Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yenidoğan Bilim Dalı, Ankara
2Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Ana Bilim Dalı, Ankara

Amaç: Perinatal depresyon annelerde hamilelik döneminde 
ve bebek doğduktan sonraki bir yıl içerisinde görülebilen minör/
majör depresyona verilen isimdir [1]. Perinatal depresyona bağlı 
emzirmenin azalması, anne-bebek ilişkisinin bozulması, çocuk 
istismarı, uyaran eksikliği, erken beyin gelişiminde olumsuzluk-
lar görülebilmektedir. Perinatal depresyon taramasında en sık 
Edinburgh Postpartum Depresyon Skalası (EPDS) kullanılmak-
tadır. Bu testin Türkiye uygunluğu test edilmiş ve uygulanabilir 
olduğu saptanmıştır [2]. Anne ile konuşarak postnatal depresyon 
tarandığında, EPDS’ye göre birçok vaka atlanmaktadır [3,4]. 
Amerikan Pediatri Akademisi doğum sonrası postnatal depresyon 
taramasının çocuk doktorları tarafından yapılmasını önermekte-
dir [1]. Depresyonu olan anneleri saptamak ve sonrasında destek 
sağlamak çok önemli olmakla birlikte zaman alıcı ve pahalıdır. 
Postnatal depresyon olmasını engellemeye çalışmak ise çok daha 
etkili ve masrafsız olacaktır. Şimdiye kadar postnatal depresyon 

boğmaca antikor titrelerine sahip olduğu gözlendi. Bu titreler, 
pretermlerde daha da düşük saptandı. Pretermlerde boğmaca 
antikorlarının plasental geçiş oranı, otuz iki hafta altı pretermler-
de daha da belirgin olarak termlere göre anlamlı derecede düşük 
bulundu. Ülkemizde preterm ve term yenidoğanlarda ilk kez 
gerçekleştirilen bu çalışma ile diğer ülkelerde olduğu gibi boğmaca 
enfeksiyonunda belirgin artış olan ülkemizde, yenidoğanları koru-
mada maternal aşılama ve/veya koza aşı uygulaması gibi çeşitli 
aşı stratejilerinin yararlı olabileceği düşünüldü. Bu çalışmanın, 
İstanbul gibi kozmopolit bir metropolde yapıldığı için Türkiye 
geneli hakkında fikir verecebileceği, ancak bölgesel farklılıkları 
görmek açısından diğer bölgelerden elde edilecek sonuçların da 
bir araya gelmesi ile ülkemiz için uygun bir aşı stratejisinin belir-
lenmesinin akılcı bir seçenek olabileceği sonucuna varıldı.
Anahtar Kelimeler: Boğmaca, preterm, term, antikor

SS015

ZEKAİ TAHİR BURAK KADIN SAĞLIĞI EĞİTİM VE 

ARAŞTIRMA HASTANESİ İŞİTME TARAMA SONUÇLARI 

VE HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 İstemi Han Çelik1,  Fuat Emre Canpolat2,  Gamze Demirel3,  Zeynep Eras2, 
 Veli Gençay Sungur2,  Barış Sarıer2,  Uğur Dilmen4

1Mersin Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Yenidoğan Ünitesi, Mersin
2Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Ünitesi, Ankara
3Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Yenidoğan Ünitesi, Samsun
4Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Ünitesi, Ankara; 

Yıldırım Beyazit Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara

İşitme kaybının erken tanısı ile bebeklerin sosyal, emosyonel, 
kognitif, konuşma ve dil gelişimi sağlanmaktadır. Sağlıklı 
yenidoğanlarda görülme sıklığı 1000 canlı doğumda 1-6 arasında 
bildirilirken beraberinde risk faktörü olanlarda 10-30›a kadar 
yüksek sıklık görülmektedir. 

İşitme taraması tatil günleri dahil olmak üzere bebek taburcu 
olmadan odyometrist tarafından TEOAE yöntemi ile yapıldı. 
Bir yada iki taraflı testten kalan bebekler bir gün sonra kontrole 
çağrıldı, eğer yine kalırsa 5 gün sonra kontrole çağrıldı. Kontrolde 
TEOAE tekrarlandı ve yine olumsuz sonuç alındıysa ABR testi 
yapıldı. 

2005-2011 yılları arasında toplam 142128 hastaya işitme 
testi yapılırken bunlardan 26690 hastaya ikinci, 2412 hastaya ise 
üçüncü defa TEOAE ile işitme testi yapılırken 385 (%0.27) has-
taya ABR uygulandıktan sonra işitme kaybı tanısı konularak ileri 
tetkik ve tedavi için sevk edildi.

İleri tetkik ve tedav için sevk edilen hastalardan toplam 171 has-
tanın tıbbi kayıtlarına ulaşıldı. Bu hastaların 116’sında yenidoğan 
yoğun bakım ünitesinde (YYBÜ) yatış öyküsü varken 55 hastada 
YYBÜ’nde yatış öyküsü yoktu. Hastaların 49’u 32 gestasyonel haf-
tası (GH) alındayken 122’si 32 GH üzerindeydi. Median GH 35 
(22-43), median doğum ağırlığı ise 2140 g (580-4590 g)’dı. 

Risk faktörleri değerlendirildiğinde 152 hastada konjenital 
anomali saptanamazken 19 hastada iskelet displazisi (4), Down 
sendromu (3), yarık dudak-damak (2), VSD (2), Smith-Lemni-
Opitz, Treacher Collins ve Pierre Robin sendromu, meningom-
yelosel, iktiyozis, mikrosefali ve atipik yüz görünümü saptandı. 
24 hastada İUBG, 22 hastada çoğul gebelik, 74 hastada sarılık, 7 
hastada sarılık nedeniyle kan değişimi, 51 hastada sepsis, 2 hastada 
hipoglisemi, 99 hastada aminoglikozit, glikopeptid kullanımı, 



121

S Ö Z E L  B İ L D İ R İ L E R

14-17 Nisan 2013, Antalya

SS017

CRIB II, SNAP-PE II VE NTISS SKORLAMA SİSTEMLERİ 

İLE YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE 

MORTALİTE RİSKİNİN BELİRLENMESİ

 Müjde Tuba Çöğürlü,  Gamze Özgürhan,  Serdar Cömert,  Nedim Samancı, 
 Tutku Özdoğan,  Fatih Varol,  Şükrü Aydemir
Süleymaniye Kadın Hastalıkları ve Doğum Eğitim Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği, 

İstanbul

Amaç: Bu çalışmada, YYBÜ’ne yatırılan bebeklerde mortalite 
riskini belirlemede, Score for Neonatal Acute Physiology-Perinatal 
Extension-II (SNAP-PE-II), Clinical Risk Index for Babies II 
(CRIB II) ve Neonatal Therapeutic Intervention Scoring System 
(NTISS) adlı üç skorlama sisteminin etkinliği ve mortaliteye etki 
eden faktörlerin incelenmesi amaçlandı.

Materyal-Metod: Çalışmamıza Yenidoğan Yoğun Bakım 
Ünitesinde izlenen doğum ağırlığı 1500 gr’ın altında, doğum haf-
tası 32 haftadan küçük olan ÇDDA’lı 169 bebek dahil edildi. Bu 
üç skorlama sisteminin etki düzeyi lojistik regresyon, ROC eğrisi 
ve AUC değeri ile araştırıldı. Analizlerde SPSS 20.0 programı 
kullanıldı.

Bulgular: Çalışmamızda 1500 gr’ın altındaki bebeklerde 
mortalite oranı %24.8 olarak saptandı. Erkek bebeklerde morta-
lite oranı (n=71, %36.6), kızlara göre (n=98, %16.3) yüksek idi. 
Mortalite oranı, <=25 GH, 25-27GH, 27-30GH ve 30-32GH 
arasında doğan bebeklerde sırasıyla % 68, % 21.6, %18.4 ve %10.7 
olarak saptandı. Mortalite oranı, 501-750 gr, 751-1000 gr, 1001-
1250 gr ve 1251-1500 gr arasında %57.5, %24.4, %17.5 ve %0 ola-
rak saptandı. Tüm skorlamalarda exitus olan ve taburcu olan has-
taları belirlemede farklı cut-off değerleri değerlendirildi. CRIB-II 
için Cut off- 10 alındığında (eğri altı alan 0.778 (0.690 -0.867) 
en yüksek seviyede bulunmakta ve duyarlılık %71.4, özgüllük 
%84.3 olmaktaydı) exitus olma riski 13.37 (5.88- 30.44) kat (p< 
0.001) artmaktaydı. SNAP-PE-II için cut off- 34 alındığında (eğri 
altı alan 0.795 (0.714 -0.875) en yüksek seviyede bulunmakta ve 
duyarlılık %81.0, özgüllük %78.0 olmaktaydı) exitus olma riski 
15.03 (6.25- 36.12) kat (p < 0.001) artmaktaydı. NTISS için cut 
off- 18 alındığında (eğri altı alan 0.704(0.618 -0.790) en yüksek 
seviyede bulunmakta ve duyarlılık %83.3, özgüllük %57.5 olmak-
taydı) exitus olma riski 6.76 (2.79- 16.37) kat (p < 0.001) art-
maktaydı. İstatistiksel değerlendirmeler sonucunda yüksek CRIB 
II, SNAP-PE II ve NTISS skorlarının mortalite ile ilişkili olduğu 
(tek değişkenli analizde her skorlama için p<0.001), CRIB II için 
10, SNAP-PE II için 34 ve NTISS için 18 puanın cut-off olarak 
belirleyici değer olduğu görüldü. Belirleyicilik açısından SNAP-
PE II skorlamasının (0.875), CRIB II skorlamasına göre (0.867) 
daha yüksek AUC değerine sahip olduğu görüldü.

Sonuç: Bu çalışmamızda yenidoğan döneminde her üç skor-
lamanın da mortalite riskini öngörmek amacı ile kullanılabileceği, 
ancak SNAP-PE II skorlama sisteminin CRIB II skorlama siste-
mine göre, her ikisinin de NTISS skorlama sistemine göre daha 
avantajlı olduğu sonucuna varıldı.
Anahtar Kelimeler: yenidoğan, mortalite, skorlama

oluşumu için risk oluşturduğu saptanan etkenlerden annenin 
depresyon öyküsü, alkol kullanımı, ailede depresyon öyküsü 
olması gibi nedenler önüne geçilebilmesi çok da mümkün olma-
yan durumlardır. Postnatal depresyonun patogenezinin araştırıl-
ması ve neden olan faktörlerin ortadan kaldırılmaya çalışılması 
gerekmektedir. Mevcut çalışmalar daha çok batı toplumunun 
sosyokültürel durumunu yansıtmaktadır. Çalışmamızda geniş bir 
örneklem ile Türk toplumunda postnatal depresyon oluşumuna 
neden olabilecek faktörler araştırıldı. 

Gereç ve Yöntem: Bir yaşın altında rutin sağlam çocuk kont-
rollerine getirilen 640 bebeğin annesine EPDS uygulandı. Testi 
uyguladıktan hemen sonra 13 ve üzeri puan alan annelerle yüz 
yüze görüşüldü. Görüşme sırasında bu durumun kendi suçu olma-
dığı, benzer durumda çok fazla annenin bulunduğunu; yalnız 
olmadığı ve kendinin daha iyi olacağı söylenerek anne psikiyatriye 
yönlendirildi. 

Bulgular: EPDS ortalaması bebek büyüdükçe artmaktadır. 
İnfantil kolik sepmtomları fazla olan bebeklerin annelerinde dep-
resyon daha sıklıkla görülmektedir. Annede EPDS skoru arttıkça 
bebeğin mama kullanma oranı artmaktadır. Bebeğin bakımında 
baba haricinde başka yardımcılar varsa yardımcı sayısı ile doğru 
orantılı olarak EPDS azalmaktadır. Bu durumun tek istisnası 
anneanne ve babaannenin birlikte bebeğin bakımına yardımcı 
olduğu durumdur; yine de babanın tek başına yardımcı olduğun-
dan daha iyi bir EPDS ortalaması vardır. 

Sonuç Olarak: 1. Türk toplumunda postnatal depresyon sık-
lığı 1 yaşına kadar artarak devam etmektedir. 

2. Postnatal depresyon en nadir annenin yanında ikiden fazla 
yardımcı bulunduğunda görülmekte en sık ise yardımcı olarak 
sadece baba bulunduğunda saptanmaktadır. 

3. Postnatal depresyonu olan anneler daha sık mama 
kullanmaktadırlar. 

4. Bebekteki infantil koliğin şiddeti arttıkça postnatal depres-
yon skorları yükselmektedir.

5. Çalışan annelerde EPDS daha düşüktür.
Anahtar Kelimeler: anne sütü, Edinburg postnatal depresyon skalası, infantil 
kolik, postnatal depresyon

Şekil 1. Toplam Yardımcı Sayısına Göre Postnatal Depresyon Sıklığı
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birlikte PR için risk faktörlerini ve bu risk faktörlerinin hastalık 
gelişimi üzerine olan etkilerini araştırmayı amaçladık.

Materyal-Metod: Çalışmamıza 1 Ocak 2008-31 Aralık 2011 
tarihleri arasında hastanemiz Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde 
tedavi gören 34 gestasyon haftası ve altındaki bebekler dahil edil-
di. Olgular hafif PR/PR olmayan ve ciddi PR olguları olarak iki 
gruba ayrılarak istatistiksel olarak karşılaştırıldı. Ciddi retinopati, 
ileri evre lazer gerektiren, Zon 1’de herhangi Evrede plus hastalık 
varlığı, Zon I Evre 3 plus hastalık (-) ve Zon II evre 2 ve 3 plus 
hastalık varlığı olarak tanımlandı. Bu grup dışındakiler hafif PR 
olguları olarak gruplandı. 

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 139 bebeğin, 79’u (%56.83) 
kız, 60’ı (%43.17) erkek idi. Gestasyon yaşına göre, olguların 
39’u(%28) 28 haftanın altında,78’i(%56.2) 29-32 hafta arasında, 
22’si(%15.8) 33 hafta ve üzerinde idi. Doğum tartılarına göre 
bebeklerin 37’si(%26.6) 1000 gr ve altında, 61’i(%43.88) 1000-
1500 gr arasında, 41’i(%29.5) 1500 gr üzerindeydi. Olgularımızın 
104’de(%74.8) hafif PR veya normal retinal göz bulguları sapta-
nırken, 35’de (%25.2) şiddetli PR saptandı. Şiddetli PR grubunda 
24 (%68.6) olgu 28 GH ve altında, 11(%31.4) olgu 29 ile 32 GH 
arasında doğmuştu. Şiddetli PR grubunda 32GH üzerinde doğan 
hastamız yoktu. Şiddetli PR sıklığı 1000 gramın altında doğan 
bebeklerde %59.46 olarak saptanırken, 1000-1500 gram arasın-
dakilerde %16.39 ve 1500 gramın üzerinde olanlarda %8.6 idi. 
İndirgenmiş modelde düşük gestasyon yaşı (OR:4,1,GA(1,9-9,2)), 
kateter uygulaması (OR:13,4, GA:(1,2-146,6)), hipotansiyon 
(OR:7,5,GA:(1,1-49,6)), asfiksi (OR:261,3,GA:8,8-7725,4), 
apne varlığı (OR:18,1,GA:1,6-202,6) ile canlandırmada entü-
basyon uygulamasının (OR:112,8,GA:5,6-2271,4) ileri ROP 
oluşumunda anlamlı etki gösterdiği saptandı.

Sonuç: Çalışmamızda izlediğimiz ÇDDA’lı bebeklerde teda-
vi gerektiren ciddi ROP gelişim sıklığının düşük olduğunu tespit 
ettik. Ciddi ROP gelişimiyle ilişkili en önemli risk faktörlerinin 
düşük gestasyon yaşı ve doğum tartısı olduğunu saptadık. ROP 
gelişimi için risk faktörü veya faktörlerinin iyi bilinmesi, risk fak-
törlerini taşıyan tüm prematüre bebeklere, kalıcı görsel hasar oluş-
masını önlemek için rutin tarama programı uygulanması, erken 
tanı ve tedavi ile körlük gelişiminin önlenmesi oldukça önemlidir.
Anahtar Kelimeler: prematüre, retinopati, risk faktörleri

SS020

PALİVİZUMAB PROFİLAKSİSİ ALTINDAKİ PRETERM 

İNFANTLARDA ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONUNA 

BAĞLI HASTANEYE YATIŞ İÇİN RİSK FAKTÖRLERİ

 Mehmet Yekta Öncel1,  Sema Arayıcı1,  Gülsüm Kadıoğlu Şimşek1,  Erhan Çalışıcı1, 
 Ömer Erdeve2,  Nurdan Uraş1,  Şerife Suna Oğuz1,  Uğur Dilmen3

1Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği, Ankara
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Neonatoloji 

Bilim Dalı, Ankara
3Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği, Ankara; 

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, 

Ankara

Amaç: Respiratuvar sinsityal virüs (RSV) özellikle prematü-
relerde, bronkopulmoner displazi (BPD) ve konjenital kalp hasta-
lığı olan yüksek riskli bebeklerde alt solunum yolu enfeksiyonun 
(ASYE) önde gelen nedenlerindendir. Bu çalışmadaki amacımız 
palivizumab profilaksisi altındaki preterm infantların RSV ilişkili 

SS018

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE SIK 

KULLANILAN İLAÇLARIN HAZIRLANMASI SIRASINDA 

KURU TOZ HACMİNE VERİLEN ÖNEM

 Gamze Demirel,  Selda Kuzu
Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Yenidoğan Ünitesi, Samsun

Amaç: Özellikle çok düşük doğum ağırlıklı preterm bebekler-
de olmak üzere yenidoğan döneminde kullanılan ilaçların dozu-
nun bebeğin gestasyonel yaşına ve vücut ağırlığına göre hesaplan-
ması, ilaçların sulandırılması ve sulandırılan ilaçtan istenilen dozu 
elde etmek için hesaplamaların gerekmesi hata olasılığını arttıra-
rak planlanan dozda ilaç verilmesini engelleyebilir. Bu çalışmada 
yenidoğan yoğun bakım ünitemizde çalışan hemşirelerin ilaç 
hazırlamaları sırasında kuru toz hacmi ve güvenli ilaç kullanımı ile 
ilgili uygulamalarını araştırmayı planladık.

Yöntem: Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitemizde sık kullan-
dığımız ilaçların kuru toz hacimlerinin toplam miktarı etkileme 
durumları incelendi. Ardından ünitemizde çalışan ve çalışmaya 
katılmayı kabul eden hemşirelere kuru toz hacmine gösterdikleri 
dikkat ve güvenli ilaç uygulamalarına yönelik anket uygulandı.

Bulgular: Ünitemizde sık kullandığımız penisilin G, ampisi-
lin, sefotaksim, meropenem, klaritromisin gibi flakon şeklindeki 
toz antibiyotikler sulandırıldığında kuru toz hacminin toplam 
miktarı değiştirdiğini saptadık. Hemşirelerin %36,1’inin doz 
hesaplaması sırasında kuru toz hacmini dikkate almadığı sap-
tandı. Hemşirelik süresi ve eğitim düzeyi ile kuru toz hacmini 
dikkate alma arasında ilişki saptanmadı (p=0.741, p=0.293). 
Hemşirelerin %19,4’ünün ilaçlar sulandırıldıktan sonra uygun 
koşullarda saklandığından emin olmadığını, %41,7’sinin sulandı-
rılmış ilacı tekrar kullanmadığını ve tüm hemşirelerin kullanılan 
ilacın diğer ilaçlarla geçimliliğini kontrol ettiğini saptadık.

Sonuç: Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde kullanılan ilaç-
lar hazırlanırken kuru toz hacmi dikkate alınmadığında bebeğe 
verilecek ilaç dozu verilmesi planlanan dozdan daha az olabilir. Bu 
durum yetersiz tedaviye, tedavi değişikliğine veya hastane yatışları-
nın uzamasına neden olabilir. İlaç sulandırma ve tekrar kullanımı 
konusundaki tereddütler ilaç masrafını arttırabilir. Bu nedenle bu 
konuya verilmesi gereken önem arttırılmalı ve hizmet içi eğitimler 
yaygınlaştırılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: kuru toz hacmi, güvenli ilaç kullanımı

SS019

PREMATÜRE BEBEKLERDE PREMATÜRE 

RETİNOPATİSİ VE İLİŞKİLİ RİSK FAKTÖRLERİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ

 Fatih Varol,  Gamze Özgürhan,  Serdar Cömert,  Nedim Samancı,  Tutku Özdoğan, 
 Müjde Tuba Çöğürlü,  Ebru Şenol
Süleymaniye Kadın Hastalıkları ve Doğum Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği, 

İstanbul

Amaç: Günümüzde yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin en 
dramatik problemlerinden birisi olan prematüre retinopatisi (PR) 
potansiyel olarak kalıcı görme kaybı ve körlüğe neden olabilmesi 
açısından büyük önem taşımaktadır. Biz de çalışmamızda, klini-
ğimizde takip edilen prematüre bebeklerde PR görülme sıklığı ile 
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hiçbirinde takipte RSV enfeksiyonu görülmedi. 2013 yılındaki 
ikinci salgında, ünitede yatan 15 hastanın 3’ünde RSV tip B 
enfeksiyonu tespit edildikten sonra 4 preterm (gebelik yaşı 26.2-
30 hafta arası, doğum ağırlığı 810-1450 g arası değişen) ve bir 
siyanotik konjenital kalp hastalığı olan term bebek palivizumab 
profilaksisi aldı. Profilaksiden 4 gün sonra doğum haftası 335/7 
olan ve profilaksi grubuna dahil edilmemiş olan bir hastada ciddi 
RSV enfeksiyonu tespit edildi. Hasta yüksek frekanslı ventilasyon 
ile 7 gün solunum desteği aldı. Kalan 11 hastada RSV görülmedi. 
Her iki salgında da hiçbir hasta RSV nedeniyle kaybedilmedi. 

Sonuç: Türk Neonatoloji Derneği 2012 yılında yenidoğan 
ünitelerindeki nozokomiyal RSV salgınlarında risk grubundaki 
bebeklerin palivizumab profilaksi programına alınmasını öner-
miştir. Ancak gözlemsel çalışmamız da göstermiştir ki, yenido-
ğan yoğun bakım ihtiyacı olan hastaların hangilerine profilaksi 
uygulanacağı tartışmalıdır ve bu durum netleşmesi için daha fazla 
çalışmaya ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: Solunum sinsityal virüs, yenidoğan, nozokomiyal salgın, 
palivizumab

SS022

YENİDOĞAN SIÇANLARDAKİ HİPEROKSİK AKCİĞER 

HASAR MODELİNDE CDP-KOLİN TEDAVİSİNİN 

AKCİĞER FOSFOLİPİD MİKTARI, İNFLAMASYON VE 

APOPTOZİS ARACILIKLI KORUYUCU ETKİNLİĞİ

 Merih Çetinkaya1,  Mehmet Cansev2,  Ferhat Çekmez3,  Cüneyt Tayman4, 
 Fuat Emre Canpolat5,  İlker Mustafa Kafa6,  Turan Tunç3,  Serdar Ümit Sarıcı3

1Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Bölümü
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı
3Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı
4Denizli Devlet Hastanesi, Yenidoğan Bölümü
5Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Yenidoğan Kliniği
6Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı

Amaç: Hiperoksik akciğer hasarı özellikle prematüre bebek-
lerde önemli bir morbiditedir. CDP-kolin, sitidin ve kolinin bir-
leşmesinden meydana gelen ve hücre membranlarının devamlılığı 
için gerekli olan ve surfaktan yapısında da bulunan fosfotidilkolin 
başta olmak üzere fosfolipidlerin oluşumunda rol oynayan bir 
bileşiktir.Bu çalışmanın amacı hiperoksik akciğer hasarı oluştu-
rulan sıçanlara ekzojen uygulanan CDP-kolinin akciğer ve bron-
koalveolar lavaj fosfolipid düzeyleri, inflamasyon ve apoptozis 
üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi idi.

Yöntem: Bu çalışmaya 0 günlük yenidoğan ratlar alın-
dı ve kontrol grubu, hiperoksi uygulanan grup, ve hiperoksi 
uygulaması+CDP-kolin uygulanan grup şeklinde ve her grupta 
10 rat olacak şekilde 3 grup oluşturuldu. Kontrol grubuna oda 
havasında %21 oksijen solutulurken, hiperoksi uygulanan 2 grup-
taki ratlar doğumdan itibaren 10 gün boyunca oksijen konsant-
rasyonunun %95’in üzerinde tutulduğu özel üretilmiş chamber’da 
tutuldular. CDP-kolin tedavisi çalışmanın ilk gününden son 
gününe kadar intraperitoneal uygulandı. Sonrasında sıçanlar 
derin anestezi altında dekapite edilerek akciğer dokuları çıkarıl-
dı. Akciğer dokusu ve bronkoalveolar lavaj fosfolipid düzeyleri 
(fosfotidilkolin, fosfotidilgliserol, disatüre fosfotidilkolin) akci-
ğer dokusu pro-inflamamatuvar sitokin düzeyleri ile apoptozis 
değerlendirildi.

ya da ilişkisiz ASYE nedeniyle hastaneye yatışını arttıran risk fak-
törlerini belirlemektir.

Gereç-Yöntem: Bu çalışma prospektif olarak Ekim 2011-
Mart 2012 sezonunda hastanemiz prematüre polikliniği tarafın-
dan yakın takip edilen palivizumab profilaksisi alan hastalarla 
yapıldı. Hastaların perinatal ve postnatal sosyal ve demografik 
özellikleri kaydedildi.

Bulgular: Çalışma süresince toplam 252 preterm infant izlen-
di. Hastaneye yatışı olmayan 234 hasta grup 1 (%92.8), yatışı olan 
18 hasta ise grup 2’yi (%7.2) oluşturdu. Orta-ağır BPD oranı grup 
2’de (%38.9) istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulundu 
(p=0.016). ASYE nedeniyle yatan olguların 6’sı (%33.3) RSV 
pozitif; 12’si (%66.7) ise RSV negatifti. BPD bulunması (OR 
3.28; 95% CI 0.19-9), gestasyonel yaşın <28 hafta olması (OR 
1.6; 95% CI 0.61-4.18), sigaraya maruziyet öyküsü (OR 1.51; 
95% CI 0.52-4.38), düşük sosyoekonomik düzey (OR 3.64; 95% 
CI 1.08-12.3), büyük kardeş varlığı (OR 1.35; 95% CI 0.46-3.92), 
ilçe ve köyde yaşamanın (OR 1.65; 95% CI 0.61-4.45) ASYE’ye 
bağlı hastaneye yatışta başlıca risk faktörleri olduğu görüldü.

Sonuç: Bu çalışmayla birlikte ülkemizde sezon boyunca pali-
vizumab profilaksisi altında olan preterm infantların hastaneye 
yatışını arttıran risk faktörlerinin başlıca BPD bulunması, gestas-
yonel yaşın küçük olması, düşük sosyoekonomik düzey ve sigaraya 
maruziyet olduğu belirlendi.
Anahtar Kelimeler: Alt solunum yolu enfeksiyonu, preterm, respiratuvar sinsit-
yal virüs, risk faktörü

SS021

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE SOLUNUM 

SİNSİTYAL VİRÜS SALGININDA PALİVİZUMAB 

PROFİLAKSİSİNİN HEDEF GRUBU NE OLMALIDIR?

 Serdar Alan,  Ufuk Çakır,  Ömer Erdeve,  Begüm Atasay,  Saadet Arsan
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji 

Bilim Dalı

Amaç: Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde nozokomiyal 
solunum sinsityal virüsü (RSV) salgınını önlemede palivizu-
mab profilaksisinin etkinliğinin ve profilaksi için hedef grubun 
belirlenmesi. 

Yöntem: 2011-2013 yıllarında RSV sezonu olan Ekim ile 
Nisan ayları arasında, yenidoğan yoğun bakım ünitesinde en az 
bir haftadır yatmakta olan ve alt solunum yolu enfeksiyonu bul-
guları olan tüm olgular, RSV enfeksiyonu için RSV hızlı testi ve 
PCR yöntemleri kullanılarak tarandı. Nozokomiyal RSV salgını 
tespit edildikten sonra Türk Neonatoloji Derneği önerileri doğ-
rultusunda ünitede yatan risk grubundaki bebeklere palivizumab 
profilaksisi uygulandı. Profilaksi uygulanan ve uygulanmayan has-
talar retrospektif olarak değerlendirilerek profilaksinin etkinliği 
ve indikasyon grubunun uygunluğu denetlendi.

Bulgular: Ünitede, 2012 yılında 29 Şubat ile 12 Mart tarihleri 
arasında ve 2013 yılında 22 Ocak ile 10 Şubat tarihleri arasında 
iki farklı RSV salgını oldu. İlk salgında, ünitede yatan 18 hastanın 
üçünde RSV tip A belirlendi. Kalan 15 hastanın RSV negatif 
olduğu tespit edildikten sonra 9 preterm (gebelik yaşı 26.2-32 
hafta arası, doğum ağırlığı 848-1520 g arası değişen) ve bir siya-
notik konjenital kalp hastalığı olan term bebek 15 mg/kg dozun-
da palivizumab profilaksisi aldı. Profilaksi uygulanan hastaların 
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Gebeliğin 20. gününde doğurtulan yavruların serebellumla-
rında; preeklampsi grubunda beyin gelişiminin daha geride oldu-
ğu (yaklaşık gebelik 16-17. gün ile uyumlu) nissl granülalarında 
azalma izlendi. Gruplar arasında GFAP ekspresyonu benzerken, 
preeklampsi grubunda reelin ve Syn ekspresyonu azalmış, nestin 
ekspresyonu artmıştı. 

Erişkin yaşta gerçekleştirilen öğrenme testinde her iki grupta 
da dişi sıçanlar erkek sıçanlarda daha hızlı yüzerken platforma 
ulaşmak için alınan yol, hayanların platformun yerini öğrenme-
lerinin bir kanıtı olarak, günler içerisinde istatistiksel anlamlı 
(sırasıyla p değerleri= 0.0022 ve 0,001) olarak kısaldı. Hatırlatma 
testinde eskiden platformun bulunduğu alanda geçirilen zamanın 
yüzdesi üzerine preeklampsi modelinin negatif etkileri görüldü 
(p:0,019). 

Sonuç: Preeklampsi modelinde fetusların vücut ağırlığının 
değil serebellar gelişimlerinin de olumsuz yönde etkilendiği ilk 
defa gösterilmiştir. Fetal dönemden başlayan bu etkilenmelerin 
erişkin yaşlarda yapılan davranış testlerinde öğrenmenin ve hatır-
lamanın bozulmasına yansıması, postnatal dönemde bu yavruların 
normal beyin gelişimini yakalayamadığının bir göstergesi olabilir.
Anahtar Kelimeler: intrauterin büyüme geriliği, davranış, preekplamsi

SS024

HİPOKSİ-REOKSİJENASYON İLE OLUŞTURULMUŞ 

BARSAK HASARINDA NÖTROFİL AKTİVASYONUN VE 

YENİ BİRER BELİRTEÇ OLARAK KİTOTRİOZİDAZ İLE 

POLİ(ADP-RİBOZ) POLİMERAZ DÜZEYLERİNİN ROLÜ

 Demet Terek1,  Betül Siyah Bilgin1,  Özge Altun Köroğlu1,  Meral Baka2, 
 Eser Sözmen3,  Mehmet Yalaz1,  Nilgün Kültürsay1,  Mete Akisu1

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı

Amaç: Bu çalışmada nötrofillerin fazla olduğu ve aktif olduğu 
ortamda ortaya çıkan mediatörlerin nekrotizan enterokolit geli-
şimini kolaylaştırdığı hipotezinden yola çıkarak, hipoksi-reoksi-
jenasyon (H/R) modelinde gerçekleşen barsak hasarlanmasında 
nötrofillerin rolü ve olası etki mekanizmalarının aydınlatılması 
amaçlanmıştır.

Yöntem: Çalışma15-20 günlük(10-20 gramlık) fare yavrula-
rında gerçekleştirildi. H/R hasarından önce nötröfillerden zengin 
ortam yaratmak için klasik ve yüksek dozlarda G-CSF, nötrofil-
lerden fakir ortam yaratmak içinse siklofosfamid uygulanarak giri-
şimlerin etkinliği total lökosit ve nötrofil sayılarının belirlenmesi 
ile doğrulandı. Barsak histolojisi, sitokin yanıtları ve apoptoz 5 
çalışma grubunda değerlendirildi.

Grup 1: kontrol grubu;
Grup 2: H/R + klasik doz G-CSF(10 mcg/kg)
Grup 3: H/R + yüksek doz G-CSF (100 mcg/kg) 
Grup 4: H/R + nötropenik grup (siklofosfamid)
Grup 5: tedavisiz H/R grubu
Çalışmanın 5. gününde plexiglas kutular içinde hipoksi için 

%100 karbondioksid 5 dakika (%5-10 O2) ve reoksijenasyon 
(10 dk%100 O2) uygulandı. H/R ardından sakrifiye edilen 
hayvanlardan barsak dokusu toplandı. Barsak dokusu homojenat-
larında kitotriozidaz, IL-6, poli(ADP-riboz) polimeraz (PARP), 
Myeloperoksidaz (MPO), TBARS, TLR4 düzeyleri çalışıldı. 

Sonuçlar: CDP-kolin uygulanan grupta hem akciğer doku-
su hem de bronkoalveolar lavaj total fosfolipid miktarının ve 
fosfolipid alt gruplarının diğer 2 gruba göre anlamlı artış göster-
diği saptandı. CDP-kolin uygulamasının aynı zamanda akciğer 
dokusundaki pro-inflamatuvar sitokin düzeylerini anlamlı şekilde 
azalttığı gösterildi. Hem TUNEL-pozitif hücre sayısının hem de 
akciğer dokusundaki aktif kaspaz-3 ekspresyonunun da CDP-
kolin tedavisi ile anlamlı şekilde azaldığı saptandı.

Yorum: Bu veriler ile literatürde ilk kez CDP-kolinin hipe-
roksik akciğer hasarını önleyebileceği gösterilmiştir. CDP-kolinin 
akciğer dokusunda fosfolipid miktarını arttırması, inflamasyonu 
ve apoptozisi azaltmasının bu etkiden sorumlu olabileceği düşü-
nülmüştür. Bu çalışmadan çıkan veriler gelecekte CDP-kolin 
tedavisinin hiperoksik akciğer hasarını önlemede yeni bir tedavi 
seçeneği olabileceğini düşündürmektedir.
Anahtar Kelimeler: CDP-kolin, fosfolipid, hiperoksik akciğer hasarı

SS023

DENEYSEL PREEKLAMPSİ MODELİNDE İNTRAUTERİN 

BÜYÜME GERİLİĞİ GELİŞTİRİLEN YAVRU RATLARDA 

KISA VE UZUN DÖNEM NÖROLOJİK PROGNOZ

 Betül Siyah Bilgin1,  Demet Terek1,  Özge Altun Köroğlu1,  Meral Baka2, 
 Lütfiye Kanıt3,  Eser Sözmen4,  Mehmet Yalaz1,  Nilgün Kültürsay1

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Neonatoloji Bilim Dalı
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı
4Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı

Amaç: Bu çalışmada deneysel preeklampsi modeli oluşturu-
larak, intrauterin etkilenmenin yavruların kısa ve uzun dönem 
nörolojik prognozlarına yansımalarının histolojik ve fizyolojik 
değerlendirmeler ile ortaya konulması amaçlanmıştır. 

Yöntem: Çalışmaya alınan 20 dişi Sprague-Dawley sıçan-
lar kontrol ve preeklampsi olarak 2 gruba ayrıldı. Gebeliğin 
10 ve 11. günlerinde intraperitoneal vaskulogenez inhibitörü 
(suramin) uygulanarak preeklampsi modeli oluşturuldu. Her 
iki gruptan beşer sıçan gebeliğin 20. gününde disseke edilerek 
yavrular çıkartıldı. Yavrular ve plasentalar tartılarak fiksasyon 
işlemi yapıldı. Beyin ve plasenta kesitleri alınarak histokim-
yasal olarak Hematoksilen Eosin(HE), Mallory Azan, Krezil 
Viole boyama, immünohistokimyasal olarak ise serebellum için 
GFAP, nestin, reeelin, anti-NF, Synaptophysin (Syn), plasenta 
için VEGF boyama yapıldı. Anne sıçanlarda oksidan hasarı değer-
lendirmek için serum Thiobarbituric Acid-Reactive Substances 
(TBARS), Trolox Equivalent Antioxidant Capacity (TEAC), 
Ferric Reducing Antioxidant Power (FRAP), Myeloperoksidaz 
(MPO), Kitotriozidaz enzim aktivitesinin ölçümü yapıldı. Her 
gruptan 5 anne yavrularda yapılacak davranış testleri için normal 
doğuma bırakıldı. Erişkin dönemde Moris Su Tankı (MST) 
öğrenme ve bellek aktiviteleri değerlendirildi.

Bulgular: Gebe sıçanlarda serum TBARS, MPO, FRAP, 
TEAC, kitotriozidaz değerleri açısından gruplar arasında anlamlı 
fark bulunmadı.

Preeklampsi grubunda plasenta ve yavru ağırlıkları kontrol 
grubuna oranla düşük bulundu (her iki p değeri<0.001).

Plasentalarda preeklampsi grubunda tersiyer villus sayısın-
da azalma ve düzensizlik, fetal makrofajlarda artış ve sinsityal 
düğümlerde artış, VEGF ekspresyonunda azalma izlendi. 
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bırakılan sıçanlar randomize olarak intraperitoneal (i.p.) serum 
fizyolojik (0.1 ml) uygulanan Kontrol grubu ve i.p. 100 mg/kg 
üridin, i.p. 300 mg/kg üridin ve i.p. 500 mg/kg üridin uygulanan 
grup olarak 4 gruba ayrıldılar. Ayrıca bir sham grubu oluşturular-
du. İlk ilaç dozu hipoksik iskemik hasarın hemen sonrasında, ikin-
ci ve üçüncü dozlar da sırasıyla hasardan 24 ve 48 saat sonra uygu-
landı. Hasarı takiben 72. saatte dekapite edilen sıçanların beyin 
dokularında beyin infarkt hacmi ile apoptosis değerlendirildi. 

Sonuçlar: Kontrol ve 100 mg/kg üridin grupları ile karşılaştı-
rıldığında, 300 ve 500 mg/kg uygulanan üridin tedavisinin beyin 
infarkt hacmini ve korteks ile hipokampusun CA1 ve CA3 böl-
gelerinde TUNEL pozitif hücre sayısı ile aktif kaspaz-3 ekspres-
yonunu anlamlı şekilde azalttığı saptanmıştır. Üç yüz ve 500 mg/
kg dozunda uygulanan üridinin aynı hemisferdeki aktif kaspaz-3 
immunoreaktivitesini de azalttığı gösterilmiştir.

Yorum: Bu çalışma ile literatürde ilk kez membran fosfolipid 
öncüsü olarak görev yapan, anne sütünün bileşiminde yer alan, ve 
dolaşımdaki ana pirimidin nükleozidi olan üridinin doz bağımlı 
şekilde beyin infarkt hacmini, TUNEL pozitif hücre sayısını, 
aktif kaspaz-3 ekspresyonunu azalttığı gösterilmiştir. Bu bulgular 
üridinin gelecekte hipoksik iskemik ensefalopati tedavisinde kul-
lanılabileceğini düşündürmektedir.
Anahtar Kelimeler: neonatal hipoksi iskemi, nöroproteksiyon, üridin

SS026

YENİDOĞAN RATLARDA HİPEROKSİK AKCİĞER 

HASARI MODELİ ÜZERİNE ETANERSEPTİN KORUYUCU 

ETKİSİ

 Mehmet Yekta Öncel1,  Sadık Yurttutan1,  Evrim Alyamaç Dizdar1, 
 İsmail Kürşat Gökçe1,  İpek Işık Gönül2,  Turgut Topal3,  Fuat Emre Canpolat1, 
 Uğur Dilmen4

1Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği, Ankara
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Ankara
3Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Fizyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara
4Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği, Ankara; 

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara

Amaç: Bronkopulmoner displazi (BPD), inflamasyon, fibro-
zis ve mukozal nekroz ile karakterize bir hastalıktır. BPD patoge-
nezinde inflamasyon çok önemli rol oynamaktadır. Bu çalışmada, 
antienflamatuvar bir ilaç olan etanerseptin BPD gelişimindeki 
koruyucu etkisi araştırılacaktır. 

Gereç-Yöntem: Çalışmaya toplam 27 yenidoğan rat alındı. 
Kontrol (Grup 1; n=10), hiperoksi + plasebo (Grup 2; n=9) ve 
hiperoksi + etanersept (Grup 3; n=8) grubu olmak üzere üçe 
ayrıldı. Kontrol grubuna oda havasında %21 oksijen solutulurken, 
hiperoksi uygulanan 2 gruptaki ratlar doğumdan itibaren 10 gün 
boyunca oksijen konsantrasyonunun %95’in üzerinde tutuldu-
ğu özel üretilmiş fanuslarda izlendiler. Çalışma sonunda ratlar 
derin anestezi altında dekapite edilerek akciğer dokuları çıkarıldı. 
Akciğer dokusundan alveolizasyonun iyi bir göstergesi olan alve-
oler yüzey alanı yüzdesi hesaplandı. Akciğer dokusundan ayrıca 
tümör nekrozis faktör-α (TNF-α), değiştirici büyüme faktörü-β 
(TGF-β), malondialdehid (MDA) ve süperoksit dismutaz (SOD) 
aktiviteleri çalışıldı.

Bulgular: Alveoler yüzey alanları grup 2 ile grup 3 karşı-
laştırıldığında grup 3’de anlamlı derecede yüksek bulunurken 
(p=0.004), grup 1 ile 2 arasında ise istatistiksel anlamlı bir fark 

Histolojik inceleme için hazırlanan preparatlarda hasar skorlaması 
yapıldı ve TUNEL yöntemi ile apoptoz değerlendirildi. 

Bulgular: Absolü nötrofil sayıları Grup 1’e (kontrol)göre; 
Grup 3’te (yüksek doz G-CSF) anlamlı artış (p<0,04) sapta-
nırken, grup 4’ te (siklofosfamid) anlamlı azalma (p<0,001) 
saptandı.

Grup 3‘te (yüksek doz G-CSF) barsak mikroskobik hasar 
skoru ve apoptotik hücre sayısı diğer gruplardan yüksek saptandı. 

TBARS düzeyleri Grup 1’e (kontrol) göre diğer tüm grup-
larda anlamlı olarak artış saptandı, en yüksek düzeye Grup 3’te 
(yüksek doz G-CSF) ulaşıldı. 

MPO aktivitesi Grup 1’e (kontrol) göre Grup 3’te(yüksek 
doz G-CSF) anlamlı yüksek bulundu (p<0,021). Ayrıca Grup 4 
(siklofosfamid) ile Grup 3 (yüksek doz G-CSF) arasında anlamlı 
fark saptandı (p<0,003).

Kitotriozidaz aktivitesi Grup 1 (kontrol) ile karşılaştırıldı-
ğında Grup 2 (klasik doz G-CSF) ve 3’te (yüksek doz G-CSF)
artmıştı (p<0,02, p<0,003).

IL-6 düzeyleri Grup 1(kontrol) ile Grup 3 (yüksek doz 
G-CSF) arasında anlamlı fark bulundu (p<0,006).

TLR4 düzeyleri Grup 1 ile Grup 2 ve Grup 3 arasında anlamlı 
fark mevcuttu (p<0,03, p<0,02 ).

PARP düzeyleri Grup 2 ve Grup 3 ile kontrol grubu arasında 
anlamlı fark saptandı (p<0,001). Ayrıca Grup 5 (tedavisiz H/R) 
ile kontrol grubu arasında anlamlı fark saptandı (p<0,001). 

Sonuç: Bu çalışma NEK etyopatogenezinde nötrofiller ve 
onlardan salınan mediatörlerin rolünü tekrar kanıtlamakla birlik-
te şüpheli veya kanıtlanmış NEK ön tanısı bulunan nötropenili 
riskli prematüre bebeklere G-CSF uygulamanın NEK için pato-
genezde yaratıcı veya akselere ettiren bir risk faktörü olabileceğini 
göstermiştir. Ayrıca kitotriozidaz ve PARP düzeyleri NEK için 
yeni belirteçler olarak kullanılabilir.
Anahtar Kelimeler: kitotriozidaz, nötrofil, nekrotizan enterokolit, PARP

SS025

NEONATAL HİPOKSİK İSKEMİK SIÇAN MODELİNDE 

ÜRİDİNİN DOZ BAĞIMLI NÖROPROTEKTİF ETKİSİNİN 

ARAŞTIRILMASI

 Merih Çetinkaya1,  Mehmet Cansev2,  Tülin Alkan3,  Zehra Minbay4,  Bülent Gören3, 
 Esra Örenlili Yaylagül2,  Nilgün Köksal5

1Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Bölümü
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı
3Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı
4Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embryoloji Anabilim Dalı
5Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji 

Bilim Dalı

Amaç: Yenidoğanlarda önemli bir morbidite nedeni olan 
hipoksik iskemik ensefalopati için yeni tedavi yaklaşımlarına ihti-
yaç duyulmaktadır. Üridin, insanlarda dolaşımdaki esas pirimidin 
olup, nükleotidler ve membran fosfolipidleri için bir substrattır. 
Bu çalışmanın amacı neonatal hipoksik iskemik sıçan modelinde 
üridinin farklı dozlardaki olası nöroprotektif etkinliğinin v etki 
mekanizmalarının araştırılması idi. 

Yöntem: Yedi günlük sıçanlar, anestezi altında sağ arteria 
carotis communis ligasyonu ve koterizasyonu sonrasında 150 dk 
boyunca hipokside tutuldular. Hipoksik-iskemik hasara maruz 
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veTGF-β seviyeleri gözlenmiştir. Bu olumlu etkinin infliximab 
uygulaması ile sağlanan kontrollü inflamatuar aktivitenin sonucu 
olduğunu düşünüyoruz.
Anahtar Kelimeler: Bronkopulmoner displazi, infliximab, rat model

SS028

DENEYSEL HİPEROKSİ ARACILI AKCİĞER HASARI 

OLUŞTURULAN YENİDOĞAN SIÇANLARDA TRAKEAL 

YOLLA VERİLEN MEZENKİMAL KÖK HÜCRE 

TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 Selvi Gülaşı1,  Aytuğ Atıcı1,  Şakir Necat Yılmaz2,  Ayşe Polat3, 
 Melisa Türkoğlu Laçin4,  Gülhan Örekici5,  Yalçın Çelik1

1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan Ünitesi
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embiryoloji Anabilim Dalı
3Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı
4Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, İleri Teknoloji Eğitim-Araştırma ve Uygulama Merkezi
5Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı

Amaç: Deneysel hiperoksik akciğer hasarı oluşturulan yeni-
doğan sıçanlara erişkin sıçanın kemik iliğinden üretilen ve trakeal 
yolla verilen mezenkimal kök hücrelerin histopatolojik olarak 
akciğerlere etkisinin ve akciğer dokusuna yerleşiminin gösterilme-
si amaçlanmıştır.

Yöntem: Sıçan yavrularına doğumdan sonraki 10 gün boyun-
ca % 85-95 yoğunlukta oksijen uygulanarak hiperoksik akciğer 
hasarı modeli oluşturuldu. Sıçanlar doğumdan itibaren altı gruba 
ayrıldı: Oda havası soluyan normoksi grubu (n=11), oda havası 
soluyan cerrahi ve anestezi uygulanan sham grubu (n=11), hipe-
roksi uygulaması yapılıp plasebo olarak serum fizyolojik (n=9), 
mezenkimal kök hücrenin üretileceği sıvı besiyeri (medyum) 
(n=10), mezenkimal kök hücreler üretilip kaldırıldıktan sonra 
kalan sıvı besiyeri (vasat) (n=8) ve mezenkimal kök hücre (n=17) 
verilen sıçanlar çalışma gruplarını oluşturdu. 10. gün sonunda 
hiperoksi uygulanması sonlandırıldı. 11. gün sıçanlara orta hat 
boyun kesisi yapılıp ait olduğu gruba göre trakeadan 25μl serum 
fizyolojik, medyum, vasat veya mezenkimal kök hücre verildi. 
Hiperoksi uygulaması bitiminden itibaren oda havası soluyan 
sıçanların akciğer dokuları 57. gün incelenmek üzere alındı. 
Sıçanların ve akciğer dokularının ağırlıkları, akciğer dokusundaki 
patolojik değişiklikler (ödem, konjesyon, fibrozis ve lökosit infilt-
rasyonu), alveol sayısı, alveol çapı, α-düz kas aktin ekspresyonu ve 
kök hücrelerin akciğerlere yerleşimi değerlendirildi. 

Bulgular: Hiperoksik gruplarda 10. günde izlenen ağırlık 
kaybı normoksik gruplara göre istatistiksel olarak anlamlı idi 
(p<0,001). Mezenkimal kök hücre ve vasat verilen gruplarda akci-
ğer ağırlığı diğer hiperoksik gruplara göre azalmış olarak bulundu 
(p=0,004). Mezenkimal kök hücre verilen grupta alveol sayısının 
arttığı ve normoksi grubu ile karşılaştırmada fark olmadığı saptan-
dı (p=0,126). Mezenkimal kök hücre ve vasat verilen gruplarda 
alveol çapının azaldığı ve normoksi grubu ile karşılaştırmada fark 
olmadığı saptandı (sırasıyla p=0,715 ve p=0,079). Fibroblastların 
myofibroblastlara dönüşümünün göstergesi olan α-düz kas aktin 
ekspresyonu mezenkimal kök hücre verilen grupta plasebo verilen 
gruba göre belirgin olarak azalmıştı (p=0,004). Yeşil floresan 
proteini ile işaretli mezenkimal kök hücre verilen tüm gruplarda, 
akciğer dokusunda yeşil floresan protein (+) hücrelere rastlandı. 
Sürfaktan proteini-C ile ikili işaretlemede, yeşil floresan protein 

bulunmadı (p=0.21). Ortalama MDA düzeyleri grup 2’de grup 1 
ve 3’e göre istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulundu (p <0.05). 
SOD aktivitesi grup 3’te grup 2’den istatistiksel olarak anlamlı 
yüksek bulundu (p <0.05). Ayrıca TNF-α ve TGF-β düzeyleri 
grup 3’te grup 2’ye göre istatistiksel olarak anlamlı düşük bulundu 
(p <0.05).

Sonuç: Bu çalışma ile antienflamatuvar bir ilaç olan etanersep-
tin neonatal hiperoksik akciğer hasarı modelinde koruyucu özel-
liğe sahip olduğu literatürde ilk defa gösterilmiştir. Bu deneysel 
çalışmada etkin olan ve klinikte inflamatuvar hastalıkların teda-
visinde kullanılan etanerseptin gelecekte BPD koruyucu tedavisi 
içinde yer bulabilmesi için klinik çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: Bronkopulmoner displazi, Etanersept, hiperoksi, yenidoğan

SS027

İNFLİXİMAB PROFLAKSİSİNİN DENEYSEL HİPEROKSİK 

AKCİĞER HASARI MODELİ ÜZERİNE ETKİSİ

 Sadık Yurttutan1,  Mehmet Yekta Öncel1,  Halil Değirmencioğlu1,  İpek Işık Gönül2, 
 Bülent Uysal3,  Fatmanur Sarı1,  Fuat Emre Canpolat1,  Uğur Dilmen4

1Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Ünitesi
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı
3Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Fizyoloji Anabilim Dalı
4Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Ünitesi; Yıldırım 

Beyazıt Üniversitesi, Pediatri Anabilim Dalı

GİRİŞ: Bronkopulmoner displazi (BPD) prematüre bebek-
lerin en önemli respiratuar morbiditesidir. Kontrol dışı ve abartılı 
inflamatuar aktivite hastalığın patogenezinde rol alan etkenlerden 
birisidir. Birtakım tedavi modalitelerine rağmen hastalığın küratif 
tedavisi bulunmamaktadır.

Amaç: Deneysel akciğer hasarı modelinde bir anti-TNF 
ajan olan infliximab uygulamasının etkisinin değerlendirilmesi 
planlanmıştır.

Metod: 26 adet yenidoğan rat yavrusu çalışmaya alındı ve 
üç gruba ayrıldı. kontrol (n=9), hiperoksi (n=9), ve hiperoxi + 
infliximab (n=8). Hiperoksi protokolü plexiglass kutu içinde > 
95% oksijen düzeyi ile toplam 10 gün süreyle uygulandı. Çalışma 
bitiminde rat yavruları dekapite edildi.Histopatolojik ve biyo-
kimyasal inceleme için akciğer dokuları saklandı. Histopatolojik 
incelemede tüm çalışma grupları için alveoler yüzey alanı ince-
lendi. Akciğer inflamasyonu ve antioksidan kapasite değerlen-
dirmesi için doku homojenatından tumor necrosis factor-alfa 
(TNF–α), Transforming growth factor Beta (TGF-β1), malondi-
aldehit (MDA)seviyeleri ve superoksit dismutaz (SOD) aktivitesi 
çalışıldı.

Sonuç: Histopatolojik incelemede alveoler yüzey alanı değer-
lendirildiğinde infliximab verilen grupta akciğer hasarı hipe-
roksi grubuna göre anlamlı derecede düşüktü(p <0.05). MDA 
sonuçları değerlendirildiğinde ise hiperoksi grubunda kontrol ve 
hiperoksi+infliximab gruplarına gore anlamlı derecede yüksekti(p 
<0.05). Bunun yanunda akciğer SOD activitesi infliximab gru-
bunda hyperoksi grubuna göre anlamlı derecede yüksekti (p 
<0.05). Doku TNF-α ve TGF-β seviyeleri de infliximab alan 
grupta hiperoksi grubuna göre anlamlı derecede düşüktü(p <0.05, 
p <0.05).

Tartışma: Çalışmamızda infliximab prophylaksisi ile daha 
iyi alveolar yapı, artmış SOD aktivitesi ve azalmış MDA, TNF-α 
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(n:22) HİBH oluşturulduktan hemen sonra periton içine serum 
fizyolojik verilirken, Grup III’de bulunan sıçan yavrularına (n: 
21) HİBH oluşturulmadan bir gün önce, Grup IV’de bulunan 
sıçan yavrularına (n: 21) HİBH oluşturulduktan hemen sonra, 
Grup V’de bulunan sıçan yavrularına moris su tankı davranış 
deneylerinden hemen önce (96, 97 ve 98. günlerde) periton içine 
1.2 mg/kg dozunda ozon verildi. İlk dört grubun her birinden iki 
saatlik derlenme süreci sonrasında sekizer sıçan dekapite edilerek 
apoptotik hücre sayımı yapıldı ve süperoksit dismutaz (SOD) 
düzeyleri ölçülmesi için kan alındı. Tüm gruplarda sıçanlara 14. 
haftada Morris su tankı öğrenme ve hafıza deneyleri yapıldı. On 
altıncı haftada tüm gruplardaki sıçanlar dekapite edidi, beyinleri 
makroskopik olarak incelendi ve tartıldı.

Bulgular: Gruplar apoptotik hücre sayıları açısından karşılaş-
tırıldıklarında Grup I, III ve IV de apoptotik hücre sayısı Grup 
II’ye göre istatistiksel olarak anlamlı derecede azdı (p<0.001). 
Gruplar arasında SOD enzim aktivitesi karşılaştırıldığında en 
yüksek SOD enzim aktivitesi grup III’deki sıçanlarda saptandı 
ancak gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu 
(p=0,253). Öğrenme ve hafıza deneylerinde dördüncü günde 
yükseltiyi Grup I’den sonra en çabuk Grup IV’deki sıçanlar 
bulmuşlardı ve yükseltiyi bulma süreleri Grup II, III ve V’den 
anlamlı derecede kısaydı (p<0,001). Birinci gün ile dördüncü gün 
arasındaki süreyi en fazla kısaltan ve en iyi öğrenmiş olan gruplar 
Grup I ve Grup IV’dü (p<0.05). Öğrenme ve hafıza deneylerinin 
5. gününde eskiden yükseltinin olduğu doğu kadranında en fazla 
süreyi grup I ve grup IV’deki sıçanlar geçirmişlerdi ve bu iki grup-
taki sıçanların doğu kadranında geçirdikleri süre diğer kadranlar-
da geçirdikleri sürelerden fazlaydı (p<0,001). On altıncı haftada 
çıkarılan beyinler makroskopik olarak incelendiğinde Grup I’e ait 
sıçan beyinleri normal olarak izlenirken diğer gruplara ait sıçan 
beyinlerinin sağ beyin yarılarının küçülmüş olduğu görüldü ve 
Grup I’deki sıçanların beyin ağırlıkları diğer gruplardan anlamlı 
derecede fazlaydı (p <0,001).

Sonuç: Yenidoğan sıçanlarda HİBH oluşturulmasının ardın-
dan periton içine ozon uygulaması ile apoptotik hücre sayısının 
azaldığı ve öğrenme ve hafıza deneylerinde olumlu sonuçlar 
alındığı görülmüştür. Buna göre HİBH tedavisinde ozon uygu-
lamasının yararlı olabileceğini ve farklı dozların uygulandığı yeni 
çalışmalara ihtiyaç olduğunu düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: hipoksik iskemik beyin hasarı, ozon

SS030

BİLİRÜBİN SİTOTOKSİSİTESİ OLUŞTURULAN 

YENİDOĞAN RAT ASTROSİT HÜCRE KÜLTÜRÜNDE 

GİNKGO BİLOBANIN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

 Özlem Şahin1,  Hacer Ergin1,  Hakan Akça2,  Aydın Demiray2,  Çiğdem Yenisey3, 
 Bülent Özdemir4

1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Neonatoloji Bilim Dalı
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
3Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
4Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı

Amaç: Neonatolojideki gelişmelere rağmen hiperbilirübine-
miye bağlı nörotoksisite halen önemli bir sorundur. Bilirübinin 
hücresel düzeyde çift yönlü bir etkisinin bulunduğu, fizyolojik 
düzeylerde antioksidan etki gösterirken, patolojik seviyelerde 

(+) hücrelerin bazılarının aynı zamanda sürfaktan proteini-C’yi 
de eksprese ettiği gözlendi.

Yorum: Hiperoksi aracılı akciğer hasarında yenidoğan sıçan-
lara mezenkimal kök hücre verilmesi ile akciğer dokusunda histo-
patolojik olarak iyileşme olduğu, ödemin azaldığı, alveol sayısının 
arttığı, alveol çapının azaldığı, α-Düz kas aktin ekspresyonunun 
azaldığı, kök hücrelerin hasarlı dokuya yerleştiği ve o dokunun 
hücrelerine dönüştüğü saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Akciğer hasarı, bronkopulmoner displazi, hiperoksi, mezen-
kimal kök hücre

Şekil 1. Mezenkimal kök hücre verilmesinden bir hafta sonra akciğerleri çıkarılan 
sıçanların akciğer dokusunda, GFP ve sürfaktan protein-C pozitif hücreler (ok 
başı), sadece sürfaktan protein-C (ince ok) ve sadece GFP pozitif hücreler (kalın 
ok) (X400).

SS029

HİPOKSİK İSKEMİK BEYİN HASARI OLUŞTURULMUŞ 

YENİDOĞAN SIÇANLARA PERİTON İÇİ OZON 

VERİLMESİNİN BİLİŞSEL VE MOTOR YETİLER ÜZERİNE 

ETKİLERİ

 Bora Reşitoğlu1,  Yalçın Çelik2,  Aytuğ Atıcı2,  Mustafa Kömür3,  Ayşe Polat4, 
 Lülüfer Tamer Gümüş5, Hüseyin Beydağı1

1Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoloji Anabilim Dalı, Mersin
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji 

Bilim Dalı, Mersin
3Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Nöroloji 

Bilim Dalı, Mersin
4Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Mersin
5Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Mersin

Amaç: Bu çalışmada hipoksik iskemik beyin hasarı (HİBH) 
oluşturduğumuz yenidoğan sıçanlara periton içi yolla ozon vere-
rek beyin hasarının azalıp azalmadığını, işlevsel testlerde iyileşme 
olup olmadığını araştırmayı amaçladık.

Gereç-Yöntem: Çalışmaya yedi günlük sıçan yavruları 
(n:102) alındı ve rastlantısal olarak beş gruba ayrıldı. Sham 
Grubu (Grup I, n:26) dışındaki bütün sıçanlar sağ karotid arter-
leri bağlandıktan sonra iki saat süreyle %8 oksijen içeren hipok-
si odacığında tutuldular. GrupII’de bulunan sıçan yavrularına 
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bağlanmadı. Bu gruptaki ratlara hipoksi uygulanmadı. Hipoksi, 
İPİG ve PTX gruplarındaki 8’er rat ilaç uygulamasının 4. ve 24. 
saatinde sakrifiye edildi. Kontrol grubundaki 8 rat 4. saatte sak-
rifiye edildi Beynin sol yarısından Kaspaz-3 aktivitesi ve IL-1β, 
TNF-α, IL-6 mRNA ekspresyon düzeyleri çalışıldı.

Bulgular: 4. saatteki sonuçların gruplararası değerlendirilmesi 
Hipoksi grubunun TNF-α, IL-6, IL-1β mRNA ekspresyon 

ve kaspaz-3 düzeylerinin kontrol grubuna göre yüksek olduğu 
bulundu. Hipoksi grubunun TNF-α, IL-6, IL-1β mRNA ekspres-
yon ve kaspaz-3 düzeylerinin İPİG grubuna göre yüksek olduğu 
tespit edildi.

Hipoksi grubunun TNF-α, IL-1β mRNA ekspresyon ve 
kaspaz-3 düzeylerinin PTX grubuna göre anlamlı ölçüde yüksek 
olduğu bulundu. IL-6 mRNA ekspresyon açısından her 2 grup 
arasında fark saptanmadı. İPİG grubunun IL-6 mRNA ekspres-
yon düzeylerinin PTX grubuna göre düşük olduğu bulundu. 
TNF-α, IL-1β mRNA ekspresyon ve kaspaz-3 düzeyleri açısından 
her 2 grup arasında fark saptanmadı.

24. saatteki sonuçların gruplararası değerlendirilmesi 
Hipoksi grubunun TNF-α, IL-6, IL-1β mRNA ekspresyon 

ve kaspaz-3 düzeylerinin kontrol grubuna göre yüksek olduğu 
bulundu. Hipoksi grubunun TNF-α, IL-6, IL-1β mRNA ekspres-
yon ve kaspaz-3 düzeylerinin İPİG grubuna göre yüksek olduğu 
tespit edildi. Hipoksi grubunun TNF-α, IL-1β mRNA ekspres-
yon ve kaspaz-3 düzeylerinin PTX grubuna göre yüksek olduğu 
görüldü. IL-6 mRNA ekspresyon düzeyinin ise düşük olduğu 
saptandı. İPİG grubunun IL-6 mRNA ekspresyon düzeylerinin 
pentoksifilin grubuna göre düşük bulundu. TNF-α, IL-1β mRNA 
ekspresyon ve kaspaz-3 düzeyleri açısından her 2 grup arasında 
fark saptanmadı.

Sonuç: Sonuçlarımız İPİG ve PTX uygulamasının santral 
hasarlanmayı azaltmada etkin bir tedavi yöntemi olabileceği 
fikrini vermektedir ve bu yorum, 4. saat ve 24. saatte bakılan 
IL-1β ve TNF-α gen ekspresyonunun ve kaspaz-3 aktivitesinin 
daha düşük çıkmasından kaynaklanmaktadır. Deneysel modeli-
miz İPİG ve pentoksifilin uygulamasının, kaspaz-3 aktivitesini 
azaltarak, apoptozisi önemli ölçüde düşürdüğünü göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: hipoksi iskemik ensefalopati, immünglobulin, pentoksifilin, 
sitokin

Şekil 1: 4. saatteki TNF-, IL-6 ve IL-1 mRNA ekspresyon ve kaspaz-3 
düzeylerinin gruplar arası değerlendirilmesi

oksidatif zedelenmeye yol açtığı düşünülmektedir. Santral sinir 
sisteminde antioksidan, antiapoptotik, antinitrozatif, vazorelak-
san, antiagregan, antiinflamatuar etkileri gösterilen ginkgo bilo-
banın (EGB-761), hiperbilirübinemiye bağlı nörotoksisitedeki 
etkisi bilinmemektedir. Bu çalışmada hiperbilirübinemiye bağlı 
sitotoksisite oluşturulmuş yenidoğan rat astrosit hücre kültürün-
de EGB-761’in etkinliği araştırıldı.

Yöntem: Çalışmamızda bir günlük Wistar albino ratlardan 
modifiye Cole ve De Vellis yöntemi ile elde edilen astrosit hücre 
kültürü kullanıldı. Astrosit hücrelerinin %50’sine toksik etkili 
olan indirekt bilirübin konsantrasyonu (TC50) 10 μM olarak sap-
tandı. Bilirübine bağlı apopitotik hücre ölümü TUNEL boyama 
yöntemiyle değerlendirildi. EGB-761’in hücre canlılığını %100 
ve %110 arttıran konsantrasyonları 10μg/ml, 0.5μg/ml olarak 
belirlendi. Kontrol grubuna ilaç uygulanmazken, astrosit hücre 
kültürüne bilirübin10 grubunda 10 μM bilirübin, ginkgo10 gru-
bunda 10μg/ml EGB-761 48 saat süreyle uygulandı. Profilaksi 
amacıyla astrosit hücre kültürüne ginkgo10+bilirübin10 grubun-
da 10μg/ml EGB-761 uygulandıktan 4 saat sonra 10μM bilirübin, 
tedavi amacıyla bilirübin10+ginkgo10 grubunda 10 μM bilirübin 
uygulandıktan 4 saat sonra 10μg/ml EGB-761 48 saat süreyle 
uygulandı. 

Bulgular: Kontrol grubuna göre bilirübin10 grubunda hücre 
canlılığında yaklaşık %50 azalma, apopitozda beş kat artış sap-
tandı (p<0.001, p<0.001). Profilaksi ve tedavi amacıyla verilen 
EGB-761’in kontrol grubuna göre hücre canlılığını belirgin art-
tırdığı (p<0.001, p<0.001); apopitozisi belirgin azalttığı saptandı 
(p<0.001, p<0.001).

Yorum: Bilirübinin in-vitro olarak astrosit hücrelerine sito-
toksik etkili olduğu, profilaksi ve tedavi amacıyla verilen EGB-
761’in bilirübinin sitotoksik etkilerini azalttığı gösterildi.
Anahtar Kelimeler: Bilirübin, ginkgo biloba, nörotoksisite, yenidoğan

SS031

HİPOKSİK İSKEMİK BEYİN HASARI OLUŞTURULMUŞ 

YENİDOĞAN RATLARDA İNTRAPERİTONEAL 

İMMUNGLOBULİN VE PENTOKSİFİLİNİN İSKEMİ 

ÜZERİNE ETKİLERİ

 Salih Kalay1,  Osman Öztekin1,  Gönül Tezel1,  Hakan Aldemir3,  Sadi Köksoy2, 
 Mustafa Akçakuş1,  Nihal Oygur1

1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, ÇSH Ana Bilim Dalı, Yenidoğan Bilim Dalı, Antalya
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, Antalya
3Antalya Anadolu Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Bölümü, Antalya

Amaç: Bu çalışmanın amacı, HİE sürecinde farklı basamakla-
ra etki eden ve klinikte yenidoğan bebeklerin çeşitli hastalıklarının 
tedavisinde kullanılan immünglobulin ve pentoksifilin (PTX) 
uygulamalarının nöroprotektif etkinliklerini neonatal Hİ sıçan 
modelinde değerlendirmektir.

Metod:: Yedi günlük ratlar randomize olarak dört gruba 
ayrıldı. Hipoksi (n:16), intraperitoneal immünglobulin (İPİG) 
(n:16) ve PTX (n:16) gruplarındaki ratların sol karotis arterleri 
bağlandı. Bu ratlar doksan dakika boyunca %8 oksijen içeren 
hipoksi odasında tutuldu (Levine-Rice model). Hipoksi oluş-
turulduktan sonra hipoksi grubundaki ratlara serum fizyolojik, 
İPİG grubundaki ratlara immünglobulin (1 gr/kg/doz), PTX 
grubundaki ratlara pentoksifilin (60 mg/kg/doz) intraperitoneal 
verildi. Kontrol grubundaki ratların karotis arteri bulundu ancak 
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PS002

DOĞUMDA UYGULANAN ANESTEZİ YÖNTEMLERİNİN 

PREMATÜRE BEBEKTE BESLENME İNTOLERANSI VE 

MEKONYUM TIKACI ÜZERİNE ETKİLERİ

 Ufuk Çakır,  Serdar Alan,  Duran Yıldız,  Dilek Kahvecioğlu,  Ömer Erdeve, 
 Begüm Atasay,  Saadet Arsan
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağılığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji 

Bilim Dalı

Giriş: Doğum anestezisinde kullanılan farmakolojik ajanların 
plasentadan geçmediği ya da düşük düzeyde geçiş gösterdiği bilin-
mektedir. Kullanılan farmakolojik ajanların özellikle genel aneste-
zi altında doğurtulan yenidoğanlarda APGAR skor düşüklüğü ve 
metabolik asidoza neden oldukları gösterilmiştir. Tokoliz amaçlı 
kullanılan MgSO4 gibi ajanların mekonyum obstrüksiyonuna 
(MO) etkisi bilinmekle birlikte doğumda kullanılan anestezik 
ajanların MO üzerine etkisi ile ilgili yeterli veri yoktur. 

Amaç: Bu çalışma ile genel anestezi (GA) veya spinal anestezi 
(SA) ile doğurtulan <=1500 g prematüre bebeklerin anestezi 
olmaksızın vajinal yolla doğurtulan (AVD) <=1500 g altı prema-
türe bebeklerde beslenme intoleransı (Bİ) ve MO riskleri açısın-
dan karşılaştırılmaları amaçlanmıştır.

Metod: 2012 yılı içerisinde yenidoğan yoğun bakım ünite-
sine (YYBÜ) yatırılan <=1500 g prematüre bebekler prospektif 
olarak çalışmaya dahil edildiler. Hastalar doğumda kullanılan 
anestezi şekline göre GA, SA ve AVD bebekler olarak 3 gruba 
ayrıldılar. Hastaların demografik özellikleri ve gebelik riskleri 
kaydedildi. Gruplar tam enteral beslenmeye ulaşma zamanı, Bİ 
(kusma, distansiyon, rezidü) oranı, ilk mekonyum çıkışı saati, MO 
oranı, obstrüksiyona yönelik medikal tedavi (serum fizyolojik, 
N-asetilsistein lavman, motilite artırıcı ilaçlar, oral N-asetilsistein) 
ihtiyacı ve nekrotizan enterokolit açısından karşılaştırıldılar.

Bulgular: Çalışmaya <=1500 g 48 prematüre bebek dahil 
edildi. İlk 3 günde kaybedilen 9 hasta ve anomalili 1 hasta çalış-
madan çıkarıldı. Hastaların anesteziye göre dağılımı; %21 GA (8), 
%55.2 SA (21) ve %23.8 AVD (9) şeklindeydi. Anestezi yöntemi-
nin MO, Bİ, APGAR skoru, doğum salonu resusitasyonu, meka-
nik ventilatör süresi, asidoz, MO için medikal tedavi gereksinimi 
ve yatış süresi üzerinde istatistiksel olarak anlamlı etkisi yoktu. 
Ayrıca doğum haftasının, tokoliz ile MgSO4 kullanımının ve 
antenatal steroidin MO üzerine etkisi istatistiksel olarak anlamlı 
bulunmadı. AVD bebekler anestezi ile doğanlara göre anlamlı 
olarak düşük oranda MV ihtiyacı gösterdi (p<0.05). Beslenme 
açısından değerlendirildiğinde; GA alan grupta mekonyum çıkı-
şında gecikme süresi ve motilite için ilaç kullanım oranları anlamlı 
olarak yüksek bulundu (p<0,05). 

Sonuçlar: Bu çalışma ile daha önce literatürde etkisi bakılma-
mış olan, anestezi yönteminin prematüre yenidoğanda mekonyum 
obstrüksiyonu ve Bİ üzerine etkisi değerlendirilmiş ve GA’nın 
mekonyum çıkış süresini ve barsak motilitesini olumsuz etkilediği 
gösterilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Anestezi, Mekonyum Obstruksiyonu, Beslenme İntoleransı

PS001

İNTRAUTERİN BÜYÜME KISITLILIĞI OLAN PRETERM 

BEBEKLERDE KOAGÜLASYON FAKTÖRLERİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ

 Şükran Yıldırım1,  Asuman Çoban1,  Ayşegül Ünüvar2,  Zeynep İnce1

1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Neonatoloji Bilim Dalı
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalı

Amaç: İntrauterin büyüme kısıtlılığı (İUBK) olan preterm 
bebeklerde koagülasyon faktörlerinin değerlendirilmesi

Gereç-Yöntem: Çalışmaya %53’ü kız ve %47’si erkek olmak 
üzere 62 preterm bebek alındı. Grup I: Gestasyon yaşı <32 hafta 
olanlar (n=33); 15 İUBK (10’u SGA),18 İUBK olmayan kontrol 
grubu; Grup II: >=32. gestasyon hafta olanlar (n=29); 15’i İUBK 
(11’i SGA), 14 kontrol. Kontrol gruplarındaki bebeklerin hepsi 
AGA idi Doğumdan sonra en geç 4 saat içinde alınan kan örnekle-
rinden tam kan sayımı, AST, ALT, kreatinin, PT, aPTT, INR, fib-
rinojen, D-dimer, trombin zamanı (TT), von Willebrand faktör 
antijeni (vWF Ag), anti-trombin III (AT III), protein C, protein 
S ve faktör (FII, FV, FVII, FVIII, FIX, FX, FXI, FXII, FXIII) 
düzeyleri çalışıldı. Bu parametreler ile kanama durumu açısından 
şu gruplar karşılaştırıldı: 1.İUBK olan ve olmayanlar 2. <32 hafta, 
İUBK olanlarla olmayanlar 3. 32-36 6/7 hafta, İUBK olanlarla 
olmayanlar 4. < 37 hafta, SGA ve AGA bebekler 5. İUBK olma-
yan, <32 haftanın altında olanlarla 32-36 6/7 arası olanlar. 

Bulgular: İUBK olan bebeklerde olmayanlara göre ALT, AST 
ve kreatinin değerlerinde fark saptanmadı. PT değerleri İUBK 
olan grupta istatistiksel anlamlılığa erişmemekle birlikte daha 
uzun bulundu, aPTT değerlerinde farklılık saptanmadı. İUBK 
olan bebeklerde olmayanlara göre ortalama nötrofil, monosit ve 
trombosit düzeyleri daha düşük, TT daha uzun, FVII ve FXIII 
düzeyleri daha düşük, FVIII ve vWF Ag düzeyleri ise daha yüksek 
bulundu. Gestasyon yaşı 32 haftanın altında olanlarda İUBK olan 
bebeklerde koagülasyon parametrelerinde ek bozukluklar görül-
dü: FV ve AT daha düşük, FXII daha yüksekti.

Yorum: Bu sonuçlara göre İUBK olan preterm bebeklerde 
koagülasyon sistemi etkilenmektedir. Bebek ne kadar preterm 
ve SGA ise koagülasyon o kadar bozulmaktadır. İUBK olan 
bebeklerde TT’ın koagülasyon tarama testi olarak PT/aPTT’den 
daha duyarlı olduğu söylenebilir. FVIII ve vWF Ag düzeylerin-
deki göreceli yükseklik İUBK’na yol açan sürecin yarattığı inf-
lamasyona bağlı olabilir. FVII ve FXIII düzeylerindeki göreceli 
düşüklük ise bu faktörlerin gerektiğinde yerine konması açısından 
önemlidir.
Anahtar Kelimeler: İntrauterin büyüme kısıtlılığı, koagülasyon faktörleri, 
preterm
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Tablo 1. Prematüre takip yöntemi

PS004

PRETERM İNFANTLARDA ERKEN KURTARICI 

SURFAKTAN TEDAVİSİNDE NAZAL CPAP VE NAZAL 

IMV ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: ÖN RAPOR

 Mehmet Yekta Öncel1,  Sema Arayıcı1,  Fatma Nur Sarı1,  Nurdan Uraş1, 
 Uğur Dilmen2

1Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği, Ankara
2Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği, Ankara; 

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 

Ankara

Amaç: Respiratuar distres sendromu (RDS) preterm yeni-
doğanlarda en önemli solunum morbiditesidir. RDS’li preterm 
yenidoğanlarda mekanik ventilasyon ve surfaktan tedavisi stan-
dart tedavi haline gelmiştir. Amacımız preterm yenidoğanlarda 
erken kurtarıcı surfaktan tedavisinde nazal sürekli pozitif hava 
yolu basıncı (nCPAP) ve aralıklı zorunlu ventilasyon (nIMV) 
etkinliğini karşılaştırmaktır.

Gereç-Yöntem: Yenidoğan yoğun bakıma yatırılan gestasyo-
nel yaşı 26-32 hafta arası olan preterm infantlar, iki gruba rando-
mize edilerek, bir grup nCPAP’da diğer grup ise nIMV’de izleme 
alındı. Her bir gruba 100’er hasta alınması planlandı. Preterm 
infantların 2. ve 6. saatte surfaktan ihtiyacının değerlendirilmesi 
ve surfaktan ihtiyacı olanlara non-invazif teknikle surfaktan (100 
mg/kg poractant alfa (Curosurf ® [Chiesi, Farmaceutici, Parma, 
Italy]), 5F orogastrik tüp ile trakea içerisine spontan solunum 
esnasında bolus olarak uygulanması) verildi. Bu iki gruptaki has-
talar kısa ve uzun dönem etkiler, morbidite ve mortalite açısından 
karşılaştırıldı.

Bulgular: Her bir grupta 30 hasta değerlendirildi. Demografik 
özellikler ve nCPAP/nIMV de izlem süreleri arasında istatistiksel 
anlamlı fark yoktu. Surfaktan ihiyacı nCPAP grubunda %53.3, 
nIMV grubunda %33.3 idi (p=0.09). Bu hastalara surfaktan uygu-
lama zamanı nCPAP grubunda ortalama 5.8±3.6 saat, nIMV gru-
bunda ise 10.4±8.2 saat idi (p=0.06). Mekanik ventilatör ihtiyacı 
nCPAP grubunda %30 iken nIMV grubunda %23.3 idi (p=0.38). 
Bu hastaların entübe edilme zamanları nCPAP grubunda ortanca 
6 (2-36) saat, nIMV grubunda ise 24 (4-60) saat idi ve bu fark 
istatistiksel olarak anlamlıydı (p=0.017). Bu hastaların mekanik 
ventilatörde izlem süresi nCPAP grubunda ortalama 2.6±1.3 gün, 
nIMV grubunda ise 2.4±2 gün idi (p=0.78). nCPAP grubunda 2 
hastada (%6.7), nIMV grubunda 4 hastada (%13.3) ağır bronko-
pulmoner displazi (BPD) geliştiği görüldü (p=0.33). 

PS003

TEPEDEN TOPUĞA: PREMATÜRE BEBEKLERİN 

TAKİBİNDE YENİ VE PRATİK BİR YAKLAŞIM

 Mehmet Nevzat Çizmeci,  Mehmet Kenan Kanburoğlu,  Ahmet Zülfikar Akelma, 
 Mustafa Mansur Tatlı
Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi

Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinden taburcu olan prematü-
re bebeklerin takibi, hem doktorlar hem de aileler açısından büyük 
zorluklar taşımaktadır. Günümüzde gerek prematüre doğumların 
artış göstermesi, gerekse daha küçük prematüre bebeklerin sağka-
lım oranlarının artmasıyla, hekimler her hastaya ayırmak zorunda 
oldukları kısa poliklinik sürelerinde daha büyük işyükleri ve zor-
luklarla karşı karşıya kalmaktadırlar. 

Ülkemizde pek çok bölgede neonatolog sayısının yetersiz 
olması nedeniyle, yenidoğan yoğun bakım ünitelerinden taburcu 
olan prematüre bebeklerin takibi çoğunlukla pediatristler, pediatri 
asistan hekimleri ve aile hekimleri tarafından yapılmaktadır. Bu 
durum başta standardizasyon eksikliği olmak üzere, beraberinde 
pek çok sıkıntıyı da getirmektedir. Hekimlerin her hasta için ayır-
mak zorunda olduğu kısa süre zarfında, danışabileceği kaynaklar 
ise çoğunlukla pratik olmaktan çok uzaktır.

Bu eksikliğe bir çözüm sunmak amacıyla, her hekimin prema-
türe takibinde kolaylıkla kullanabileceği bir algoritma hazırladık. 
Hekim, her bebeğin muayenesini vücudun en tepesi olan ön fonta-
nelden başlayarak, vücudun en alt kısmı olan ayakta sonlandıracağı-
nı hayal ederek devam ettirir. Aşağıya doğru her bir anatomik bölge, 
yapılması gereken bir muayene veya tetkiki hatırlatır. Tetkiklerin 
zamanlaması, kurumun rutin uygulamalarına göre belirlenir.
1) Ön Fontanel: Beyin ultrasonunu hatırlatmaktadır.
2) Beyin: Nörolojik muayene, nörogelişimsel testler ve gerekiyorsa 
nöroloji konsültasyonu
3) Gözler: Prematüre retinopatisi takibi
4) Kulaklar: İşitme tetkikleri
5) Dil: İletişim ve dil konuşma gelişim testleri 
6) Dişler: İlk dişçi muayenesi
7) Tiroid Bezi: TSH taraması
8) Kalp: Özellikle patent ductus arteriosus olmak üzere olası kar-
diyak problemler taranır.
9) Akciğerler: Oksijen ve inhaler ilaçlar sorgulanır ve düzenlenir.
10) Mide-Barsaklar: Beslenme ile ilgili tüm problemler ve konu-
şulacaklar bu başlık altında incelenir. İlaçlar ile ilgili bilgi verilir.
11) İnguinal Bölge: Prematüre bebekler herni açısından risk altın-
da olduğundan, gerekli muayene yapılır.
12) Kalça: Kalça ultrasonu, risk faktörü mevcut olan bebeklere 
uygulanır.
13) Bacaklar: Aşıları hatırlatır. Palivizumab dahil tüm aşılar, bu 
başlık altında ele alınır.
14) Diz ve Ayak Bilekleri: Prematüre bebekler, kontraktürlere 
meyilli olduğuından, bu başlık evde anneye tarif edilecek fizik 
tedavi egzersizlerini hatırlatır.
15) Topuklar: Topuk kanı ve diğer kan tetkiklerini hatırlatır.

Kısa poliklinik zamanlarına sığdırılması gereken ağır hasta 
yükleri, ancak bir takım kolaylaştırıcı yöntemler ve iyi belirlenmiş 
protokoller ile sağlanabilir. Hastalara belirli bir bütünlük altında 
yaklaşılmasıyla, hem hekimlerin hem de hastaların yarar göreceği-
ni düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: prematüre takibi
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Şekil 1. Takibeden günlerde serum ibuprofen düzeyleri

Tablo 1. 

PDA kapanmış 
(n=16)

PDA 
kapanmamış 

(n=4)

p değeri

Gestasyonel yaş, hafta* 28 (24-30) 26 (25-29) 0.29

Doğum ağırlığı, g* 1050 (550-1480) 827 (650-1200) 0.33

Antenatal steroid, 
n (%)

14 (87.5) 3 (75) 0.53

Erken membran rüptürü 
>18 saat, n (%)

2 (12.5) 0 (0) 0.45

Duktus genişliği, mm* 2 (1.5-3) 2.25 (1.5-3.2) 0.63

LA:Ao oranı * 1.85 (1.5-2.7) 1.9 (1.6-2.8) 0.66

Ibuprofen serum düzeyi ilk 
gün, mg/l*

23.7 (1-92) 2.3 (1-4.1) 0.003

Ibuprofen serum düzeyi 
ikinci gün, mg/l*

25.5 (1-102) 5.9 (1-28.6) 0.1

Ibuprofen serum düzeyi 
üçüncü gün, mg/l*İlk gün

20.5 (1-46.6) 2.4 (1-22.4) 0.064

İlk gün trombosit sayısı 
(/mm3)*

184000 
(84000-618000)

179000 
(78000-247000)

0.55

*Değerler median (min-max)şeklindedir. LA:Ao, Sol atrium –aort oranı, PDA: 
Patent duktus arteriozus

PS006

PREMATÜRE BEBEKLERDE LACTOBACİLLUS 

REUTERİ’NİN BESLENME İNTOLERANSI ÜZERİNE 

ETKİSİ: PROSPEKTİF RANDOMİZE KONTROLLÜ 

ÇALIŞMA

 Nilgün Karadağ,  Serdar Beken,  Dilek Dilli,  Ahmet Afşin Kundak,  Banu Aydın, 
 Nuran Üstün,  Ayşegül Zenciroğlu,  Nurullah Okumuş
Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 

Yenidoğan Kliniği

Giriş: Günümüzde yaşanabilirlik sınırlarının tartışıldığı pek 
çok preterm yenidoğan yaşatılmaya başlanmıştır. Buna karşın, 
yaşatılan bebeklerde erken doğum ve ikincil sorunların etkisiyle 

Sonuç: Nazal IMV grubunda surfaktan ihtiyacının daha 
az olduğu ancak istatistiksel anlamlı fark olmadığı görüldü. 
Çalışmamız tamamlandıktan sonra gruplara göre surfaktan ihti-
yacı daha net olarak görülebilecek; BPD, morbidite ve mortalite 
gibi uzun dönem sonuçlar elde edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Nazal CPAP, nazal IMV, preterm, surfaktan

PS005

DUKTUS TEDAVİSİNE YÖNELİK ORAL İBUPROFEN 

KULLANIMINDA SERUM İBUPROFEN DÜZEYİ İLE 

DUKTAL KAPANMA İLİŞKİSİ

 Sadık Yurttutan1,  Ömer Erdeve2,  Mehmet Yekta Öncel1,  Ramazan Özdemir3, 
 Uğur Dilmen4

1Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Ünitesi
2Ankara Üniversitesi, Pediatri Anabilim Dalı, Yenidoğan Ünitesi
3İnönü Üniversitesi, Pediatri Anabilim Dalı, Yenidoğan Ünitesi
4Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Pediatri Anabilim Dalı

Giriş-Amaç: Patent duktus arteriozus (PDA) prematüre 
bebeklerdeki önemli problemlerden birisidir. PDA preterm 
infantlardaki eşlik eden morbiditeleri ağırlaştırmakta ve tedavisini 
güçleştirmektedir. Non steroid antiinflamatuar ilaçlar duktusun 
farmakolojik tedavisinde uzun zamandır kullanılmaktadır. Son 
yıllarda oral ibuprofen uygulamalarının intravenöz indometazin 
ve ibuprofene üstün olduğunu gösteren çalışmalar yayınlanmıştır. 
Bu çalışmamızda PDA nedeniyle oral ibuprofen tedavisi uygu-
lanan bebeklerden 3 gün süreyle ardışık olarak serum ibuprofen 
düzeyi alınması, bu düzeyler ile duktal kapanma ilişkisinin ortaya 
konması ve ‘cut-off ’ değerinin tespit edilmesi planlanmıştır.

Metod: 30 hafta ve 1250 g altı hemodinamik olarak anlamlı 
duktus tanısı alan 20 bebek çalışmaya alındı. Hemodinamik olarak 
belirgin duktusu ve kliniği olan, postnatal 48-96 saat ralığındaki 
hastalara medikal tedavi olarak 10 mg/kg başlangıç, takip eden 2 
gün 5 mg/kg idame oral ibuprofen uygulandı. Bebeklerden her 
ilaç uygulanmasından 24 saat sonra (ardışık tedavi uygulanmadan 
hemen önce) serum örnekleri alınarak Groningen Üniversitesi 
adli ve toksikoloji laboratuvarı, Amsterdam, Hollanda’da likid 
kromotografi yöntemi ile çalışıldı. Demografik verileri ve eşlik 
eden problemleri kaydedilen hastaların tedavi bitiminde duktus 
tedavi yanıtları ve serum düzeyleri değerlendirildi.

Sonuç: 16 (%80) hastanın duktusunun kapandığı gözlendi. 
İlk gün ölçülen serum ibuprofen düzeyleri duktusu kapanmayan 
4 hastada anlamlı olarak düşük bulundu (1-4 mg/dl) (p=0.003) 
(Tablo 1) (Şekil 1). İlk gün ölçülen serum ibuprofen düzeylerinde 
%100 sensitivite ve %93 spesifite ile cut-off değeri 5.5 mg/dl ola-
rak değerlendirildi.

Tartışma: Duktusun medikal tedavisinde ilk gün ölçülen 
serum ibuprofen düzeyi duktal kapanma açısından son derece 
önemli ve belirleyici olarak bulunmuştur. Erken dönemde ulaşılan 
kan düzeyleri ve bu düzeyleri sağlayan optimum dozların ortaya 
konmasının duktus tedavisinde bundan sonra ortaya konması 
gereken basamak olduğuna inanıyoruz.
Anahtar Kelimeler: oral ibuprofen, preterm, farmakokinetik, patent duktus 
arteriozus
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Şekil 1. L.reuteri verilen grupta reflü, konstipasyon ve kolik bulgularındaki 
değişimler

PS007

PREMATÜR BEBEKLERDE İNSÜLİN DİRENCİ 

OLUŞUMUNDA YENİDOĞAN BESLENME 

UYGULAMALARI NE KADAR SUÇLU? ÖNRAPOR 

(PRELİMİNARY REPORT)

 Mehmet Kenan Kanburoğlu1,  Mehmet Nevzat Çizmeci1,  Ahmet Zülfikar Akelma2, 
 Mustafa Mansur Tatlı1

1Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yenidoğan Bilim Dalı, Ankara
2Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Anabilim Dalı, Ankara

Amaç: Prematür bebeklerin yenidoğan servisinde beslenme 
şekli ve somatik büyüme hızı ile uzun dönem obezite ve metabolik 
sendrom ile ilişkili olabileceğini öngören çalışmalar mevcuttur. 
Hayvan çalışmalarında kronik parenteral nutrisyonun insulin 
direncine neden olabileceği gösterilmiştir. Düşük doğum ağırlığı, 
diabetik anne bebeği ve ileri doğum ağırlığının da insulin direnci 
ile ilişkili olduğu bilinmektedir. Çalışmamızda prematürlerdeki 
insulin direncinin erken dönemde saptanıp saptanamayacağını ve 
beslenme şeklinin insülin direncine olan etkisi araştırıldı. 

Gereç-Yöntem: 30 prematür ve 30 kontrol hastası alınması 
planlandı. Kontrol hastalarının ilk 3 gün haricinde hiç mama 
almamış olmasına dikkat edildi. Hem kontrol hem prematür 
bebeklerden doğum haftasına uygun ağırlıkta (AGA) olmayan 
bebekler ve diyabetik /veya gestasyonel diyabetik anne bebeği olan 
çocuklar çalışmadan çıkartıldı. Yenidoğan sepsisi nedeniyle servise 
yatan bebekler kontrol hastası olarak alınmadı. Term bebeklerden 
takvim yaşı 30 gün olduğunda, prematür bebeklerden düzeltilmiş 
yaş 1 aylık olduklarında açlık (beslendikten 1-2 saat sonra) kan 
şekeri, insülin, albumin, kan üre nitrojeni (BUN) alındı. HOMA 
ve doğum ağırlığına göre büyüme hızları hesaplandı. 

Bulgular: Prematür bebeklerin HOMA değerleri term bebek-
lerden daha düşük saptandı. Buna karşın Alb, BUN değerleri ve 
büyüme hızları term bebeklerden farklılık göstermemekteydi. 
Sadece anne sütü ile beslenen prematür bebeklerin büyüme hızı 
anne sütü güçlendiricisi veya PDF (post discharge formula) kulla-
nan prematürlerden farklı değildi. 

Sonuçlar: Prematürlerde uzun dönemde görülebileceği bildi-
rilen insulin direnci erken dönemde ortaya çıkmamaktadır. Hatta 
muhtemelen yüksek proteinle beslenmeye bağlı olarak prematür-
lerde insulin direnci daha düşük saptanmaktedır. Uzun dönemde 
görülebilen obezite ve metabolik sendrom, prematür bebeklerin 
yenidoğan uzmanları gözetiminde kontrollü beslendikleri dönem 
sonrasındaki beslenme alışkanlılarından kaynaklanıyor olabilir. 
İleriki çalışmalar prematür bebeklerin bu dönemdeki beslenme 
şekillerine odaklanmalıdır.
Anahtar Kelimeler: insulin direnci, prematürite

beslenme problemleri sık görülmektedir. Beslenme intoleransları-
nın tedavisinde araştırılan yeni tedavi stratejileri içerisinde gastro-
intestinal flora ve motiliteyi etkileyen probiyotikler gelmektedir. 
Bu çalışmada, beslenme sorunu yaşayan prematüre bebeklerde 
etyolojik nedenler, beslenme intolerans bulguları ve Lactobacillus 
Reuteri’nin (L.Reuteri) tedavide etkinliği ile birlikte annenin ank-
siyete düzeyi ile ilişkisinin araştırılması planlandı.

Yöntem: Prospektif randomize kontrollü çalışmaya YYBÜ’de 
izlenen ve taburcu edilen, izlemde beslenme ile ilgili sorun yaşa-
yan, gebelik yaşı (GY) <=34 hafta olan 60 prematüre bebek alın-
dı.Hastalar tedavi şekline göre 2 gruba ayrıldı: Grup 1: L.Reuteri 
(L.reuteri ATCC55730)(BioGaia AB, Stockholm,Sweden), Grup 
2: Plasebo(serum fizyolojik). Bebek masajı ise tüm çalışma grupla-
rına önerildi. Hastaların sosyodemografik ve klinik özellikleri kay-
dedildi. Tedavi öncesi ile tedavinin 3.ve 6.haftasındaki beslenme 
özellikleri, vücut ağırlıkları, günlük kusma, dışkılama ve ağlama 
süreleri gruplar arasında karşılaştırıldı. Anneye Edinburgh post-
partum depresyon ölçeği(EPDÖ) ve durumluluk-süreklilik kaygı 
envanteri(State Trait Anxiety Inventory-STAI) tedavi öncesi ve 
tedavinin 1.ayında uygulandı.

Bulgular: Çalışmaya toplam 60 hasta alındı (Grup 1:n=32, 
Grup2:n=30). Beslenme intoleransı yaşayan hastaların %58’i 
(n=36) erkekti. Hastaların ortanca gebelik haftası(GH) 
29(ÇAG:28-31), ortalama doğum ağırlığı (DA) ise 1070±296gr 
idi. Bebeklerin %45’i (n=28) anne sütü ve prematüre maması, 
%38’i (n=24) sadece anne sütü ve %16’sı (n=10) mama ile bes-
lenmekteydi. Nekrotizan enterokolit geçirme öyküsü %28’inde 
(n=17), intrakranial kanama(İKK)(>= Grade 2) %11 (n=7) 
ve bronkopulmoner displazi(BPD)%18 (n=11) saptandı. Reflü 
semptomları %23 (n=14), konstipasyon %33 (n=20), infantil 
kolik %44 (n=27) sıklıkta gözlendi. Tedavi öncesi yapılan kar-
şılaştırmalarda gruplar arasında demografik ve klinik özellikler 
yönünden anlamlı bir fark gözlenmedi (p>0.05). Tedavi öncesi 
gruplar arasında benzer olan infantil kolik semptomları ve ağlama 
süresi (dakika/gün) (p=0.246) tedavinin 3.haftasında Grup 1’de 
anlamlı olarak azaldı (p=0.029). Konstipasyon şikayetlerinin 
de anlamlı olarak Grup 1’de anlamlı olarak azaldığı gözlendi 
(p=0.042). Tedavinin 1.ayında tartı alımı (gram/gün) Grup 1’de 
daha iyiydi (p=0.001). Reflü semptomlarında ise sayısal azalma 
görülmekle birlikte istatistiksel olarak anlamlı değildi (p=0.176) 
(Şekil 1).Tedavi öncesi gruplar arasında benzer olan EPDÖ(>12) 
ve STAI skoru (>60) yüksekliklerinin (p=0.42, p=0.47 sırasıyla), 
tedavi sonrası 1.ayda L.reuteri tedavisi alan grupta anlamlı olarak 
daha az olduğu görüldü (p=0.001, p=0.001).

Yorum: Beslenme intoleransı yaşayan pretermlerin tedavisin-
de L.Reuteri tedavi seçenekleri arasında düşünülmelidir.
Anahtar Kelimeler: Beslenme intoleransı, L.reuteri, postpartum anksiyete, prematürite
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PS009

PREEKLAMPTİK ANNE BEBEKLERİNDE ENDOTEL 

DİSFONKSİYONU, OKSİDATİF STRES VE 

İNFLAMASYON GÖSTERGELERİ İLE NEONATAL 

PROGNOZ İLİŞKİSİ

Deniz Gönülal1, Yasemin Akçay2, Özge Altun Köroğlu1, Mehmet Yalaz1, 
Nilgün Kültürsay1

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Ana Bilim Dalı, İzmir

Giriş-Amaç: Bu çalışmada preeklamptik anne bebeklerinde 
endotel disfonksiyonu, oksidatif stres ve inflamasyon göstergesi 
olarak serum ADMA, L-arjinin, Nitrotirozin, Homosistein ve 
Kitotriozidaz düzeylerinin belirlenmesi ve neonatal prognoz üze-
rine etkilerinin araştırılması amaçlandı. 

Gereç-Yöntem: Çalışmaya Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde doğan; 20 preeklamp-
tik anne bebeği (preeklampsi grubu), 20 normotansif anneden 
gestasyonel yaşı 37 haftadan küçük doğan bebek (preterm grup) 
ve ayrıca kontrol grubu olarak sağlıklı normotansif annelerden 
doğan 26 term bebek (term grup) olmak üzere toplam 66 bebek 
alındı. Bebeklerin kord kanından ADMA, L-Arjinin, nitrotiro-
zin, homosistein ve kitotriozidaz düzeyleri ELİSA yöntemi ile 
çalışıldı. Bebeklerin neonatal prognozları değerlendirildi.

Bulgular: Preeklampsi grubunun ortalama doğum ağırlığı 
1628.10±502.15 gram, ortalama gestasyon haftası 33.05±1.93 
hafta, preterm grubun ortalama doğum ağırlığı 1887.00±646.39 
gram, ortalama gestasyon haftası 32.90±2.67 hafta olarak ben-
zerdi. Grupların ADMA, L-Arjinin, nitrotirozin, homosistein ve 
kitotriozidaz düzeyleri Tablo 1’de verilmiştir. 

Preeklampsi grubunun ADMA düzeyi preterm gruptan yük-
sek (p<0.001), term grup ile ise benzerdi (p>0.05) ve gestasyonel 
yaş ve doğum ağırlığı ile negatif korele idi (sırasıyla r= -0.560, 
p=0.010 r= -0.528, p=0.017).

Arjinin düzeyi preeklampsi grubunda term gruptan düşük, 
preterm grupla benzerdi (p=0.036, p>0.05) ve doğum ağırlığı ve 
gestasyonel yaş ile ilişkisizdi.

Preeklampsi grubu nitrotirozin düzeyi preterm ve term grup-
tan yüksekti (sırasıyla p<0.001, p=0.001), doğum ağırlığı ve ges-
tasyonel yaş ile ilişkisizdi

Preeklampsi grubu homosistein düzeyi preterm grupla benzer, 
term gruptan yüksekti (p>0.05, p<0.001) ve gestasyonel hafta ve 
doğum kilosu ile negatif korele idi (sırasıyla r= -0.55, p=0.000 ve 
r= -0.48, p=0.000). 

Preeklampsi grubu kitotriozidaz düzeyi term grupla benzer, 
preterm gruptan yüksekti (p>0.05, p=0.002) ve gestasyonel hafta 
ile pozitif korelasyon saptanırken (r= 0.245, p=0.048), doğum 
kilosu ile korelasyon saptanmadı.

Doğum haftası, doğum kilosu, 1. dakika Apgar skorları benzer 
ama beşinci dakika Apgar skoru preeklampsi grubunda preterm 
gruptan düşüktü (p=0.046). Preeklampsi grubunda SGA, trom-
bositopeni, NEK, İVK, RDS oranı preterm gruptan yüksek 
bulundu (p<0.05). Nötropeni, hipoglisemi, hiperbilirubinemi, 
BPD, ROP, PVL, toplam oksijen verilme süresi, mekanik venti-
lasyon süresi, hastanede kalış süresi, mortalite oranları ise benzerdi 
(p>0.05).

PS008

DİYABETİK ANNE BEBEKLERİNDE NT-PROBNP, 

TROPONİN T VE EKOKARDİOGRAFİK BULGULARIN 

KARŞILAŞTIRILMASI

 Mustafa Kurthan Mert1,  Mehmet Satar1,  Nazan Özbarlas2, 
 Hacer Yapıcıoğlu Yıldızdaş1,  Ferda Özlü1,  Hüseyin Selim Asker1,  Sevcan Erdem2

1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Neonatoloji Bilim Dalı, Adana
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Kardiyoloji Bilim Dalı, Adana

Amaç: Diyabetik anne bebekleri (DAB) perinatal morbidite 
riski yüksek olan bebeklerdir. Çalışmamızda, pregestesyonel ve 
gestasyonel diyabetik anne bebeklerinde NT-Pro BNP, Troponin 
T ve ekokardiografik bulguların karşılaştırılması amaçlanmıştır. 

Yöntem: Çalışmaya Eylül 2011- Eylül 2012 tarihleri arasında 
hastanemizde doğan, gebelik yaşı > 34 hafta 27 pregestasyonel 
DAB, 61 gestasyonel DAB’i ve kontrol grubu olarak annede kro-
nik veya gebelik ilişkili problemi olmayan 58 sağlıklı yenidoğan 
alındı. Çalışmaya alınan bebeklerde NT ProBNP, troponin T ve 
kan gazı doğum sırasında umblikal kord arteryel kandan alınan 
örneklerde çalışıldı. Bebeklere 24-72. saatlerinde ekokardiografi 
(EKO) yapıldı. Ekokardiyografik çalışma sırasında M-Mode, 
iki boyutlu ekokardiyografi, Doppler ekokardiyografi, renkli 
Doppler ve ayrıca “pulse” doku Doppler ekokardiyografi teknik-
leri kullanıldı.

Bulgular: Gruplar arasında doğum ağırlığı, ponderal indeks, 
cinsiyet, gebelik sayısı, doğum şekli açısından istatistiksel ola-
rak anlamlı fark yoktu. Gestasyon haftası, pregestasyonel ve 
gestasyonel DAB’lerinde kontrol grubuna göre daha düşük 
bulundu (p<0.001). Doğum sırasında umblikal arterden alınan 
NT ProBNP ve Troponin T değerleri pregestasyonel ve gestas-
yonel DAB’lerinde kontrol grubuna göre yüksekti (p<0.001). 
Pregestasyonel DAB’lerinde NT ProBNP ve Troponin T değerleri 
gestasyonel DAB’lerine göre yüksek bulundu (p<0.001). Gruplar 
arasında ekokardiografik parametrelerin değerlendirilmesinde 
diyastolde intraventriküler septum kalınlığı (IVSd), sol ventrikül 
kütle indeksi (SVKİ), miyokardiyal performans indeksi (MPİ), 
ejeksiyon fraksiyonu (EF), kısalma fraksiyonunda (KF) istatis-
tiksel olarak anlamlı bir fark bulunamadı. Tüm DAB’leri, gebe-
likte diyabetin metabolik kontrolü açısından sınıflandırıldığında 
suboptimal metabolik kontrollü diyabetik annelerin (gebelik 3. 
trimesterde HbA1c > %6.1) bebeklerinde NT ProBNP, Troponin 
T ve SVKİ kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlam-
lı derecede yüksekti (sırasıyla p<0.001,p<0.001 ve p=0.011). 
Pregestasyonel ve gestasyonel DAB’lerinde NT ProBNP düzeyi 
ile IVSd arasında orta derecede kuvvetli korelasyon gösterildi 
(sırasıyla r=0.564 ve r=0.560). Benzer bir korelasyon Troponin 
T ile gösterilemedi.

Sonuç: Diyabetik anne bebeklerinde IVSd kalınlığının artı-
şına bağlı hipertrofik kardiyomyopati gözlenebilmektedir. Bu 
çalışma ile DAB’lerinde doğum sırasında umblikal arterden alınan 
NT ProBNP ve Troponin T düzeyinin sağlıklı yenidoğanlara göre 
daha yüksek olduğu gösterildi. Diyabetik anne bebeklerinde NT 
ProBNP düzeyi ile IVSd arasında korelasyon olduğu gösterildi.
Anahtar Kelimeler: Diyabetik Anne Bebeği, NT ProBNP, Troponin T, 
Hipertrofik Kardiyomyopati
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kaydedildi, ayrıca vücut ağırlığı, boy ve baş çevreleri için büyüme 
indeksi hesaplandı.

Bulgular: Çalışma sürecinde doğan, GH ve DA uygun 85 
olgudan 44’ü dışlanma kriterleri gereği çalışma dışı bırakıldı. 
Gruplar, kontrol grubu ile karşılaştırıldığında anne yaşı, GH, DA 
ve SNAPPE skorlarında fark yoktu. Çalışma grubuna ortalama 
kalori ve volüm farkı olmadan ortalama 3.8 g/kg/gün protein veri-
lirken kontrol grubu ortalama 2.8 g/kg/gün aldı. Ek protein aldık-
ları sürece BÇ ve boy büyüme değerleri grup 3’de kontrol grubuna 
göre anlamlı oranda yüksek bulundu; sırasıyla, boy ortancaları 
1.66 mm/gün (0.85-2.39) ve 1.1 mm/gün (0.45-2), p= 0.025; 
sırasıyla BÇ ortancaları 1.2 mm/gün (0.88-1.95) ve 0.98 mm/gün 
(0.45-1.40), p= 0.016 idi. Kilo alım hızlarında kontrol grubuna 
göre istatistiksel anlamlı fark bulunmadı. Bu iki grup arasında boy 
ve BÇ büyüme indekslerine karşılaştırıldığında, grup 3’ün anlamlı 
oranda daha yüksek büyüme indeksine sahip olduğu saptandı. 
Sırasıyla, boy büyüme indeksleri günde, %0,47 (%0,22-0,61) 
ve %0,30 (%0,10-0,58), p= 0,032 ve BÇ büyüme indeksleri ise 
günde, %0,51 (%0,33-0,72) ve %0,38 (%0,15-0,53), p= 0,014 idi.

Sonuç: AS’nin ÇDDA’lı prematürelerde ek protein ile güç-
lendirilmesi ile erken dönem büyüme parametrelerinde artış 
sağlanabilmektedir.
Anahtar Kelimeler: çok düşük doğum ağırlığı, anne sütü güçlendiricisi, ek pro-
tein, büyüme

Tablo 1. BUN değerine göre ek protein miktarında yapılan değişiklik.

BUN Değeri BUN Değeri BUN Değeri BUN 
Değeri

<9 9-14 14-20 >20

1. hafta 1/4 ölçek  (0.55 g) Değişiklik yok 1/4 ölçek  (0.55 g) Kesildi

2. hafta 1/4 ölçek  (0.55 g) Değişiklik yok 1/4 ölçek  (0.55 g) Kesildi

3. hafta 1/4 ölçek  (0.55 g) Değişiklik yok 1/4 ölçek  (0.55 g) Kesildi

BUN: Kan üre nitrojeni

PS011

YENİDOĞAN SEPSİSİNDE LİPİT PROFİLİ

 Ali Annagür1,  Hüseyin Altunhan2,  Murat Konak3,  Rahmi Örs3

1Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya
2Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Bolu
3Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim 

Dalı, Konya

Giriş: Yenidoğan sepsisi (YDS), hayatın ilk ayında kan kültü-
rü pozitifliği ile kesin tanısı konan sistemik enfeksiyon bulgula-
rının olduğu hastalık tablosu olarak tanımlanır. Sepsis tanısında 
altın standart bir veya daha fazla kan kültüründe etken patojenin 
izole edilmesidir. Ancak sepsisli bebeklerin %10-15’inde etken 
üretilemez.. Tarama testlerinden hiçbiri enfeksiyonu tanımlama 
yönünden yeterli duyarlılığa sahip olmadığı için, sepsis tanısı koy-
mak ve ampirik tedavi başlamak için klinik değerlendirme önem 
kazanır. 

Sepsis gibi sistemik inflamatuar yanıta neden olan olaylar 
serbest oksijen ve nitrojen radikallerinde artışa, HDL kolesterol 
konsantrasyonunda azalmaya neden olur. HDL’nin hayvan sepsis 
modeli çalışmalarında, mortalite oranını azalttığı, aşırı sitokin 
cevabını engellediği ve in vitro lipopolisakkaridi (LPS) bağla-
yarak nötralize ettiği gösterilmiştir. Anti-inflamatuar özelliklere 

ADMA düzeyi ROP, NEK, İVK varlığında, L-arjinin ve 
nitrotirozin İVK varlığında, homosistein BPD ve NEK, kitotrio-
zidaz ise NEK varlığında anlamlı olarak yüksekti. 

Sonuç: Preeklamptik anne bebeklerinde belirgin olan 
ADMA, nitrotirozin, kitotriozidaz yükseklikleri bu grupta ben-
zer gestasyonel haftadaki bebeklerden fazla görülen endotel dis-
fonksiyonu ve oksidatif stres ilişkili hastalıkların öngörülmesi 
açısından yol gösterici olabilir.
Anahtar Kelimeler: ADMA, kitotriozidaz, preeklamptik anne bebeği, prognoz

Tablo 1. ADMA, L-Arjinin, nitrotirozin, homosistein ve kitotriozidaz düzeyleri 
(or t±sd)

Preeklampsi 
grubu (n=20)

Preterm grup
(n=20)

Term grup
(n=26)

p

ADMA (ng/ml) 97.45±44.23 46.62±30.53 88.9±59.9 0.002

L-Arjinin (nmol/ml) 10.80±13.60 19.44±27.62 9.48±21.15 0.046

Nitrotirozin (ng/ml) 6.91±4.55 1.62±1.58 2.94±2.02 <0.001

Homosistein (nmol/ml) 7.39±7.02 5.54±5.19 1.09±0.84 <0.001

Kitotriozidaz (nmol/ml/h) 18.95±10.58 8.82±6.21 19.9±10.6 <0.001

PS010

PREMATÜRE BEBEKLERDE ANNE SÜTÜNÜ KLASİK 

GÜÇLENDİRİCİYE EK PROTEİN İLE GÜÇLENDİRMENİN 

ERKEN DÖNEM BÜYÜME ÜZERİNE ETKİSİ

 Serdar Alan,  Begüm Atasay,  Atila Kılıç,  Duran Yıldız,  Ufuk Çakır,  Dilek Kahvecioğlu, 
 Ömer Erdeve,  Saadet Arsan
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji 

Bilim Dalı

Giriş: Klasik anne sütü (AS) güçlendiricilerinin kullanımına 
rağmen küçük prematürelerde optimal büyüme sağlanamayabilir. 
Klasik AS güçlendiricileri ile beslenen bebeklerin mama ile bes-
lenenlerden postnatal büyümelerinin daha az olduğu ve klasik 
AS güçlendiricisi ile protein alımı artırılsa da prematüre bebek-
lerin ihtiyacı olan 3,6 g/100 kkal’den az olduğu gösterilmiştir. Bu 
nedenle yüksek proteinli beslenme çalışmaları gündeme gelmiştir.

Amaç: Bu çalışmada amaç klasik güçlendiriciye ek olarak 
AS’ye protein eklenmesinin, çok düşük doğum ağırlıklı prematü-
relerin erken dönem büyümelerine etkisinin araştırılmasıdır.

Metod: Tek merkezli, deneysel tipte, randomize olmayan 
kontrollü çalışmaya 01.06.2011 ile 31.12.2012 tarihleri arasında 
yatırılan gebelik haftası (GH) <= 32 hf ve doğum ağırlığı (DA) 
<= 1500 g olan bebekler dahil edildi. Major konjenital anomali, 
AS ile beslenememe, doğum ağırlığının 10 persentilin altında 
olması, cerrahi gerektiren intestinal hastalık, böbrek yetmezliği ve 
çalışma sürecini tamamlayamama çalışma dışı bırakılma kriterleri 
idi. Olgulara AS güçlendiricisi ile tam enteral beslenmeye geçtik-
ten sonra kan üre nitrojeni değerini 9-14 mg/dl aralığında tutacak 
şekilde 2.2 g/gün ek protein başlandı ve Tablo 1’de gösterildiği 
şekilde haftalık ek protein miktarı ayarlandı. Olgular çalışma 
bitiminde ek protein alma sürelerine göre gruplandı. Ondört 
günden kısa ek protein alanlar (grup 1, n= 12), 14-21 gün alanlar 
(grup 2, n= 10), 21 günden uzun alanlar (grup 3, n= 11) ve klasik 
güçlendirici dışında ek protein almayan kontrol grubu (n= 11) 
olarak tanımlandı. Çalışma süresince günlük kilo alım, haftalık 
baş çevresi (BÇ) ve boy artışları ile beslenme intoleransı bulguları 
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Gereç-Yöntem: Bu çalışmaya yenidoğan yoğun bakım ünite-
sine kabul edilen, 32 hafta ve 1500 gr altı yenidoğanlar çalışmaya 
alındı. Major konjenital anomalisi olan, konjenital tiroid hastalığı 
tespit edilen, annede tiroid hastalığı, annede tiroid ilacı kullanma 
öyküsü, anormal tiroid hormon profili bulunan yenidoğanlar 
çalışma dışı bırakıldı. Hastalar dopamin almayan (Grup 1), kümü-
latif dopamin dozu 25 mg/kg ve altında olan (Grup 2) ve kümüla-
tif dopamin dozu 25 mg/kg’dan fazla olan (Grup 3) yenidoğanlar 
olmak üzere 3 gruba ayrılarak incelendi.

Bulgular: Çalışmaya toplam 102 preterm infant; grup 1 
(n=27), grup 2 (n=28), grup 3 (n=47) alındı. Postnatal 5-7 
günler arasında, 2 haftalıkken ve 4-6. haftada serum serbest T4, 
serbest T3, TSH ve prolaktin düzeyleri ölçüldü. Her üç grubun 
demografik özellikleri benzerdi. Grup 2’de dopamin verilme 
süresi ortalama 57±16.3 saat, grup 3’de ise 161.2±67.2 saat idi. 
Postnatal 5-7 günler arasında bakılan serbest T3 düzeyi grup 1’de 
diğer gruplarla karşılaştırıldığında anlamlı olarak daha yüksekti 
(p=0.047). Benzer şekilde postnatal 5-7 günler arasında bakılan 
prolaktin düzeyi grup 1’de diğer gruplarla karşılaştırıldığında 
anlamlı olarak daha yüksekti (p<0.001). Postnatal 5-7 günler ara-
sında bakılan serbest T4 düzeyi ise grup 1’de diğer gruplarla karşı-
laştırıldığında daha yüksekti, ancak istatistiksel olarak anlamlı fark 
yoktu (p=0.059). Postnatal 2. haftada bakılan serbest T3 düzeyi 
Grup 1’de diğer gruplarla karşılaştırıldığında daha yüksekti, ancak 
istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p=0.05). TSH değerlerinde 
gruplar arasında istatiksel anlamlı farklılık saptanmadı. Postnatal 
2. haftada bakılan serbest T4, prolaktin düzeyleri için gruplar 
arasında istatiksel anlamlı bir farklılık saptanmadı (p>0.05). 
Benzer şekilde 4-6. haftada bakılan serbest T4, serbest T3, TSH 
ve prolaktin düzeyleri için gruplar arasında istatiksel anlamlı bir 
farklılık saptanmadı (p>0.05). Hiç bir hastada dopamin kullanım 
süresince ve sonrasında hipotiroidi gözlenmedi.

Sonuç: Bu çalışmayla çok düşük doğum ağırlıklı preterm-
lerde dopaminin sadece erken dönemde istatiksel olarak anlamlı 
düzeyde serbest T3 ve prolaktin düzeyini düşürdüğünü ancak bu 
etkinin geçici olduğu, ayrıca TSH üzerine istatiksel olarak anlamlı 
bir etkisinin olmadığı gösterildi.
Anahtar Kelimeler: Dopamin, preterm, prolaktin, troid fonksiyon testleri

PS013

RESPİRATUAR DİSTRES SENDROMLU PREMATÜRE 

BEBEKLERDE PRİMER TEDAVİDE PROFİLAKTİK 

SURFAKTANLI YA DA SURFAKTANSIZ NAZAL ARALIKLI 

POZİTİF BASINÇLI VENTİLASYON UYGULAMASI

 Nuray Duman,  Funda Tüzün,  Ali Haydar Sever,  Meltem Koyuncu Arslan, 
 Burçin İşcan,  Mustafa Dilek,  Abdullah Kumral,  Hasan Özkan
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan 

Bilim Dalı

Giriş: Bu çalışmanın amacı 32 haftanın altında Respratuar 
Distress Sendromu (RDS) tanısı alan prematüre bebeklerde, 
başlangıç solunum desteği olarak proflaktik surfaktan uygulana-
rak veya sürfaktan uygulanmadan Nazal Aralıklı Pozitif Basınçlı 
Solutma (NIPPV) sonuçlarının karşılaştırılmasıdır.

Yöntem: Çalışmaya Temmuz 2010- Aralık 2012 tarihleri 
arasında doğan, 32 hafta ve altındaki RDS’li prematüre bebek-
ler dahil edildi. Kliniğimizde 2010 yılının başından RDS’nin 
başlangıç tedavisinde NIPPV belirli bir protokol doğrultusunda 

sahip olan HDL’nin septik şoklu hastalar ve hayvanlarda yapılan 
çalışmalarda organ hasarının şiddetini azaltabilmenin yanı sıra 
inflamatuar cevabı düzenleyerek doğal immünitede önemli bir rol 
oynadığı ortaya konmuştur. Birçok klinik gözlemde, enfeksiyon ve 
inflamatuar hastalıkların başlangıç döneminde HDL’nin saatler 
içinde düştüğü göstermektedir.

Amaç: Lipit profilinin yenidoğan sepsisinin tanısında ve 
tedavi etkinliğini değerlendirmede tanısal parametre olarak kulla-
nılabilirliğini araştırmayı amaçladık.

Yöntem: 35 yenidoğan sepsisli hasta ve 35 sağlıklı kontrol 
çalışmaya dâhil edildi. Gruplarda tedavi öncesi ve sonrası HDL, 
LDL, VLDL, T.Kol. ve Trigiserid düzeyleri çalışıldı.

Bulgular: Hasta grubunun tedavi öncesi ve tedavi sonrası 
total kolesterol ve HDL değerleri arasındaki fark istatistiksel 
olarak anlamlı (p<0.001, p<0.0001) iken LDL, VLDL, trigliserit 
arasındaki fark istatistiksel olarak anlamı değildi. Hasta grubu-
nun tedavi öncesi total kolesterol, HDL, LDL, VLDL, trigliserit 
değerlerinin kontrol grubu ile karşılaştırıldığında grupların total 
kolesterol ve HDL sonuçları arasındaki fark istatistiksel ola-
rak anlamlı (p<0.001, p<0.0001) iken; LDL, VLDL, trigliserit 
sonuçları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamı değildi. Hasta 
grubunun tedavi sonrası total kolesterol, HDL, LDL, VLDL, 
trigliserit değerlerinin kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, grup-
ların sonuçları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildi.

Sonuç: Sepsiste oluşan oksidatif stresin özellikle karaciğerde 
mikro dolaşımı bozması sonucu HDL sentezini engelleyerek 
serum HDL düzeyinin düşmesine neden olmaktadır. Literatürdeki 
birçok çalışmada olduğu gibi bizde sepsisli hastalarda serum HDL 
düzeyinin ölçülmesi hastalığın gidişatı ve tedavi etkinliğini değer-
lendirmede önemli bir gösterge olduğunu düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: HDL, LDL, Lipit profili, Yenidoğan sepsisi

Tablo 1. Hasta ve kontrol grubunun lipit profili

Test Hasta grubu
(Tedavi öncesi)

(Ort ± SD

Hasta grubu 
(Tedavi sonrası)

(Ort ± SD)

Kontrol grubu
(Ort ± SD)

Total Kolesterol (mg/dL) 107 ± 26 127 ± 26 126 ± 19

HDL (mg/dL) 14 ± 5 42 ± 8 43 ± 7

LDL (mg/dL) 75 ± 26 68 ± 20 65 ± 15

VLDL (mg/dL) 21 ± 11 18 ± 8 19 ± 7

Trigliserit (mg/dL) 119 ± 36 121 ± 26 108 ± 22

PS012

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI PRETERM 

İNFANTLARDA DOPAMİN İNFÜZYONUNUN TİROİD 

FONKSİYONLARI VE PROLAKTİN DÜZEYLERİNE ETKİSİ

 Sadrettin Ekmen1,  Mehmet Yekta Öncel1,  Halil Değirmencioğlu1, 
 Fatmanur Sarı1,  Nurdan Uraş1,  Uğur Dilmen2

1Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği, Ankara
2Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim Araştırma Hastanesi Yenidoğan Kliniği, Ankara; 

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

Amaç: Çok düşük doğum ağırlıklı pretermlerde dopamin 
infüzyonunun tiroid fonksiyon testleri ve prolaktin düzeyi üzerine 
etkisini belirlemektir. 
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zamanında doğan SGA tanılı ve sağlıklı yenidoğan bebeklerde 
lenfosit/nötrofil oranını araştırmak ve karşılaştırmasını yapmaktır.

Metod: SGA tanımlaması doğum kilosunun doğum haftasına 
göre 10. persentil altında olması olarak belirlendi. Doğum sonrası 
ilk gün içinde tam kan örnekleri venöz yoldan alındı. Lökosit sayı-
sı, lenfosit ve nötrofil düzeyi belirlenerek lenfosit/nötrofil oranı 
hesaplandı. SGA tanılı bebekler ile sağlıklı bebeklerin sonuçları-
nın karşılaştırılmasında istatistiksel yöntem olarak student’s t-testi 
kullanıldı.

Sonuç: Çalışmaya 37 gestasyonel haftadan sonra doğan 223 
yenidoğan alındı. Çalışma grubunu SGA olarak tanımlanan 54 
yenidoğan, kontrol grubunu ise 169 sağlıklı yenidoğan oluşturdu. 
SGA tanılı bebeklerin lenfosit/nötrofil oranı 1.437 iken sağlıklı 
yenidoğan grubunun lenfosit/nötrofil oranı ise 0.873 olarak 
bulundu ve belirlenen farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu 
görüldü (p< 0.05).

Tartışma: Çalışmamız yenidoğan döneminde lenfosit/nötro-
fil oranının değerlendirilmesine yönelik olarak yapılan ilk çalışma-
dır. Bununla beraber SGA tanılı bebeklerde sağlıklı yenidoğanlara 
göre anlamlı olarak yüksek bulunması, lenfosit/nötrofil oranının 
yenidoğan döneminde inflamasyon göstergesi olarak kullanılabi-
leceğini göstermektedir. Tam kan değerlerinden bakılan lenfosit 
ve nötrofil düzeyinin belirlenerek oranının hesaplanması son 
derece basit ve ucuz bir yöntemdir. Bu nedenle yenidoğan döne-
minde kullanılabilirliğinin araştırılması oldukça önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, SGA, lenfosit/nötrofil oranı

PS015

CİDDİ İNDİREKT HİPERBİLİRUBİNEMİSİ OLAN 

YENİDOĞANLARDA BİLİRUBİN DÜZEYLERİNİN VE 

FOTOTERAPİNİN EOZİNOFİL VE ÜRİK ASİT DÜZEYLERİ 

İLE İLİŞKİSİ

 Banu Aydın,  Serdar Beken,  Ayşegül Zenciroğlu,  Dilek Dilli,  Nihan Hoşağası, 
 Nurullah Okumuş
Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Yenidoğan Kliniği

Giriş-Amaç: Yenidoğan sarılığının çocukluk çağı astımının 
sıklık ve şiddetini artırabileceği öne sürülmektedir. Astım, hava 
yollarının kronik inflamatuvar bir hastalığıdır ve eozinofil, len-
fosit, makrofaj, nötrofiller gibi hücreler bu inflamasyonda rol 
oynar. Bu çalışmada yenidoğan döneminde ciddi indirek hiperbi-
lirubinemi (İHB) belirlenen ve fototerapi (FT) verilen olgularda 
bilirubinin ve FT’nin kan eozinofil ve antioksidan moleküller 
olan ürik asit (ÜA) ve albümin düzeylerine etkisinin araştırılması 
amaçlandı. 

Materyal-Metod: Hastanemiz Yenidoğan Yoğun Bakım 
Ünitesi’nde Ocak 2008-Aralık 2012 arasında, sarılık dışında 
sorunu olmayan, total serum bilirubin (TSB) düzeyleri >=20 mg/
dl olan ve AAP kriterlerine göre yatış gerektiren toplam 306 term 
hasta (Grup-1) ile; bu grupla yaş ve cinsiyet uyumlu, FT gerektir-
meyen sarılığı olan toplam 295 olgu (Grup-2) retrospektif ince-
lendi. Hemoglobin (Hb), lökosit, lenfosit ve eozinofil, bilirubin, 
ÜA, albümin kan değerleri gruplar arasında, ayrıca Grup-1’de FT 
öncesi ve sonrası karşılaştırıldı.

Bulgular: Grup 1’de; hastaneye yatış yaşı 5 (1-12) gündü, 
olguların tümü FT almıştı (2.8±1.6 gn), sarılığın en sık nedeni 
ABO uygunsuzluğuydu (n=88, %28.7). Grup-2’deki olguların 

uygulanmaktadır. Proflaktik surfaktan ise klinisyenin kararına 
göre uygulanmıştır. Proflaktik surfaktan uygulanan PS+NIPPV 
grubu ve proflaktik surfaktan uygulanmayan NIPPV grubundaki 
vakaların özellikleri takip formlarına prospektif olarak kayde-
dildi. Doğum odasında canlandırma sırasında entübe edilenler, 
solunum sıkıntısı bulgusu olmayanlar, major konjenital ano-
mali bebekler, 5.dakika apgar skoru <3 olanlar ve dış merkezde 
doğarak sevkle gelen bebekler çalışma dışı bırakıldı. PS+NIPPV 
grubundaki bebeklere INSURE yöntemiyle sürfaktan uygulandı 
(proctant alfa 200 mg/kg). Her iki gruptaki bebeklere protokole 
uygun olarak binazal kanül ile NIPPV uygulandı. Hastalarda 
birincil olarak yaşamın ilk 72 saatinde invaziv mekanik ventilas-
yon gereksinimi, ikincil olarak neonatal mortlite ve morbiditeler 
değerlendirildi.

Bulgular: Çalışma süresince kriterleri karşılayan toplam 60 
bebek çalışmaya alındı. Gruplara 30’ar bebek randomize edildi. 
Her iki grup arasında antenatal steroid uygulanması, uzamış 
membran rüptürü, kaorioamnionit açısından fark yoktu. İlk 
3 gün içerisinde invaziv mekanik ventilasyon gereksinimi ile 
NIPPV başarısızlık oranı tüm hastalar için %54,2 olarak tespit 
edildi. Proflaktik surfaktan uygulanan grupta NIPPV başarı-
sızlık oranı %36,6. Proflaktik surfaktan uygulanmayan grupta 
NIPPV başarısızlık oranı %70’di. Her iki grup arasında ilk hafta 
içerisinde invaziv mekanik ventilasyon gereksiniminde anlamlı 
fark bulunmuştur (p<0,05). Uzun dönem komplikasyonlar için 
bakıldığında proflaktik surfaktan uygulanan ve uygulanmayan 
gruplar arasında BPD, oksijen tedavi süreleri açısından anlamlı 
fark bulunmamıştır. NIPPV başarısızlık oranları gestasyon haftası 
ve doğum ağırlığı azaldıkça artmaktaydı. 28 gestasyon haftasından 
daha küçük prematüre yenidoğanlarda NIPPV başarısızlık oran-
ları anlamlı olarak daha yüksekti (p<0.05). Benzer şekilde doğum 
ağırlığı <1000 gr olan prematüre yenidoğanlarda NIPPV başa-
rısızlık oranları anlamlı olarak daha yüksekti (p<0.05). NIPPV 
başarısız grupta PDA, IVH, erken neonatal sepsis ve BPD anlamlı 
olarak daha sık iken (p<0,05), NEC ve ROP açısından fark yoktu. 

Yorum: Profilaktik surfaktan verilerek NIPPV uygulamasının 
BPD ve oksijen tedavi süreleri üzerine etkisi yokken ilk bir hafta 
içerisinde invaziv mekanik ventilasyon gereksinimini azalttığı 
ortaya konulmuştur. NIPPV başarısız olan grupta PDA, IVH, 
erken neonatal sepsis ve BPD ile birlikteliği daha sık olarak tespit 
edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Respratuar Distress Sendromu (RDS), Nazal Aralıklı Pozitif 
Basınçlı Solutma (NIPPV)

PS014

SGA TANILI YENİDOĞAN BEBEKLERDE LENFOSİT/

NÖTROFİL ORANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

 Osman Öztekin1,  Salih Kalay2,  Ahmet Afşin Kundak3,  Cüneyt Tayman1, 
 Fatma Akci3

1Denizli Devlet Hastanesi, Neonatoloji
2Kahramanmaraş Necip Fazıl Kısakürek Şehir Hastanesi, Neonatoloji
3Afyon Kocatepe Tıp Fakütesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji

Amaç: Yapılan çalışmalarda Small for gestational age (SGA) 
bebeklerin annelerinde aşırı inflamatuar reaksiyon geliştiği göste-
rilmiştir. Yapılan erişkin çalışmalarında lenfosit/nötrofil oranının 
sistemik inflamasyonun bir göstergesi olduğu bildirilmiş olmakla 
beraber yenidoğan döneminde lenfosit/nötrofil oranının değer-
lendirilmesine yönelik bir çalışma yoktur. Bu çalışmanın amacı 
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grubuna enfeksiyon ve enflamasyonla, vaskülopati grubuna enfla-
masyon olmadan enfakt varlığı, perivillöz fibrin birikimi, trom-
boz, desidual kanama ve sinsityal düğümde artış olanlar dahil 
edildi. Olgularda doğum salonu resusitasyon (DSR) ve meka-
nik ventilatör (MV) gereksinimi, erken neonatal sepsis (ENS), 
bronkopulmoner displazi (BPD), nekrotizan enterokolit (NEK), 
intraventriküler kanama (İVK), patent duktus arteriozus (PDA), 
prematüre retinopatisi (ROP) varlığı ve mortalite kaydedildi.

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 30 plasenta patolojisinden 
5’i (%16.6) normal, 6 ‘sı (%20) KA, 19’u (%63.4) VP histopa-
tolojisi özelliğindeydi. VP ve KA grubunda DSR gereksinimi 
sırasıyla %57.8, %50, MV gereksinimi ise sırasıyla %73.6, %100 
iken normal plasental patoloji olan olgularda bu oranlar sırasıyla 
%20 ve %60 bulundu. 

KA grubunda ENS %83.3 iken, normal plasenta patolojisi 
grubunda ENS saptanmadı. Normal plasenta patolojisi olan 
grupta ROP saptanmadı. Plasenta patolojisi ve hasta morbidite ile 
mortalite ilişkisi Tablo 1’de verilmiştir. 

Sonuçlar: Plasental inceleme yenidoğanda nedeni belirsiz 
klinik problemlere katkı sağlamaktadır. Bu konuda iyi planlan-
mış, geniş serili araştırmalar yapılması patoloji-klinik ilişkisini 
gösterebilecektir.
Anahtar Kelimeler: Prematürite, Plasenta Patolojisi, Perinatal Morbidite

Tablo 1. Normal, VP, KA Plasenta patolojisi ve hasta morbidite ile 
mortalite ilişkisi

Normal 
(%)(5)

Vaskülopati 
(%)(19)

Koryoamniyonit 
(%) (6)

DSR 20 57,8 50

MV 60 73,6 100

ENS 0 36,8 83,3

İVK 20 15,7 33,3

NEK 20 42,1 33,3

ROP 0 15,7 33,3

PDA 40 31,5 0

BPD 20 21,6 33,3

Mortalite 20 15,7 33,3

PS017

DÜŞÜK MALİYETLİ EV-TİPİ FOTOTERAPİ 

CİHAZININ KONVANSİYONAL FOTOTERAPİ İLE 

KARŞILAŞTIRILMASI

 Servet Özkiraz1,  Aygen Yılmaz2,  Abdullah Barış Akcan3,  Murat Canpolat4

1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim 

Dalı, Ankara
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji 

Bilim Dalı, Antalya
3Aydın Devlet Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı, Aydın
4Akdeniz Üniversitesi Tıp Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı, Antalya

Amaç: Tasarımı ve imalatı tarafımızca yapılan düşük mali-
yetli ev-tipi LED fototerapi cihazının indirekt hiperbilirubinemi 
(İHB) tedavisinde etkinliğinin konvansiyonel fototerapi cihazı ile 
karşılaştırılmasıdır.

tümü fizyolojik sarılıklıydı. FT öncesi; Grup 1’de Grup 2’ye göre 
TSB ve lenfosit düzeyleri önemli yüksek (sırayla p=0.001, 0.004), 
Hb düzeyleri düşük saptandı (p=0.001). Eozinofil düzeyleri Grup 
1’de nümerik olarak düşüktü, ancak istatistiksel fark bulunmadı 
(p=0.05). Grup 1’de FT sonrasında FT öncesine göre Hb, lökosit, 
albümin ve ÜA düzeyleri daha düşük, eozinofil düzeyleri daha 
yüksekti (p=0.001) (Tablo). Grup 1’de FT öncesi; TSB ile len-
fosit (r=-0.182, p=0.001) ve eozinofil (r= -0.125, p=0.029) ara-
sında negatif; albümin ile (r= 0.229, p=0.000) pozitif korelasyon 
saptandı. TSB ile ÜA arasında anlamlı bir ilişki yoktu. Grup 1’de 
FT sonrası TSB ile eozinofil (r=0.148, p=0.02) arasında pozitif 
korelasyon bulundu. 

Tartışma: Yenidoğan döneminde sarılığı olan ve/veya bu 
nedenle FT alan olgularda sarılık geçirmeyen yenidoğanlara 
göre ileri dönemlerde astım gelişme riskinin arttığı bildirilmiştir. 
Bilirubin ciddi nörotoksik etkisi yanında antioksidan etkiye de 
sahiptir, fakat hangi serum düzeyinde hangi etkinin ön planda 
olduğu belirsizdir. Çalışmamızda, FT sonrasında eozinofil düzey-
lerinin daha yüksek, serum albümin ve ÜA düzeylerinin daha 
düşük bulunması, FT’nin antioksidan kapasiteyi azaltabileceğini 
düşündürmektedir. FT alması gereken ciddi İHB’si olan yenido-
ğanların ileri dönemlerde allerjik hastalık gelişme riski açısından 
izlenmesi gerekebilir.
Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, indirek hiperbilirubinemi, fototerapi, eozinofil

Tabo 1. Grup 1’de FT öncesi ve sonrası kan parametreleri

FT öncesi FT sonrası p

TSB (mg/dl) 23.4±4.0 10.0±2.2 0.001

Hb (g/dl) 15.6±2.8 13.8±2.4 0.001

Lökosit (/mm3) 12675±6729 11040±3640 0.001

Lenfosit (/mm3) 5124.3±3792.0 4953.7±2026.2 0.506

Eozinofil (/mm3) 407.2±243.7 506.4±357.8 0.001

Albümin (g/dl) 3.2±0.4 3.0±0.4 0.001

Ürik asit (mg/dl) 4.3±1.3 3.4±1.0 0.001

CRP (mg/L) 20.4±6.9 4.3±3.6 0.507

TSB: Total serum bilirubin, Hb, hemoglobin

PS016

YENİDOĞAN MORBİDİTELERİNİN GİZLİ TANIĞI 

PLASENTA: PATOLOJİ- PERİNATAL MORBİDİTE İLİŞKİSİ

 Ufuk Çakır1,  Serdar Alan1,  Duran Yıldız1,  Dilek Kahvecioğlu1,  Ömer Erdeve1, 
 Aylin Okcu Heper2,  Begüm Atasay1,  Saadet Arsan1

1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonataloji 

Bilim Dalı.
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Giriş - Amaç: Çalışmamızda plasenta histopatolojisi ince-
lenerek saptanan korioamnionit veya vaskülopati bulgularının 
erken neonatal morbiditelerle ilişkisinin araştırılması amaçlandı.

Yöntem ve Gereçler:Yenidoğan yoğun bakım ünitesine yatan 
30, <34 haftada doğan prematüre yenidoğanın plasentası his-
topatolojik olarak incelendi. Hastaların demografik özellikleri, 
erken dönem morbiditeleri ve plasenta patolojileri kaydedildi. 
Plasenta bulgularına göre olgular koryoamniyonit (KA), vaskülo-
pati (VP) ve normal (N)olarak 3 gruba ayrıldı. Koryoamniyonit 
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PS018

FARKLI SURFAKTAN TİPLERİNİN VE UYGULAMA 

ŞEKİLLERİNİN SEREBRAL OKSİJENİZASYON ÜZERİNE 

ETKSİNİN NEAR İNFRARED SPEKTROSKOPİ İLE 

DEĞERLENDİRİLMESİ

 Hayriye Gözde Kanmaz Kutman1,  Serife Suna Oğuz1,  Zeynep Eras2, 
 Fuat Emre Canpolat1,  Uğur Dilmen1

1Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi
2Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gelişimsel Pediatri Ünitesi

Giriş/Amaç: Surfaktanın trakea içerisine uygulanması sıra-
sında geçici bir solunum yolu obstrüksiyonu meydana gelmekte 
ve bu obstrüksiyon serebral oksijenizasyonda akut değişikliklere 
neden olmaktadır. Bu çalışma ile 2 farklı surfaktan tipi ve 3 farklı 
surfaktan uygulama tekniğinin serebral oksijenizasyona olan etki-
sini near infrared spektroskopi (NIRS) yöntemi ile araştırmayı 
amaçladık.

Yöntem: Klinik ve laboratuvar bulguları ile RDS tanısı alan 
34 hafta altındaki preterm bebekler çalışmaya dahil edildi. 200 
mg/kg poractant alfa veya 100 mg/kg beractant 3 farklı teknik 
ile uygulandı. 1. gruba tek lümenli endotrakeal (ET) tüp ile, 2. 
gruba çift lümen ET tüp ile ve 3. gruba spontan solunum esna-
sında ince nasogastrik kateter ile surfaktan tedavisi uygulandı. 
Surfaktan tedavisine ihtiyaç duymayan ve nCPAP ile stabilize 
olan 20 bebek ise kontrol grubunu oluşturdu. Nabız ve saturasyon 
pulse oksimetre ile sürekli monitorize edildi. Rejyonel serebral 
oksijenizasyonu (rScO2) ve rölatif fraksiyonel doku oksijen eks-
traksiyonu (cFTOE) INVOS3100 NIRS cihazi ile ölçüldü. NIRS 
monitorizasyonu surfaktan uygulamasından 15 dk önce başlandı, 
uygulama sırasında ve uygulamadan sonra 6. Saat monitörizas-
yona devam edildi. Veriler sürekli olarak izlendi 15 saniyede bir 
kayıt alındı.

Bulgular: Toplam 69 bebek çalışmaya dahil edildi, 25 bebek 
beractant ve 24 infant poractant ile tedavi edildi. Çalışmaya dahil 
edilen 20 bebeğe surfaktan uygulanmadı. Surfaktan 20 bebeğe tek 
lümen tüp ile, 16 bebeğe çift lümen tüp ile ve 13 bebeğe spontan 
solunum esnasında uygulandı. Gestasyonel yaş, doğum ağırlığı, 
cinsiyet ve perinatal risk faktörleri gruplar arasında benzer olarak 
bulundu (p>0.05). Ortalama rScO2 ve cFTOE değerleri surfak-
tan uygulaması önecesinde, uygulama sırasında ve sonrasında her 
üç grupta benzerdi (p>0.05). Surfaktan uygulaması sırasında her 
üç grupta da kısa süreli ancak anlamlı saturasyon ve rScO2 düşü-
şü, cFTOE değerlerinde ise artış izlendi (p<0.05).

Sonuç: Surfaktan uygulaması sırasında serebral oksijenizas-
yonda anlamlı değişiklikler meydana gelmekle birlikte bu deği-
şiklikler uygulanan surfaktan tipinden ve uygulama yönteminden 
bağımsızdır.
Anahtar Kelimeler: prematürite, surfaktan, near infrared spektroskopi

Hastalar ve Metod: Ev-tipi FT ünitesi katlanabilir plastik 
tünel içine döşenmiş fleksible LED striplerinden 470 nm maksi-
mum yoğunlukta mavi ışık üreten, 50 cm uzunluk, 34 cm genişlik 
ve 36 cm yüksekliğinde olacak şekilde tasarlanmıştır. İrradyansı 
16-20 μWcm2nm-1 olarak ölçülmüştür. Çalışmaya Amerikan 
Pediatri Akademisi (AAP) kılavuzuna göre FT ihtiyacı olan non-
hemolitik sarılıklı, term, doğum ağırlığı (DA) >2500 gr. üzerinde 
olan 50 hasta alındı. Hastalar randomize edilerek Ev-tipi FT ve 
konvansiyonel FT (2 adet mavi floresan ve 2 adet halojen lamba) 
cihazlarına yatırılarak tedavi başlandı. Tedavinin 6. ve 24. saatinde 
total bilirubin (TB) düzeyleri ölçülerek bilirubin düşüş hızları 
hesaplandı.

Sonuçlar: Her iki grubun DH, DA ve yatış saatleri arasında 
fark yoktu. Hastaların hiçbirinde FT komplikasyonu izlenmedi. 
Bilirubin düşüş hızları arasında fark gözlenmedi (Tablo 1).

Tartışma: Yenidoğan sarılığı yenidoğan döneminde hastane-
ye en sık yatış nedenidir. Hastanede FT uygulamasının bebekte 
hastane enfeksiyonu ve annede ayrılık kaygısı riskini artırdığı 
bilinmektedir. Ülkemizde evde FT hizmeti uygulanmakta ve 
tedavi ücreti SGK tarafından karşılanmaktadır. Ev-tipi FT cihazı-
mızın konvansiyonal FT cihazı kadar etkili olduğu görülmüştür. 
Ülkemizde satılan LED FT cihazlarınının ortalama fiyatı yaklaşık 
4000-5000 TL civarındadır. Yaklaşık maliyeti %10 kadar olan ve 
etkin olduğu gösterilen bu cihazın kullanımı tedavi maliyetini 
düşürecek ve hastanede yatış komplikasyonlarını önleyecektir.
Anahtar Kelimeler: Evde fototerapi, yenidoğan sarılığı

Şekil 1. Ev-tipi FT cihazı

Tablo 1. Grupların tedavi sonuçlarının karşılaştırılması

Konvansiyonal 
(n:25)

Ev-tipi FT 
(n:25)

p

Yatış TB (mg/dL) 18.07±0.31 18.31±0.31 0.782

6.saat TB (mg/dL) 16.49±0.25 17.00±0.35 0.250

24.saat TB (mg/dL) 14.00±0.34 13.40±0.37 0.252

6. saatte TB düşüş hızı (mg/dL/saat) 0.25±0.04 0.22±0.02 0.748

24. saatte TB düşüş hızı (mg/dL/saat) 0.17±0.02 0.20±0.01 0.104
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Tablo 1

Normal Patolojik p OR (%95 GA)

Doğum Haftası 31,43±3,1 32,12±3,44 0,448

Doğum Kilosu 1850,87±
755,68

1804,3±
818,07

0,830

Cinsiyeti Erkek
Kız

11 %47
12 %52

18 %56
15 %44

0,621 1,1 (0,37-3,19)

Doğum Haftası 28>Hafta
28<Hafta

18 %78
5 %22

27 %81
6 %18

0,742 0,8 (0,21-3,02)

Doğum Haftası 32>Hafta
32<Hafta

8 %35
15 %65

13 %40
20 %60

0726 0,82 (0,27-2,48)

Doğum Kilosu >1000gr
<1000gr

20 %87
3 %13

29 %87
4 %13

0,918 0,91 (0,18-4,54)

Doğum Kilosu >1500gr
<1500gr

17 %74
6 %26

17 %52
16 %48

0,918 0,91 (0,18-4,54)

Entübasyon 13 %56 20 %60 0,760 1,18 (0,4-3,48)

CPAP/HOOD 20 %86 30 %90 0,638 1,5 (0,27-8,19)

Fototerapi (+) 17 %73 26 %78 0,671 1,31 (0,37-4,58)

Hipotoni 17 %80 25 %75 0,654 0,73 (0,19-2,88)

USG Bulgusu 3 %13 6 %18 0,607 1,48 (0,33-6,65)

Hidramnioz Yok 22 %95 27 %82

Hidramnioz Oligohidramnioz 1 %4 4 %12 0,380 3,26 
(0,34-31,33)

Hidramnioz Polihidramniyoz 0 %0 2 %6 0,499 4,1 (0,19-89,71)

Erken Membran 
Rüptürü

1 %4 4 %6 0,779 1,42 
(0,12-16,65)

Koryoamniyonit 1 %4 4 %6 0,779 1,42 
(0,12-16,65)

Gebelikte 
Enfeksiyon

0 %0 1 %3 0,400 2,17 (0,08-55,6)

Apne 6 %26 7 %21 0,671 0,76 (0,22-2,66)

Konvülziyon 1 %4 2 %6 0,779 1,42 
(0,12-16,65)

USG Bulgusu 6 %26 5 %15 0,311” 0,51 (0,13-1,91)

Akraba Evliliği 1 %4 4 %12 0,316 3,03 (0,31-29,1)

Antenatal Steroid 2 %8 3 %9 0,959 1,05 (0,16-6,84)

Antenatal 
Kortikosteroid

5 %21 1 %3 0,026 0,11 (0,1-1,04)

Annenin Kronik 
Hastalığı

7 %30 4 %12 0,090 0,31 (0,0-1,24)

Mekonyumlu 
Doğum

2 %8 3 %9 0,959 1,05 (016-6,84)

Preeklampsi 2 %8 1 %3 0,354 0,03 (0-0,51)

Anemi 2 %8 8 %24 0,135 3,36 
(0,64-17,58)

Anne Yaşı 29,38±6,22 28,44±4,79

PS020

YENİDOĞAN SEPSİSİ TANISINDA SERUM 

LAKTOFERRİN VE HUMAN BETA DEFENSİN-2 

DÜZEYLERİ

 Şahin Takcı,  Şule Yiğit,  Ayşe Korkmaz,  Murat Yurdakök
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalı, Ankara

Sepsis yenidoğan bebekler için önemli bir morbidite ve mor-
talite nedenidir, bu nedenle tanı ve tedavisi acildir. Kesin tanısı 
kan kültüründe bakteri üremesinin gösterilmesi ile konulur. Fakat 

PS019

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDEKİ 

PRETERM BEBEKLERİN PRECHTL ANALİZİ YÖNTEMİ 

İLE DEĞERLENDİRİLMESİ VE RİSK FAKTÖRLERİYLE 

İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ

 Canan Kocaman Yıldırım1,  Turgay Altunalan2,  Fazilet Metin1

1Erdem Hastahanesi, İstanbul
2Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı, İstanbul

Amaç: Bebeklerin ilk 5 ayındaki spontan hareket yetenekleri, 
nörogelişimsel durumlarının en güçlü belirtisidir. Prechtl analizi 
yöntemi ile genel hareketlerin çeşitliliği, akıcılığı,hızı, orta hatta 
olan pozisyonu, başlangıç ve bitiş zamanlaması değerlendirilir. Bu 
çalışmada; nörogelişimsel açıdan risk faktörleri bulunan bebekler-
de hangi risk faktörlerinin spontan hareket yeteneklerini olumsuz 
etkilediğini belirlemeyi amaçladık.

Gereç-Yöntem: Çalışmaya Ağustos 2011-Aralık 2012 yılları 
arasında Erdem Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım ünitesinde 
yatan 92 riskli preterm bebeğe doğumdan en az on gün sonra yak-
laşık 1 metre uzaklıktan tripodlu dijital kamera ile en az 20 dakika 
süresince video kayıdı yapıldı. Kayıt sırasında ağlayan bebekler, 
sedatif ajan kullananlar, metabolik hastalığı, ağır asfiksi, intrakran-
yal evre 3-4 kanaması, malformasyonu bulunanlar, brakiyal pleksus 
paralizisi olan vakalar dışlanarak 56 riskli preterm bebek çalışmaya 
dahil edildi. Anne yaşı, oligohidramnioz, polihidramniyoz, erken 
membran rüptürü, koryoamniyonit, gebelikte enfeksiyon, akraba 
evliliği, antenatal kortikosteroid kullanımı, annenin kronik hasta-
lığı, preeklampsi, eklampsi, doğum haftası, doğum kilosu, Apgar 
skoru, mekonyumlu doğum, ventilatör desteği alma süresi, hiperbi-
lirubinemi, anormal tonus, kranyal ultrason patolojisi, apne, anemi 
varlığı ile spontan hareket yeteneğinin durumu değerlendirildi. 
Prechtl uygulama sertifikası olan bir çocuk nörolojisi uzmanı ve 
bir fizyoterapist tarafından video görüntüleri izlendi. Risk faktör-
leri neonatolog tarafından hazırlanan epikrizlerden retrospektif 
olarak elde edildi. İstatistiksel analizler NCSS (NumberCruncher 
Statistical System) 2007 Statistical Software (Utah, USA) paket 
programı kullanıldı. Normal dağılım göstermeyen değişkenlerin 
ikili grupların karşılaştırmasında Mann-Whitney-U, normal dağılım 
gösteren değişkenlerin ikili grupların karşılaştırmasında bağımsız t 
testi, nitel verilerin karşılaştırmalarında ki-kare ve Fisher gerçeklik 
testi, göreceli orantı (oddsRatio) kullanıldı. Sonuçlar, anlamlılık 
p<0,05 düzeyinde,%95 lik güven aralığında değerlendirildi.

Bulgular: Prechtl analizi uygulanan 56 bebekten (29 erkek,27 
kız) 33’ ünün (%58) spontan hareket yeteneği patolojik ( doğum 
haftası 32,12±3,44, doğum kilosu 1804,3±818,07), 23’ ünün 
(%42), (doğum haftası 31,43±3,1 doğum kilosu 1850,87±755) 
normal bulundu. Akraba evliliği, oligohidramnioz /polihidramni-
yoz, gebelikte enfeksiyon geçirme, <32 hafta, <1500gr doğanlar, 
fototerapi,solunum desteği alma, anormal kranyal ultrason bulgu-
su, anemi,hipotonisite durumunda Prechtl sonucu patolojik olma 
riski normal grupdan daha yüksek bulundu.(Tablo 1)

Sonuç: Genel hareket yetenekleri ileriki dönem motor ve 
mental gelişim hakkında tahminde bulunmamız için değerli 
veriler sağlamaktadır. Buna etki eden risk faktörlerinin bilinmesi 
hangi bebeklerin daha yüksek riske sahip olduğunu öngörmede ve 
yüksek riskli bebeklerin erken müdehale programına alınmaların-
da yol gösterici olabilir.
Anahtar Kelimeler: prechtl, preterm, risk faktörleri, riskli bebek
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göz önünde bulundurularak, oral ibuprofen ile kapatma tedavisi 
verildi. Tedavi kararında değerlendirilen klinik bulgular, solunum 
sıkıntısında artış gözlenmesi, ventilator parametrelerinde artış 
gereksinimi, metabolik asidoz, apne, hiperdinamik prekordi-
yum, sıçrayıcı nabız, devamlı ya da sistolik ejeksiyon üfürümü, 
hipotansiyon, akciğer grafisinde pulmoner ödem görünümü ya 
da endotrakeal tüpten pembe renkli sekresyon gözlenmesi idi. 
Bebeklerden, 48-72. saatlerinde ve 5-7. günlerinde serum BNP ve 
ET1 düzeyleri için 1cc kan alındı.

Bulgular: Olguların ortalama doğum ağırlığı 1368,1±347,5 
(700-2070) g, ortalama gestasyonel yaşı 29,7±1,5 (27-32) hafta 
idi. Olguların 30’u (%63) erkekti. Olguların 27’sinde (%56,2) 
PDA saptanmazken (grup 1), 9’unda (%18,8) spontan kapanan 
PDA (grup 2), 12’sinde (%25) tedavi gerektiren PDA (grup 
3) vardı. Gruplara göre ortalama serum BNP ve ET1 düzeyleri 
Tablo 1’de, gruplara göre karşılaştırmalı p değerleri Tablo 2’de 
gösterildi. 48-72. saatte serum BNP düzeylerinin tanısal duyar-
lılığı ROC eğrisi ile incelendiğinde, eğri altında kalan alan 0,811 
olarak bulundu. 48-72. saatte, plazma BNP >149,7 pg/ml iken, 
tedavi kararı %91,7 duyarlılık ve %73,2 özgüllük ile öngörül-
mekteydi. Serum ET1 düzeyleri, serum BNP düzeyleri ile korele 
değildi (p<0,05). 48-72. saatte serum ortalama ET1 düzeyleri 
bakımından gruplar arası istatistiksel olarak anlamlı bir fark sap-
tanmazken, 5-7. günde, spontan kapanma sağlanan grupta, PDA 
saptanmayanlara göre istatistiksel olarak anlamlı derecede daha 
yüksek bulundu (p<0,05). 

Sonuç: 48-72. saatte serum BNP düzeyleri, duyarlılık ve 
özgüllüğünün yüksek olması nedeniyle, ekokardiyografiye eri-
şimin mümkün olmadığı merkezlerde ya da ekokardiyografik 
bulguları sınırda olan bebeklerde, tedavi kararını öngörmek için 
kullanılabilir. Serum ET1 düzeyleri, PDA’lı olgularda tedavi 
gereksinimini öngören bir belirteç değildir. Serum ET1 düzeyleri-
nin spontan kapanma sağlanan olgularda patogeneze katkısı daha 
ileri çalışmalar ile incelenmelidir.
Anahtar Kelimeler: BNP, endotelin-1, Patent duktus arteriosus

Tablo1. 48-72. saatlerde ve 5-7. günde gruplara göre or talama serum BNP 
ve ET1 düzeyleri (Or talama±SD (Aralık))

Grup1
(n=27)

Grup 2
(n=9)

Grup 3
(n=12)

p

BNP 
(48-72. saat)
(pg/ml)

198,3±470,3
(medyan:68,5)

(10-2112)

287±1105,8
(medyan:30)
(10-3368)

749±803,6
(medyan:511)

(31-2554)

0,0001 
***

BNP
(5-7. gün)
(pg/ml)

51,4±163,1
(medyan:34,5)

(10-830)

547±923
(medyan:65,5)

(10-2347)

259±324,5
(medyan:160)

(10-982)

0,0001 
***

ET1 
(48-72. saat)
(pg/ml)

2,21±0,98
(medyan:2,02)

1,03-5,22

2,94±1,30
(medyan:2,70)

1,17-5,77

2,23±0,69
(medyan:2,01)

1,45-4,04

0,114

ET1
(5-7. gün)
(pg/ml)

2,17±1,64
(medyan:1,72)

1,16-9,78

3,44±3,08
(medyan:2,71)

1,85-11,58

2,34±1,12
(medyan:1,68)

1,18-4,78

0,035
*

sepsise özgü belirti ve bulguların olmaması, kan kültürlerinin 
sonuçlanmasının zaman alması, yanlış negatif sonuçlanabilmesi 
tanıyı güçleştirmektedir. Daha hızlı ve kesin tanı koyabilmek 
için çeşitli laboratuvar yöntemleri geliştirilmeye çalışılmaktadır. 
Araştırılan belirteçlerin bazıları antimikrobiyal polipeptidler ve 
nötrofil aktivasyon ürünleridir. Bu çalışmada serum C-reaktif pro-
tein (CRP), prokalsitonin (PK), periferik yaymada immatür/total 
(İ/T) nötrofil oranları ile serum kalgranulin A (S100A8), kalgra-
nulin C (S100A12), human Beta defensin 2 (hBD-2), laktoferrin 
düzeylerinin yenidoğan sepsisindeki tanısal etkinlikleri araştırıldı.

Çalışmaya Ocak 2011-Eylül 2013 tarihleri arasında Hacettepe 
Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi yenidoğan yoğun 
bakım ünitesinde yatan kan kültürü ile kanıtlanmış 43 yenidoğan 
sepsisi tanılı bebekle 43 kontrol hastası alındı. 

Sepsis ve kontrol grubunun ortalama doğum ağırlıkları, orta-
lama gebelik haftaları arasında farklılık yoktu. Sepsis tanılı has-
talarda İ/T oranı, serum CRP, PK, laktoferrin, hBD-2 düzeyleri 
kontrol grubuna göre artmış olarak saptandı. Sepsis ve kontrol 
grupları arasında serum kalgranulin A ve kalgranulin C düzey-
leri arasında fark saptanmadı. Sepsis tanısı için en uygun kesim 
noktası değerleri CRP için 0.77 mg/dL (duyarlılık %79, özgüllük 
%92), PK için 0.82 ng/mL (duyarlılık %69, özgüllük %87), İ/T 
oranı için 0.13 (duyarlılık %69, özgüllük %64), laktoferrin için 
4.84 U/mL (duyarlılık %39, özgüllük %93), hBD-2 için 938 pg/
mL (duyarlılık %59, özgüllük %77) olarak bulundu. CRP, PK ve 
İ/T oranının pozitif tahmin değerleri (PTD) sırasıyla %91, %82, 
%63, negatif tahmin değerleri (NTD) %79.5, %71, %69; lakto-
ferrin ve hBD-2’nin PTD’leri %85, %72, NTD’leri %60, %65’idi. 
Yenidoğan sepsisi tanısı için duyarlılığı ve özgüllüğü en yüksek 
parametrenin CRP olduğu görüldü. Serum laktoferrin düzeyinin 
duyarlılığı düşük olmasına karşın özgüllüğü yüksekti, özgüllüğü 
%93 olarak belirlendi.Laktoferrin ve hBD-2’nin halen yaygın 
olarak kullanılan parametreler üzerine ek katkısı gözlenmemiştir.
Anahtar Kelimeler: human beta defensin-2, laktoferrin, sepsis, yenidoğan

PS021

PATENT DUKTUS ARTERİOZUSLU BEBEKLERDE 

SERUM BNP VE ENDOTELİN-1 DÜZEYLERİ

 Defne Engür1,  Münevver Kaynak Türkmen1,  Murat Deveci2,  Çiğdem Yenisey3

1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Neonatoloji Bilim Dalı, Aydın
2Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Kardiyoloji Bilim Dalı, Aydın
3Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Aydın

Amaç: Patent duktus arteriozus (PDA) tanısının, erken post-
natal dönemde, serumdan bakılacak bir belirteç ile doğrulanması 
ve medikal tedaviye yanıt vermeyecek olguların öngörülmesi, 
bu olguların prognozuna olumlu yönde katkıda bulunacaktır. 
Çalışmamızın amacı, PDA’lı bebeklerde erken postnatal dönem-
de serum beyin natriüretik peptid (BNP) ve endotelin-1 (ET1) 
düzeylerini incelemektir.

Gereç-Yöntem: 1 Aralık 2011-1 Kasım 2012 tarihlerin-
de, Adnan Menderes Üniversitesi Yenidoğan Yoğun Bakım 
Ünitesi’nde izlenen 32 hafta ve altındaki 48 preterm bebek çalış-
maya dahil edildi. Bebekler, 48-72. saatlerinde PDA açısından 
çocuk kardiyoloğu tarafından değerlendirildi, ekokardiyografik 
inceleme yapıldı. Duktus çapı >=1,4 mm, LA/Ao >=1:1,4, 
aortada diastolik akım varlığı, pulmoner arterde diastolik akım 
>=0,20 m/sn olan olgular hemodinamik olarak anlamlı (ha) 
PDA kabul edildi. HaPDA saptanan olgulara, klinik bulguları da 
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doğum ve ilişkili sorunlar nedeniyle anksiyete düzeyi yüksek 
annelerine gerekli psikolojik desteği de vermeyi unutmamak gere-
kir, çünkü annelerin duygu durumu geç pretermlerin nörolojik, 
bilişsel ve kognitif gelişimlerini etkilemektedir.
Anahtar Kelimeler: Geç pretermler, beslenme sorunları, maternal anksiyete, 
nörogelişimsel değerlendirme

PS023

PETERM YENİDOĞANLARDA KORDON KANI VE 

ARDIŞIK KAN KİTOTRİOSİDAZ DÜZEYLERİNİN 

SOLUNUMSAL MORBİDİTE İLE İLİŞKİSİ

 Sezgin Güneş1,   Mehmet Yalaz1,  Eser Sözmen2,  Deniz Gönülal1, 
 Özge Altun Köroğlu1,  Nilgün Kültürsay1

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim 

Dalı, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, İzmir

Amaç: Kitotriozidaz, esas olarak aktive makrofajlar ve nötro-
fillerden salgılanan inflamatuvar bir proteindir. Yenidoğanlarda 
yapılan sınırlı sayıda çalışmada yüksek kitotriozidaz düzeyle-
rinin mantar enfeksiyonları ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. 
Inflamasyon ile yakından ilişkili olan bronkopulmoner displazi 
(BPD) ve respiratuvar distres sendromu gibi hastalıklarda; kitotri-
ozidaz düzeyleri erken dönemde pro-inflamatuar tablonun ortaya 
konulması ve hastaların prognozunu açısından bilgi verici olabilir. 
Ayrıca bu hastalıkların patogenezinde makrofaj ve nötrofillerin 
katılımı göstermek de kitotriozidaz düzeylerinin ölçümüyle müm-
kün olabilir. Bu çalışmada doğumdan itibaren prospektif olarak 
ölçülen kitotriozidaz düzeylerinin preterm bebeklerin solunumsal 
morbiditeleri ile ilişkisi araştırılmıştır. 

Yöntem: Hastanemizde doğan ve gestasyonel yaş 32 haftanın 
altında olan 35 preterm bebekte kordon kanı ve ardışık olarak 
alınan kan örneklerinde (24. Saat, 72. Saat, 7. Gün, 14. Gün ve 
postkonsepsiyonel 36. Hafta) kitotriozidaz düzeyleri analiz edil-
di. Çalışmaya dahil edilen tüm olgular yenidoğan yoğun bakım 
ünitemize yatırılarak solunumsal destek tedavilerine ihtiyaçları, 
BPD ve mortalite açısından prospektif olarak izlendi. Çalışma 
grubunun doğumdaki hastalıklarının ağırlığı ilk 12 saatte yapılan 
SNAPPE_II skorlaması ile değerlendirildi. 

Bulgular: Kordon kanı kitotriozidaz düzeyleri gebelik yaşı ve 
doğum ağırlığı ile pozitif korelasyon gösteriyordu. SNAPPE-II skor-
ları ise 24. saat kitotriozidaz düzeyleri ile ilişkiliydi. Ardışık kitot-
riozidaz seviyeleri erken neonatal dönemde ölen bebeklerde daha 
yüksek olmasına karşın bu yükseklik istatistiksel olarak anlamlı bir 
düzeyde değildi. Invaziv konvansiyonel mekanik ventilasyon uygula-
nan olgularda kitotriozidaz düzeyleri non-invazif ventilasyon desteği 
verilen olgulardan daha yüksek bulundu. Ayrıca BPD’li hastalarda 
kitotriozidaz düzeyleri, BPD gelişmeyen preterm bebeklerden daha 
yüksekti. BPD’li hastalarda gözlenen yükseklik çeşitli değerlendirme 
noktalarında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde saptandı. 

Sonuç: Çalışmamızda invaziv mekanik ventilasyon yapılan 
ve BPD gelişen hastalarda ortaya konulan yüksek kitotriozidaz 
düzeyleri; invaziv mekanik ventilasyon gibi neonatal strese yol 
açan girişimlerin makrofaj aktivasyonu yolu ile BPD gelişimi 
riskini artırdıklarını düşündrmektedir. Buna ek olarak yüksek 
kitotriozidaz düzeyleri hastalık ağırlığı ve mortalite ile de ilişkili 
bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: kitotriozidaz, pretem, mekanik ventilasyon, bronkopulmo-
ner displazi

PS022

GEÇ PRETERM VE TERM YENİDOĞANLARDA 

ANNE SÜTÜ İLE BESLENME DÜZEYLERİNİN 

KARŞILAŞTIRILMASI VE MATERNAL ANKSİYETE 

DÜZEYİ İLE İLİŞKİLİ SORUNLAR

 Nilgün Karadağ1,  Serdar Beken1,  Fatma Neşe Onat2,  Dilek Dilli1, 
 Belma Saygılı Karagöl1,  Banu Aydın1,  Ayşegül Zenciroğlu1,  Nurullah Okumuş1

1Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 

Yenidoğan Kliniği
2Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 

Çocuk Gelişimi Ünitesi

Giriş ve Amaç: Geç preterm bebeklerin terme yakın olmaları 
nedeniyle sorunlarının daha az olduğu düşünülmektedir, ancak 
bu bebekler kısa dönemde hipoglisemi, hipotermi, solunum sıkın-
tısı, enfeksiyona eğilim ve beslenme sorunları, uzun dönemde ise 
nörogelişimsel gerilik ve serebral palsi riski taşırlar. Bu çalışma-
da, geç preterm ve term yenidoğanlarda anne sütü ile beslenme 
düzeylerinin karşılaştırılması ve maternal anksiyete düzeyi ile 
ilişkili sorunların nörogelişimsel değerlendirmelerle incelenmesi 
planlanmıştır. 

Yöntem: Prospektif olarak yapılan çalışmaya taburcu edil-
dikten sonra izlemi sürdürülen, ek sistemik sorunu olmayan 
geç preterm (Grup1) ve term yenidoğanlar (Grup2) alındı. 
Sosyodemografik ve klinik özellikleri, doğum sonrası beslenme 
özellikleri, doğumda, 1., 6. ve 12.ayında değerlendirildi. Anneye 
anksiyete envanteri (State Trait Anxiety Inventory-STAI) ve 
Edinburgh postpartum depresyon ölçeği (EPDÖ) uygulandı. Geç 
pretermlere Bayley ölçeği (Bayley Scales of Infant Development–
Second Edition(BSID-II) scale) ile nörogelişimsel değerlendirme 
yapıldı. Mental gelişimsel indeks (MDI) ve psikomotor gelişimsel 
indeks (PDI) skorları hesaplandı.

Bulgular: Çalışmaya toplam 132 (Grup1: n=68; Grup 2: 
n=64) hasta alındı. Hastaların %58 (n=76) erkek idi. Ortanca 
gebelik haftası Grup1’de 35 (IQR 34-36), Grup 2’de 39 (IQR 
38-40) iken, doğum ağırlığı Grup 1’de 2150gr (1940-2400gr), 
Grup 2’de 3150gr (3000-3210) idi. Sosyodemografik özellikler 
açısından iki grup arasında anlamlı bir fark yoktu. İzlemlerinde 
Grup1’de beslenme ile ilişkili sorunlar daha yüksek oranda gözle-
nirken, annelerinde de STAI anksiyete ölçek puanları term gruba 
göre daha yüksekti (p=0.001). EPDÖ ölçek puanları da yüksekti 
ancak aradaki fark anlamlı değildi (p=0.378). Geç preterm gru-
bundaki hastaların solunum sıkıntısı, pnömoni, bronşiolit, sepsis, 
dehidratasyon ve indirekt hiperbilirubinemi nedeniyle hastaneye 
yatışlarının daha fazla olduğu gözlenirken (p<0.05), anne sütü 
alma sürelerinin ise daha kısa olduğu görülmüştür (Grup1: 9ay 
(6-11), Grup 2: 12ay (11-12), p=0.001). Geç preterm yenido-
ğanların kendi içerisindeki karşılaştırmalarda ise maternal ank-
siyete puanı yüksek olanlarda beslenme ile ilişkili sorunlar ve 
hospitalizasyon sıklığı anlamlı olarak daha yüksekti (p<0.05). 
Nörogelişimsel değerlendirmede düzeltilmiş 12.ayda geç pre-
termlerde ortalama MDI ve PDI puanları term yenidoğanlara 
göre daha düşüktü (p=0.001). Geç pretermler içerisinde maternal 
anksiyete skoru yüksek olanların MDI ve PDI puanlarının daha 
düşük olduğu gözlendi (p=0.001).

Yorum: Geç pretermler solunum sıkıntıları, beslenme sorun-
ları, enfeksiyona eğilimleri nedeniyle term yenidoğanlara göre 
daha fazla hospitalize edilmektedir. Bu bebekleri izlerken erken 
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21.  Ulusal  Neonatoloji  Kongresi

PS025

ANKARA’DA ÜÇÜNCÜ DÜZEY BİR HASTANEYE 112 

ACİL AMBULANS HİZMETLERİ EKİPLERİ TARAFINDAN 

YAPILAN YENİDOĞAN TRANSPORTUNUN 

DEĞERLENDİRİLMESİ

 Nihan Hilal Hoşağası,  Banu Aydın,  Ayşegül Zenciroğlu,  Serdar Beken, 
 Dilek Dilli,  Elif Özkan,  Nurdan Dinlen Fettah,  Nurullah Okumuş
Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Yenidoğan Kliniği

Amaç: Neonatal morbidite ve mortaliteyi etkilemesi nedeniy-
le yenidoğan transportunun perinatal bakım programları içinde 
önemli bir yeri vardır. Bu çalışmada, Ankara’da üçüncü düzey bir 
hastaneye 112 acil ambulans hizmetleri ekipleri tarafından yapılan 
yenidoğan transportunun değerlendirilmesi amaçlandı. 

Gereç-Yöntem: Çalışmaya Ocak 2012-Ocak 2013 tarihleri arasın-
da başka bir merkezden Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan 
Yoğun Bakım Ünitesi’ne (YYBÜ) SB Acil Sağlık Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı Kara ve 
Hava Ambulans sistemi aracılığıyla sevk edilen toplam 65 hasta alın-
dı. Transport ekibiyle anket yapılarak transport mesafesi ve süresi, 
transport şekli, transport eden ekip ve transport sırasında karşılaşılan 
sorunlar önceden hazırlanan formlara kaydedildi. Transport koşulları 
ile hastaların YYBÜ’ne kabullerinde karşılaşılan sorunlar ve ilk 7 gün 
içindeki mortalite arasındaki ilişki değerlendirildi.

Bulgular: Hastaların ortalama gebelik yaşı (GY) 36±3.9 
hafta ve doğum ağırlığı 2592±787 gramdı, 47’si (%72.3) erkek-
ti. Transport sırasında ortalama postnatal yaş 10.3±5.6 gündü. 
Ortalama transport mesafesi 256±239.4 km, transport süresi ise 
119.2±79.6 dakika idi. Hastaların 61’i (%93.8) küvözle transport 
edildi. Toplamda 26 olgu (%40) doktor, 39 olgu (%60) acil tıp 
teknisyeni (ATT) eşliğinde geldi. Hastaların 19’unda (%29.2) 
transport sırasında sorun yaşandığı kaydedildi. En sık rapor edilen-
ler damar yolu açılamaması (n=6, %9.2), ventilatörün çalışmaması 
(n=2, %3), küvözün bozulması (n=1, %1.5) gibi teknik sorunlardı, 
iki olguda (%3) desaturasyon, bir olguda (%1.5) konvülziyon 
bildirildi. YYBÜ’ne kabulde, hastaların 20’sinde (%30.8) desatu-
rasyon (<%90), 12’sinde (%18.5) hipotermi (<36 0C), dokuzunda 
(%13.8) hipotansiyon, 30’unda (%46.2) takipne, sekizinde (%12.3) 
hipoglisemi (<47 mg/dl) mevcuttu. Hipoglisemi görülme oranının 
transport süresi daha uzun (p=0.03) ve küvözle transport edilme-
yen (p=0.02) hastalarda daha fazla olduğu saptandı. Transport 
sırasında hipotermi gelişen ve gelişmeyen olgular karşılaştırıldı-
ğında, gruplar arasında transport mesafesi ve süresi arasında fark 
yokken, kara ambulansı ile (p=0.03) ve ATT (p=0.005) eşliğinde 
getirilen hastalarda hipotermi sıklığının daha fazla olduğu dikkati 
çekti. Transport süresi uzun olan (p=0.01), hava ambulansı ile gelen 
(p=0.04), YYBÜ’ne kabulde desature olan (p=0.04) ve transport 
sırasında mekanik ventilasyon ihtiyacı olan (p=0.002) hastalarda 
mortalite oranının daha yüksek olduğu görüldü. 

Sonuç: Neonatal transport programlarının oluşturulması ve 
özelleşmiş yenidoğan transport ekiplerinin kurulmasında mevcut 
durumu değerlendiren çalışmalar, sistemin daha etkin çalışması 
çabalarında yol gösterici olabilir. Transport sırasında hipotermi, 
hipoglisemi, hipotansiyon ve hipoksemiden kaçınmak için önle-
yici çalışmalar gerekebilir.
Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, transport, hipotermi, hipoglisemi

PS024

PREMATÜRE BEBEKLERİN NÖROGELİŞİM DÜZEYİ 

İLE ANNE DEPRESYON VE ANKSİYETE İLİŞKİSİNİN 

ARAŞTIRILMASI

 Fatma Nur Sarı1,  Zeynep Eras2,  Evrim Alyamaç Dizdar1,  Nurdan Uraş1, 
 Şerife Suna Oğuz1,  Fuat Emre Canpolat1,  Uğur Dilmen3

1Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Ankara İli 1.Bölge Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim 

ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Ünitesi, Ankara
2Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Ankara İli 1.Bölge Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim 

ve Araştırma Hastanesi, Gelişimsel Pediatri Ünitesi, Ankara
3Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 

Ankara

Amaç: Annenin prenatal ve postnatal dönemdeki ruhsal 
durumunun bebeğin kognitif, bilişsel ve davranışsal fonksiyon-
larını etkilediğine dair kanıtlar bulunmuştur. Bu çalışmada, has-
tanemizde doğan ve izlemine devam edilen <= 32 hafta pre-
matüre bebeklerin 18-22 aydaki nörogelişimleri ile annelerin 
depresyon ve anksiyete durumları arasındaki ilişkinin araştırılması 
amaçlanmıştır. 

Yöntem: Bu çalışmaya, Ocak 2008- Eylül 2011 tarihleri 
arasında yenidoğan yoğun bakım kliniğimizde yatırılarak izle-
nen ve uzun dönem takibe alınan <= 32 hafta 220 bebek 
dahil edildi. Nörolojik ve işitsel performans standart tekniklerle 
değerlendirildi. Psikometrik parametreler Bayley Bebekler için 
Gelişimsel Değerlendirme Ölçeği II (BSID-II ) kullanılarak 
ölçüldü. Değerlendirmeler düzeltilmiş yaş 18-22. ayda yapıldı. 
Nörogelişimsel bozukluk aşağıdakilerden bir veya daha fazlasının 
varlığı olarak tanımlandı: BSID-II Bilişsel ölçek puanı (MDI) < 
70, hareket ölçek puanı (PDI) < 70, serebral palsi, bilateral körlük 
veya her iki kulakta cihaz kullanımı gerektiren işitme bozukluğu. 
Annelerin depresyon ve anksiyete durumları Beck Depresyon 
Ölçeği ve Beck Anksiyete Ölçeği kullanılarak değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmada 220 hasta düzeltilmiş yaş 18-22. ayda 
değerlendirildi. Hastaların %51,4’ü (n=113) erkek, %48,6’sı 
(n=107) kız idi. Hastaların ortalama doğum ağırlığı 1267±311 
gr, ortalama gestasyon haftası 29,6±2 haftaydı. MDI puanı < 70 
olan veya nörogelişimsel bozukluk tanısı alan hastaların annele-
rinin depresyon ölçeği puanları, MDI puanı > 70 olan ve nöro-
gelişimsel bozukluğu olmayanlara göre anlamlı yüksek bulundu 
(p<0,001, p=0,003; sırasıyla). CP veya PDI puanı < 70 olan has-
talar ile annelerinin depresyon ölçeği puanları arasında bir ilişki 
bulunmadı. MDI, PDI puanları, CP ve nörogelişimsel bozukluk 
ile anne anksiyete ölçeği puanları arasında bir ilişki bulunmadı. 
Çoklu varyant analizinde annenin depresyon durumu ve hastanın 
ikinin üzerinde sepsis atağı geçirmesi MDI puanının < 70 olması 
ile, orta-ağır intraventriküler kanama da nörogelişimsel bozukluk 
ve PDI puanının < 70 olması ile ilişkili bulundu.

Yorum: Anne depresyonunun <= 32 hafta prematüre bebek-
lerin nörogelişimini olumsuz etkilediği görülmüştür. Uzun dönem 
prematüre bebek izleminde annenin ruhsal durumunun da önem-
li olduğu düşünülmüştür.
Anahtar Kelimeler: anne depresyonu, nörogelişim, prematüre
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Tablo 1. Solunum sıkıntısı olan 60 hastanın demografik ve klinik özellikleri

Gestasyon yaş (hafta) (ortalama) 37,1 ± 1,8

Doğum ağırlığı (g) (ortalama) 2989 ±648

Cinsiyet (erkek/kız) 38/22

Doğum Şekli (C/S)(n) 49

Tanı YGT (n)(%)
Geçiş gecikmesi (n)(%)
Pnömoni (n)(%)
Pnömotoraks (n)(%)
Respiratuvar Distress Sendromu (n)(%)

35 (%58,3)
12 (%20)

11 (%18,3)
1 (%0,01)
1 (%0,01

Yatış solunum sayısı (dk) (ortanca) 66 (46-94)

İlk 24 saat pik solunum sayısı (dk) (ortanca) 70 (46-94)

İkinci 24 saat pik solunum sayısı (dk) (ortanca) 58 (40-100)

CPAP (n)(%) 30 (%50)

Mekanik ventilatör (n)(%) 4 ( %6.6)

Beslenme başlama (gün) (ortanca) 1 (0-2)

Yatış Silverman 
Richardson skorları (ortanca)

5 (1-10)
2 (0-7)

Tam enterale geçiş (gün) (ortanca) 3 (1-10)

Yatış süresi (gün) (ortanca) 4 (1-11)

PS027

YENİDOĞAN BEBEKLERDE SEREBELLAR VERMİS VE 

TRANSSEREBELLAR ÇAP ÖLÇÜMLERİ

 Ebru Yalın İmamoğlu,  Selim Sancak,  Tuğba Gürsoy,  Güner Karatekin, 
 Hüsnü Fahri Ovalı
Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Amaç: Yenidoğan bebeklerde özellikle çok düşük doğum ağır-
lıklı bebeklerde kranial ultrasonografi ile ventrikül ve çevresindeki 
parankimin yanı sıra serebellum morfolojisini değerlendirmek 
önemlidir. Bu çalışmada amacımız serebellar vermis yüksekliği ve 
transserebellar çap ölçümlerini yaparak yenidoğan bebeklere ait 
nomogramı oluşturmaktır.

Materyal-Metod: Bu kesitsel çalışmada, Zeynep Kamil 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 26-42 gestasyon haftasında 
doğan AGA bebekler postnatal ilk 24 saatinde değerlendirildi. 
Major doğumsal anomalisi, kromozom anomalisi, santral sinir 
sistemi anomalisi olan bebekler ile doğumsal enfeksiyon/menenjit 
olan, metabolik hastalığı olan ve serebellar kanaması olan bebekler 
çalışmaya alınmadı. Hastaların baş çevresi ölçümleri yapıldıktan 
sonra kranial ultrasonografi yöntemi ile ön fontanelden midsa-
gital olarak alınan kesitte serebellar vermis yüksekliği ve mastoid 
fontanelden koronal olarak alınan kesitte transserebellar çap 
ölçümleri yapıldı.

Bulgular: Olgular toplam 321 AGA bebekten oluşmakta idi. 
Kız bebek sayısı 163 (%50,8) ve erkek bebek sayısı 158 (%49,2) 
idi. Ortalama gestasyon haftaları 34,9 ± 4,5 hafta (26-42,4), orta-
lama doğum ağırlıkları 2420 ± 963 gr (420-4210), ortalama baş 
çevreleri 31,3 ± 3,5 cm (21-37,5) idi. Bebeklerin 112’si (%34,9) 
normal spontan vajinal yol ile 209’u (%65,1) sezaryen ile doğmuş 
idi. Serebellar vermis yüksekliği ve transserebellar çap ölçümle-
rinin hepsi başarı ile gerçekleştirildi. Gestasyon haftası arttıkça 
vermis yüksekliği ve transserebellar çapın lineer olarak arttığı 
belirlendi.

PS026

YENİDOĞANIN GEÇİCİ TAKİPNESİNDE VENTİLASYON 

GEREKSİNİMİNİ ÖNGÖRÜLEBİLİR Mİ?

 Dilek Kahvecioğlu,  Serdar Alan,  Atila Kılıç,  Ömer Erdeve,  Begüm Atasay, 
 Saadet Arsan
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji 

Bilim Dalı, Ankara

Giriş-Amaç: Doğum sonrası ilk 6 saatte solunum sıkıntısı 
nedeniyle yoğun bakım ünitesine yatırılan ve gestasyon haftası 
(GH) >= 34 olan yenidoğanların demografik, klinik ve labora-
tuvar bulguları ve yatış Richardson ve Silverman skorları pros-
pektif olarak değerlendirilerek alt tanı gruplarının belirlenmesi 
ve yenidoğanın geçici takipnesi (YGT) tanısı alan hastalar için 
ventilasyon gereksinimini tahmin edici bulguların ortaya konul-
ması amaçlandı.

Materyal- Metod: YGT tanı kriterleri olarak:doğumdan 
sonra ilk 6 saatte ortaya çıkan solunum sıkıntısı bulgularının en az 
12 saat devam etmesi ve tanımlayıcı akciğer grafisi bulgularından 
(perivasküler sıvı görünümü, fissürit, simetrik perihiler konjesyon, 
hiperaerasyon) en az birinin olması ve diğer solunum sistemi 
hastalıkların ekarte edilmesi olarak belirlendi. YGT ön tanısı ile 
yatırılıp 12 saatten daha kısa sürede solunum sıkıntısı düzelen 
hastalar geçiş gecikmesi olarak değerlendirildi. Maternal enfek-
siyon öyküsü ve uzamış erken membran rüptürü olan ve/veya 
akut faz yüksekliği ve/veya akciğer grafisinde infiltrasyon olan 
hastalara pnömoni tanısı konarak antibiyotik tedavisi başlandı. 
YGT tanısı alan 35 hasta solunum destek tedavisine göre yalnız 
oksijen alanlar hafif YGT ve nazal CPAP veya mekanik ventilatör 
tedavisi alanlar ağır YGT olarak 2 gruba ayrıldı. Gruplar arasında 
doğum ağırlığı, GH, doğum şekli, yatış fizik muayene bulguları, 
yatış kan gazları, solunum destek ihtiyacı süreleri, hastanede kalış 
süreleri, enteral beslenme başlama ve tam enteral beslenmeye geçiş 
süreleri, yatış Richardson ve Silverman skorları arasındaki farklı-
lıklar karşılaştırıldı.

Bulgular: Kliniğimize son bir yılda >=34 hafta 300 hasta 
yatırıldı. Bu hastaların 60’ı (%20) solunum sıkıntısı ön tanısıyla 
kliniğimize kabul edildi. Hastaların demografik özellikleri tablo 
1’de belirtilmiştir. YGT tanısı alan 35 olgu hafif ve ağır olmak 
üzere 2 gruba ayrıldı. 15 hasta hafif, 20 hasta ağır gruptaydı. Ağır 
gruptaki hastaların GH’nın daha düşük olduğu, tam enterale 
geçiş ve hastanede kalış sürelerinin daha uzun olduğu saptandı 
(p<0,05). Grupların karşılaştırılması sonucunda ağır YGT olan 
gruptaki hastaların yatış fizik muayenesi sırasında belirgin subkos-
tal ve ksifoid çekintisi, solunumda göğüs abdomen asenkronizas-
yonu ve belirgin göğüs duvarı çökmesi olduğu görüldü(p<0,01). 
Ağır YGT grubundaki hastaların yatış kan gazında pH<7,30 ve 
arteriyel pO2/FiO2 oranı <2,4 oldukları görüldü (p< 0,05).

Sonuçlar: Solunum sıkıntısı nedeniyle yatırılan >=34 hafta 
yenidoğanların %58’i YGT tanısı almış, bu hastaların %60’ı da 
invaziv veya invaziv olmayan ventilasyon tedavisi gerektirmiştir. 
Hastalığın seyrini tahmin etmek, hastanın optimal bakım alacağı 
merkeze zamanında nakil edilebilmesi için önem taşımaktadır. 
GH’nın düşük olması, yatışta belirgin subkostal ve ksifoid çekinti 
ve solunumda göğüs abdomen asenkronisi varlığı, kan gazında 
pH <7,30 ve arteriyel pO2/FiO2 oranının <2,4 olması solunum 
destek tedavisi için tahmin edici olabilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, Yenidoğanın Geçici Takipnesi
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vücut soğutma uygulanan 16 hasta alındı. Hastalar karaktersitik 
özellikleri, tedavi sonuçları ve yan etkiler açısından değerlendirildi. 

Sonuçlar: Çalışmaya alınan 16 hastanın 6 ‘sı kız, 10’u erkek 
idi ve ortalama doğum kiloları 3295±547 gram olarak bulundu. 
Hastaların 11’i sezaryan, 5’i normal vajinal yol ile doğmuşlar-
dı. Beşinci dakika Apgar skorları 11 hastada <4 saptandı. Altı 
hastada mekonyumlu doğum öyküsü vardı. Sarnat ve Sarnat’a 
göre sınıfladığında hastaların yarısının (8/16) evre 3 olduğunu 
görüldü. Tedavi sırasında en sık yan etkiler bradikardi (13/16), 
trombositopeni (8/16) ve kanama diyatezi idi (13/16). İki has-
tanın sırtında soğuğa bağlı yağ nekrozu oluştu. Bu yan etkilerin 
hiçbirinde tedavi gereksinimi olmadı. Hastaların hepsinde 72 
saat hipotermi tedavisi tamamlandı. Üç hasta izlemde 17, 21 ve 
22. günlerde olmak üzere kaybedildi. Hastaların 8’inde ortalama 
9. günde olmak üzere kraniyal MR çekildi ve tüm hastalarda 
hipoksik bulgular mevcuttu. Beş hastanın EEG sinde epileptiform 
deşarjlar saptandı. Hiçbir hastada görme geriliği saptanmazken 3 
hastanın işitmesinde ileti yavaşlığı saptandı. Hastaların ortalama 
taburculuk zamanı 19 gün olarak bulundu. 

Tartışma: HİE yüksek mortalite ve yaşayan olgularda ağır 
nörolojik hasara yol açan ciddi bir durumdur. Erken dönemde 
uygulanabilecek çeşitli nöroprotektif tedaviler bulunmaktadır. 
Hipotermi HİE tedavisinde mortalite ve morbiditeyi azalttığı 
kanıtlanmış ve rutine girmiş olan bir tedavi yöntemidir. Hipotermi 
ile ilişkili pek çok yan etki bildirilmiş ancak bu yan etkilerin hiç-
birinin tedaviyi sonlandırmayı gerektirmediği saptanmıştır. Bizim 
çalışmamızda hipotermi uygulanan hastalarda %81(13/16) yaşam 
oranı saptanmış, tedaviye bağlı ciddi yan etki görülmemiştir.
Anahtar Kelimeler: hipoksik iskemik ensefalopati, hipotermi, total vücut 
soğutma

PS030

GESTASYON HAFTASINA GÖRE DÜŞÜK DOĞUM 

AĞIRLIĞINDA (SGA) VE NORMAL DOĞUM 

AĞIRLIĞINDA DOĞAN YENİDOĞAN BEBEKLERDE 

KORONER ARTER ÇAPLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

 Belma Saygılı Karagöl1,  Utku Arman Örün2,  Ayşegül Zenciroğlu3, 
 Zeynep Bıyıklı4,  Nilay Hakan3,  Ahmet Afşin Kundak3,  Arzu Dursun3, 
 Nilgün Karadağ3,  Selmin Karademir2

1Yenimahalle Devlet Hastanesi, Neonatoloji Ünitesi, Ankara
2Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 

Pediyatrik Kardiyoloji Kliniği, Ankara
3Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 

Neonatoloji Kliniği, Ankara
4Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Ankara

Amaç: Zamanında doğan SGA bebeklerde doğumda, 1. ve 6. 
aylarda büyüme parametreleri ile birlikte koroner arter çaplarının 
ölçümlerini yaparak, bu bebeklerde zaman içerisinde büyüme ile 
birlikte koroner arter çaplarının AGA bebeklere göre nasıl sey-
rettiğinin karşılaştırılması ve bu durumun SGA bebeklerde klinik 
ve hemodinami üzerine etkisinin olup olmadığının belirlenmesi 
hedeflendi.

Yöntem: Hastanemizde doğan term 55 SGA bebek, sağlıklı 
term AGA 200 yenidoğan bebekle doğumda, 1. ve 6. aylarda 
büyüme parametreleri (vücut ağrlığı (VA), boy, vücut yüzey alanı 
(BSA)) ve koroner arter çaplarının (aortik anülüs (AoA), sol koro-
ner arter (LCA) ve sağ koroner arter (RCA)) ekokardiyografik 
ölçümleri açısından karşılaştırıldı.

Sonuç: AGA bebeklerin gestasyon haftasıyla ilişkili vermis 
yüksekliği ve transserebellar çap için normal referans eğrileri 
oluşturuldu. Bu eğrilerin yenidoğan AGA bebeklerin serebel-
lar gelişimlerinin değerlendirilmesi açısından faydalı olacağını 
düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: serebellum, vermis, transserebellar çap

PS028

BRONKOPULMONER DİSPLAZİDE İNTERLÖKİN-

33(IL-33), SST2 VE SUPAR’IN PREDİKTİF DEĞERİNİN 

ARAŞTIRILMASI

 Turan Tunç1,  Ferhat Çekmez1,  E. Zeynep İnce2,  Şükran Yıldırım2, 
 Gökhan Aydemir1,  Özgül Bulut2,  Halil Yaman2,  Asuman Çoban2

1Gülhane Askeri Tıp Akademisi
2İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi

Giriş: IL-33, sST2 ve suPAR son dönemlerde tespit edilen ve 
inflamasyonun birçok yerinde görevli olan moleküllerdir. Bu çalış-
manın amacı bu yeni moleküllerin BPD’nin erken tanınmasındaki 
rolünün araştırılmasıdır.

Metod: <32 hafta (n=38) altındaki bebeklerden kord ve 
14.gün civarında serum IL-33, sST2 ve suPAR seviyeleri ölçüldü. 

Sonuçlar: Ortalama gestasyonel yaş (28.4 ± 1.5) ve doğum 
ağırlığı (974±153 g ). BPD grubu (n=25) ve non-BPD grup 
(n=13) karşılaştırıldığında doğum ağırlığı, gestasyonel yaş, ante-
natal steroid kullanımı, korioamnionit, sepsis ve NEK yönünden 
fark yokken, PPROM, PDA, mekanik ventilasyon süresi, RDS ise 
istatistiksel olarak BPD grubunda yüksekti. Kord kanında IL-33, 
sST2 ve suPAR seviyeleri arasında gruplar arası fark yoktu fakat 
ortalama 14. Gün suPAR and sST2 seviyeleri BPD grubunda 
(0.79 vs 2.33 ng/mL, p <0.001; 0.32 ve 0.75 ng/mL respectively; 
p=0.028) anlamlı olarak yüksekti. IL-33 seviyelerinde ise fark 
yoktu. BPD grubu kendi içinde (hafif, orta,ağır) olarak kıyaslan-
dığında grupkar arasında istatistiksel olarak fark vardı (p<0.001). 
suPAR için cut-off 1.55 ng/mL değerinde sensitivite %88 spesifi-
te%84.4 olarak belirlendi.

Tartışma: 14. Gün serum suPAR and sST2 seviyeleri BPD’nin 
erken tanısının konmasında ve erken tedavi uygulanmasında yol 
gösterici olabilir.
Anahtar Kelimeler: bpd, sitokin

PS029

TOTAL VÜCUT SOĞUTMA İLE HİPOTERMİ TEDAVİSİ 

UYGULANAN OLGULARIMIZ

 İpek Güney Varal,  Nilgün Köksal,  Hilal Özkan,  Onur Bağcı,  Pelin Doğan
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji 

Bilim Dalı

Giriş ve Amaç: Hipoksik iskemik ensefalopati (HİE) yenido-
ğanlarda önemli bir mortalite ve morbidite nedenidir. Hipotermi 
HİE tedavisinde etkinliği ve güvenilirliği kanıtlanmış bir tedavi 
yöntemidir. Selektif baş soğutma veya totoal vücut soğutma 
şeklinde uygulanabilmektedir. Bu çalışmada total vücut soğutma 
uygulanan hastaların sonuçları değerlendirilmiştir. 

Materyal-Metod: Çalışmaya kasım 2011-ocak 2013 yıllar 
arasında yenidoğan yoğun bakım ünitemizde HİE tanısıyla total 
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alan olguların tanı anındaki IMA düzeyleri (79.6±16), kontrol 
grubundaki bebeklerin IMA düzeylerinden (33.7±4.7) anlamlı 
şekilde daha yüksekti (p<0.05). NEK tanısı alan olguların tedavi 
bitimindeki IMA düzeylerinin (49±15.2) de anlamlı şekilde düş-
tüğü görüldü. Evre 1 NEK olguları ile karşılaştırıldığında, evre 2 
ve evre 3 NEK olgularında tanı anındaki ortalama IMA değerleri-
nin anlamlı şekilde daha yüksek olduğu görüldü. 

Yorum: Bu çalışma ile literatürde ilk kez IMA ölçümünün 
NEK tanısı ve tedaviye yanıtın belirlenmesinde kullanılabileceği 
gösterilmiştir. NEK gelişen preterm bebeklerde tanı anında IMA 
düzeylerinin arttığı saptanmıştır. IMA düzeylerinin NEK evresi 
ile orantılı artış gösterdiği ve NEK sona erince düştüğü belir-
lenmiştir. Bu veriler ışığında IMA’nın NEK tanısı için yeni bir 
belirteç olabileceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: ıschemia modified albumin, nekrotizan enterokolit

PS032

PRETERM İNFANTLARDA ANNE SÜTÜNÜN FARKLI 

DOZLARDA GÜÇLENDİRİLMESİNİN NÖROLOJİK VE 

GELİŞİMSEL SONUÇLAR ÜZERİNE ETKİSİ

 Hayriye Gözde Kanmaz Kutman1,  Zeynep Eras2,  Banu Mutlu Özyurt3, 
 Fuat Emre Canpolat1,  Serife Suna Oğuz1,  Evrim Sakrucu2,  Uğur Dilmen1

1Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi
2Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gelişimsel Pediatri Ünitesi
3Diyarbakır Doğumevi Hastanesi, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi

Giriş-Amaç: Preterm infantların beslenmesinde en değerli 
besin anne sütü olmasına rağmen anne sütünün protein, enerji, 
kalsiyum ve fosfor içeriğinin preterm infantların ihtiyacını kar-
şılamakta çoğu zaman yetersiz kaldığı bilinen bir gerçektir. Anne 
sütü içeriğinin zenginleştirilmesi amacı ile kullanılan anne sütü 
güçlendiricilerinin standart dozlarının da preterm infantların 
ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz olabileceği düşünülmektedir. 
Bu çalışmada amaç, anne sütü güçlendiricisinin farklı dozları-
nın 18-24. ay nörolojik ve gelişimsel sonuçlar üzerine etkisinin 
araştırılmasıdır.

Yöntem: Gestasyon haftası < 32 ve <1500 gr olan ve sadece 
anne sütü ile tam enteral beslenen, stabil infantlar 3 gruba ayrıldı. 
Anne sütü güçlendiricisi olarak Eoprotin® kullanıldı. 1. Grupta, 
her 30 ml anne sütüne 1 ölçek Eoprotin, 2. Grupta her 25 ml anne 
sütüne 1 ölçek Eoprotin®, 3. Grupta her 20 ml anne sütüne 1 ölçek 
Eoprotin® eklendi. Gruplar 18-24. ayda Bayley II ile nörolojik ve 
gelişimsel açıdan değerlendirildi.

Bulgular: Grup 1’e 26, Grup 2 ve 3’e 29’ar infant dahil edildi. 
Ortalama gestasyon haftaları, doğum ağırlıkları, baş çevreleri 
benzer bulundu (p=0.27, p=0.87, p0.68). her üç grupta nöroge-
lişimsel sonuçları etkileyebilecek neonatal morbiditelerin (RDS, 
PDA,solunum desteği süresi, NEK, İKK) görülme yüzdeleri ben-
zerdi. Ortalama 20. ayda (18-24) Bayley II ile hastalar değelendi-
rildi. Ortalama MDI ve PDI skorları her üç grupta benzer olarak 
bulundu (p=0.73, p=0.14). Bilişsel ve motor alanlarda etkilenme 
oranları ve serebral palsi insidansi 3 grupta benzer bulundu 
(p=0.80, p=0.57, p=0.12).

Sonuç/Yorum: Önceki çalışmamızda standart dozundan 
daha yüksek dozda kullanılan anne sütü güçlendiricisi ile baş çev-
resininin daha iyi büyüdüğünü göstermiş olmamıza rağmen aynı 
infantların nörogelişimsel değerlendirmesinde bilişsel ve motor 
alanlarda gruplar arasında fark saptayamadık. Hayatın ilk günle-
rinde protein desteğinin daha iyi nörogelişmsel sonuçlar ile ilişkili 

Bulgular: SGA grubundaki bebeklerin doğum ağırlıkları 
1680-2410g arasındaydı. AGA ve SGA grupları doğumda, 1. ve 
6. ayda ölçülen vücut ağırlığı, boy, vücut yüzey alanı, AoA, LCA 
ve RCA çapları değerleri açısından karşılaştırıldığında tüm zaman 
aralıklarında SGA grubunun hem antropometrik ölçümler hem 
de koroner arter çapları ölçümlerinde büyüme artışı olmasına 
rağmen AGA grubundaki ölçümleri zaman içerisinde yakalaya-
madığı saptandı (p<0.05). SGA grubunun büyük çoğunlukla 
ağırlık açısından 6. ayda SGA kriterleri sınırlarından uzaklaştık-
ları belirlendi. Vücut ağırlığı ölçümlerinde SGA grubu 6. ayda 
SGA kriterlerinden uzaklaşmış olmasına karşın, boy ve koroner 
arter çapı ölçümlerinde AGA grubu ölçümlerine göre anlamlı 
farklılık oluşturacak düzeyde düşüklüğün devam ettiği belirlendi 
(p<0.05).

Sonuç: SGA bebeklerin düşük doğum ağırlığı, boy ve vücut 
yüzey alanı ölçümlerinin yanısıra doğum koroner arter çaplarının 
da küçük olduğu görüldü. Aslında bu bebekler zamanında doğan 
bebekler olmasına karşın, varolan intrauterin gelişme geriliğinin 
koroner arter çaplarını da etkilediği saptandı. SGA bebeklerin 
doğumda, 1. ve 6. ay büyüme indeksleri ile birlikte koroner arter 
çapları değerlendirildiğinde, bu bebeklerin fetal hayattaki büyüme 
geriliğinin koroner arter çapları boyutlarında, dolayısıyla kardiyak 
yapılanma üzerine etkisinin devam ettiği belirlendi.
Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, koroner arter çapı, büyüme parametreleri, 
ekokardiyografi

PS031

NEKROTİZAN ENTEROKOLİT TANISINDA YENİ BİR 

BELİRTEÇ: İSCHEMİA MODİFİED ALBUMİN

 Gökhan Büyükkale1,  Merih Çetinkaya1,  Mehmet Cansev2,  Caner Aydın1, 
 Ferhat Çekmez3,  Gökhan Aydemir3,  Fatih Alparslan Genç3,  Tugba Erener 
Ercan1,  Sibel Özbek1,  Sultan Kavuncuoğlu1

1Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Bölümü
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı
3Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim 

Dalı

Amaç: Nekrotizan enterokolit (NEK) yenidoğan döneminde 
en sık görülen gastrointestinal problemdir. Prematürite, hipoksi-
iskemi, inflamasyon ve beslenme NEK’in multifaktoriyel pato-
genezinden sorumludur. Ischemia modified albumin (IMA) bir 
iskemi belirteci olup, akut mezenter iskemisi ve akut miyokard 
enfarktüsü gibi iskeminin rol oynadığı erişkin hastalıkların erken 
dönem tanısında kullanılmıştır. Bu çalışmanın amacı preterm 
bebeklerde hipoksi-iskeminin de etyopatogenezde önemli olduğu 
NEK tanısında ve hastalığın şiddetini belirlenmesinde serum 
İMA ölçümünün olası etkinliğinin araştırılması idi. 

Yöntem: Bu prospektif çalışma Nisan 2011 ile Ekim 2012 
tarihleri arasında gerçekleştirildi. Yenidoğan Yoğum Bakım 
Ünitesine yatırılan ve klinik, laboratuvar ve radyolojik olarak 
NEK tanısı konularak modifiye Bell sınıflamasına göre evrelendi-
rilen olgular çalışma grubunu oluştururken, benzer hafta ve ağır-
lıkta doğup NEK gelişmeyen vakalar kontrol grubunu oluşturdu. 
Kan örnekleri, NEK tanısı konulan hastalardan ilk gün ve tedavi 
bitiminde, kontrollerden ise benzer postnatal günlerde alındı. 

Bulgular: Çalışma grubuna 40, kontrol grubuna 20 vaka 
alındı. Olguların demografik özellikleri açısından 2 grup arasın-
da anlamlı farklılık saptanmadı. Nekrotizan enterokolit tanısı 
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oranı Grup 1’de %17.4 iken, Grup 2’de %8.7 idi, fakat istatistiksel 
olarak anlamlı değildi.

Yorum: RDS’li pretermlerde, hasta izleminde ve erken dönem 
komplikasyonlarının değerlendirilmesinde Pİ yeni bir parametre 
olarak kullanılabilir. Beractant ile karşılaştırıldığında poractant 
α verilen pretermlerde PI ve OI’nin daha hızlı ve devamlı olarak 
iyileştiği, mekanik ventilatör gereksiminin daha az olduğu dikkati 
çekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Respiratuvar distres sendromu, surfaktan tedavisi, perfüzyon 
indeksi

Şekil 1. Beractant ve poractant- verilen olgularda tedavi sonrası 1. saatte Pİ 
değerleri

PS034

ZAMANINDA DOĞAN BEBEKLERDE YAŞAMIN İLK 

GÜNLERİNDE SİSTEMİK KAN BASINCI DEĞERLERİ

 Ömer Güran,  Sinan Uslu,  Ali Bülbül,  Mesut Dursun,  Ebru Türkoğlu, 
 Asiye Nuhoğlu
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Yenidoğan Yoğun Bakım Kliniği, İstanbul

Amaç: İntrauterin yaşamdan ekstrauterin hayata adımın atıl-
dığı zaman sürecinde birçok sistemde özel farklılıklar yaşan-
maktadır. Yaşamın ilk günlerinde gerçekleşen kardiyopulmoner 
adaptasyon, sistemik kan basınçı değerlerinde önemli farklılıklar 
yaratmaktadır. Amacımız zamanında doğan sağlıklı bebeklerin 
yaşamın ilk günlerindeki normal kan basıncı değerlerini ortaya 
koymaktır.

Materyal-Metod: Nisan 2012 ve Eylül 2012 tarihleri arasında 
419 zamanında doğan sağlıklı yenidoğan (>=37 hafta) çalışmaya 
alındı. Bebeklerin kan basıncı ölçümleri ilk 5 gün içerisinde her-
gün 09:00-12:00 saatleri arasında DRAGER Siemens SC 6002-
XL (Siemens Co., NY, NY) marka cihaz ile osilometrik yöntemle 
gerçekleştirildi. Annelerinde gebeliğe bağlı komplikasyonlar (pre-
eklampsi, eklampsi, plasenta patolojileri v.b), ilaç kullanımı yada 
kronik hastalık öyküsü olanlarla, herhangi bir nedenle (konjenital 
anormali, sepsis, sarılık v.b) yoğun bakıma yatırılan ve APGAR 
skorları düşük (<7) bebekler çalışmaya dahil edilmedi. 

Sonuçlar: Çalışma grubundaki bebeklerin ortalama doğum 
tartısı, doğum boyu ve gebelik haftaları sırayla 3302,22±397,81gr, 
48,95±1,9cm, 39,28±1,19 hafta idi. Bebeklerin ortalama 1 ve 5. 
dakika APGAR skorları 7,82±0,82 ve 9,37±0,73 idi. Çalışmaya 
alınan yenidoğanların 215’ini (%51,3) erkek bebekler oluştu-
rurken, 209’unun (%49,9) sezeryen ile doğurtulduğu görüldü. 
Ortalama sistolik, diyastolik ve ortalama kan basıncı değerlerinin 

olduğu bilinmesine rağmen enteral beslenme ile verilen standart 
protein dozlarından daha yüksek dozda proteinin nörogelişimsel 
sonuçlara etkisi olmadığı gözlenmiştir. Ancak bu çalışmadan 
çıkan sonuçların desteklenmesi amacı ile daha kapsamlı geniş 
çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: anne sütü, güçlendirme, nörolojik ve gelişimsel sonuçlar, 
prematürite

PS033

RESPİRATUVAR DİSTRES SENDROMUNDA İKİ FARKLI 

SURFAKTAN TEDAVİSİ SONRASI PERFÜZYON İNDEKSİ 

DEĞİŞKENLİĞİ

 Nilgün Karadağ,  Dilek Dilli,  Banu Aydın,  Ayşegül Zenciroğlu,  Serdar Beken, 
 Nurullah Okumuş
Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 

Yenidoğan Kliniği

Giriş ve Amaç: Akciğer immatüritesi ve yetersiz surfaktan 
sentezine bağlı gelişen respiratuvar distres sendromu (RDS) pre-
termlerde en önemli morbidite ve mortalite nedenlerinden biri-
dir. Pretermlerin dokuları hipoperfüzyona oldukça hassastır, fakat 
literatürde surfaktan tedavisi sonrası periferik perfüzyonu değer-
lendiren araştırmalar yetersizdir. Perfüzyon indeksi (Pİ), puls 
oksimetredeki infrared sinyallerin pulsatil ve non-pulsatil doku 
komponentlerine oranı ile elde edilen, periferik kan akımındaki 
anlık değişiklikleri yansıtan, yeni kuşak bir monitör ile ölçümleri 
yapılan sayısal bir değerdir. Bu çalışmada iki farklı doğal surfaktan 
tedavisi uygulanan hastalarda Pİ değişiminin değerlendirilmesi ve 
komplikasyonlarla ilişkisinin araştırılması amaçlandı.

Yöntem: Prospektif olarak yapılan çalışmaya RDS tanısı ile 
izlenen 92 hasta alındı. Tüm hastalarda surfaktan tedavisi post-
natal ilk 1 saatte “erken kurtarma tedavisi” şeklinde uygulandı. 
Tedavi öncesi ve sonrası (yedi gün süreyle) Masimo Rainbow 
SET Radical-7 monitörü ile preduktal Pİ ve oksijen satürasyonu 
(SpO2) ölçümleri yapıldı. Hastalar kullanılan surfaktan prepara-
tına göre 2 gruba ayrıldı: Grup 1 (n=46): beractant (Survanta®) ve 
Grup 2 (n=46): poractant-α (Curosurf ®). Gruplar, tedavi öncesi 
ve sonrası periferik PI, mekanik ventilatör gereksinimi, morbidite 
ve mortalite yönünden karşılaştırıldı. 

Bulgular: Gruplar arasında doğum ağırlıkları ve gestasyon 
süreleri açısından fark yoktu. Grup 1’de tekrar doz gereksiniminin 
Grup 2’ye göre fazla olduğu görüldü [Grup 1 (41.3%); Grup 2 
(19.6%)] (p=0.04). Tedavi öncesi benzer olan ortanca oksijeni-
zasyon indeksi (OI), tedavi sonrası 6. saatte Grup 2’de belirgin 
olarak daha düşüktü [Grup 1:16 (15-19); Grup 2:13 (12-16)] 
(p=0.001). Tedavi öncesinde gruplar arasında PI yönünden fark 
olmamakla birlikte, tedavi sonrası 6. saatte Pİ değerleri Grup 
2’de daha yüksekti [Grup 1:0.8 (0.7-0.8); Grup 2:1.1(1.1-1.2), 
p=0.001]. Postnatal ilk 3 günde Pİ’nin Grup 2’de daha yüksek 
seyrettiği gözlendi. Tüm ölçümlerde PI ölçümleri SpO2 ile kore-
le idi. Grup 2’de mekanik ventilatörde kalma süresi daha kısa, 
pulmoner kanama oranı daha düşüktü (p=0.001 ve p=0.02, 
sırasıyla). İstatistiksel olarak anlamlı olmamakla birlikte, intrakra-
nial kanama (İKK), nekrotizan enterokolit (NEK), patent duktus 
arteriozus (PDA), bronkopulmoner displazi (BPD) ve premature 
retinopatisinin (ROP) Grup 2’de numerik olarak daha az görül-
düğü dikkati çekti. Postnatal ilk 3 günde Pİ ölçümleri düşük 
(<0.6) olan hastalarda NEK, PDA, ve İKK daha sıktı. Mortalite 
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Sonuç: Nazal maske, “nazal prong” kullanımına göre ağrı 
skorunda belirgin bir azalma sağlamıştır. Transkutan karbondi-
oksit değerleri nazal maske kullanımı ile daha düşük iken, oksijen 
satürasyon değerleri daha yüksek bulunmuştur. Tüm bu sonuçlar 
nCPAP tedavisi uygulanan bebeklerde nazal maskenin bebeğe 
sağladığı konforun yanısıra, ventilasyon ve oksijenasyon üzerine 
de olumlu etkisi olabileceğini ve “prong” ile uygulanan nCPAP’a 
iyi bir alternatif oluşturabileceğini göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: CPAP, yenidoğan, maske

PS036

SAKLAMA KAPLARININ BUZDOLABINDA KISA SÜRE 

SAKLANAN ANNE SÜTÜ BAKTERİSİDAL AKTİVİTESİ 

ÜZERİNE ETKİSİ

 Şahin Takcı1,  Dolunay Gülmez2,  Şule Yiğit1,  Özlem Doğan2,  Gülşen Hasçelik2

1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalı, Ankara
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji Bilim Dalı, Ankara

Amaç: Anne sütü üstün besin değeri ve antimikrobiyal içeriği 
nedeniyle bebekler için en uygun besin kaynağıdır. Kısa dönem-
de anne sütlerinin buzdolabında saklanması önerilmektedir. 
Buzdolabında saklamaya bağlı bazı besinsel, immünolojik, biyo-
aktif özellikler ve bakterisidal aktivitenin değiştiği bilinmektedir. 
Cam (Pyrex) şişeler ve polietilen poşetler kısa süreli saklamada 
sıklıkla tercih edilen saklama kaplarıdır. Bu çalışmada bu iki sakla-
ma kabında taze, 24 saat ve 48 saat süresince +4 °C’de bekletilmiş 
sütlerin bakterisidal aktivitesi incelenmiştir.

Yöntem: Çalışmaya katılmayı kabul eden 22 anneden 44 süt 
örneği elde edildi. Her bir anneden her biri yaklaşık 10 ml olmak 
üzere iki örnek alındı. Birinci örnek doğrudan cam şişeye, diğeri 
polietilen torbaya konuldu. Her bir örnekten 1 ml laboratuara 
ulaşır ulaşmaz çalışıldı. Diğerleri cam şişelerde ve polietilen torba-
larda 24 ve 48 saat sonra çalışılmak üzere +4°C’de bekletildi. Bir 
gece önceden hazırlanmış Escherichia coli ATCC 25922 53 suşla-
rı MacConkey agara ekildi. Bakteri suşları anne sütü örnekleri ile 
inkübe edildi. Anne sütü ile inkübe edilen bakteri miktarındaki 
azalma yine her bir örnek için ayrı hazırlanan aynı bakterilerden 
elde edilen kontrol grubuyla karşılaştırıldı. Sonuçlar yüzde azalma 
olarak kaydedildi.

Şekil 1. Cam şişe ve polietilen poşetlerde 24 saat ve 48 saat +4°C’de saklanan 
anne sütlerinin bakterisidal aktivitesi.

ilk 5 gün içerisinde anlamlı olarak arttığı görüldü. Ortalama sis-
tolik kan basıncı değerleri 1.gün:71,84±7,16, 2.gün:76,77±7,75, 
3.gün:79,77±6,98, 4.gün:82,74±6,78, 5.gün:89,92±7,58; 
ortalama diyastolik kan basıncı değerleri 1.gün:31,66±6,46, 
2.gün:35,81±6,49, 3.gün:38,57±7,02, 4.gün:40,60±6,84, 
5.gün:42,21±7,04; ortalama ortalama kan basıncı değerle-
ri ise 1.gün:48,1±7,35mmHg, 2.gün:53,02±7,78mmHg, 
3.gün:55,91±7,52mmHg, 4.gün:58,84±6,9mmHg ve 
5.gün:59,23±6,79mmHg saptandı (Hepsi için p değeri <0,001).

Tartışma: Çalışmamız sonucunda sağlıklı, term yenidoğan 
bebeklerde yaşamın ilk günlerini içeren ve yurtdışı yayınlarla 
kıyaslanabilir nitelikte sistemik kan basıncı değerleri ve persentil-
leri ortaya konmuştur.
Anahtar Kelimeler: yenidoğan, term, kan basıncı

PS035

CPAP TEDAVİSİ UYGULANAN YENİDOĞANLARDA 

“NAZAL PRONG” İLE NAZAL MASKE’NİN 

KARŞILAŞTIRILMASI

 Baran Cengiz Arcagök1,  Hülya Bilgen1,  Sibel Kalaça2,  Eren Özek1

1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,Yenidoğan 

Bilim Dalı, İstanbul
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Amaç: Solunum sıkıntısı nedeniyle nCPAP’a bağlanan pre-
term ve term bebeklerde “nazal prong” ile nazal maskenin ağrı 
skoru, kalp hızı, oksijen satürasyonu, kan basıncı, kan gazı ve 
transkutan CO2 değerlerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Solunum sıkıntısı nedeniyle nazal CPAP 
(nCPAP) tedavisi alan 20 preterm ve term bebek çalışmaya alındı. 
Hastalar Infant Flow SİPAP cihazında ve nCPAP+apne modun-
da PEEP 6 cmH2O, hedef satürasyon değeri olan %88-%92 
aralığını sağlayacak Fio2 değerinde takip edildi. Hastalar 3 saat 
boyunca “nazal prong” ve 3 saat boyunca nazal maske ile CPAP 
cihazına bağlı olarak kaldı. Ölçümler geçişlerden on beş dakika 
sonra alındı. COVERS ağrı skalasına göre 30 dakikalık ağrı 
skorları, kalp hızı, solunum hızı, oksijen satürasyonu, sistolik ve 
diastolik kan basınçları, transkutan CO2 değerleri, kan gazındaki 
karbondioksit basıncı ve pH değerleri ölçüldü. Pnömotoraks ve 
desatürasyonlar not edildi.

Bulgular: Çalışmaya alınan bebeklerin gebelik haftaları orta-
lama 29,65 (23-38) hafta, doğum tartıları ortalaması 1339,25 
(545-3400) gram olup, %40’ı kızdı. Olguların %90’ı sezaryen ile 
doğurtulmuştu. Hastaların %85’i RDS nedeniyle, %10’u mekon-
yum aspirasyon sendromu, bir olgu ise kongenital pnömoni nede-
niyle nCPAP’a bağlanmıştı. 

Nazal maske için ortanca (max-min) ağrı skoru 2,3333 (1,00-
3,67), “nazal prong” için ise 3,1667 (1,83-4,67) olarak saptandı 
(p:0,00). Oksijen satürasyon değerleri nazal maske ve “nazal 
prong” için sırasıyla 97,9167 (93,50-100) ve 97,4167 (94-99,17) 
olarak bulundu (p:0,048). Transkutan karbondioksit ortanca 
(max-min) değeri nasal maske ile 41,8333 (34-44,50) iken, “nazal 
prong” ile 43,8333 (34-47,50) idi (p:0,002). Sistolik kan basınç-
ları ortanca (max-min) değeri nazal maske ile 65,5833 (52,33-
75,83) ve “nazal prong” ile 65,7500 (54,17-79,33) olarak saptandı 
(p:0,003). Diğer klinik parametreler karşılaştırıldığında (kalp 
hızı, solunum hızı, diastolik kan basıncı ve kan gazındaki pH 
ile pCO2) arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı 
(p>0,05). 
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solunumsal açıdan yüksek risk altında bulundukları yaşlarda tek-
nik kısıtlılıklar nedeniyle konvansiyonel solunum fonksiyon testle-
ri uygulanamamaktadır. Bu çalışmada prematüreliğin ve BPD’nin 
uzun süreli solunumsal etkileri havayolu rezistansının son yıllarda 
kullanıma giren Rint (interrupter resistance) tekniği ile ölçümü 
yanısıra taburculuk sonrasında solunumsal sorunların prospektif 
izlenmesi ve aileyle birlikte skorlanmasıyla değerlendirilmiştir. 

Yöntem: Prematüre doğup yenidoğan yoğun bakım ünite-
mizde yatırılan ve izlem polikliniğimizde düzenli olarak izlenmek-
te olan 20 BPD’li, 20 BPD’siz bebek çalışmaya alındı. İzlemleri 
süresince solunumsal sorunları, hastane ve acil servis başvuruları 
ve almakta oldukları tedaviler kayıt edildi ve 2-4 yaşlar arasında 
(ortalama 2.4 ±0.5 yaş) havayolu rezistansı MicroRint cihazı ile 
ölçüldü. Eş zamanlı olarak ailelere yönelik hazırlanmış “Powell 
Solunum Semptom Skoru” anketi ile solunum sorunlarının ağır-
lığı değerlendirildi. Atopi açısından aile öyküleri sorgulandı ve 
spesifik IgE ve gıda allerjenlerine yönelik IgE tetkikleri yapıldı. 

Bulgular: Gestasyonel yaşları sırası ile 28.2±1.4 ve 27.6±2.2 
hafta olan BPD’li ve BPD’siz prematüre grupları solunum fonk-
siyonları ölçüldüğünde benzer düzeltilmiş yaşlarda idi (sırasıy-
la28.2±5.6 ay ve 29.2±5.5 ay, p>0.05). BPD’li hastalarda solunum-
sal sorunlardan hastaneye yatış, acil servise başvuru, inhale steroid 
ve beta 2 agonist kullanımı BPD’siz gruptan daha sık gözlenmekle 
birlikte fark istatistiksel anlamlı değildi. Atopik hastalık sıklığı 
gruplar arasında benzerdi. Her iki çalışma grubumuzda literatürde 
bildirilen normal referans değerlere göre oldukça artmış bulunan 
havayolu rezistansı (Rint), orta/ağır BPD olgularında, BPD’siz 
prematürelerden anlamlı olarak daha yüksekti (p=0.014). Powell 
Solunum Semptom Skorları her iki grupta da yüksekti ve BPD 
varlığı ya da BPD’nin ağırlığı ile solunum skorları arasında anlamlı 
bir ilişki gözlenmedi. Havayolu resistansı ile hastaların boy ve 
vücut ağırlığı SDS değerleri arasında negatif korelasyon mevcuttu 
(Spearman’s korelasyon analizi için tüm p değerleri <0.05).

Sonuç: Prematüre doğan bebeklerde solunum sistemi uzun 
süreli etkilenir. Okul öncesi yaşlarda BPD’nin solunum sağlığı 
üzerinde olumsuz etkileri hastalığın şiddeti ile paralel olarak 
BPD’siz prematürelere göre daha fazladır ve özellikle büyüme 
geriliği ile de ilişkilidir. Poliklinik koşullarında Rint ölçümleri ile 
yüksek riskli hastaların seçilmesi ve uygun koruyucu tedavilerin 
verilmesi mümkündür. Ayrıca solunumsal sekel ile postnatal büyü-
menin çalışmamızda ortaya konulan yakın ilişkisi, taburculuk son-
rası büyümenin yakından izlenmesi ve gerektiğinde uygun şekilde 
desteklenmesinin önemini ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: prematürite, bronkopulmoner displazi, solunum, prognoz

Bulgular: Tüm taze süt örneklerinde E. coli’ye karşı eşit oran-
da bakterisidal aktivite gözlendi. Taze sütlerde ortanca azalma 
cam şişede %87 (IQR, 50.1-98.2), polietilen torbada 86%(IQR, 
73.6-98.5%) olarak saptandı. Bakterisidal aktivitenin 24 ve 48 
saat süresince polietilen torbalarda saklanan sütlerde cam şişelerde 
saklananlara oranla belirgin düzeyde azaldığı görüldü (p<0.05).

Yorum E.coli’ye karşı bakterisidal aktivite göz önüne alındı-
ğında saklama kabı olarak polietilen torbalar yerine cam saklama 
kapları tercih edilmelidir.
Anahtar Kelimeler: anne sütü, bakterisidal aktivite, polietilen, Pyrex

PS037

YENİDOĞAN SEPSİSİNDE 25-HİDROKSİVİTAMİN 

D, UPAR, IL-33 VE ST2’NİN TANISAL DEĞERİNİN 

ARAŞTIRILMASI

 Ferhat Çekmez1,  Turan Tunç1,  E. Zeynep İnce2,  Şükran Yıldırım2,  Gökhan Aydemir1, 
 Özgül Bulut2,  Asuman Çoban2,  Halil Yaman1

1Gülhane Askeri Tıp Akademisi
2İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi

Yenidoğan sepsisi tanısında 25-Hidroksivitamin D, Upar, 
IL-33 ve ST2’nin sepsis tanısındaki rolünün araştırılmasıdır. 

Bu amaçla 40 term ve terme yakın sepsisli bebek ve 20 sağlıklı 
kontrol çalışmaya dahil edilmiştir. Sepsisli vakalardan tanı anında 
ve 48-72 saat sonra (2.değer) kan örnekleri alınmıştır.

Kontrol ve sepsis (1. Değer) grupları kıyaslandığında 
25-Hidroksivitamin D seviyeleri (35 ± 19 ng/ml ve 69±7.5 ng/ml, 
p=0.01), IL-33 seviyleri (90±34 ng/ml ve 412±170 ng/ml, p=0.01), 
for sST2 seviyeleri (453±44 ng/ml ve 4120±2720 ng/ml, p=0.01), 
sUpar seviyeleri (2.1±1.3 ng/ml ve 11.4 ± 5.2 ng/ml, p=0.01) ista-
tistiksel olarak sepsis grubunda yüksekti. Sepsis(1.değer) ve sepsis(2.
Değer) grupları kıyaslandığında 25-Hidroksivitamin D seviyeleri (35 
± 19 ng/ml ve 69±7.5 ng/ml, p=0.01), IL-33 seviyeleri (90±34 ng/
ml ve 412±170 ng/ml, p=0.01), sST2 seviyeleri (453±44 ng/ml ve 
4120±2720ng/ml, p=0.01), suPAR seviyeleri (2.1±1.3 ng/ml and 
11.4 ± 5.2 ng/ml, p=0.01) istatistiksel olarak sepsis(1.değer) grubun-
da yüksekti. Cut-off değeri 20 ng/mL için 25-Hidroksivitamin D 
82.5% sensitivite ve 78% spesifite, uPAR cut-offdeğeri 13.63 ng/mL 
de 95% sensitivite ve 94% spesifite, ST2 a cut-off değeri 78 ng/ml de 
70% sensitivite ve 69 % spesifite, IL-33 cut-off değeri 68 ng/mL de 
80% sensitivite ve 79 % spesifitegöstermekteydi.

Bu sonuçlar ışığında 25-Hidroksivitamin D, upar, IL-33 ve 
ST2 değerlerinin C-reactive protein, TNF-α ve Interleukin-6 gibi 
sepsis tanısında kullanılabileceğini düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: sepsis, sitokinler, yenidoğan

PS038

ERKEN ÇOCUKLUK ÇAĞINDA PREMATÜRELİĞİN VE 

BRONKOPULMONER DİSPLAZİNİN SOLUNUMSAL 

PROGNOZA ETKİLERİ

 Özge Altun Köroğlu1,  Mehmet Yalaz1,  Esen Demir2,  Mete Akısü1,  Nilgün Kültürsay1

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Solunum ve 

Alerji Bilim Dalı

Amaç: Prematüre doğmanın ve bronkopulmoner displa-
zinin (BPD), kısa ve uzun dönemde solunum sistemi üzerine 
olumsuz etkileri olabilir. Ancak bu bebeklerin taburculuk sonrası 



151

P O S T E R  B İ L D İ R İ L E R

14-17 Nisan 2013, Antalya

lifinin ve örme kumaşların dışında, farklı liflerin ve kumaş yapıla-
rının da kullanılabileceği ve bebeklere fizyolojik parametrelerinde 
ve uyku paternlerinde avantaj sağlayabileceği söylenebilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Giyim konforu, bebek, melatonin, kortizol

PS040

ERİTROSİT TRANSFÜZYONUNUN PERFÜZYON 

İNDEKSİ ÜZERİNE ETKİLERİ

 Sema Tanrıverdi,  Mehmet Yalaz,  Özge Altun Köroğlu,  Özgün Uygur, 
 Nilgün Kültürsay
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim 

Dalı, İzmir

Amaç: Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde özellikle 1000 
gramın altındaki yenidoğan bebeklerin %90’nından fazlasına eritro-
sit transfüzyonu verilmesi gerekmektedir. Transfüzyon ile aneminin 
neden olduğu doku oksijenasyonundaki bozulmanın düzelmesi 
hedeflenmektedir. Perfüzyon İndeksi (PI), periferik kan akımın-
daki değişiklikleri ve periferik perfüzyondaki bozuklukları gösterir. 
Kolay uygulanabilirliği ve noninvaziv monitorizasyon sağlaması 
önemli bir avantajdır Bu çalışmada, eritrosit transfüzyonu gerekti-
ren yenidoğan bebeklerde transfüzyon öncesi ve sonrası perfüzyon 
indeksindeki değişikliklerin saptanması amaçlanmıştır. 

Yöntem: Ocak 2012 ile Kasım 2012 arasında Yenidoğan 
Yoğun Bakım Ünitemizde yatan ve eritrosit transfüzyonu alan 
132 bebek çalışmaya alınmıştır. Eritrosit transfüzyonu öncesi ve 
sonrası hastaların Perfüzyon İndeksleri ölçülmüştür (Masimo 
Pulse Oxymetre).

Bulgular: Çalışmaya alınan toplam 132 bebeğin 17’si term, 
115’i pretermdi. Ortalama gestasyonel yaş 30,18 ± 4,21 (22-39) 
hafta, ortalama doğum ağırlığı 1395,10 ± 713,72 (580-3770) 
gram olarak bulundu. Bebeklerin 69’u erkek, 63’ü kızdı. Eritrosit 
transfüzyonu öncesi en sık klinik bulgu oksijen ihtiyacında artış 
(n=29) ve apneyken (n=25) 19 olguda herhangi bir bulgu yoktu. 
Eritrosit transfüzyonu ortalama 32. günde uygulandı (32,45 ± 
24,96 (2-115) gün). Eritrosit transfüzyonu öncesi ve sonrasın-
daki ortalama hemotokrit değerleri, oksijen saturasyonları ve 
Perfüzyon İndeksi değerleri Tablo 1’ de verilmiştir. Eritrosit trans-
füzyonu sonrası hem oksijen saturasyonunda hem de Perfüzyon 
İndeksinde anlamlı artış saptanmıştır (p=0,000, p=0,000). 

Sonuç: Çalışmamızda yenidoğan bebeklerde eritrosit trans-
füzyonu ile anemi düzeldiğinde Perfüzyon İndeksinin de anlamlı 
olarak arttığı gösterilmiştir. Eritrosit transfüzyonu kararı verilir-
ken, bebeğin fizyolojik durumu ve ihtiyacının değerlendirilme-
sinde perfüzyon indeksi yeni ve noninvazif bir yöntem olarak 
kullanılabilir.
Anahtar Kelimeler: Eritrosit transfüzyonu, perfüzyon indeksi, yenidoğan

Tablo 1. Eritrosit transfüzyonu öncesi ve sonrası değerler

Eritrosit 
Transfüzyonu

Öncesi

Eritrosit 
Transfüzyonu

Sonrası

Ortalama Htc Değerleri (%) 26,45 ± 2,71 
(21-34)

40,1 ± 5,98 
(29-59)

Ortalama Oksijen Saturasyonu (%) 95,98 ± 3,96 
(85-100)

96,72 ± 3,07 
(88-100)

Ortalama Perfüzyon İndeksi 1,86 ± 1,17 
(0,25-6,8)

2,44 ± 1,69 
(0,42-8,9)

PS039

BİR İNOVASYON ÇALIŞMASI: FARKLI TİP KUMAŞLARIN 

BEBEKLERİN GİYİM KONFORU, UYKU PATERNİ VE 

TÜKÜRÜK KORTİZOL VE MELATONİN DÜZEYLERİ 

ÜZERİNE ETKİSİ

 Emine Utkun1,  Ziynet Öndoğan2,  Mehmet Yalaz3,  Eser Yıldırım Sözmen4, 
 Simay Karaca3,  Özge Altun Köroğlu3,  Nilgün Kültürsay3

1Pamukkale Üniversitesi, Buldan Meslek Yüksekokulu, Moda Tasarım Programı
2Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı
3Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı
4Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

Amaç: Bebeklerin gelişimlerini sağlıklı bir şekilde sürdüre-
bilmelerinin bir yolu da sağlıklı, güvenli ve konforlu giysiler ile 
çevresel ortamlarını oluşturmaktır. Ayrıca uygunsuz giysilerin ani 
bebek ölümlerine yol açabildiği bilinmektedir. Bu nedenle bebek-
lerin doğru şekilde giydirilmeleri önemlidir. Literatürde, giyim 
fizyolojisi ve konforu ile ilgili bebeklere yönelik çalışmaların yok 
denecek kadar azdır.

Bu çalışmanın amacı, 0-1 yaştaki bebeklerin giyim konforuna 
yönelik giysilerin geliştirilmesi, bebek giysilerinin ürün çeşidinin 
ve kalitesinin artırılması, giysilerin bebekleri ne şekilde etkilemek-
te olduğunun araştırılmasıdır. 

Yöntem: 15 çeşit dokuma kumaş ve piyasada bebek iç giyi-
minde kullanılmakta olan 8 çeşit örme kumaş kontrollü şartlarda 
Ege Üniversitesinde üretilmiştir. Kumaşlara objektif deneyler 
(fiziksel parametreleri, ısı ve nem konfor özellikleri, duyusal 
konfor özellikleri, optimum konfor özellikleri) KES-FB cihazla-
rı kullanılarak Finlandiya Tampere Teknik Üniversitesi Tekstil 
Laboratuvarlarında gerçekleştirilmiştir. Karşılaştırmalı istatistiksel 
analizlerle en iyi parametrelere sahip 3 kumaş seçilmiştir. Kontrol 
grubu olarak piyasada bulunan standart pamuklu bebek giysileri 
kullanılmıştır. 

Yenidoğan Polikliniğinde izlenmekte olan sağlıklı 4 kız, 4 
erkek olmak üzere toplam 8 bebek (8.25± 2.43 ay ) çalışmaya 
alınmıştır. Çalışmada ilk gün kendi pamuklu giysisi, daha sonra 
birer gün boşluk bırakılarak 3 farklı çalışma kumaşından yapılan 
giysi giydirilmiştir. Bebeklerin gece uyumadan önce ve sabah 
uyandıktan sonra tükürük kortizol (stres göstergesi) ve melatonin 
(uyku konforu) düzeyleri çalışıldı. Bebeğin gece boyunca uyan-
ma saatleri, uyandığı zaman uyanık kalma süresi, vücut sıcaklığı, 
oda sıcaklığı ve nem kaydedildi. Çalışma bir bebek için 8 gecede 
tamamlanmıştır. İstatistiksel değerlendirmelerin ve görüşme tek-
niği ile annelerden kumaşlar hakkında bilgi toplanmıştır.

Bulgular: Vücut sıcaklıkları bakımından kumaşlar arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Gece uyuma 
süreleri açısından çift katlı modifiye bezayağı dokuma kumaşın 
(D6-6) istatistiksel olarak diğerlerine göre belirgin avantaj sağladı-
ğı (p=0,037); gece ve sabah alınan tükürük kortizol ve melatonin 
hormonlarının değerleri bakımından istatistiksel olarak anlamlı 
bir fark olmamasına rağmen örme kumaşın (Ö4) bebeğin lehine 
ilk, D6-6 kumaşın 2., bebeğin kendi pamuklu giysisinin ise 4. 
sırada olduğu görülmüştür. Annelerin değerlendirmelerinde en 
yüksek puanı D6-6 kodlu kumaş almıştır.

Sonuç: Birbirlerinden farklı kumaşların bebeklerin vücutları 
üzerinde farklı tepkiler oluşturdukları ve çalışma kapsamında geliş-
tirilen çift katlı kumaş yapılarının bebeklerde olumlu yönde etki-
ler ortaya çıkardıkları tespit edilmiştir. Bebek iç giyiminde, pamuk 
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21.  Ulusal  Neonatoloji  Kongresi

zenginleştirilmesi, ilk hafta protein ve kalori alımının arttırılması 
ve enteral beslenmenin hızla arttırılarak parenteral beslenme süre-
sinin azaltılması EUBG sıklığını azaltılabilir.
Anahtar Kelimeler: Büyüme hızı, Ekstrauterin büyüme geriliği, Erken agresif 
parenteral nütrisyon, Prematürite

PS042

İKİ FARKLİ SOLUNUM DESTEK (İNVAZİV VE NON-

İNVAZİV) STRATEJİSİNİN BRONKOPULMONER 

DİSPLAZİ GELİŞİMİNE ETKİSİ

 Sinan Uslu,  Ali Bülbül,  Muhittin Çelik,  Umut Zubarioğlu,  Mesut Dursun, 
 Ömer Güran,  Asiye Nuhoğlu
şişli Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği, İstanbul.

Amaç: Çok küçük prematüre bebeklerde bronkopulmoner disp-
lazi (BPD) gelişiminde invaziv mekanik ventilasyon/sürfaktan (MV) 
ve non-invaziv mekanik ventilasyon (nCPAP) uygulama etkilerini 
karşılaştırmak ve BPD gelişimi üzerine etkilerini incelemek.

Gereç-Yöntem: Üç yıllık süre içerisinde hastanemizde doğan 
ve solunum yetersizliği nedeni ile destek tedavisi uygulanan; gebe-
lik süresi >=24 hafta ve <32 hafta, spontan solunumu olan, klinik 
RDS tanılı preterm bebekler çalışmaya alındı. Çalışmaya alınan 
bebekler doğumhanede MV ve nCPAP uygulananlar olarak iki 
gruba ayrıldı. İki gruptaki bebekler BPD gelişimi açısından karşı-
laştırıldı. BPD gelişmiş olan olgularda lojistik regresyon analizi ile 
BPD gelişimindeki risk faktörleri incelendi.

Bulgular: MV desteği verilen 84 ve nCPAP desteği verilen 91 
RDS tanılı bebek çalışmayı oluşturdu. Her iki grubun demografik 
bulguları arasında bir farklılık saptanmadı. İzlemde nCPAP gru-
bunda 18 olguda (%19,7), MV grubunda ise 19 olguda (%22,6) 
BPD geliştiği görüldü. Oran olarak MV grubunda BPD sıklığı 
daha yüksek bulunmasına rağmen iki grup arasında istatistiksel 
bir farklılık saptanmadı (p>0.05). BPD evrelerinin dağılımına 
bakıldığında gruplar arasında bir farklılık olmadığı tespit edildi 
(p>0.05). Tüm hasta grubu değerlendirildiğinde BPD gelişimini 
etkileyen en önemli risk faktörlerinin; gebelik haftasının düşük 
olması (p=0,0001), entübasyon süresinin uzun olması (p=0,004) 
ve kanıtlı sepsis (p=0,011) bulgularının olduğu saptandı.

Sonuç: Solunum desteği ihtiyacı olan ancak kendi soluyabilen 
preterm bebeklerde, BPD gelişimi açısından nCPAP ile MV uygu-
lama modelleri arasında anlamlı fark saptanmadı. Çalışmamızda 
BPD gelişimini etkileyen risk faktörlerinin düşük doğum haftası, 
uzun entübasyon zamanı ve kanıtlı sepsis olduğu belirlendi.
Anahtar Kelimeler: Bronkopulmoner displazi, nCPAP, prematürite

Tablo 1. BPD Gelişimini Etkileyen Faktörler

B S.E. p Exp(B)

Constant -0,911 0,200 0,0001 0,402

B S.E. p Exp(B) %95 GA
Alt Sınır

%95 GA
Üst Sınr

Doğum Haftası -1,16 0,30 0,0001 0,31 0,18 0,56

Entübe kalınan 
zaman (gün)

0,54 0,19 0,004 1,72 1,19 2,49

Klinik Sepsis -1,84 1,84 0,099 0,13 0,02 1,37

Kanıtlı Sepsis 3,36 1,32 0,011 2,88 1,19 8,24

Constant 26,79 7,42 0,0001 4,99 4,99

PS041

ERKEN AGRESİF NÜTRİSYON UYGULANAN PRETERM 

BEBEKLERDE TABURCULUK SIRASINDA SAPTANAN 

EKSTRAUTERİN BÜYÜME GERİLİĞİ ÜZERİNE ETKİ 

EDEN FAKTÖRLER

 Ali Haydar Sever1,  Nuray Duman1,  Pembe Keskinoğlu2, 
 Meltem Koyuncu Arslan1,  Burçin İşcan1,  Abdullah Kumral1,  Hasan Özkan1

1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 

Yenidoğan Bilim Dalı, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı, İzmir

Amaç: Erken ve agresif parenteral beslenme(EAPB) uygula-
malarına karşın taburculukta ekstrauterin büyüme geriliği(EUBG) 
prematüreliğin yaygın bir sorunu olmaya devam etmektedir. Bu 
retrospektif kohort çalışma ile Ocak 2009-Nisan 2012 tarihleri 
arasında benzer protokol ile EAPB uygulanan VLBW bebeklerde 
EUBG’ne etki eden faktörlerin araştırılması amaçlandı. 

Gereç-Yöntem: Çalışmaya 171 hasta dahil edildi. Demografik, 
klinik, beslenme ve antropometrik özelliklere ait veriler kaydedil-
di. Taburculuk ve doğum ağırlığı z-skoru farkı ve taburculukta 
belirlenen büyüme hızları hesaplandı.

Bulgular: Toplam 171 bebeğin 26’sı (%15.2) SGA, 145’i 
(%84.8) AGA idi. Taburculukta EUBG insidansı %60.8 ola-
rak saptandı. Bu oran SGA doğanlarda %92.3, AGA doğan-
larda ise %55.2 idi. AGA doğan 145 hasta üzerinden analize 
devam edildi. AGA doğan ve taburculukta EUBG olan(n=80) 
ve olmayan(n=65) hastaların gestasyonel haftaları ile benzerdi. 
Buna karşın EUBG olan grupta doğum ağırlığı (DA), DA z skoru 
EUBG olmayanlardan anlamlı olarak daha düşüktü. İki grubun 
DA ulaşma zamanı ve 1. hafta z skoru değişimi benzer iken EUBG 
olan grupta sonraki haftalarda ve tab. z skoru değişimi daha fazla, 
büyüme hızı ise daha düşüktü. EUBG varlığı açısından relatif risk 
değerlendirmesi yapıldığında resüsitasyon gereksinimi, kültür(+) 
sepsis varlığı, ciddi IVH, PVL, PDA ligasyonu, pulmoner hiper-
tansiyon, hipotansiyon, PN steroid tedavisi, yalnızca anne sütü ile 
beslenmenin risk faktörü olduğu ve %95 GA ile de desteklendiği, 
yalnızca formül mama ile beslenmenin ise EUBG açısından koru-
yucu olduğu saptandı. 

EUBG gelişimi üzerine etki eden faktörlerin çoklu lojistik 
regresyon analizi ile değerlendirildiğinde enteral beslenmenin 
yalnızca anne sütü ile sağlanması, parenteral beslenme süresi, pul-
moner hipertansiyon varlığı, postkonsepsiyonel(PK) 36. haftaya 
kadar uygulanan kümülatif parenteral kalori miktarı ve tab. ALT 
ve AST düzeyleri ile EUBG gelişimi arasında pozitif bir ilişki var-
ken, DA z skoru, yalnızca formül mama ile beslenme ve tab. BUN 
düzeyi ile negatif bir ilişki olduğu gözlendi.

Taburculuk büyüme hızını 1. hafta kümülatif protein ve kalo-
ri alımı ile 36. haftadaki küm. enteral kalori miktarının pozitif 
yönde etkilediği saptandı.

Sonuç: Benzer gestasyonel yaşta ve benzer beslenme protoko-
lü uygulanan VLBW bebeklerden SGA olmasalar bile DA persan-
tili ve z skoru daha düşük olanların, kritik hasta ve postnatal stero-
id tedavisi alanların ve standart dozlarda anne sütü zenginleştirici 
eklense bile yalnızca anne sütü ile beslenenlerin EUBG gelişimi 
açısından riskli oldukları görülmüştür. Taburculuk büyüme hızı 
ilk hafta protein ve kalori alımı ve genel olarak enteral kalori mik-
tarının arttırılması ile iyileştirilebilir. Riskli bebeklerin beslenme 
parametrelerinin daha yakından izlenmesi, anne sütünün bireysel 
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PS044

PREMATÜRE BEBEKLERDE YAŞAMIN İLK GÜNÜNDEKİ 

HİPOALBUMİNEMİNİN MORTALİTE VE MORBİDİTE 

ÜZERİNE ETKİSİ

 Onur Bağcı,  Nilgün Köksal,  Hilal Özkan,  İpek Güney Varal,  Pelin Doğan
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji 

Bilim Dalı

Giriş ve Amaç: Albumin, plazmada en yüksek miktarda 
bulunan proteindir ve plazma onkotik basıncının majör belirle-
yicisidir. Yetişkinlerde yapılan çalışmalarda hipoalbumineminin 
kritik hastalarda kötü prognostik faktörlerden biri olduğu sap-
tanmıştır. Benzer olarak yenidoğanlarda hipoalbuminemi bazı 
spesifik hastalıklarda mortalite ve morbidite ile ilişkilendirilmiştir 
ancak prematüre bebeklerde serum albümin düzeyinin morbidite 
ve mortalite ile ilişkisini araştıran sınırlı sayıda çalışma bulunmak-
tadır. Çalışmamızda yaşamın ilk günündeki albümin düzeyinin 
prematüre bebeklerde mortalite ve morbidite üzerine etkisini 
araştırmayı amaçladık.

Materyal-Metod: Çalışmaya 2010-2012 yılları arasında üni-
temize yatan gestasyon haftası <=32 olan 147 bebek alındı. 
Olguların maternal ve neonatal demografik özellikleri ile postna-
tal morbidite ve mortalite oranları kaydedildi. Hipoalbüminemi 
<3 gr/dl olarak kabul edildi.

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 147 bebeğin ortalama 
doğum ağırlığı 1136±328.8 gr, ortalama gestasyon haftası 
29.0±2.0 saptandı. Yaşamın ilk günüdeki ortalama albümin düze-
yi 2.8±0.52 gr/dl olarak bulundu ve olguların %54.4’ünde (n=80) 
albumin düzeyi <3 gr/dl, %27.9 (n=41) <2.5 gr/dl idi. Albümin 
düzeyi düşük ve normal olan olgular karakteristik özellikler bakı-
mından karşılaştırıldığında albümin düzeyi düşük olan olguların 
gestasyon haftası ve doğum ağırlığının anlamlı olarak düşük oldu-
ğu görüldü. Diğer karakteristik özellikler bakımından gruplar 
arasında fark saptanmadı. Albümin düzeyi düşük olan bebeklerde 
bronkopulmoner displazi (BPD) oranı albümin düzeyi normal 
olan bebeklere oranla daha yüksek saptandı. Mortalite oranlarına 
bakıldığında exitus olan olguların %46.2’sinde albümin düzeyinin 
<3 gr/dl, %56.1’ inde <2.5 gr/dl olarak bulundu ve hipoalbümi-
nemi ve mortalite arasında anlamlı ilişki olduğu saptandı. Ayrıca 
ölen hastalar arasında da düşük albümin düzeyi olanların diğer 
bebeklere göre anlamlı olarak daha erken kaybedildiği görüldü.

Tartışma ve Sonuç: Prematüre bebeklerde yaşamın ilk 
günündeki hipoalbumineminin mortalite ve morbidite üzerine 
etkisini araştıran sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Albümin 
düşüklüğü, plazma onkotik basıncının azalmasına yol açarak sıvı 
tutulumuna neden olmakta ve yaşamın ilk haftasında sıvı kaybı-
nın önemli olduğu prematüre bebeklerde önemli bir sorun yarat-
maktadır. Prematüre bebeklerde sıvı tutulumunun patent duktus 
arteriozus, nekrotizan enterokolit, BPD, İVH gibi morbiditelerle 
ilişkili olduğu gösterilmiştir. Çalışmamızda da yaşamın ilk günü 
albümin düzeyi düşük olan bebeklerde BPD oranlarının anlamlı 
yüksek olduğu bulunmuştur. Ayrıca mortalite oranı ve mortalite 
zamanının hipoalbüminemi varlığı ile anlamlı ilişkili olduğu 
gösterilmiştir.
Anahtar Kelimeler: bronkopulmoner displazi, hipoalbuminemi, prematürite

PS043

PREMATÜRELERDE İKİ FARKLİ SOLUNUM DESTEĞİ 

MODELİNİN NEKROTİZAN ENTEROKOLİT GELİŞİMİ VE 

İNTESTİNAL BULGULAR ÜZERİNE ETKİSİ

 Ali Bülbül,  Muhittin Çelik,  Sinan Uslu,  Umut Zubarioğlu,  Mesut Dursun, 
 Ömer Güran,  Asiye Nuhoğlu
şişli Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği, İstanbul

Amaç: Respiratuvar distress sendromulu çok küçük prema-
türe bebeklerde invaziv mekanik ventilasyon/sürfaktan (MV) 
ve non-invaziv mekanik ventilasyon (nCPAP) uygulamalarının 
nekrotizan enterokolit (NEK) gelişimi ve gastrointestinal sistem 
fonksiyonları üzerine etkilerini değerlendirmek. 

Gereç-Yöntem: Ocak 2009-Haziran 2012 tarihleri arasında 
hastanemizde doğan, gebelik yaşı >=24 ve <32 hafta arasında 
olan, RDS tanısı alan bebekler uygulanan solunum desteğine 
göre iki gruba ayrıldı. Bir gruba entübasyon+sürfaktan+mekanik 
ventilasyon (grup1), diğer gruba ise nCPAP (grup 2) uygulandı. 
Her iki grupta >= Evre 2 NEK gelişimi, total parenteral nütrisyon 
(TPN) verilme süresi ve tam enteral beslenmeye geçiş zamanları 
karşılaştırıldı.

Bulgular: Çalışmayı MV desteği verilen 84 ve nCPAP desteği 
verilen 91 bebek oluşturdu. Her iki grup arasında demografik 
özellikler açısından (cinsiyet, gebelik yaşı, doğum ağırlığı) bir 
farklılık yoktu. nCPAP grubunda 9 olguda (%9,8), MV grubun-
da ise 8 olguda (%9,5) >= Evre NEK geliştiği saptandı. Gruplar 
arasında NEK evreleri, klinik, radyolojik ve laboratuvar bulguları 
açısından bir farklılık saptanmadı. MV desteği ve nCPAP desteği 
verilen gruplarda sırası ile total parenteral nutrisiyon verilme süre-
si 15,4±9 ve 12,1±9,5 gün, tam enteral beslenmeye geçiş zamanı 
ise 19,0±9,5 ve 15,1±9,5 gün olarak saptandı. MV grubunda hem 
TPN verilme süresi hemde tam enteral beslenmeye geçme zamanı 
nCPAP grubundan istatistiksel olarak anlamlı derecede uzun 
bulundu (p=0,017), (p=0,006).

Sonuç: RDS tanılı prematüre bebeklerde doğumhanede erken 
dönemde uygulanan nCPAP desteği konvansiyonel mekanik ven-
tilasyon ile karşılaştırıldığında NEK gelişimi üzerine olumsuz 
bir etkisi saptanmadı. TPN verilme süresi ve enteral beslenmeye 
geçme süresi ise nCPAP uygulanan bebeklerde anlamlı olarak 
daha kısa olduğu belirlendi.
Anahtar Kelimeler: nazal CPAP, Nekrotizan enterokolit, Prematürite

Tablo 1. Grupların Gastrointestinal sistem üzerine etkileri

nCPAP 
(n, 91)

MV 
(n, 84)

p

TPN verilme süresi (gün) 12,1±9,5 15,4±9 0,017

Tam Enteral beslenmeye geçme zamanı (gün) 15,1±9,5 19,0±9,5 0,006

MV grubunda TPN verilme süresi ve enteral beslenmeye geçme szamanı nCPAP grubundan 
anlamlı derecede daha uzundu.
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PS046

PREEKLAMPTİK ANNE BEBEKLERİNDE KARDİYAK 

FONKSİYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 Deniz Gönülal,  Ertürk Levent,  Özge Altun Köroğlu,  Mehmet Yalaz,  Nilgün Kültürsay
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir

Giriş-Amaç: Preeklampsi çeşitli fetal ve neonatal komp-
likasyonlara neden olan bir hastalıktır. Bu çalışmada amaç 
preeklamptik anne bebeklerinde erken kardiyak etkilenmenin 
değerlendirilmesidir. 

Gereç-Yöntem: Çalışmaya Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde doğan; 20 preeklamp-
tik anne bebeği (preeklampsi grubu), 20 normotansif anneden 
gestasyonel yaşı 37 haftadan küçük doğan bebek (preterm grup) 
ve kontrol grubu olarak sağlıklı normotansif annelerden doğan 
26 term bebek (term grup) (toplam 66 bebek) alındı. Bebeklere 
yaşamlarının 3. gününde kardiyak fonksiyonların değerlendiril-
mesi için konvansiyonel ve doku Doppler ekokardiyografi yapıldı. 

Bulgular: Ortalama doğum ağırlığı ve ortalama gestasyon 
haftası preeklampsi ve preterm gruplarında sırasıyla 1628.10±502 
gram, 33.05±1.93 hafta ve 1887.00±646 gram, 32.90±2.67 
hafta olarak benzer ve term grupta ise 3239. 61± 319.44 gram, 
38.53±0.85 hafta bulundu. M-mode ve 2D ekokardiyografik 
değerlendirmede üç grubun sol ve sağ ventrikül ejeksiyon fraksi-
yonu ve fraksiyonel kısalma yüzdeleri benzerdi ve sistolik fonksi-
yonlarında fark saptanmadı (p>0.05). Konvansiyonel Pulse dalga 
Doppler ekokardiyografi bulguları Tablo 1’de verilmiştir.

Doku Doppler ekokardiyografi bulgularında üç grupta triküs-
pit Sm ve mitral Sm değerleri benzer bulundu (p>0.05). Triküspit 
E/A oranı preeklampsi grubunda 0.49 ± 0.10 idi, preterm 0.65 ± 
0.14 ve term gruptan 0.84 ± 0.13 düşüktü (p<0.001). Sağ ventri-
kül myokard performans indeksi (RVMPI) preeklampsi grubunda 
0.50 ± 0.12, preterm grup 0.45 ± 0.06 ve term gruptan 0.30 ± 
0.07 yüksekti (p<0.001). Mitral E/A oranı preeklampsi grubunda 
0.66 ± 0.13 idi, preterm 0.81± 0.13 ve term gruptan 1.01 ± 0.26 
düşüktü (p<0.001). Sol ventrikül myokard performans indeksi 
(LVMPI) preeklampsi grubunda 0.55 ± 0.12, preterm grup 0.47 
± 0.10 ve term gruptan 0.32 ± 0.08 yüksekti (p<0.001). 

Konvansiyonel pulse dalga ve doku Doppler ekokardiyografi 
bulguları diyastolik disfonksiyon açısından değerlendirildiğinde 
preeklampsi grubunda sol ve sağ ventrikül diyastolik fonksiyonla-
rın preterm gruptan bozuk olduğu saptandı. Doku Doppler eko-
kardiyografi ile ölçülen sağ ve sol ventrikül myokard performans 
indeksi (MPI) preeklampsi grubunda preterm ve term gruptan 
yüksekti (p<0.05). Bu bulgular bu bebeklerde diayastolik fonksi-
yon bozukluğu ve myokardiyal hasarlanmayı gösterdi. 

Sonuç: Preeklamptik anne bebeklerinde erken neonatal 
dönemde her iki ventrikülde diyastolik fonksiyon bozukluğu 
saptandı. Bu bebeklerin kardiyak disfonksiyon ve myokardiyal 
hasarlanma açısından dikkatle izlenmesi gereklidir.
Anahtar Kelimeler: Doku Doppler, Kardiyak disfonksiyon, Preeklamptik anne 
bebeği

PS045

ANTENATAL VE POSTNATAL NON-İMMÜN 

HİDROPS FETALİS TANISI ALAN OLGULARIN 

DEĞERLENDİRİLMESİ

 Ferhat Demir1,  Merih Çetinkaya1,  Ali Gedikbaşı2,  Sultan Kavuncuoğlu1, 
 Sibel Özbek1,  Gökhan Büyükkale1,  Gökhan Yıldırım2,  Esin Yıldız Aldemir1, 
 Müge Payaslı1,  Tuğba Erener Ercan1

1Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Bölümü
2Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Perinatoloji Bölümü

Amaç: Hidrops fetalis (HF), fetusteki herhangi bir patolo-
jik sürec sonrasında, iki veya daha fazla vucut boşluğunda sıvı 
birikimi ve doku ödemi ile karakterize bir tablo olup, immün 
veya non-immün nedenlere bağlı oluşabilmektedir. Günümüzde 
vakaların %90’ı non-immün hidrops fetalis (NIHF) kaynaklıdır. 
Bu çalışmanın amacı antenatal ya da postnatal dönemde hidrops 
fetalis tanısı alan olguların özelliklerinin belirlenmesi idi.

Yöntem: Ocak 2009 ile Aralık 2012 tarihleri arasında ante-
natal ya da postnatal NIHF tanısı almış olguların anne ve bebek 
kayıtları retrospektif olarak incelendi. Maternal veriler (yaş, ges-
tasyonel hafta, NIHF tanı haftası, tanı anında tutulan sistemler, 
amniyosentez ve torasentez gibi intrauterin girişimler ve sayıları, 
aniyosentez ile gönderilen tetkikler ve sonuçları ) kaydedildi. 
Benzer şekilde Yenidoğan Ünitesine NIHF tanısı ile yatırılan 
bebeklerin demografik verileri, neonatal morbiditeleri, sıvı olan 
organ sistemleri, yapılan parasentez, torasentez gibi girişimlerin 
sayısı, hastanede kalış süresi, NIHF’in nedeni ve mortalite verileri 
kaydedildi.

Sonuçlar: Çalışmaya toplam 61 bebek dahil edildi. Bunlardan 
21 tanesine (%34) intrauterin dönemde (11 ile 22. gebelik hafta-
ları arasında) terminasyon uygulanmıştı. Bu bebeklerde NIHF 
bulgularına ek olarak kistik higroma, kardiyak anomali, iskelet 
anomalisi, hidrosefali ve trizomi 13-18 gibi kromozomal anomali-
ler mevcuttu. Toplam 3 bebekte in utero ex tablosu saptandı. Geri 
kalan 37 bebek ise yenidoğan yoğun bakım ünitesine yatırıldı. 
Bunlardan 12 tanesi (%32) yenidoğan yoğun bakım izleminde 
kaybedildi. Geri kalan 25 bebek ise taburcu edildi. Çalışmaya 
alınan bebeklerin 19 tanesinde kardiyak anomali mevcut iken, 
viral belirteçler tümünde negatif saptandı. Bir olguya lipid depo 
hastalığı, 2 olguya neonatal Bartter sendromu tanısı konuldu.

Yorum: Bu çalışmada çoklu organ sistemlerinde sıvı varlı-
ğının, birden fazla sistemde anormallik varlığının, kromozomal 
anomalilerin daha ağır seyrettiği ve mortalite ile sonuçlandığı 
saptandı. Veriler, literatür ile uyumlu olup, NIHF tanısı ile izlenen 
2 hastada Neonatal Bartter Sendromu tanısı ise literatürde ilk defa 
tarafımızca konulmuştur. Sonuç olarak NIHF, farklı etyolojilere 
bağlı olarak ortaya çıkan, etyoloji ve tutulan organ sistemlerine 
göre morbidite ve mortalitesi yüksek seyreden bir tablodur.
Anahtar Kelimeler: non-immün hidrops fetalis, yenidoğan
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ml) normal sınırlardaydı. Tiroid USG yapılan 46 hastadan 3’ünde 
(%6,5) tiroid volümü 1,5 ml üzerinde, 5’inde (%10,7) 0,44 ml’nin 
altındaydı. Ortalama sT3, sT4, TSH, Tg, idrar ve anne sütü iyot ve 
tiroid USG değerleri tablo 1’de verilmiştir. 

Tartışma: Annelere doğumda ve sonrasında iyot içeren solüs-
yonlarla dezenfeksiyon yapılması doğum öncesi transplasental, 
doğum sonrası anne sütüyle fazla miktarda iyot geçmesine neden 
olmaktadır. Yenidoğana özellikle göbek bakımı için kullanılan 
iyot solüsyonları da transepidermal yolla bebeğe geçerek yine 
iyot yüklenmesine sebep olmakta ve bu da konjenital hipotiroidi 
sıklığını arttırmaktadır. Bu nedenle oluşan hipotiroidi genellikle 
günler ya da haftalar içinde kendiliğinden düzelir. Ancak bu 
dönemde oluşan geçici hipotiroidi tespit edilemezse çocukluk 
çağı psikomotor gelişiminde gerilik ve öğrenme yetisinde bozuk-
luğa yol açmaktadır.
Anahtar Kelimeler: konjenital hipotiroidi, iyot yüklenmesi

Tablo 1. Vakaların tiroid hormon ve iyot düzeyleri ile tiroid USG 
değerlendirmeleri

sT3 
(pg/dl)

sT4 
(ng/dl)

TSH
(mU/L)

Tg 
(ng/ml)

Tiroid 
volümü (ml)

İdrar iyot 
(μg/dl)

Anne sütü 
iyot (μg/dl)

n 51 55 59 39 46 59 24

3,18
(1,66-5,02)

0,98
(0,25-3,35)

47
(3,7-155)

300
(21,3-3000)

0,87
(0,22-5,25)

40
(20-86)

19
(3,7-128)

Median (3-97 persentil)

PS048

RESPİRATUVAR DİSTRES SENDROMU TEDAVİSİNDE 

İKİ FARKLI DOĞAL SÜRFAKTAN PREPARATININ 

KARŞILAŞTIRILMASI

 Esin Yıldız Aldemir,  Sultan Kavuncuoğlu,  Sibel Özbek,  Merih Çetinkaya, 
 Deniz Gezgin,  Gökhan Büyükkale,  Tugba Erener Ercan,  Müge Payaslı
Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Bölümü

Amaç: Respiratuvar distres sendromu (RDS), endojen sür-
faktanın eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkan akciğerlerin gelişim 
kusuru olup, endotrakeal surfaktan uygulaması tedavinin önemli 
bir parçasıdır. Bu çalışmanın amacı RDS tanısı ile yatırılan geniş 
bir prematüre bebek popülasyonuna uygulanan iki doğal sürfak-
tan preparatı olan Beractant ile Poractantın kısa ve uzun dönem 
etkilerinin karşılaştırılması idi.

Yöntem: Bu çalışma Ocak 2010-Aralık 2012 tarihleri ara-
sında RDS tanısıyla izlenip surfaktan uygulanan prematüre yeni-
doğanların dosya kayıtlarının retrospektif olarak incelenmesiyle 
gerçekleştirildi. Konjenital malformasyon/anomali, pulmoner 
hipoplazi, ve diyafragma hernisi olan hastalarla birlikte sekonder 
surfaktan eksikliği nedeni ile surfaktan uygulanan term bebekler 
çalışma dışında tutuldu. RDS tanısı konan hastalarda fraksiyone 
oksijen (FiO2) ihtiyacı 0.4 ve üzerinde ve arteriyo-alveolar oksijen 
basınç (a/A PO2) oranı 0.2’nin altında ise 100 mg fosfolipid/kg 
dozunda surfaktan uygulandı. Tüm hastaların demografik verileri, 
neonatal morbiditeleri, mekanik ventilasyon süresi, toplam hasta-
nede yatış süreleri kaydedildi. 

Sonuçlar: Bu çalışmaya toplam 375 prematüre bebek dahil 
edildi. Beractant grubunda 239, poractant grubunda 136 vaka 
mevcuttu. Poractant grubunun gestasyonel haftası ve doğum ağır-
lığı beractant grubundan anlamlı şekilde daha düşük olup, BPD, 

Tablo 1. Konvansiyonel Pulse dalga Doppler ekokardiyografi bulguları 
(Or talama ± SD)

Preeklampsi 
grubu

Preterm 
grup

Term 
grup

p

Mitral E cm/sn 41.25 ±9.02 42.45 ±5.76 46.23± 6.25 0.027

Mitral A cm/sn 64.95 ±12.74 50.95± 8.31 49.50 ±10.30 <0.001

Mitral E/A 0.65 ± 0.14 0.84 ± 0.13 0.95 ± 0.13 <0.001

LVMPI 0.50± 0.10 0.46± 0.06 0.27± 0.05 <0.001

Triküspit E cm/sn 37.0 ± 7.58 34.75 ± 4.29 43.19 ± 8.82 0.002

Triküspit A cm/sn 55.95± 9.03 47.15 ± 5.38 50.50 ± 10.35 0.004

Triküspit E/A 0.66± 0.11 0.73± 0.07 0.85± 0.07 <0.001

RVMPI 0.48 ±0.07 0.41± 0.09 0.27± 0.09 <0.001

PS047

KAYSERİ VE ÇEVRE İLLERDEKİ YENİDOĞANLARDA 

İYOT YÜKLENMESİNİN TİROİD HORMON 

DEĞERLERİNE YANSIMASI

 Selim Kurtoğlu,  Osman Baştuğ,  Hülya Halis,  Levent Korkmaz,  Şeyma Memur, 
 Sabriye Korkut,  Mehmet Adnan Öztürk
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Yenidoğan Bilim Dalı

Giriş: Fetal ve neonatal aşırı iyot maruziyeti neonatal hipo-
tiroidiye sebep olabilir. İyot maruziyeti plasental transfer, anne 
sütüyle veya bebeğe kullanılan iyot içeren maddeler sebebiyle 
olabilir. Yenidoğan döneminde en sık iyot yüklenmesine sebep 
halen kullanılmakta olan povidon iyot’tur. Sezeryanlarda povidon 
iyotun sağlık personeli tarafından gebeye bolca kullanılması ve/
veya gebe sezeryan için povidon iyot ile boyandıktan sonra bekle-
me süresinin uzaması, annenin sezeryan yerine ya da epizyotomi 
bölgesine povidon iyotla bakım uygulaması, bebeğin göbeğine 
antiseptik solüsyon olarak povidon iyot kullanılması yenidoğanda 
iyot yüklemesine sebep olmaktadır.

Bu çalışma Kayseri ili ve çevresinde iyot yüklenmesini değer-
lendirmek için yapılmıştır. Çoğunluğu dış merkezden tiroid 
hormonlarında bozukluk sebebiyle gelen 59 yenidoğan hasta 
çalışmaya alınmıştır.

Materyal-Metod: Çalışmaya 2003-2013 yılları arasında tiro-
id fonksiyon testlerindeki problem sebebiyle gelen yenidoğan has-
talardan spot idrar iyot düzeyi >=20μg/dl üstünde olanlar alındı. 
Konjenital anomalili bebekler çalışmaya alınmadı. Yaş, serbest T3 
(sT3), serbest T4 (sT4), TSH, Tiroglobulin (Tg), idrar iyot, anne 
sütü iyot, doğum ağırlığı, kilo, boy, baş çevresi, tiroid USG, tedavi 
verilen veya verimeyen hastaların kontrol serbest T3, serbest T4, 
TSH ve Tiroglobulin seviyeleri değerlendirmeye alındı. 

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 15 gün idi. İdrar iyot 
düzeyleri 59 hastada >=20μg/dl üstünde değerlendirildi. Anne 
sütünde iyot seviyeleri 24 vakada çalışıldı ve 5’inde (%20,8) 
<10μg/dl, 7’inde (%29,2) 10-20μg/dl, 12’sinde (%50) >=20μg/
dl olarak bulundu. Etyolojiye bakıldığında 59 hastanın 18’inde 
(%30,5) anne, 19’unda(%32,2) bebek, 8’inde (%13,6) anne ve 
bebeğe uygulanan povidon iyot hikâyesi varken 14 hastanın 
(%23,7) sebebi tespit edilemedi. Hastaların %56’sına (n:33) 
L-tiroksin tedavisi başlandı. L-tiroksin başlanan 33 hastanın 
13’ünde anneye kullanılan, 12’sinde bebeğe kullanılan, 1’inde 
anne ve bebeğe kullanılan povidon iyot hikâyesi varken 7 tanesin-
de etyolojide sebep bulunamadı. Tiroid volümü ortalaması (0,87 
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PS050

PATENT DUKTUS ARTERİOZUS TEDAVİSİNDE 

PARASETAMOL

 Özmert Muhammet Ali Özdemir1,  Kazım Küçüktaşçı1,  Hacer Ergin1, 
 Mustafa Doğan2,  Özlem Şahin1

1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Neonatoloji Bilim Dalı, Denizli
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı, Denizli

Giriş: Patent duktus arteriozus (PDA), özellikle aşırı düşük 
doğum ağırlıklı prematüre yenidoğanlarda sık görülen bir prob-
lemdir. PDA kapatılmasında standart medikal tedavide indome-
tazin ve ibuprofen kullanılmaktadır. Farmakolojik tedavinin kont-
rendike olduğu veya PDA’nın kapatılamadığı durumlarda cerrahi 
ligasyon uygulanmaktadır. İndometazin ve ibuprofene bağlı yan 
etkiler ve cerrahi ligasyona bağlı ciddi komplikasyonlar nedeniyle 
alternatif tedavi seçenekleri araştırılmaya başlanmıştır. Bu yazıda, 
oral ibuprofen ile PDA’sı kapanmayan ve cerrahi ligasyondan önce 
uygulanan parasetamol tedavisi ile duktusu belirgin küçülen veya 
kapanan ve cerrahi işlemden kurtulan olgularımız sunuldu. 

Gereç-Yöntem: Çalışmaya Şubat-Aralık 2012 tarihleri ara-
sında hemodinamik olarak anlamlı PDA tanısıyla izlenen ve pare-
setamol tedavisi verilen yedi olgu alındı. Hemodinamik olarak 
anlamlı [sol atrium/aort anulusu (LA/Ao) >=1.4, duktus çapı 
>=1.4mm] semptomatik PDA saptanan hastalara en az iki veya 
üç kür ibuprofen 10-5-5 mg/kg dozunda 24 saat aralıklarla verildi. 
İbuprofen tedavisine yanıt alınamayan hastalara, aileden onam alı-
narak parasetamol 60 mg/kg/gün oral dört dozda, üç gün süreyle 
uygulandı. Hemodinamik olarak anlamlı PDA’sı devam eden 
hastalara üç gün daha parasetamol tedavisi verildi. Buna rağmen 
yanıt alınamayan hastalarda PDA, cerrahi ligasyon ile kapatıldı. 

Bulgular: Çalışmamıza alınan yedi olgunun ortalama gestas-
yonel yaşı 26.1 (23-32) hafta, ortalama doğum ağırlığı 936 (620-
1615) gr idi. Parasetamol tedavisine ortalama 36.2±11.6 (20-57) 
günde başlandı. Ortalama PDA çapı 2.0±0.2 (1.5-2.5), LA/
Ao oranı 1.5±0.2 (1.4-2.0) saptandı. Parasetamol ile olguların 
beşinde (%71.4) PDA başarıyla kapatıldı. Olguların hiçbirinde 
parasetamole bağlı yan etki görülmedi.

Sonuç: İbuprofen tedavisine rağmen PDA’sı kapanmayan 
çok düşük doğum ağırlıklı prematüre bebeklere cerrahi ligas-
yondan önce parasetamol tedavi şansının verilmesi gerektiğini 
düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: parasetamol; patent duktus arteriozus

PS051

DİYABETİK ANNE BEBEĞİ OLMAYAN 

MAKROZOMİK BEBEKLERDE NT-PROBNP, 

TROPONİN T VE EKOKARDİOGRAFİK BULGULARIN 

KARŞILAŞTIRILMASI

 Mustafa Kurthan Mert1,  Mehmet Satar1,  Nazan Özbarlas2, 
 Hacer Yapıcıoğlu Yıldızdaş1,  Ferda Özlü1,  Hüseyin Selim Asker1,  Sevcan Erdem2

1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Neonatoloji Bilim Dalı, Adana
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Kardiyoloji Bilim Dalı, Adana

Amaç: Makrozomik bebeklerde (doğum ağırlığı > 4000 gr) 
intraventriküler septum, sağ ve sol ventrikül duvar kalınlıklarında 
artış görülebilmektedir. Perinatal morbidite riski yüksek olan 
bebeklerdir. Çalışmamızda kardiyak biomarkerlar olan NT-Pro 

NEK, ROP ve pnömotoraks bu grupta anlamlı şekilde daha fazla 
idi. Ancak 1000 gram ve altı bebekler değerlendirildiğinde, 2 grup 
arasında neonatal morbiditeler (pnömotoraks, IVH, BPD, ROP, 
NEK) toplam mekanik ventilatör süresi ve oksijen alımı ile birlik-
te mortalite açısından anlamlı farklılık saptanmadı.

Yorum: Sonuçlar, literatür ile uyumlu olup, özellikle 1000 
gram ve altı bebeklerde her 2 surfaktanın benzer etkinlikte olduğu 
saptanmıştır. Ancak, tüm çalışma grubu ele alındığında ve gruplar 
arası farklılık göz önünde bulundurulduğunda komplikasyonların 
surfaktan tipinden çok prematürite ile ilişkili olduğu düşünül-
mektedir. Bu konuda prospektif, çok merkezli ve geniş hasta 
potansiyeline sahip yeni çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: prematürite, surfaktan

PS049

SAĞLIKLI TERM YENİDOĞANLARDA KORD 

ADİPONEKTİN DEĞERLERİ VE AORTİK İNTİMA MEDİA 

KALINLIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ

 Dilek Sarıcı1,  Mustafa Ali Akın1,  Selim Kurtoğlu1,  Ali Yıkılmaz2,  Sabahattin 
Muhtaroglu3,  Mehmet Adnan Öztürk1,  Tamer Güneş1,  Serdar Ümit Sarıcı4

1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Kayseri
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Kayseri
3Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya ve Klinik Biyokimya Anabilim Dalı, Kayseri
4GATA, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

Giriş: Adiponektinin antiinflamatuar ve antiatherojenik etki-
leri vardır. Adiponektin ve ateroskleroz arasındaki çocuk ve ado-
lesanlarda negatif korelasyon gösteren bir ilişki olmasına rağmen 
yenidoğanlarda bu ilişki bilinmemektedir. Biz de adiponektin 
düzeyleri ile erken atherosklerozu aort intima media kalınlığını 
ölçerek değerlendirmeyi amaçladık.

Method: 80 sağlıklı bebekte kord adiponektin değerleri ve 
abdominal aIMK ölçüldü ve adiponektin ile total kolesterol (TK), 
LDL kolesterol (LDL-K), HDL kolesterol (HDL-K) ve trigliserit 
(TG) ile infant antropometri ve cinsiyet ilişkisi değerlendirildi. 

Bulgular: Erkek bebeklerin doğum ağırlıkları (DA) 
(p=0.008), boyu (p=0.005), baş çevreleri (BÇ) (p=0.009) ve 
aIMK (p=0.001) değerleri kızlardan anlamlı olarak yüksek-
ti. Adiponektin düzeyleri cinsiyet açısından farklılık gösterme-
di. Korelasyon analizinde, adiponektin değerleri TK (r=0.253, 
p<0.05), HDL-K (r=0.252, p<0.05) ve LDL-K (r=0.221, 
p<0.05) değerleri ile pozitif korelasyon gösterdi. Ayrıca adipo-
nektin düzeyleri DA (r=0.257, p<0.05), boyu (r=0.229, p<0.05), 
ve BÇ (r=0.238, p<0.05) ile de pozitif korelasyon gösterdi. 
aIMK düzeyleri ile herhangi bir parametre arasında anlamlı ilişki 
saptanmadı.

Sonuç: Kord kanında ve aIMK değerleri erken neonatal 
dönemde ilk kez yayınlandı. Adiponektin düzeyleri aIMK ve cin-
siyet ile ilişkili bulunmadı. aIMK düzeyleri kızlara göre erkeklerde 
daha yüksekti. Adiponektin düzeyleri DA, boy, BÇ ve TK, HDL-
K, LDL-K ile pozitif korelasyon gösterdi. Sonuç olarak yenido-
ğan döneminde adiponektin metabolizmasının klinik önemi ve 
ilişkilerinin değerlendirilmesi için ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: Adiponektin, aortik intima media kalınlığı, yenidoğan
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depresyonun emzirme süresi üzerine etkisini araştırmak ve emzir-
meye etki eden diğer faktörleri saptamak amacı ile yapılmıştır.

Materyal-Metod: 151 sağlıklı term tekiz bebek ve annele-
ri çalışmaya alındı. Hastanede bebeklerin emmeleri LATCH, 
IBFAT, annelerin özgüvenleri BSES-SF skorları ile doğumdan 
hemen sonra, 12. ile 24. saatte ve yatışı devam edenlerde günlük 
olarak değerlendirildi. Taburculuk sonrası bebeklerin kilo kayıp-
ları ve ilk 4 ay beslenme şekilleri takip edildi. Ayrıca annelere 
10.gün ve 2.ayda Edinburg Depresyon Ölçeği uygulandı. İlk hafta 
patolojik kilo kaybı olan ile olmayanlar ve ilk 4 ayda tek başına AS 
alanlar ile AS dışında ek gıda alan bebekler karşılaştırıldı.

Sonuçlar: Doğum sonrası AS’ne başlama ve taburculuk sıra-
sında AS verilme oranı %100 tespit edildi. Erken dönemde bebek-
lerin %16’sında >=%10 kilo kaybı görüldü. Taburculuk sonrası 
mama başlama oranı %20 tespit edildi.Primipar olma, emzirme 
deneyiminin olmaması, annenin düşük emzirme hedefi, ilk hafta 
formül mama kullanımı, pompa kullanımı, meme çatlağı, göğüs 
ucu problemleri, sütün ilk saat içerisinde gelmemiş olması >=%10 
kilo kaybı için risk faktörleri olarak saptanmıştır. Bebeğin 1.günde 
kayıp yüzdesi arttıkça patolojik kilo kaybetme ihtimali 1,7 kat,ilk 
hafta aşırı kilo kaybı olması 4 ay boyunca tek başına anne sütü 
alamama ihtimalini 8,1 kat artırmaktadır. İlk hafta >=%10 kilo 
kaybı olması fototerapi tedavi riskini 15,7 kat artırmaktadır. 
Yüksek LATCH (tüm saatler), IBFAT skorları (12., 24. ve 48.saat 
) ve BSES-SF skorları <%10 kilo kaybı ile birliktelik göstermek-
te idi. İlk 4 ay tek başına AS verilme oranları; 1. ayda %75,5, 2 
ayda %76,2, 3 ayda %76,2, 4 ayda %68,9 olarak tesbit edildi. 4 
ay boyunca tek başına AS ile besleme ise %55,6 olarak saptandı.
LATCH (ilk), İBFAT (12 ve 24.saat) ve BSES skorları (ilk ve 
24.saat) tek başına AS alanlarda anlamlı şekilde daha yüksek tes-
pit edildi. Testler birbirleri ile uyumlu idi ve saatler içinde skorlar 
yükseldi. Kilo kaybını ve tek başına AS alımını tahmin etmede 
duyarlılık ve özgünlükleri düşük olmakla birlikte negatif prediktif 
değerleri yüksek bulundu. Anneler arasında Edinburg Depresyon 
ölçeğine göre depresyon sıklığı 10.günde %19,2 ve 2.ayda %11,3 
olarak tesbit edildi. Eş desteğinden memnun olmayan annelerde 
depresyon anlamlı şekilde daha sık gözlendi vedepresyonda olan 
anneler depresyon gözlenmeyen annelere göre ilk 4 ayda bebekle-
rini tek başına anne sütü ile beslemede daha başarısızdı.

Tartışma ve Yorum: Emzirmeyi değerlendirme yöntemleri 
yüksek desteğe ihtiyacı olan bebek ve annelerin tespitinde sağlık 
personeline yardımcı olabilir.
Anahtar Kelimeler: Anne sütü, BSES-SF, İBFAT, LATCH

PS053

KAYSERİ VE ÇEVRE İLLERDEKİ YENİDOĞANLARDA 

İYOT EKSİKLİĞİNİN TİROİD HORMON DEĞERLERİNE 

YANSIMASI

 Selim Kurtoğlu,  Osman Baştuğ,  Levent Korkmaz,  Hülya Halis,  Şeyma Memur, 
 Sabriye Korkut,  Mehmet Adnan Öztürk
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Yenidoğan Bilim Dalı

Giriş: Tiroid tarama programlarının yaygınlaşması ile birlikte 
yenidoğan döneminde iyot eksikliğinin önemi daha iyi anlaşıl-
maya başlamıştır. İyot eksikliği ülkemiz dâhil birçok ülkede halen 
önemini koruyan bir halk sağlığı sorunudur. İyot eksikliğinin 
fetüs ve bebeğin beyin gelişimini olumsuz etkilediği, çocukluk 
çağı psikomotor gelişiminde gerilik ve öğrenme yetisinde bozuk-
luğa yol açtığı bilinmektedir. Dünyada önlenebilir zekâ geriliğinin 

BNP ve Troponin T ile ekokardiografik bulguların karşılaştırıl-
ması amaçlanmıştır.

Yöntem: Çalışmaya Eylül 2011- Eylül 2012 tarihleri arasında 
hastanemizde doğan, gebelik yaşı > 34 hafta olan 37 makrozo-
mik bebek ve kontrol grubu olarak annede kronik veya gebelik 
ilişkili problemi olmayan 58 sağlıklı yenidoğan alındı. Çalışmaya 
alınan bebeklerde NT ProBNP, troponin T ve kan gazı doğum 
sırasında umblikal kord arteryel kandan alınan örneklerde çalı-
şıldı. Bebeklere 24-72. saatlerinde ekokardiografi (EKO) yapıldı. 
Ekokardiyografik çalışma sırasında M-Mode, iki boyutlu eko-
kardiyografi, Doppler ekokardiyografi, renkli Doppler ve ayrıca 
“pulse” doku Doppler ekokardiyografi teknikleri kullanıldı.

Bulgular: Gruplar arasında doğumun şekli, 1 ve 5. dakika-
larda APGAR skoru, gestasyon haftası, gebelik sayısı, anne yaşı 
arasında fark yoktu. Doğum ağırlığı, ponderal indeks, annenin 
gebelik öncesi BMI’i ve annenin gebelikteki kilo alımı makrozo-
mik bebeklerde kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı 
derecede yüksekti (p<0.001). Doğum sırasında umblikal arter-
den alınan NT ProBNP ve Troponin T değerleri makrozomik 
bebeklerde kontrol grubuna göre yüksekti (p<0.001). Diyastolde 
IVS kalınlığı, diyastolde IVS kalınlığının sol ventrikül arka duvar 
diyastol kalınlığına oranı (IVSd/SVADDK), sol ventrikül arka 
duvar kalınlığı makrozomik bebeklerde kontrol grubuna göre 
istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulundu (p< 0.001). 
Sol ventrikül kütle indeksi makrozomik bebeklerde yüksek olma-
sına rağmen istatistiksel olarak bu yükseklik anlamlı bulunmadı 
(p>0.05). Ejeksiyon fraksiyonu (EF), kısalma fraksiyonunda (KF) 
istatistiksel olarak anlamlı bir fark yokken myokardiyal perfor-
mans indeksi (MPI) makrozomik grupta anlamlı derecede düşük-
tü (p<0.05). Makrozomik grupta EKO parametreleri ile kardiyak 
biyomarkerlar arasında anlamlı bir korelasyon gösterilemedi.

Sonuç: Makrozomik bebeklerde IVSd kalınlığında ve IVSd/
SVADDK oranının sağlıklı bebeklere göre yüksek olduğu görül-
dü. Ancak bu sonuçlar makrozomik bebeklerde gözlenebilecek 
hipertrofik kardiyomyopatinin doğum sırasında alınan umbli-
kal kord arter kanındaki kardiyak biomarker (NT ProBNP ve 
Troponin T) düzeyleriyle öngörülemeyeceğini düşündürmektedir.
Anahtar Kelimeler: Makrozomik Bebek, NT ProBNP, Troponin T, Hipertrofik 
Kardiyomyopati

PS052

DOĞUM SONRASI ERKEN DÖNEMDE 

DEHİDRATASYON RİSKİ OLAN BEBEKLERİN 

SAPTANMASI VE EMZİRME SÜRESİNİN TAHMİNİ: 

EMZİRMEYİ DEĞERLENDİREN TESTLER NE KADAR 

ÖNEMLİ?

 Nilgün Altuntaş1,  Yıldız Atalay1,  Canan Türkyılmaz1,  Havva Yıldız2,  Gül Özen2, 
 İbrahim Murat Hirfanoğlu1,  Ferit Kulalı1,  Ebru Kazancı1,  Sezin Ünal1,  Esra Önal1, 
 Ebru Ergenekon1,  Esin Koç1

1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çoçuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan 

Ünitesi, Ankara
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Ankara.

Giriş-Amaç: DSÖ bebeklerin 6 ay tek başına anne sütü 
(AS) ile beslenmesini önermesine rağmen, çeşitli nedenlerle ek 
gıdalara erken başlanılmaktadır. Bu çalışma, emzirmeyi değerlen-
diren testlerden LATCH ve IBFAT’ın erken dehidratasyon ve 
emzirme süresini öngörmedeki değerini, annenin özgüveninin ve 



158

P O S T E R  B İ L D İ R İ L E R

21.  Ulusal  Neonatoloji  Kongresi

PS054

İLERİ DERECEDE DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI 

BEBEKLERDE PROFİLAKTİK FLUKANAZOL 

TEDAVİSİNİN CANDİDA ENFEKSİYONU SIKLIĞINI 

AZALTMADAKİ ETKİNLİĞİ

 Merih Çetinkaya,  Özge Kürüm,  Gökhan Büyükkale,  Müge Payaslı,  Tuğba 
Erener Ercan,  Esin Yıldız Aldemir,  Sibel Özbek,  Sultan Kavuncuoğlu
Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Bölümü

Amaç: Sistemik fungal enfeksiyonlar, özellikle çok düşük 
ve aşırı düşük doğum ağırlıklı bebeklerde önemli bir morbidite, 
nörogelişimsel gerilik ve mortalite nedenidir. Bu nedenle son yıl-
larda bu bebeklerde fungal enfeksiyonların gelişiminin önlenmesi 
için antifungal profilaktik stratejiler geliştirilmeye başlanmıştır. 
Bu çalışmanın amacı <1000 gram bebeklerde yaşamın ilk günü 
başlanan flukanazol profilaksinin sistemik fungal enfeksiyon geli-
şimini önlemedeki etkisinin değerlendirilmesi idi. 

Yöntemler: Eylül 2011 ile Ocak 2013 tarihleri arasında 
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesine yatırılarak 1000 gram altın-
daki tüm bebeklere yaşamın ilk gününden itibaren haftada 2 
gün 3 mg/kg/doz flukanazol profilaksisi başlanarak damar yolu 
çıkıncaya kadar profilaksi devam edildi. Verilerin prospektif ola-
rak kayıt altına alındığı bu grup çalışma grubunu oluştururken, 
Ağustos 2010-Eylül 2011 tarihleri arasında Yenidoğan Yoğun 
Bakım Ünitesine yatırılan ancak flukanazol profilaksisi uygulan-
mayan <1000 gram bebekler ise kontrol grubunu oluşturdu. Her 
2 gruptaki bebeklerin maternal, perinatal ve neonatal dönemdeki 
demografik özellikleri, morbidite ve mortalite verileri kaydedildi. 

Sonuçlar: Çalışmaya profilaksi uygulanan 90 bebek ile profi-
laksi uygulanmayan 107 bebek alındı. Her 2 grup doğum ağırlığı, 
gestasyonel hafta, cinsiyet, doğum şekli, maternal hastalık, Apgar 
skorları açısından benzerdi. Profilaksi uygulanmayan gruptaki 
5 bebekte (%4.7) sistemik Candida enfeksiyonu mevcut iken, 
profilaksi uygulanan grupta hiçbir bebekte Candida enfeksiyonu 
saptanmamış olup, aradaki farklılık istatistiksel olarak anlamlı idi 
(p=0.03).

Yorum: Son yıllarda özellikle çok düşük doğum ağırlıklı bebek-
lerde invaziv fungal enfeksiyon sıklığını anlamlı şekilde azalttığı 
bildirilen flukanazol profilaksisinin etkinliği bu çalışma ile de 
gösterilmiştir. Bu veriler ışığında Candida enfeksiyonu gelişme riski 
yüksek olan yenidoğan yoğan bakım ünitelerinde fungal enfeksi-
yonların önlenmesi için <1000 gram bebeklerde yaşamın ilk günü 
profilaktik flukanazol tedavisine başlanılması önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: flukanazol, fungal enfeksiyon, profilaksi, prematüre bebek

PS055

GESTASYONEL DİYABETLİ ANNE BEBEKLERİNDE 

DEMİR EKSİKLİĞİ DAHA SIK MIDIR?

 Şenay Coşkun1,  Hülya Selva Bilgen1,  Hülya Özdemir1,  Özgür Baykan2, 
 Baran Arcagök1,  Birol Karabulut1,  Önder Şirikçi2,  Eren Özek1

1Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı, İstanbul
2Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi, Biyokimya Anabilim Dalı, İstanbul

Amaç: İyi kontrol edilmeyen diyabetik annelerden doğan 
bebeklerin demir depolarının doğumda yetersiz olduğu bilin-
mektedir. Bu çalışmada iyi kontrollü gestasyonel diyabetli anne 

en sık nedeni olarak kabul edilmektedir. UNICEF’in 1994’teki 
‘Dünya Çocuklarının Durumu’ başlıklı raporunda dünyada iyot 
eksikliği sebebiyle her yıl 30 bin bebeğin ölü, 120 bin bebeğin ise 
hipotiroidik olduğu bildirilmektedir.

Bu çalışma Kayseri ili ve çevresinde iyot eksikliğini değer-
lendirmek için yapılmıştır. Çoğunluğu dış merkezden tiroid 
hormonlarında bozukluk sebebiyle gelen 96 yenidoğan hasta 
çalışmaya alınmıştır.

Materyal-Metod: Çalışmaya 2003-2013 yılları arasında yeni-
doğan polikliniği ve servisine gelen hastalardan spot idrar iyot 
düzeyi <10μg/dl altında olanlar alındı. Konjenital anomalili 
bebekler ve öyküsünde annenin iyot içeren ilaç kullanımı olanlar 
çalışmaya alınmadı. Yaş, serbest T3 (sT3), serbest T4 (sT4), TSH, 
Tiroglobulin (Tg), idrar iyot, anne sütü iyot, doğum ağırlığı, kilo, 
boy, baş çevresi, tiroid USG, tedavi verilen veya verimeyen hastala-
rın kontrol serbest T3, serbest T4, TSH ve Tiroglobulin seviyeleri 
değerlendirmeye alındı. 

Sonuçlar: Hastaların yaş ortalaması 16 gün idi. İdrar iyot 
düzeyleri 94 hastada değerlendirildi. Hastaların %36,2’ si ağır 
(<2,5μg/dl), %34’ü orta (2,5-5μg/dl), %29,8’i hafif (5-10μg/dl) 
iyot eksikliği olarak değerlendirildi. Anne sütünde iyot seviye-
leri 31 vakada çalışıldı. Anne sütü iyot düzeyi hasta bebeklerin 
annelerinin 5’inde (%16,1) >10μg/dl, 7’sinde (%22,6) 5-10μg/
dl, 5’inde (%16,1) 2,5-5μg/dl, 14’ünde (%45,2) <2,5μg/dl olarak 
bulundu. Hastaların %76’sına oral iyot, %39,6’sına L-tiroksin 
tedavisi başlandı. L-tiroksin başlanan 38 hastanın 10’unda idrar 
iyot düzeyi 5μg/dl üzerindeydi. İyot ve L-tiroksin tedavisinin bir-
likte başlandığı 31 (%32,3) hasta vardı. 29 hastada hem idrar, hem 
de anne sütünde iyot düzeyi çalışıldı. Bunlardan 5 tanesinde anne 
sütü iyot düzeyi 10μg/dl üzerindeydi. Tiroid volümü ortalaması 
(0,82 ml) normal sınırlardaydı. Tiroid USG yapılan 61 hastadan 
8’inde (%13,1) tiroid volümü 1,5 ml üzerindeydi. sT3, sT4, TSH, 
Tg, idrar ve anne sütü iyot ve tiroid USG değerleri tablo 1’de 
verilmiştir. 

Tartışma: Kurtoğlu S ve ark. daha önceki yapmış oldukları 
çalışmada Kayseri bölgesinin hafif derecede iyot eksikliği bölgesi 
olarak değerlendirmişlerdi.

Kayseri il merkezinde ve çevre illerden gelen hastalarda yap-
tığımız çalışma ve kırsal kesimde yapılan diğer çalışmalar, iyot 
eksikliği sorununun ciddiye alınmasını, anne-bebek iyot destek 
programlarına öncelik verilmesini gündeme getirmektedir.
Anahtar Kelimeler: iyot eksikliği, hipotiroidi, yenidoğan

Tablo 1. Vakaların tiroid hormon ve iyot düzeyleri ile tiroid USG 
değerlendirmeleri

Yaş 
(gün)

sT3 
(pg/dl)

sT4 
(ng/dl)

TSH 
(mU/L)

Tg 
(ng/ml)

Tiroid 
volümü 

(ml)

İdrar 
iyot 

(μg/dl)

Anne 
sütü iyot 
(μg/dl)

n 90 83 93 95 67 61 94 31

16
(10-2,25)

3,33
(2,63-3,95)

1,14
(0,81-1,44)

11,1
(4,7-49,5)

335
(118-497)

0,82
(0,50-1,25)

3,79
(1,6-5)

3,6
(1,3-7)

Median (25-75 persentil)
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Hastalar-Metod: Çalışmaya şüpheli/kesin tanılı NEK 
(Modifiye Bell sınıflamasına göre) 24 perterm Grup NEK+ ve 25 
sağlıklı beslenen preterm bebek (Grup NEK-) alındı. Bütün gri 
skala Doppler ölçümleri en az 4 saatlik açlığı takiben yapıldı ve her 
seferinde üçer ölçüm yapılıp ortalama alındı. Ölçümlere NEK+ 
grupta klinik bulguların görüldüğü ilk günden başlanarak başarılı 
beslenmenin başlatıldığı güne kadar devam edildi. PV’in Doppler 
ölçümleri intrahepatik parçasının 1cm distalinden, HV’lerin 
ölçümleri venlerin her biri için KC içindeki son 1 cm’lik kesim-
lerinden yapıldı ve aritmetik ortalaması alındı. Portal kan akımı 
(PBF) (ml/min) = alan (cm2) x maksimal sistolik velosite (cm/s) 
x katsayı (0.57) x 60 (saniye) formülüyle hesaplandı. PV/ HV 
akım oranı hesaplamasında HV’lerin alanlarının ölçüm zorluğu 
nedeniyle PV ve HV’lerin maximal velositeleri kullanıldı. 

Bulgular: Grupların gestasyonel ve postanatal yaşları, doğum 
ağırlıkları benzerdi. NEC+ grupta PBF ve PV/ HV maksimal 
velosite oranı hastalığın ilk gününde en düşük düzeyde saptanır-
ken, iyileşen hastalarda günden güne arttığı saptandı. Eksitus olan 
hastalarda bu değerlerin artmadığı- gerilediği görüldü. NEC- 
grupta yenidoğanlarda PV/ HV maksimal velosite oranı ortalama 
0.88 iken ve PBF anlamlı olarak yüksek ve tekrarlayan ölçümlerde 
bu değerlerin değişmediği saptandı. Tanı koydurucu PV/ HV 
maksimal velosite oranı 0.66 iken, beslenmenin başaltıldığı gün 
bu oran 0.77 olarak saptandı. 

Sonuç: Klinik kullanımı dar olan arteriyel Doppler çalışmala-
rından farklı olarak, KC üzerinden kolaylıkla günlük olarak ölçü-
lebilen PBF ve PV/ HV maksimal velosite oranı NEK’li hastaların 
tanı ve takibinde kullanılabilir.
Anahtar Kelimeler: nekrotizan enterokolit, portal ven kan akımı, hepatik ven 
kan akımı, gri skala Doppler

PS057

YENİDOĞANLARDA ERKEN BAŞLANGIÇLI VE 

KLASİK NEKROTİZAN ENTEROKOLİTTE SEROLOJİK 

BELİRTEÇLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 Özge Sürmeli Onay,  Ayşe Korkmaz,  Şule Yiğit,  Murat Yurdakök
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji 

Bilim Dalı, Ankara.

Amaç: Prematüre bebeklerde nekrotizan enterokolit (NEK), 
çoğunlukla yaşamın ilk haftasından ve enteral beslenmeden sonra 
gelişen, bağırsak nekrozu ve çoklu organ yetmezliği ile gidebilen 
önemli bir hastalıktır. NEK patogenezinde intestinal hipoksi-
iskeminin birincil olmayan ancak kritik bir rolü olduğu düşü-
nülmektedir. Çalışmamızda prematüre bebeklerde gelişen erken 
başlangıçlı ve klasik NEK patofizyolojisinde hipoksi-iskeminin 
rolünün değerlendirilmesi amacıyla, bu grupların demografik ve 
klinik özellikleri yanında plazma L-Laktat, endotelin-1 (ET-1), 
“platelet activating factor (PAF)” ve “intestinal fatty acid bin-
ding protein (I-FABP) gibi serolojik belirteçlerin karşılaştırılması 
amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Çalışma, hastanemiz Yenidoğan Yoğun 
Bakım Ünitesi’nde 1 Temmuz 2010-1 Eylül 2012 tarihleri ara-
sında prospektif olarak gerçekleştirildi. Yaşamın ilk 7 günü içinde 
NEK ve benzeri klinik tablo geliştiren prematüre bebekler “erken 
NEK grubu”nu, 7. günden sonra NEK ve benzeri klinik tablo 
geliştiren prematüre bebekler “klasik NEK grubu”nu, izlemleri 
boyunca hiç NEK ve benzeri klinik tablo geliştirmeyen bebekler 

bebekleri (GDAB), sağlıklı term AGA bebekler ile karşılaştırıla-
rak demir durumlarının belirlenmesi hedeflendi.

Yöntem: Olgu grubunu hastanemizde doğan GDAB (grup 1, 
n:36) ve kontrol grubu (grup 2, n:76) oluşturdu. Tüm bebeklerin 
kordon kanından hemoglobin (Hb), ferritin ve serum transferin 
reseptörü (sTfR) düzeyleri çalışıldı. Gestasyonel diyabetik anne-
lerden HbA1C düzeyi çalışıldı.

Bulgular: Bebeklerin vücut ağırlıkları, boyları ve baş çevreleri-
nin ortalama değerleri karşılaştırıldığında GDAB’nin tüm ölçüm-
leri kontrol grubundan yüksek bulundu (p<0.001). Gestasyonel 
diyabetli annelerin ortalama HbA1c düzeyi 4.98±0.50 olarak 
tespit edildi. Ortalama Hb düzeyi [grup1:17.2; grup 2:16.3 
(gr/dL) ], GDAB’lerinde daha yüksek bulunurken, bu farklılık 
istatistiksel olarak anlamlı değildi (p=0.159). Kordon kanından 
bakılan ortanca ferritin düzeyi [grup 1:195; grup 2: 223 (μg/L) 
(p=0.343) ], ortalama sTfR [grup 1: 5.42; grup 2: 3.99 (mg/L) 
(p<0.0001) ] ve ortalama sTfR/log(ferritin) [grup 1: 2.49; grup 
2: 1.85 (p=0.001) ] düzeyleri karşılaştırıldığında, GDAB’leri ve 
kontrol grubu arasında ferritin düzeyleri farklı bulunmazken, 
GDAB’lerinde sTfR ve sTfR/log(ferritin) düzeyleri anlamlı ola-
rak yüksek bulundu. 

Yorum: Hücresel düzeydeki demir durumunu yansıtan sTfR, 
iyi kontrollü GDAB’lerinde sağlıklı term bebeklerden anlamlı 
ölçüde yüksek bulunmuştur. Ferritin düzeylerinin GDAB’lerinde 
kontrol grubuna göre farklılık göstermemesi, bu bebeklerde 
demir durumunun değerlendirilmesinde sTfR düzeyi ve sTfR/
log(ferritin) oranının kullanılmasının, tek başına ferritin değer-
lerinin kullanılmasından daha yol gösterici olacağını düşündür-
müştür. Bu bulgular bu bebeklerin postnatal dönemde demir 
eksikliği gelişimi açısından yakın takip edilmeleri gerektiğine 
işaret etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Anemi, bebekler, demir, gestasyonel diyabet

PS056

NEKROTİZAN ENTEROKOLİT TANISI VE TAKİBİNDE 

PORTAL VEN-HEPATİK VENLER DOPPLER 

VELOSİTELERİNİN YERİ

 Mustafa Ali Akın1,  Ali Yıkılmaz2,  Tamer Güneş1,  Dilek Sarıcı1,  Levent Korkmaz1, 
 Adnan Öztürk1,  Selim Kurtoğlu1

1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Neonatoloji Bilim Dalı
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Radyoloji Bilim Dalı

Giriş-Amaç: Nekrotizan enterokolit (NEK) yenidoğan döne-
minde en sık görülen gastrointestinal acildir. Hastalığın klinik 
bulguları batın distansiyonu ve beslenme intoleransından hayatı 
tehdit eden fulminan şoka kadar değişebilir. Hastalıkta görülen 
barsak nekrozuna neden enflamatuar kaskadı başlatan faktörler-
den biri de iskemi-hipoperfüzyondur. Tanısal zorluklar ve etkili 
bir önleme yönteminin olmadığı bu hastalıkta erken evrelerde 
tanı ve aktif tedavi oldukça önemlidir. 90’lı yıllardan itibaren 
ultrasonografi ve splanknik bölgenin arteriyel Doppler çalışmaları 
NEK tanısında klasik yöntemlere tamamlayıcı olarak önerilmiştir. 
Bu arteriyel Doppler çalışmalarının damarların vizualizasyonu ve 
tekniğin zorluğu nedeniyle klinikte kullanımları kısıtlı kalmıştır. 

Bu çalışmada karaciğer (KC) üzerinden yapılan portal ven 
(PV) ve hepatik venlerin (HV) Doppler velosite özelliklerinin 
NEK tanısı ve takibindeki rollerini değerlendirmeyi amaçladık.
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21.  Ulusal  Neonatoloji  Kongresi

izlendi ve RDS tanısı alan olgulara “erken kurtarıcı” sürfaktan teda-
visi uygulandı. Tüm olgulardan 25 (OH) D düzeyi çalışılması için 
kordon kanı örneği alındı. 25 (OH) D düzeyinin <20 ng/ml olması 
düşük kabul edildi. Olgular buna göre 2 gruba ayrıldı; Grup 1: 25 
(OH) D <20 ng/ml, Grup 2: 25 (OH) D >=20 ng/ml. Gruplar 
demografik ve klinik özellikler bakımından karşılaştırıldı. 

Sonuçlar: Olguların %73’ünde (n=38) 25 (OH) D düzeyinin 
düşük olduğu saptandı. Grup 1 ve 2’de ortanca 25 (OH) D düzey-
leri sırasıyla 6,0 ng/mL (ÇAG:4-12) ve 21,5 ng/mL (ÇAG:21-22, 
7) idi. Gruplar arasında gebelik haftası ve doğum ağırlığı yönün-
den fark yoktu. Grup 2 (n=2,%17) ile karşılaştırıldığında RDS 
oranı Grup 1’de (n = 32,%84) anlamlı olarak daha yüksekti (p = 
0.001). Gebelik yaşı (r=0.42, p = 0.002) ile 25 (OH) D düzeyleri 
arasında pozitif korelasyon saptandı. Hastanede kalış süresi (r=-
0.52, p = 0.001) ve mekanik ventilasyon desteği süresi (r = -0.79, 
p = 0.001) ile 25 (OH) D düzeyleri arasında negatif korelasyon 
vardı. Çoklu regresyon analizinde gebelik haftası, doğum ağırlığı, 
cinsiyet, antenatal steroid kullanımı, doğum şekli ve 25 (OH) 
D düzeyi olası bağımsız risk değişkenleri olarak alındığında 25 
(OH) D düzeyi yüksekliğinin RDS gelişme riskini azalttığı göz-
lendi [OR: 0.5, 95 %CI (0.3-0.8), p=0.006].

Yorum: Bu çalışmada çok düşük doğum ağırlıklı preterm 
bebeklerde kordon kanında 25 (OH) D düzeyinin yüksek olma-
sının RDS gelişme riskini azalttığı gözlendi.
Anahtar Kelimeler: 25-Hidroksi D vitamini, prematürite, respiratuvar distres sendromu

PS059

RESPİRATUAR DİSTRES SENDROMU TEDAVİSİNDE 

PORAKTANT ALFA VE BERAKTAN: DÜZELTİLMİŞ 12-18 

AYDAKİ GELİŞİMSEL SONUÇLAR ÜZERİNE ETKİSİ

 Zeynep Eras1,  Evrim Alyamaç Dizdar2,  Gözde Kanmaz2,  Nilüfer Güzoğlu2, 
 Hatice Tatar Aksoy2,  Gökçe Baykal Altunkaya1,  Uğur Dilmen3

1Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gelişimsel Pediatri Ünitesi
2Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği
3Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Kliniği / Yıldırım 

Beyazıt Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Giriş: Respiratuar distress sendromu (RDS) tedavisinde kul-
lanılan poractant alfa ve beraktanın hastaların kısa dönem sonuç-
ları üzerinde anlamlı farklılıklar yarattığı yapılan çalışmalarda 
gösterilmiştir. Buna karşılık bu iki surfactant preperatının uzun 
dönemde nörolojik ve gelişimsel sonuçlar üzerine etkilerini göste-
ren veriler bulunmamaktadır. 

Amaç: Bu çalışmada RDS tanısı alıp poractan ya da beractan 
alfa ile tedavi edilen prematüre bebeklerin 18-24.ayda nörolojik ve 
gelişimsel sonuçlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. 

Metod: Çalışmaya Ocak 2010 ile Ocak 2011 tarihleri ara-
sında hastanemizde doğan, yenidoğan yoğun bakım ünitesinde 
yatan, doğum ağırlığı <=1500 gram ve /ya da gestasyonel haftası 
<=32 hafta olan, RDS tanısı ile poraktan alfa ya da beraktan 
tedavisi uygulanan bebekler alınmıştır. Düzeltilmiş 18-24. ayla-
rında çocukların nörolojik muayeneleri ve “Bayley Bebekler için 
Gelişimsel Değerlendirme Ölçeği II” ile gelişimsel değerlendir-
meleri yapılmıştır.

Bulgular: Poraktan alfa grubunda 113 bebek ve beraktan 
grubunda 102 bebek olmak üzere toplam 215 hasta değerlendiril-
miştir. Her iki grupta ortalama doğum ağırlığı ve gestasyonel hafta 
açısından anlamlı farklılık saptanmamıştır. Perinatal değişkenler 

ise “kontrol grubu”nu oluşturdu. Tüm vakalarda kord kanında 
veya yaşamın ilk iki saati içinde alınan kan örneğinde (1. kan 
örneği) ve klinik tablo geliştiği dönemde alınan kan örneğinde (2. 
kan örneği) L-Laktat, ET-1, PAF ve I-FABP düzeyleri incelendi. 
Gruplar demografik, klinik ve laboratuvar özellikleri açısından 
karşılaştırıldı. 

Bulgular: Çalışmaya toplam 86 prematüre bebek alındı ve 
bunların 24’ü (%27.9) erken NEK grubunu, 19’u (%22.1) klasik 
NEK grubunu, 43’ü (%50.0) ise kontrol grubunu oluşturdu. Fetal 
Doppler velosimetri bozukluğu, intrauterin büyüme kısıtlılığı ve 
gebelik yaşına göre küçük bebek sıklıkları erken NEK grubunda 
klasik NEK grubuna göre daha yüksek olarak bulundu (p<0.001). 
Erken NEK grubunda Evre I hastalık sıklığı daha yüksek iken, 
klasik NEK grubunda Evre II hastalık sıklığı daha yüksek olarak 
bulundu. Erken NEK grubunda kord kanında L-laktat, ET-1, 
PAF ve I-FABP düzeyleri klasik NEK grubuna göre önemli düzey-
de yüksek ölçüldü (sırasıyla p=0.006, 0.007, 0.000, 0.000). İkinci 
kan örneklerinde ise ortalama L-laktat düzeyi yine erken NEK 
grubunda, PAF ve I-FABP düzeyleri ise klasik NEK grubunda 
daha yüksek bulunurken ET-1 düzeylerinde fark gözlenmedi 
(sırasıyla p=0.002, 0.000, 0.000, 0.063). 

Sonuç: Çalışmamızda erken NEK grubunda esas patofizyo-
lojik olayın klasik NEK’ten farklı olarak fetal intestinal hipoksi/
iskemi ve buna bağlı tetiklenen fetal enflamatuar yanıt olduğu 
düşünülmüştür. Sonuçlar Erken NEK grubunda intestinal enfla-
masyonun ve mukozal zedelenmenin intrauterin dönemde başla-
dığını göstermektedir. Bu nedenle NEK spektrumunda yer alan 
çeşitli klinik tablolar için yeni bir fizyopatolojik sınıflandırmaya, 
evrelemeye ve tedavi yaklaşımına gereksinim olduğu anlaşılmakta-
dır. Erken NEK grubu için “hipoksik iskemik enteropati (HİEnt)” 
teriminin terminolojik olarak daha uygun olacağı düşünülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Fetal Doppler bozukluğu, I-FABP, intestinal hipoksi-iskemi, 
nekrotizan enterokolit

PS058

PRETERM BEBEKLERDE KORDON KANI 25(OH)-

VİTAMİN D DÜZEYİNİN RESPİRATUVAR DİSTRES 

SENDROMU GELİŞMESİ ÜZERİNE ETKİSİ

 Nurdan Dinlen Fettah,  Serdar Beken,  Dilek Dilli,  Ayşegül Zenciroğlu, 
 Nurullah Okumuş
Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Yenidoğan Kliniği, Ankara, Türkiye

Amaç: Vitamin D, kalsiyum ve fosfor metabolizmasında 
önemli rol oynayan, kemiğin büyümesi ve devamlılığı için gerekli 
olan bir vitamindir. Son yıllarda yapılan deneysel çalışmalarda D 
vitamininin akciğer morfogenezinde, sürfaktan üretiminde rol 
oynadığı ve tip 2 pnömositlerde vitamin-D reseptörlerinin bulun-
duğu gösterilmiştir. Bununla birlikte, D vitamini düşüklüğü ile 
respiratuvar distres sendromu (RDS) arasındaki ilişkiyi gösteren 
bir çalışma yoktur. Bu çalışmada, preterm bebeklerde kordon kanı 
25-hidroksi vitamin D (25 (OH) D) düzeyinin RDS gelişmesi 
üzerine etkisinin araştırılması amaçlandı.

Yöntem: Çalışmaya Ocak 2012 ve Ocak 2013 tarihleri ara-
sında Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gestasyon haftası 32 haftanın 
altında doğan yenidoğan yoğun bakım ünitesine yatan 52 preterm 
bebek alındı. Tüm bebekler ilk solunum desteği olarak NCPAP’te 
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14-17 Nisan 2013, Antalya

PS061

NEONATAL SEPSİSTE DOPPLER ULTRASONOGRAFİ İLE 

SÜPERİOR MEZENTER KAN AKIMININ İNCELENMESİ

 Sariye Elif Özyazıcı1,  Mehmet Burak Özkan2,  Banu Aydın1,  Serdar Beken1, 
 Dilek Dilli1,  Ayşegül Zenciroğlu1,  Nurullah Okumuş1

1Dr Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Neonatoloji Anabilim Dalı, Ankara
2Dr Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Radyoloji Bilim Dalı, Ankara

Amaç: Sepsiste meydana gelen sitokinerjik yanıtlar nedeniyle 
intestinal dolaşımda değişimler olmaktadır. Bu da özellikle intes-
tinal bölge beslenmesinin bozulması ve bazı olgularda enteral 
beslenmeye geçiş süresinin beklenenden daha uzun olması ile 
sonuçlanır. Bu çalışmanın amacı sepsis tanısı alan yenidoğanlarda 
intestinal kan akım değişikliklerinin klinik bulgular ile ilişkisini 
araştırmaktır.

Yöntem: Bu çalışmaya, Dr Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan 
Yoğun Bakım Ünitesi’nde yatan ve klinik/kesin sepsis tanılı top-
lam 24 yenidoğan dahil edildi. Tüm olgularda tanı anında ve 3. 
günde Doppler ultrasonografi (USG) ile süperior mezenterik 
arter (SMA) sistol/diyastolik akım hızı oranı (S/D) ve rezistif 
indeks (RI) ölçümü yapıldı. Hastaların demografik ve klinik 
özellikleri kaydedildi. Doppler USG bulguları ile klinik bulgular 
arasındaki ilişki araştırıldı. 

Bulgular: Hastaların ortalama gestasyonel yaşı 36.9±2.7 
hafta, doğum ağırlığı 2995.4±610 gram ve erkek oranı %54.2 
(n=13) idi. Doğum şekli olguların 15’inde (%62.5) spontan 
vajinal yol idi. Hastaneye yatış yaşı ortanca 7 gündü (1-22). Sepsis 
için maternal risk faktörü olarak annelerin 3’ünde (%12.5) sigara 
maruziyeti, 2’sinde (%8.3) vajinal akıntı, (%9.1), 1’inde oligohid-
ramniyoz, 1’nde (%4.5) preeklampsi ve 1’nde (%4.5) ise oligo-
hidramniyoz öyküsü vardı. Hastaların antibiyotik kullanma süre-
leri 10.5±4.2 gün, enteral beslenmeye başlama zamanları 2 (1-9) 
gün, enteral beslenme süreleri 3.65±3.63 gündü. SMA Doppler 
USG ölçümleri değerlendirildiğinde, 1.gün ölçülen SMA S/D 
(7.4±0.9) ve SMA RI (0.76±0.05) değerleri 3. gün ölçülen 
SMA S/D (5.2±0.6) ve SMA RI (0.58±0.04) değerlerine göre 
istatistiksel olarak daha yüksekti (p=0.001). İlk gün ve üçüncü 
gün bakılan SMA S/D, SMA RI değerleri ile enteral beslenmeye 
başlama zamanı ve enteral beslenme süresi arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir ilişki saptanmadı. Olguların 10’unda (%41.7) 
beslenme intoleransı saptanmakla birlikte hiçbirinde nekrozitan 
enterokolit gelişmedi. Beslenme intoleransı olan olgularla olma-
yanlar arasında hem 1.gün, hem de 3. gün bakılan SMA S/D, 
SMA RI düzeyleri arasında fark saptanmadı (p>0.05). 

Tartışma: Vasküler yatakta S/D oranının ve RI’in yüksek 
olması akıma karşı olan direnci göstermektedir. Çalışmamızda 
neonatal sepsisli yenidoğanlarda 1. gün yüksek olan SMA S/D 
ve RI değerlerinin 3. günde düştüğü saptanmıştır. Hastalık sey-
rinde vasküler rezistansta düşüş saptanmasına rağmen, Doppler 
parametreleri ile enteral beslenmeye başlama ve enteral beslenme 
süresi arasında anlamlı ilişki gözlenmemiştir. Sepsis tanısı alan 
yenidoğanlarda Doppler USG ile intestinal dolaşımın değerlendi-
rilmesinin klinik öneminin gösterilmesi için daha geniş çalışmala-
ra gereksinim vardır
Anahtar Kelimeler: Doppler ultrasonografi, Neonatal sepsis

içerisinde düşük apgar skorlu doğum oranı beraktan grubunda 
(%39.2) poraktan alfa grubuna(%23.9) göre istatistiksel olarak 
anlamlı yüksek bulunmuştur (p=0.015). Düzeltilmiş 18-24.ayda-
ki ayrıntılı değerlendirmede serebral palsi ve gelişimsel alanda 
sorun olma oranlarının her iki grupta da benzer olduğu belirlen-
miştir (p=0.275, p=0.216 ve p=0.796). 

Tartışma: Çalışmamızın sonuçları RDS nedeniyle uygulanan 
poractan ve beraktan tedavilerinin uzun dönem nörolojik ve geli-
şimsel sonuçlar üzerine etkilerinin benzer olduğunu göstermektedir. 
Ancak minör nörolojik ve gelişimsel sorunların belirlenmesi açısın-
dan özellikle okul dönemine kadar sürdürülecek izleme ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: preterm, respiratuar distres sendromu, poraktan alfa, 
beraktan

PS060

YENİDOĞAN SEPSİSİNDE CXCL-12 VE CXCR4’IN 

TANISAL DEĞERİNİN ARAŞTIRILMASI

 Ferhat Çekmez1,  Turan Tunç1,  Merih Çetinkaya2,  Tuğçe Kalaycı2,  Mustafa Kul1, 
 M. Kürşat Fidancı1,  Tuncer Çaycı1,  Sultan Kavuncuoğlu2

1Gülhane Askeri Tıp Akademisi
2Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Araştırma Hastanesi

Amaç: Chemokine stromal cell-derived factor-1 (CXCL-12) 
ve onun ligantı olan CXCR4 bir kemokin reseptorü olup özellik-
le inflamasyon ve infeksiyon durumlarında sentezi artmaktadır. 
CXCR4, CD4+ T hücreleri,dendritik hücreler and B lenfositle-
rinde bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı yenidoğan sepsisinde 
bu moleküllerin laboratuar değerinin araştırılmasıdır.

Materyal-Metod: Bu çalışmaya 30 sepsis ve 20 kontrol sağlık-
lı geç preterm ve term bebekler dahil edilmiştir. Sepsis vakaların-
dan 48-72. Saatte kontrol kanı alınmıştır. 

Sonuçlar: Kontrol ve grubu ile karşılaştırıldığında CRP 
(3.1±1.6 mg/dlve 14.7±8 mg/dl, p=0.001mg/dl, p=0.001), IL-6 
değerleri (1.2±2.3 pg/m ve 40.7 ±52.8 pg/ml, p= 0.01), cxcr-4 
değerleri (155 ± 23.9 ng/ml ve 244±50 ng/ml, p=0.01), cxcl-12 
değerleri (90.4±52.4 ng/ml ve 1537±2012 ng/ml and 39±31 ng/
ml, p=0.01) olacak şekilde istatistiksel olarak sepsis grubunda 
yüksekti. Aynı şekilde sepsis vakalarında 1. değerler 48-72 saat 
sonar alınan değerlerle kıyaslandığında cxcr-4 ve cxcl-12 değer-
leri istatistiksel olarak 1. değerler daha yüksekti. CXCR-4 sepsis 
tanısında 187 ng/mL cut-off değerinde sensitivite %86, spesifite 
%100, cxcl-12 145 ng/mL cut-off değerinde %86 sensitivite %90 
spesifite göstermekteydi.

Tartışma: Bu sonuçlar ışığında CXCR-4 ve CXCL-12’nin 
sepsis tanısında kullanılabilecek yeni moleküller olduğunu düşün-
mekteyiz, fakat bu konuda daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: sepsis, sitokin, yenidoğan
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PS063

AKUT NÖROLOJİK SORUNLU YENİDOĞANLARDA EŞ 

ZAMANLI AMPLİTÜD EEG VE KONVANSİYONEL EEG’ 

NİN TANISAL DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

 Ayfer Arduç Akçay1,  Sema Tanrıverdi2,  Özge Altun Köroğlu2,  Mehmet Yalaz2, 
 Sarenur Gökben1,  Nilgün Kültürsay2,  Gül Serdaroğlu1

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik Nöroloji 

Bilim Dalı, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim 

Dalı, İzmir

Amaç: Yoğun bakım ihtiyacı gösteren term ve preterm bebek-
ler önemli nörolojik hasara neden olan komplikasyonlar açısın-
dan risk altındadırlar. Bu hastalarda, beyin hasarının önlenmesi 
modern neonatolojinin ana hedefi haline gelmiştir. Nörolojik 
durumun ve beyin fonksiyonlarının değerlendirilmesinde elekt-
roensefalografi (EEG) önemlidir. Konvansiyonel EEG (cEEG) 
yenidoğanda elektrografik nöbetin belirlenmesinde ve zemin 
ritminin değerlendirilmesinde altın standart olarak kabul edilir. 
Ancak klinik uygulamalarda genellikle cEEG çekimi 30-60 dakika 
ile sınırlıdır. Amplitüd EEG (aEEG) yenidoğanların uzun süreli 
monitörizayonunu sağlar. Bu çalışmada yenidoğan akut nörolojik 
sorunu olan hastalarda eş zamanlı yapılan aEEG ve cEEG kayıtla-
rının karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan Yoğun Bakım 
Ünitesi’nde, 2010-2012 yılları arasında akut nörolojik sorunu 
olan 52 olguda eş zamanlı yapılan aEEG ve cEEG kayıtları olgular 
hakkında klinik bilgi sahibi olmadan değerlendirildi ve sonuçlar 
karşılaştırıldı. Olgulara 24-48 saat süreyle aEEG çekimi yapıl-
dı, yenidoğan uzmanı tarafından, Burdjalov skorlama sistemine 
göre değerlendirildi. Burjdalov skorlaması sisteminde; süreklilik, 
uyku uyanıklık siklusu, alt sınırın amplitüdü ve bant genişliği 
değerlendirilerek, her değişken için puanlama yapıldı, bu puanlar 
toplanarak toplam skor elde edildi. Konvansiyonel EEG kayıtları 
çocuk nöroloji uzmanı tarafından, zemin aktivitesi ve interiktal 
aktiviteler açısından değerlendirildi. Zemin ritmi anormallikleri, 
Grade 0-3 arası skorlar verilerek incelendi.

Bulgular: aEEG ve cEEG kayıtları karşılaştırıldığında, aEEG 
skoru ile cEEG sonuçları arasında anlamlı ilişki saptandı. Klinik 
nöbeti olan olguların aEEG skorlarının ortalaması, nöbeti olmayan 
gruba göre daha düşük bulundu. Klinik olarak nöbeti olan grupta 
aEEG skoru ile cEEG sonuçları arasında anlamlı ilişki saptanırken, 
nöbeti olmayan grupta anlamlı ilişki saptanmadı. Nörolojik mua-
yene normal olan olguların aEEG skorları ortalama 6.40, nörolojik 
muayene anormal olan olguların ise ortalama 4.25 olarak saptandı. 
aEEG’nin klinik nöbeti tespitinde sensitivitesi %63.6, pozitif predik-
tif değeri %46,6 olarak bulundu. aEEG ile nöbet tespitinde, nöbet 
süresinin nöbetin kaynaklandığı bölgeye göre daha önemli olduğu ve 
kısa süreli nöbetlerin aEEG ile zor tespit edilebildiği sonucuna varıldı. 

Sonuç: Akut nörolojik sorunu olan yenidoğanlarda gelişebi-
lecek ani elektrofizyolojik değişiklikler ve elektrografik nöbetler 
açısından aEEG ile monitörizasyon önerilir. aEEG zemin ritmini 
saptamada cEEG ile benzer sonuçlar vermiştir, kolay ve alternatif 
bir yöntemdir. Ancak aEEG’nin nöbeti tespit etmedeki duyarlılığı 
daha düşüktür, kısa süreli nöbetler atlanabilir, bu nedenle nöbet 
şüphesi olduğunda bunun cEEG ile doğrulanması uygundur.
Anahtar Kelimeler: Amplitüd EEG, konvansiyonel EEG, yenidoğan

PS062

İYİ KONTROLLÜ GESTASYONEL DİYABETLİ ANNE 

BEBEKLERİNE ERKEN DEMİR DESTEĞİ BAŞLANMALI 

MI?

 Şenay Coşkun1,  Hülya Selva Bilgen1,  Hülya Özdemir1,  Özgür Baykan2, 
 Mehmet Malçok1,  Akan Yaman1,  Önder Şirikçi2,  Eren Özek1

1Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı, İstanbul
2Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi, Biyokimya Anabilim Dalı, 

İstanbul

Amaç: İlk çalışmamızda iyi kontrollü gestasyonel diyabetli 
anne bebekleri (GDAB)’nde kordon kanında demir eksikliğini 
yansıtan sTfR ve sTfR/log(ferritin) düzeylerinin yüksek olduğu-
nu saptamıştık. Bu çalışmamızda, aynı olgu gruplarının 4. aydaki 
demir durumlarının değerlendirilmesi hedeflenmiştir.

Yöntem: Ekim 2009-Haziran 2010 tarihleri arasında 
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde doğan GDAB (grup1, 
n=36) ve kontrol (grup3, n=76) grubunu oluşturan toplam 112 
bebek çalışmaya dahil edildi. İzlemde bebeklerden doğumda ve 
4. ayda hemoglobin, ferritin ve sTfR düzeyleri çalışıldı. Olgu 
grubunun %72’si çalışmayı tamamladı [ grup l; 28(%77); grup 2; 
42(%69) ]. 

Bulgular: Çalışmaya alınan tüm bebeklerden kordon kanın-
dan bakılan ortanca ferritin, ortalama Hb ve sTfR düzeyleri 
karşılaştırıldığında, GDAB’lerinde sTfR ve sTfR/log(ferritin) 
düzeyleri anlamlı olarak yüksek (sırasıyla p<0.0001 ve p=0.001) 
bulunurken, ferritin değerlerinde gruplar arasında fark saptanma-
dı ( p=0.343). Kontrole gelenlerden bakılan ortanca serum ferri-
tin düzeyleri gruplara göre sırasıyla 45.6; 49.0 (μg/L) (p=0.304) 
iken, ortalama hemoglobin ve sTfR değerleri sırasıyla 11.3; 11.1 
(gr/dL) (p=0.218) ve 3.67; 3.40 (mg/L) (p=0.451) saptandı. 
Bu üç parametre açısından gruplar arasında istatistiksel olarak 
anlamlı fark görülmedi. Sadece kontrole gelen bebeklerin kordon 
kanı düzeyleri karşılaştırıldığında aynı şekilde ferritin ve Hb açı-
sından gruplar arasında anlamlı bir fark (gruplara göre sırasıyla 
209; 242 (p=0.364) ve 16.9; 17,0 (p=0.846)) saptanmaz iken, 
sTfR ve sTfR/log(ferritin) açısından gruplar arasında istatistiksel 
olarak anlamlı farkın (sırasıyla 5.27; 3.95 (p=0.006) ve 2.46; 1.80 
(p=0.007) devam ettiği görüldü.

Yorum: İyi kontrollü GDAB’de, doğumda hücresel düzeyde 
demir eksikliği saptanmasına rağmen, bu farkın dördüncü ayda 
devam etmediği görüldü. Bu çalışmada iyi kontrollü GDAB’ne 
demir desteğinin daha erken başlanması veya daha yüksek dozda 
verilmesini destekleyecek bir veri elde edilememiştir.
Anahtar Kelimeler: bebekler, demir, gestasyonel diyabet
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PS065

PREMATÜRE BEBEKLERDE GAVAJLA VERİLEN SÜT 

ISISININ BESLENME İNTOLERANSI ÜZERİNE ETKİLERİ

 Özgün Uygur,  Nazmiye Can,  Sema Tanrıverdi,  Mehmet Yalaz,  Özge Altun Köroğlu, 
 Nilgün Kültürsay
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim 

Dalı, İzmir

Amaç: Beslenme intoleransı prematürelerde en sık görülen 
problemlerdendir. Beslenme intoleransını etkileyen birçok etken 
mevcuttur ancak prematürelerde gavajla verilen süt ısısının bes-
lenme intoleransına etkilerine dair yapılmış çok az çalışma bulun-
maktadır. Bu çalışmada prematüre bebeklerde süt ısısının beslen-
me intoleransı üzerine etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntem: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi 
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Ocak 2012- Aralık 2012 
tarihleri arasında yatan, gestasyonel haftası 34 haftanın altında 
doğan olgular çalışmaya alındı. Sindirim sistemi anomalisi olan, 
genetik sendrom tanısıyla izlenen, emzik emen olgular çalışmadan 
dışlandı. Çalışmaya alınan bebekler körlemesine sıcak ve soğuk grup 
olarak ayrılarak sıcak gruptaki bebekler anne sütü sıcaklığına (ASS) 
uygun olarak 37°C, soğuk gruptaki bebekler oda sıcaklığı (OS) olan 
24°C sıcaklıkta beslendi. Beslenme şekilleri, ısısı, miktarı, rezidü 
kayıtları, kilo alımları, total enteral beslenmeye geçiş süresi, medikal 
tedavi ihtiyacı ve taburculuk ağırlığı kaydedildi. Verilen miktarın 
%50’sinin üzerindeki rezidüler anlamlı olarak kabul edildi. 

Bulgular: Kriterlere uyan 52 yenidoğan çalışmaya dahil edil-
di. Çalışma süresince beş yenidoğan prematüriteye ait nedenlerle 
kaybedildi. Kalan 25 yenidoğan ASS grubunu, 22 yenidoğan ise 
OS grubunu oluşturdu. ASS grubunun ortalama gestasyonel haf-
tası 30,16±2,23(25-33) hafta, OS grubunun 31,64±2,01(27-34) 
hafta (p<0,05) iken ASS grubunun doğum ağırlığı 1437±353 
gram, OS grubunun 1593±463 gram bulundu(p>0,05). ASS 
grubunda 15 olgu sadece anne sütüyle beslenirken, 8 olgu anne 
sütüne ek olarak mama, iki olgu ise sadece mama ile beslendi. OS 
grubunda ise 14 olgu sadece anne sütüyle, 3 olgu anne sütüne ek 
mamayla, 5 olgu ise sadece mamayla beslendi. 

Günde 12 kere ve bir haftalık çalışma süresince ölçülen orta-
lama rezidü sayısı ASS grubunun 1,68±2,13, OS grubunun ise 
2,55±3,41 bulundu. ASS grubunda sadece anne sütü alan grup-
ta ortalama rezidü sayısı 1,47±1,81, sadece mama alan grupta 
3,00±4,24, anne sütüne ek mama alan grupta ise 1,75±2,44 olarak 
bulundu. OS grubunda ise sadece anne sütü alan grupta ortalama 
rezidü sayısı 2,50±4,05, sadece mama alan grupta 2,33±0,58, 
anne sütüne ek mama alan grupta ise 2,80±2,78 idi.

Çalışmada 8 olgu evre 1a nekrotizan enterokolit(NEK) tanı-
sıyla izlendi. Altı tanesi ASS grubunda iken iki olgu OS grubunda 
idi. OS grubundaki iki olgunun biri sadece anne sütüyle, biri de 
sadece mama ile beslenmişti. ASS grubundaki altı olgudan üçü 
sadece anne sütüyle, biri sadece mamayla, iki olgu da anne sütüne 
ek mamayla beslenmekteydi. 

Sonuç: Çalışmada iki grup arasında total enteral beslenmeye 
geçiş süresi, doğum kilosuna ulaşma zamanı, yatış süresinde fark 
saptanmamıştır. Prematüre bebeklerin 37°C ile beslenmesinde 
istatistiksel olarak anlamlı olmasa da ortalama rezidü sayısının 
daha az olması nedeniyle; oda ısısı yerine anne sütü sıcaklığında 
beslenmenin daha çok araştırılması gerektiği düşünüldü.
Anahtar Kelimeler: prematüre, beslenme, ısı, intolerans
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KONJENİTAL KALP HASTALIĞI OLAN YENİDOĞAN 

BEBEKLERİN OPERASYON ÖNCESİ VE SONRASI AEEG 

DEĞİŞİKLİKLERİ

 Sema Tanrıverdi1,  Demet Terek2,  Mehmet Yalaz1,  Özge Altun Köroğlu1, 
 Nilgün Kültürsay1

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim 

Dalı, İzmir
2Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği, İzmir

Amaç: Yenidoğan döneminde cerrahi gerektiren ciddi kon-
jenital kalp hastalıkları ve bizzat cerrahi operasyonun kendisi 
santral sinir sistemini de etkileyebilir. Bu çalışmada, konjenital 
kalp hastalığı nedeniyle opere edilen bebeklerin operasyon öncesi 
ve sonrası aEEG ile serebral fonksiyon monitorizasyonu yapılarak 
kardiyak hastalığın ve operasyonun santral sinir sistemi aktivitesi-
ne etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntem: Aralık 2011 ile Aralık 2012 arasında konjenital 
kalp hastalığı tanısıyla opere edilen 12 bebek çalışmaya alınmıştır. 
Operasyon öncesi ve sonrası ilk 72 saat içinde aEEG ile monito-
rizasyonu yapılarak aEEG’deki dört parametre (zemin aktivitesi, 
uyku-uyanıklık siklusu, alt ve üst amplitud değerleri) skorlanarak 
değerlendirilmiş ve bu dört parametrenin skorları toplanarak top-
lam skorlar hesaplanmıştır. Sağlıklı term bebeklerde beklenen skor 
13 olarak bildirilmiştir. 

Bulgular: Çalışmaya alınan toplam 12 bebeğin 10’nu term, 
2’si pretermdi. Ortalama gestasyonel yaş 37,08 ± 3,02 (31-40) 
hafta, ortalama doğum ağırlığı 2939,17 ± 914,94 (1170-4400) 
gram olarak saptandı. Bu bebeklerin 6’sında siyanotik, 6’sında da 
asiyanotik konjenital kalp hastalığı saptandı. Hastalar ortalama 
16. günde (16 ± 9,31( 6-35) gün) opere edildiler. Opere edilen 
hastaların 6’ sına kardiyopulmoner bypass uygulandı. Ortalama 
aEEG çekim süresi 29,00 + 12,66 (12-53) saatti. Operasyon 
öncesi ortalama serebral fonksiyon monitorizasyon (CFM) skoru 
4,80 ± 2,78 (2-11), operasyon sonrası CFM skoru 7,00 ±2,44 
(3-9) olarak saptandı. Operasyon sonrası CFM skoru daha yük-
sek olmasına rağmen istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı 
(p=0,223). Siyanotik ve asiyanotik kalp hastalığı olan hastaların 
CFM skorları operasyon öncesi ve sonrası için ayrı ayrı karşılaştı-
rıldığında anlamlı bir fark saptanmadı (p=0,265; p=0,154). 

Sonuç: Bu çalışmada konjenital kardiyopati nedeni ile opere 
olan yenidoğanlarda hem operasyon öncesi hem de operasyon 
sonrası aEEG skorları normal beyin maturasyonunu tamamlamış 
bebeklere göre düşük saptanmıştır. Operasyon sonrası çok erken 
dönemde yapılan serebral fonksiyon monitorizasyon skorlamala-
rında istatistiksel olarak anlamlı olmayan bir iyileşme görülmüş-
tür. Bu düzelmenin istatistiksel olarak anlamlı düzeye erişmemesi, 
operasyon sonrası değerlendirmenin ilk 72 saat içinde yapılmış 
olmasına, opere olan hastaların yarısına kardiyopulmoner bypass 
uygulanmamasına ve kardiyopulmoner bypass uygulanan hasta-
larda da sürenin kısa olmasına bağlı olabilir.

Serebral fonksiyonların monitorizasyonu ciddi konjenital 
kardiyopatili hastalarda serebral etkilenmenin derecesinin gös-
terilmesi ve nörolojik prognozun tahmini açısından bilgi verici 
olabilir.
Anahtar Kelimeler: aEEG, kardiyopati, operasyon, yenidoğan
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dehidrogenaz (LDH) ve laktat düzeylerinin HİE evrelemesinde 
diagnostik ve prognostik değerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Dr Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Kliniği’nde 
Ocak 2011-Ocak 2013 tarihleri arasında HİE tanısı ile izlenen 
94 term bebek çalışmaya dahil edildi. HİE tanısı alan bebekler 
Sarnat&Sarnat sınıflamasına göre Evre 1, 2 ve 3 olarak ayrıldı. Her 
üç evredeki HİE’li olguların servise yatışında CK, LDH ve laktat 
düzeyleri ölçüldü. 

Bulgular: Olguların 54’ü (%57.4) erkek, gestasyonel yaşları 
39 (36-41) hafta, doğum ağırlıkları 3307±540 gram idi. 50’si 
(%53.2) C/S ile doğmuştu. Sarnat&Sarnat sınıflamasına göre 
HİE evreleri olguların 29’unda (%30.9) Evre 1, 36’sında (%38.3) 
Evre 2, 29’unda (%30.9) Evre 3 idi. Her üç evre arasında cinsiyet, 
gestasyonel yaş, doğum ağırlıkları, doğum şekli ve hastaneye yatış 
yaşları açısından istatistiksel anlamlı fark bulunmadı. Evre 3’te CK 
[Evre 1:617 (160-3480), Evre 2:2159 (47-13092), Evre 3: 2664 
(238-39252)], LDH [Evre 1: 649 (348-1096), Evre 2:1015 (355-
5252), Evre 3:1729 (580-7865)] ve laktat düzeyleri [Evre 1: 4.4 
(1.5-15.6), Evre 2: 4.5 (0.5-25.4), Evre 3:8.3 (2.6-102.0)], diğer 
iki gruba göre en yüksek bulundu (p=0.001). Evre>=2 olma hali 
ileri evre HİE kabul edildiğinde cutoff değerleri CK için 1909 
IU/L, LDH için 976.5 IU/L, laktat için 4.9 mmol/L, olarak 
hesaplandı. Bu değerlerin HİE evresini belirlemedeki spesifite, 
sensitivite, pozitif ve negatif prediktivite değerleri ile doğruluk 
oranı Tablo 1’de gösterilmiştir. Taburculuk sırasında Evre 1 HİE’li 
olguların tamamında nörolojik muayene normal iken Evre>=2 
HİE’lilerde olguların 34’ü (%52.3) anormal nörolojik muayeneye 
sahipti (p=0.001). Evre 1’de hiç hasta kaybedilmezken Evre>=2 
HİE’lilerde mortalite oranı %20 idi (n=13) (p=0.001). YYBU’ne 
kabullerinin ilk 15 dakikası içinde CK, LDH ve laktat düzeyleri 
yüksek olanlarda izlem sırasında klinik nöbet görülme ve taburcu-
lukta anormal nörolojik muayene görülme oranı, laktat düzeyleri 
yüksek olanlarda ise mortalite oranları daha yüksek idi (p<0.05). 
CK ve LDH yüksekliğinin mortalite üzerine herhangi bir etkisi 
saptanmadı. 

Sonuç: Perinatal asfiksi, günümüzde yenidoğan ve çocuklarda 
akut mortalite ve kronik sekellerin en başta gelen nedenlerinden-
dir. Özgün olmayan hücre yıkımını gösteren serum CK ve LDH 
düzeyleri HİE evresini belirlemede yüksek spesifiteye sahiptir. 
Perinatal asfiksi düşünülen olgularda erken dönemde ölçülen 
serum CK, LDH ve laktat düzeyleri erken dönem nörolojik 
sonuçlar ve mortalite oranını ön görmede yardımcı olabilir.
Anahtar Kelimeler: yenidoğan, asfiksi, hipotermi

Tablo 1. HİE evresini belirlemede CK, LDH ve laktatın spesifite, sensitivite, 
pozitif ve negatif prediktivite değerleri ile doğruluk oranı

HİE evre Spesifite Sensitivite PPD NPD Doğruluk oranı

CK %85 %60 %90 %47 %68

LDH %81 %66 %87 %55 %71

Laktat %66 %63 %80 %45 %64

CK, kreatin kinaz; LDH, laktat dehidrogenaz; PPD, pozitif prediktif değer; NPD, negatif 
prediktif değer

PS066

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI YENİDOĞANLARDA 

PATENT DUKTUS ARTERİOZUSUN MEDİKAL TEDAVİSİ 

SONRASI ARTMIŞ İDRAR NT-PROBNP DÜZEYLERİ

 İstemi Han Çelik1,  Ömer Erdeve2,  Gamze Demirel3,  Fuat Emre Canpolat4, 
 Uğur Dilmen5

1Mersin Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Yenidoğan Ünitesi, Mersin
2Ankara Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan Ünitesi, Ankara
3Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Yenidoğan Ünitesi, Samsun
4Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Ünitesi, Ankara
5Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Ünitesi, Ankara; 

Yıldırım Beyazit Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

Hemodinamik olarak anlamlı patent duktus arteriozus 
(haPDA) preterm bebeklerin klinik gidişini bozmakta, morbidite 
ve mortaliteyi artırmaktadır. NT-proBNP haPDA’nın hastalar 
üzerindeki klinik ve kardiyak etkilerini göstermek için yararlı bir 
belirteçtir.

Bu çalışmada idrar NT-proBNP ve idrar NT-proBNP/idrar 
kreatinin oranının haPDA’nın etkileri değerlendirme üzerine etki-
sini belirlemeyi amaçladık. Çalışma grubundaki bebeklerden 14 ve 
28. günlerde idrar NT-proBNP ve idrar kreatinin değerleri ölçüldü.

Çalışmaya 92 çok düşük doğum ağırlıklı bebek alındı. 22 
hastada haPDA mevcuttu. haPDA nedeniyle medikal tedavi alan 
bebeklerde postnatal 14. ve 28. günde idrar NT-proBNP düzey-
leri ve idrar NT-proBNP/idrar kreatinin oranları anlamlı olarak 
daha yüksek bulundu. NT-proBNP için tanısal eşik değer 567 
pg/mL bulundu. Bu değerin sensitivitesi %79, spesifitesi %71’di.

Sonuç olarak idrar NT-proBNP ve idrar NT-proBNP/idrar 
kreatinin oranı preterm bebeklerde haPDA’nın klinik ve kardiyak 
etkilerini değerlendirmek için 14. günde bile ölçülse non-invazif 
ve güçlü bir metoddur.
Anahtar Kelimeler: preterm infant, patent duktus arteriozus, idrar NT-proBNP, 
idrar NT-proBNP/idrar kreatinin oranı

Tablo 1.

haPDA  grup  Kontrol grup  p

NT-proBNP  14.gün  1494 (169-35000)  411 (138-3028) =0.000
NT-proBNP  28. gün  330.5 (161-35000)  308 (107-1639) >0.05
İNBKR  14. gün  183.8 (19.1-2579)  28.3 (6.6-326.1) =0.000
İNBKR  28. gün  34.8 (7.9-3167)  25.1 (5.9-176.4) 0.05

İdrar NT-proBNP ve idrar NT-proBNP/idrar kreatinin (İNBKR) seviyeleri (NT-proBNP pg/mL, 
İNBKR ng/mg, median, minumum and maximum)

PS067

HİPOKSİK İSKEMİK ENSEFALOPATİ 

EVRELENDİRMESİNDE BAZI BİYOKİMYASAL 

BELİRTEÇLERİN TANISAL VE PROGNOSTİK DEĞERİ

 Serdar Beken,  Nurullah Okumuş,  Banu Aydın,  Sara Erol,  Nilgün Karadağ, 
 Arzu Dursun,  Dilek Dilli,  Ayşegül Zenciroğlu
Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Yenidoğan Kliniği

Amaç: Hipoksik iskemik ensefalopati (HİE) yenidoğanlarda 
halen en önemli mortalite ve morbidite nedenlerinden birisidir. 
HİE’nin tanı ve evreleme için özgün bir laboratuvar testi bulun-
mamaktadır. Bu çalışmada serum kreatin kinaz (CK), laktat 
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Olguların %64.3’ünde (9/14) maternal risk faktörü saptandı 
(6’sında gestasyonel hipertansiyon, 2’sinde maternal MgSO4 kul-
lanımı ve 1’inde DM). Maternal risk faktörü olan 11 olgunun 9’u 
(%81.8) MOP tanısı aldı. İlk mekonyum çıkışı zamanı ortancası 
17.5 saat (1-36) idi. Tam oral beslenmeye geçiş süresi ortancası 
12.5 (7-33) gün, hastanede kalış süresi ortancası 43 (27-83) gün 
olarak belirlendi. Tedavi protokolüne göre uygulanan serum 
fizyolojik (SF) lavman ile düzelme olmayan 13 hastaya (%92.8) 
ertesi gün NAS (N-asetil sistein) lavman uygulandı. Hastalardan 
6’sında (%42.8) bulgular geriledi ve mekonyum çıkışı gözlendi. 
Kalan 7 hastaya (%50) oral NAS tedavisi uygulandı. Oral NAS 
sonrası tüm olguların klinik bulguları geriledi. Kontrast enema 
veya cerrahi gereksinimi olmadı.

Yorum: Bu çalışmada ÇDDA bebeklerde MOP %36.8 görü-
lürken maternal risk faktörleri olan grupta bu oranın %81.9’a yük-
seldiği saptanmıştır. Çalışmamızda SF lavman, NAS’lı lavman ve 
en son oral NAS ile tüm hastalarımızda tedavi başarısı sağlanmış-
tır. Bu yöntemlerin birbirine üstünlüğünü gösterecek randomize 
kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: Prematüre yenidoğan, Mekonyum obstrüksiyonu, Tedavi 
yöntemleri

PS069

HİPOTERMİ TEDAVİSİ ALAN YENİDOĞANLARDA 

TOPİRAMAT TEDAVİSİNİN MORTALİTE VE ERKEN 

DÖNEM NÖROGELİŞİMSEL SONUÇLARA ETKİSİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ

 Nurullah Okumuş,  Serdar Beken,  Banu Aydın,  Fatma Neşe Onat,  Nilgün Karadağ, 
 Nuran Uzunalıç,  Sara Erol,  Nihan Hoşağası,  Elif Özkan,  Arzu Dursun,  Dilek Dilli, 
 Ayşegül Zenciroğlu
Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Yenidoğan Kliniği

Amaç: Hipoksik iskemik ensefalopati (HİE) yenidoğanlarda 
önemli bir mortalite ve morbidite nedenidir. Hipotermi teda-
visi, HİE’de mortaliteyi ve aynı zamanda ağır nörolojik sekelleri 
azaltması nedeni ile onaylanmış tek tedavi olmasına rağmen hala 
ek nöroprotektif tedavilere ihtiyaç duyulmaktadır. Anti-epileptik 
bir ilaç olan topiramatın nöroprotektif olduğu deneysel çalışma-
larda kanıtlanmıştır. Bu çalışmada HİE’li yenidoğanlarda, hipo-
termi tedavisi sırasında anti-epileptik amaçlı verilen topiramat 
tedavisinin nörogelişimsel sonuçlara etkisinin değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır. 

Yöntem: Dr Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Kliniği’nde 
Ocak 2011-Ocak 2013 tarihleri arasında HİE tanısıyla izlenip 
hipotermi tedavisi yanında antiepileptik amaçlı topiramat veri-
len olgular değerlendirildi. Çalışma süresince toplam 50 olgu 
hipotermi tedavisine alındı ve bu süre boyunca amplitüd entegre 
EEG (aEEG) ile serebral monitorizasyon yapıldı. Tüm hastalara 
hipotermi süresi boyunca sedasyon amaçlı midazolam infüzyonu 
verildi, izlemlerinde klinik veya elektrografik nöbeti olan hasta-
lara fenobarbital (PB), ikinci olarak fenitoin (DPH); tedaviye 
rağmen nöbeti devam eden hastalara topiramat (TPR) başlandı. 
Hastaların taburculuk sonrası, Bayley Gelişim Ölçeği-2 ile üçüncü 
ve altıncı aylardaki mental gelişim indeksi (MDI) ve psikomotor 
gelişim indeksi (PDI) puanları hesaplandı. 

PS068

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI PREMATÜRELERDE 

MEKONYUM OBSTRÜKSİYONU VE TEDAVİ 

YAKLAŞIMLARI

 Duran Yıldız,  Ufuk Çakır,  Serdar Alan,  Atila Kılıç,  Dilek Kahvecioğlu,
 Ömer Erdeve,  Begüm Atasay,  Saadet Arsan
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji 

Bilim Dalı, Ankara

Giriş-Amaç: Prematürenin mekonyum obstrüksiyonu 
(MOP), mekonyum çıkımında sorun olan çok düşük doğum 
ağırlıklı (ÇDDA) prematürelerde, mekonyum ileusu ile giden 
kistik fibrozis ve hirschsprung hastalığının ve sepsis, perforasyon 
durumlarının ekarte edildiği klinik durum olarak tanımlan-
maktadır. Gestasyon haftasına göre küçük olma (SGA), annede 
hipertansif hastalık, diabetes mellitus (DM) varlığı, gebelikte 
MgSO4 kullanımı başlıca risk faktörleridir. Bu çalışmada ÇDDA 
prematürelerde MOP insidansı, risk faktörleri ve kliniğimizde 
uygulanan MOP tedavi protokolü ile olguların seyrinin belirlen-
mesi amaçlanmıştır. 

Yöntem: Kliniğimizde Ocak 2012 ile Ocak 2013 tarihle-
ri arasında takip edilen 1500 gr altı 49 bebek çalışmaya dahil 
edildi. Yaşamın ilk 3 günü eksitus olan, nekrotizan enterokolit 
(NEK), konjenital intestinal anomali saptanan hastalar dışlandı. 
Hastaların demografik özellikleri, beslenme intoleransı (kusma, 
rezidü, abdominal distansiyon) varlığı, mekonyum tıkacı varlığı, 
beslenmeye başlanma zamanları ve tam oral beslenmeye geçiş 
süreleri kaydedildi. Mekonyum çıkışı 24 saat içerisinde olmayan 
ya da beslenme intoleransı olan hastalara MOP tedavi protokolü 
uygulandı (Şekil 1). 

Şekil 1. MOP tedavi protokolü algoritması

Bulgular: İlk 3 gün içerisinde kaybedilen 10 olgu ve 6. gün 
perfore NEK olan 1 olgu çalışma dışı kaldı. Kalan 38 olgunun 
ortalama doğum haftası (DH) 28.6±1.6 ve ortalama doğum 
ağırlığı (DA) 1097.8±212.2 g bulundu. Olguların %76.3’ü 
sezaryen ile doğurtulmuş ve %34.2’si SGA idi. MOP için %28.9 
(11/38) oranında maternal risk faktörü saptandı (gestasyonel 
hipertansiyon, MgSO4 kullanımı ve DM). Olguların %36.8’sına 
(14/38) MOP tanısı konuldu. MOP olgularının DH’sı 28.2±1.1, 
DA’ları 994.9±202.5 g idi. MOP hastalarının %50’si SGA idi. 
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iken grade 4 İVK’sı bulunan grupta ise 17,29 hasta mevcuttu. SP 
oranı grade 3 ve grade 4 İVK’lı grupta sırasıyla %16.7, %43.8 idi 
(p<0.01). 

Yorum: Bu çalışmada literatürdeki verilere benzer şekilde 
ciddi İVK’lı preterm infantların mortalite ve morbidite oranları-
nın yüksek olduğunu tespit edildi. Nörogelişimsel izlem ve erken 
tedavi stratejileriyle bu yüksek riskli hasta grubunun yaşam kalite-
si düzeltilebiliceğini kanaatindeyiz.
Anahtar Kelimeler: Ciddi İntraventriküler Kanama, Preterm, Nörogelişim

PS071

DOĞUM ŞEKLİNİN ANNE SÜTÜNÜN MAKRO BESİN 

ÖĞELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

 Evrim Alyamaç Dizdar1,  Halil Değirmencioğlu1,  Fatma Nur Sarı1, 
 Şerife Suna Oğuz1,  Nurdan Uraş1,  Fuat Emre Canpolat1,  Uğur Dilmen2

1Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Ankara İli 1.Bölge Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim 

ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Ünitesi, Ankara
2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 

Ankara

Giriş: Sezaryen ile doğan bebeklerde vajinal doğum ile karşı-
laştırıldığında solunum yolu hastalıkları ve immun sistem gelişimi 
ile ilgili problemler artmış olarak görülür. Ancak doğum şeklinin 
anne sütünün içeriği üzerine olan etkisi ile ilgili veriler kısıtlıdır. 
Bu çalışmada doğum şeklinin kolostrumdaki makronutrient içeri-
ği üzerine etkisini incelemeyi amaçladık.

Yöntem: Bu çalışmaya Ekim 2012-Aralık 2012 tarihleri ara-
sında Vajinal yolla ya da sezaryenle miadında doğum yapmış ve 
emzirmekte olan anneler ile yapıldı. Annelerden doğum sonrası 
2.günde kolostrum örnekleri (4 ml) alındı. Anne sütü protein, 
yağ, karbonhidrat ve enerji düzeyleri “Mid-infrared human milk 
analyzer” ile ölçülerek karşılaştırıldı. 

Bulgular: Çalışmaya 111’i vajinal yolla (grup 1), 93’ü sezar-
yenle (grup 2) doğum yapmış olan toplam 204 anne dahil edildi. 
Anne yaşları, gebelikteki kilo alımları, bebeklerin doğum haftaları 
ve ağırlıkları 2 grupta benzerdi. Grup 2’de annelerin kiloları ve 
vücut kitle indeksleri grup 1’e göre daha fazlaydı. Sezaryenle 
doğum yapan annelerin süt protein düzeyleri vajinal yolla doğum 
yapanlara göre anlamlı olarak düşüktü (sırasıyla ortanca 2.4 (min 
0.3-maks 6.4) gr/dl vs 3 (min 0.5- maks 6.3) gr/dl, p=0.036). Yağ, 
karbonhidrat ve enerji düzeyleri iki grupta benzerdi. Çok değiş-
kenli lineer regresyon analizinde sezaryenle doğum ve ileri anne 
yaşı daha düşük kolostrum protein düzeyi ile ilişkili bulundu..

Yorum: Çalışmamız doğum şeklinin anne sütü makro besin 
öğeleri üzerine etkisini gösteren ilk çalışmadır. Vajinal yolla 
doğum yapan annelerin kolostrum protein düzeyleri sezaryenle 
doğum yapanlara göre daha yüksektir. Doğum esnasındaki ağrı 
ve uterin kontraksiyonların neden olduğu hormonal değişiklikler 
anne sütünün protein içeriğini etkileyebileceği düşünüldü.
Anahtar Kelimeler: anne sütü, doğum şekli, yenidoğan

Bulgular: Olguların 28’i (%56) erkek, 22’si (%44) kızdı. 
Gestasyonel yaşları 39 (36-41) hafta, doğum ağırlıkları 3295±491 
gram idi. 25’i (%50) C/S ile doğmuştu. Sarnat&Sarnat sınıflama-
sına göre HİE evreleri olguların 28’inde (%56) Evre 2, 22’sinde 
(%44) Evre 3 idi. Antiepileptik tedavi olarak olguların 42’si 
(%84) PB, 31’i (%67) PB ve DPH, 27’si de (%54) PB, DPH ve 
TPR tedavisi aldı. İzlemde dokuz hasta (%18) eksitus oldu, bu 
hastaların yedisi (%78) TPR tedavisi almıştı. 44 hastanın (%88) 
tedavi süresi boyunca aEEG monitorizasyonu yapıldı. Bu hasta-
ların tamamında hipotermi öncesi kaydedilen zemin aktivitesi 
bozuktu; tedavisi sonrasında 14’ünde anormallik devam ederken 
25’inde (%56.8) iyileşme olduğu görüldü (p=0.002). aEEG’de 
düzelme, TPR tedavisi almayanlarda daha fazla idi (Topiramat+: 
n=9, %42.9, Topiramat-: n=16, %88.9; p=0.010). Hipotermi 
tedavisi öncesinde veya sonrasında aEEG’nin anormal olmasının 
ve TPR tedavisinin mortalite ile ilişkisi saptanmadı (p>0.05). Bu 
hastaların takibinde; topiramat alanların üçüncü ay MDI değerle-
ri daha düşük saptanırken [Topiramat+: 99 (69-124), Topiramat-: 
111 (101-116); p=0.030), üçüncü ay PDI altıncı ay MDI ve PDI 
değerleri arasında fark saptanmadı. 

Tartışma: Yenidoğanlarda HIE tedavisinde hipotermi gide-
rek daha sıklıkla önerilen ve uygulanan bir tedavi yöntemi haline 
gelmiştir. Çalışmamızda topiramat kullanımının mortalite ve kısa 
dönem nörokognitif fonksiyonlar üzerine olumlu etkisi olmadığı 
görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: yenidoğan, hipotermi, nörokognitif, izlem

PS070

CİDDİ İNTRAVENTRİKÜLER KANAMASI OLAN 

PREMATÜRE İNFANTLARIN NÖROGELİŞİMSEL İZLEMİ

 Erhan Çalışıcı1,  Zeynep Eras1,  Suna Şerife Oğuz1,  İsmail Kürşat Gökçe1, 
 Yekta Mehmet Öncel1,  Uğur Dilmen2

1Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Ankara İli 1.Bölge Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim 

ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Kliniği
2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.

Amaç: Son dönemlerde preterm infantların hayatta kalma 
oranları dramatik olarak artmıştır. Bu artış antenatal ve neonatal 
bakımdaki iyileşmelere bağlıdır. Ciddi intraventriküler kanamalar 
(İVK) (grade 3-4) preterm bebeklerin morbidite ve mortalitesini 
arttırmaktadır. Ciddi İVK, serebral palsi (SP) ve mental retardas-
yonun ana sebeblerinden birisidir. Bu çalışmanın amacı ünitemiz-
de izlenen ve ciddi İVK’ya sahip olan preterm bebeklerin uzun 
dönem nörogelişimsel sonuçlarını değerlendirmektir.

Yöntem: 2009-2010 yılları arasında kliniğimize yatan <37 
hafta preterm bebeklerin dosyaları retrospektif olarak incelen-
di. Ciddi İVK’sı mevcut olan hastalar çalışma grubuna alındı. 
Hastaların düzeltilmiş 18-24 aylarda Bayley skorlaması ile nöro-
gelişimsel değerlendirmeleri yapıldı.

Bulgular: 2009-2010 yıları arasında yatan 1850 preterm 
bebeğin 138’inde (%7.45) ciddi İVK tespit edildi (69 grade 3, 
69 grade 4). Ortalama doğum ağırlığı 1154 ± 435 gr, ortalama 
gestasyonel hafta 28,6±3,3 hafta idi. Hastaların maternal ve 
perinatal özellikleri açısından istatistiksel anlamlı farklılık yoktu. 
Bu hastaların 34’ü (%24,6) taburculuk öncesi yaşamını yitirdi. 
Kalan hastaların 74’üne (%71.1) nörogelişimsel izlem yapılabildi. 
Hastaların MDI puanları ortalaması 78.4±22.3 ve PDI puanları 
ortalaması 68.4±23.8 idi. Grade 3 İVK’sı bulunan grupta 70’in 
altında MDI ve PDI puanına sahip hasta sayısı sırasıyla 10,20 
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transfüzyonu için lökosit filtresinin erken ve standart kullanımının 
akut faz reaktanları üzerine etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntem: Gestasyon haftası 37 haftadan küçük olup eritrosit 
süspansiyonu transfüzyonu yapılması planlanan hastalar, standart 
ve erken lökosit filtre kullanımına göre iki gruba ayrıldı. Her iki 
grupta transfüzyon öncesi ve transfüzyon sonrası akut faz reak-
tanları (CRP, IL-6) düzeylerine bakıldı. Her iki hasta grubundaki 
bebekler kan ürünü transfüzyonu ile ilişkili reaksiyonlar açısından 
izlendi.

Bulgular: Çalışmaya 60 hasta alındı. Standart lökosit filtresi 
kullanan grup (n:30) ve erken lökosit filtresi kullanan grupta-
ki (n:30) hastaların demografik ve klinik özellikleri benzerdi. 
(p>0,05). Erken lökosit filtrasyonu yapılan hastalarda transfüz-
yon öncesi ortalama IL-6 düzeyi:45 pg/ml, CRP düzeyi:33mg/L; 
transfüzyon sonrası IL6 düzeyi:46 pg/ml, CRP düzeyi:27mg/L 
bulundu. Standart lökosit filtrasyonu yapılan hastalarda transfüz-
yon öncesi ortalama IL-6 düzeyi:77 pg/ml, CRP düzeyi:5 mg/L; 
transfüzyon sonrası IL-6 düzeyi:17 pg/ml CRP düzeyi:13 mg/L 
bulundu. Her iki grupta CRP ve IL-6 düzeyleri arasında anlamlı 
farklılık bulunmadı (p>0,05; p>0,05). Her iki grupta transfüzyon 
ilişkili reaksiyon izlenmedi.

Sonuç: Bu çalışmanın ön sonuçlarına göre eritrosit süspansi-
yonu transfüzyonlarında erken ve standart lökosit filtresi kullanı-
mının akut faz reaktanları üzerine bir etkisi olmadığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Transfüzyon, lökosit filtresi, akut faz reaktanları

PS074

YENİDOĞAN SEPSİSİNDE TREM-1VE ENDOCAN’IN 

TANISAL DEĞERİNİN ARAŞTIRILMASI

 Ferhat Çekmez1,  Turan Tunç1,  Merih Çetinkaya2,  Tuğçe Kalaycı2,  Mustafa Kul1, 
 Oğuzhan Babacan1,  E. Özgür Akgül1

1Gülhane Askeri Tıp Akademisi
2Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Araştırma Hastanesi

Amaç: Triggering receptor expressed on myeloid cells-1 
(TREM-1) son dönemlerde tespit edilen ve özellikle inflamatuar 
sitokin üretiminde önemli bir amplifikatör olarak görevi olan 
yeni bir moleküldür. Plazmada olan formu soluble TREM-1 ola-
rak geçmektedir. Endothelial cell-specific molecule-1 ( endocan) 
dolaşımdaki bir proteoglikan olup özellikle lökositlerde antijen 
-adezyon molekülü arasındaki ilişkiyi düzenler. Bu çalışmanın 
amacı yenidoğan sepsisinde bu moleküllerin laboratuar değerinin 
araştırılmasıdır.

Materyal-Metod: Bu çalışmaya 30 sepsis ve 20 kontrol sağlık-
lı geç preterm ve term bebekler dahil edilmiştir. Sepsis vakaların-
dan 48-72. Saatte kontrol kanı alınmıştır. 

Sonuçlar: Kontrol ve grubu ile karşılaştırıldığında CRP 
(3.05±1.6 mg/dl and 14.7±7mg/dl, p=0.001), IL-6 değerleri 
(1.95±2.3pg/ml and 35±51.1 pg/ml, p= 0.01), sTREM -1değr-
leri (158.2±199ng/ml and 1060±528 ng/ml, p=0.01), endocan 
değerleri (20.9 ± 6.8 ng/ml and 39±31 ng/ml, p=0.01) olacak 
şekilde istatistiksel olarak sepsis grubunda yüksekti. Aynı şekilde 
sepsis vakalarında 1. değerler 48-72 saat sonar alınan değerlerle 
kıyaslandığında sTREM ve endocan değerleri istatistiksel olarak 
1. değerler daha yüksekti. Endocan sepsis tanısında 22.9 cut-
off değerinde sensitivite %76, spesifite %75, sTREM 216 cut-
offdeğerinde %96 sensitivite %85 spesifite göstermekteydi.

PS072

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERDE ORAL 

NİSTATİN PROFİLAKSİSİ DİRENÇLİ CANDİDA TÜRLERİ 

İLE İNFEKSİYONLARIN SIKLIĞINDA ARTIŞA NEDEN 

OLUR MU?

 Nilüfer Güzoğlu1,  Yekta Öncel1,  Serife Suna Oğuz1,  Zeynep Eras1,  Uğur Dilmen2

1Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Ankara 1. Bölge Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi, Neonataloji, Ankara
2Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Ankara 1. Bölge Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim 

ve Araştırma Hastanesi, Neonataloji, Ankara; Yıldırım Beyazit Üniversitesi, Çocuk Sağlığı 

AnaBilim Dalı, Ankara

Amaç: Çok düşük doğum ağırlıklı yenidoğanlar sistemik 
fungal enfeksiyonlar açısından risk altındadırlar. Bu sebeple yeni 
doğan yoğun bakım ünitemizde çok düşük doğum ağırlıklı yeni-
doğanlara oral nistatin ile profilaksi uygulanmaktadır. Bu çalışma-
da oral nistatin profilaksi öncesi ve profilaksi dönemleri içerisinde 
invaziv fungal infeksiyonlara (IFI) neden olan Candida türlerinin 
ve antifungal direnç paternindeki değişikliklerin karşılaştırılması 
amaçlanmıştır.

Metod: Candida türleri ile infekte olan infantlara ait demog-
rafik bilgiler ve antifungal direnç paterni dosya bilgilerinden kay-
dedildi. Oral nistatin profilaksisi öncesi ve profilaksi dönemleri 
retrospektif olarak karşılaştırıldı.

Sonuçlar: Profilaksi öncesi dönemde IFI insidansı %0.5, 
proflaksi döneminde ise 0.2% (p =0.01). C. albicans bağlı IFI lar 
profilaksi döneminde profilaksi öncesi döneme oranla azalmış 
olmakla beraber C.albicans her iki grupta da en sık rastlanan pato-
jen idi. Flukonazol, itrakonazol, varikonazol ve amfoterisin B ye 
hassasiyet açısından gruplar arasında anlamlı fark yoktu (p>0.05). 

Yorum: Oral nistatin profilaksisinin fungal enfeksiyonları 
önlemede etkin olduğu ancak Candida türleri arasında dirence 
ya da fungal ekolojide değişikliğe neden olmadığı sonucuna 
varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Nistatin profilaksisi, çok düşük doğum ağırlıklı yenidoğan-
lar, direnç

PS073

PREMATÜRİTE BEBEKLERDE ERİTROSİT 

SÜSPANSİYONU TRANSFÜZYONLARINDA LÖKOSİT 

FİLTRESİNİN ERKEN VE STANDART KULLANIMININ 

AKUT FAZ REAKTANLARI ÜZERİNE ETKİSİNİN 

DEĞELENDİRİLMESİ: ÖN RAPOR

 Birgül Say1,  Şerife Suna Oğuz1,  Fatma Nur Sarı1,  Ece Gül Tuncer1,  Uğur Dilmen2

1Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Ankara ili 1. Bölge Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim 

ve Araştırma Hastanesi Neonatoloji, Ankara
2Yıldırım Beyazıt üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Ankara

Amaç: Transfüzyon standartlarına göre, lökosit uzaklaştırıl-
ması genellikle eritrosit süspansiyonu transfüzyonu yapılırken 
üçüncü veya dördüncü kuşak filtrelerinden birisinin kullanılması 
ile yapılmaktadır. Lökosit uzaklaştırılması, kan merkezinde kanın 
alınmasından kısa bir süre sonra filtrelenmesi ile (erken filtras-
yon) ya da transfüzyon merkezinden ürünün çıkışını takiben 
hastaya transfüzyon yapılmadan hemen önce (standart filtrasyon) 
filtrelenmesi yapılabilir. Bu çalışmada, eritrosit süspansiyonu 
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21.  Ulusal  Neonatoloji  Kongresi

PS076

BİR 3.DÜZEY YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE 

NOZOKOMİYAL ENFEKSİYON SIKLIĞI

 Atila Kılıç1,  Begüm Atasay1,  Serdar Alan1,  Emel Okulu1,  Duran Yıldız1, 
 Ufuk Çakır1,  Dilek Kahvecioğlu1,  Can Ateş2,  Ömer Erdeve1,  Saadet Arsan1

1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Ankara

Amaç: Bu çalışmanın amacı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde nozokomiyal enfeksiyon 
oranını, sistemlere göre dağılımını ve nozokomiyal enfeksiyona 
yol açan başlıca risk faktörlerini incelemek ve ulusal hastane 
enfeksiyonları sürveyans verilerine katkı sağlamaktır. 

Yöntem: Bu çalışmada, 1 Temmuz 2011 ile 30 Haziran 2012 
tarihleri arasında, yirmi 3.düzey yatağı olan yenidoğan yoğun 
bakım ünitesinde, 48 saatten uzun süre ile yatırılarak izlenen has-
talar nozokomiyal enfeksiyon gelişimi açısından prospektif olarak 
izlendi. Nozokomiyal enfeksiyon tanıları Hastalık Kontrol ve 
Önleme Merkezi (CDC)’nin kriterlerine göre konuldu. Sonuçlar 
ulusal ve uluslararası verilerle karşılaştırıldı.

Bulgular: Çalışmaya alınan 352 hastanın 37’sinde nozokomi-
yal enfeksiyon, 60 nozokomiyal enfeksiyon atağı saptandı. Sırasıyla 
Nozokomiyal enfeksiyon insidansı 17,04/100 hasta, nozokomiyal 
enfeksiyon hızı 11,51/1000 yatış günü olarak bulundu. Kan akımı 
enfeksiyonları %70 (n=42 atak) ile en sık görülen nozokomiyal 
enfeksiyon oldu. Bunu sırasıyla %18,33 ile nozokomiyal pnömoni 
(n=11 atak), %6,66 ile üriner sistem enfeksiyonları (n=4 atak), 
%3,33 ile santral sinir sistemi enfeksiyonları (n=2 atak) ve %1,66 
ile cerrahi alan enfeksiyonları (n=1 atak) izledi. 21 enfeksiyon ata-
ğında kateter ilişkili kan akımı enfeksiyonu, 5 enfeksiyon atağında 
ventilatör ilişkili pnömoni ve 2 enfeksiyon atağında kateter ilişkili 
üriner sistem enfeksiyonu saptandı. Kateter ilişkili kan akımı 
enfeksiyonu insidansı ve hızı sırasıyla 21,8/100 kateter kullanan 
hasta ve 18,3/1000 kateter günü iken ventilatör ilişkili pnömoni 
insidansı ve hızı sırasıyla 6,9/100 ventilatör kullanan hasta ve 
13,6/1000 ventilatör günüydü. Santral/umblikal kateter kulanım 
günü ve kullanım oranı sırasıyla 1145 gün ve 0,21 iken mekanik 
ventilasyon günü ve kullanım oranı sırasıyla 366 gün ve 0,07 idi. 
Nozokomiyal enfeksiyon gelişiminde; preterm olma, 32 haftadan 
küçük olma, 1500 gramdan az olma, hastaneye yatışta antibiyotik 
başlanması, TPN kullanımı ve invaziv araç kullanımının önemli 
risk faktörü olduğu saptandı (p < 0,05). 

Yorum: Yenidoğan yoğun bakım ünitemizde enfeksiyon hızı 
uluslararası verilerle karşılaştırıldığında yüksek bulunmuştur. 
Çeşitli ülkelerin yenidoğan yoğun bakım ünitelerindeki nozo-
komiyal enfeksiyon insidansı ve hızları Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde nozokomiyal enfeksiyon 
hızı yüksektir. Başta sürveyans çalışmaları olmak üzere, enfeksiyon 
kontrol önlemlerinin alınması, el yıkama ve özellikle hasta hemşi-
re oranının optimalize edilmesi ve çalışan personelin eğitimi ile 
ancak nozokomiyal enfeksiyonhızları azaltılabilecektir.
Anahtar Kelimeler: Nozokomiyal enfeksiyon, yenidoğan, kan akımı enfeksiyo-
nu, risk faktörleri

Tartışma: Bu sonuçlar ışığında özellikle sTREM’in ve endo-
canın sepsis tanısında kullanılabilecek yeni moleküller olduğunu 
düşünmekteyiz, fakat bu konuda daha ileri çalışmalara ihtiyaç 
vardır.
Anahtar Kelimeler: sepsis, sitokin, yenidoğan

PS075

GEBELİKTE TROMBOSİTOPENİ SAPTANAN ANNE 

BEBEKLERİNDE TROMBOSİT SAYILARI

 Özgül Bulut,  Asuman Çoban,  Ozan Uzunhan,  Zeynep İnce
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 

Neonatoloji Bilim Dalı

Amaç: Gebeliğinde trombositopeni saptanan anne bebekle-
rinde trombositopeni görülme oranını, anne tanılarıyla ilişkisini 
ve klinik özelliklerini belirlemek.

Yöntemler: Hastanemizde 2011-2013 yılları arasında doğum 
yapan ve trombosit sayıları <150,000/mm3 olan anne bebekleri-
nin demografik özellikleri, trombosit sayıları ve klinik bulguları 
ileriye dönük olarak değerlendirildi. Bebeklerde trombosit sayı-
sının <100,000mm3 olması trombositopeni olarak kabul edildi.

Bulgular: Trombositopeni saptanan toplam 131 gebenin 
tanıları gestasyonel trombositopeni (n=68, %52); preeklampsi 
ve/veya HELLP sendromu (n=39, %30.5), İTP (n=14, %10) ve 
diğer nedenlerdi (SLE, Bernard-Soulier sendromu, psödotrombo-
sitopeni, pansitopeni) (n=10,%7.5). Bebeklerin 10’unda (%7.6) 
trombositopeni saptandı. Gestasyonel trombositopeni olan anne 
bebeklerinin 4’ünde (%5.9), preeklampsi ve/veya HELLP sendro-
mu olan anne bebeklerinin 2’sinde (%5.1), İTP’li anne bebekleri-
nin 2’sinde (%14.3), diğer nedenlerin olduğu grupta ise 2 bebekte 
(%20) trombositopeni vardı. Gestasyonel trombositopeni olan 
vakalar irdelendiğinde ortalama anne yaşı 38 ± 1.9 (32-42), 
parite 1.2 ± 0.9(0-3), trombosit sayısı 109485 ± 27922/mm3 
(33000-149000). Annelerin trombosit sayısı 100000-150000/
mm3, 50000-99000/mm3, < 50000/mm3 olanların sırasıyla oran-
ları %60.3, %36.8 ve %2.9 idi. Gestasyonel trombositopeni olan 
anne bebeklerinin ortalama gestasyon haftası 38.2 ± 1.9 (32-42), 
doğum tartısı 3237 ± 609 g (1790-4550), kız ve erkek oranı sırasıy-
la %42.6 ve %57.4, bebeklerin trombosit sayısı ortalaması 214441 
± 67858/mm3 (51000-381000 arası) idi. Trombositopeni görü-
len bebeklerin %75’inde anne trombosit sayısı 150000-100000/
mm3 ve %25’i 50000-100000/mm3 idi; kız – erkek sayısı eşit, 
gestasyon haftası >37, doğum kiloları >2500g idi. Fizik muayene-
de hiçbirinde klinik bulgu saptanmadı. Vaka sayısı az olduğundan 
istatistiksel karşılaştırma mümkün olmadı.

Sonuç: Trombositopeni nadir olarak hayatı tehdit edici ciddi 
kanamalara yol açarak yenidoğanda ciddi morbiditeye sebep olup 
uzun dönem prognozu kötü etkiliyebilir. Bu pilot çalışmada İTP 
ve diğer trombosit hastalığı olan anne bebeklerinde beklenildiği 
gibi trombositopeni görülme oranının daha yüksek olmasının 
yanısıra gestasyonel trombositopenili anne bebeklerinde de pre-
eklampsi ve/veya HELLP sendromu olan anne bebeklerine benzer 
oranda trombositopeni saptanmıştır. Bu anne bebeklerinde de 
trombositopenin teşhis ve tedavisi için yaşamın erken döne-
minde tam kan sayımı yapılması yenidoğanda prognozu olumlu 
etkileyecektir.
Anahtar Kelimeler: Trombositopenili Anne Bebeği
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14-17 Nisan 2013, Antalya

çalışanlarının devamlı el hijyeni konusunda eğitilmeleri, izlenme-
leri, geribildirim verilmesi, el yıkama konusunda motivasyon ve 
temizlik ürünlerinin yeterli miktarda ve uygun alanlarda bulundu-
rulması ile uyumun artırılması mümkün olabilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Nozokomiyal enfeksiyon, yenidoğan, el hijyeni

PS078

PREMATÜRE İNFANTARDA KIZ CİNSİYETE SAHİP 

OLMANIN AVANTAJINI ERKEK CİNSİYETE SAHİP BİR 

KARDEŞLE AYNI İNTRAUTERİN CEVREYİ PAYLAŞMAK 

MASKELER Mİ ?

 Banu Mutlu Özyurt1,  H. Gözde Kanmaz Kutman2,  Fuat Emre Canpolat2, 
 Serife Suna Oğuz2,  Nurdan Uraş2,  Uğur Dilmen2

1Diyarbakır Doğumevi Hastanesi, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi
2Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi

Giriş/Amaç: Prematüre infantlarda erkek cinsiyete sahip 
olmanın artmış mortalite ve morbidite ile ilişkisi aşikardir. 
Prematüre erkeklerde RDS, BPD, PİE gibi solunumsal morbidi-
telerin ve IVK gibi diğer neonatal morbiditelerin daha sık rastla-
nıldığı ve daha ağır seyrettiği bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı 
erkek cinsiyete sahip bir kardeşle aynı intrauterin çevreyi paylaşan 
kız prematürelerin, morbidite ve mortalitelerinin, tekil kız pre-
matüre ve kız kardeşi olan çoğul gebeliklerle karşılaştırılmasıdır.

Yöntem: Kasım 2008 ve Kasım 2009 ayları arasında yoğun 
bakım ünitemize yatırılmış olan ve çoğul gebelikten doğan pre-
matüre infantlar retrospektif olarak analiz edildi. Aynı dönemde 
doğmuş olan 100 tekil kız preterm bebek kontrol grubu olarak 
kullanıldı.Aynı cinsiyete sahip olan ikizler Grup 1’i, farklı cinsiye-
te sahip olan ikizler ise Grup 2’yi olusturdu. Demografik veriler ve 
RDS, İVK, mortalite kaydedildi. Birincil sonuç olarak solunumsal 
ve nörolojik morbidite ve mortalite değerlendirildi.

Bulgular: Çalışma dönemi süresince 963 preterm çoğul gebe-
likten doğan bebek analiz edildi. Bunlardan 294 tanesi Grup 1’e, 
284 tanesi ise Grup 2’ye dahil edildi. Grup 1, Grup 2 ve kontrol 
grubunun gestasyon haftaları sırası ile, 30.8 ± 3, 30.5 ± 3.2 ve 
31 ±2.3 idi (p> 0.05).Temel karakteristik özellikler açısından 
gruplar arasında fark saptanmadı. Multinominal lojistik regres-
yon analizinde RDS, BPD, İVK, NEK, PDA, ROP ve mortalite 
açısından Grup 2’de, Grup 1 ve kontrol grubuna göre artmış risk 
saptanamadı.

Sonuç/Yorum: Preterm erkek infantlarda artmış mortalite 
ve morbiditenin nedeni henüz açıklanamamış olmakla birlik-
te en olası ihtimal olarak androjenler sorumlu tutulmaktadır. 
İntrauterin dönemde erkek kardeş ile aynı intrauterin çevreyi 
paylaşan kız bebeklerde androjen maruziyeti nedeni ile morbite ve 
mortalitenin atmış olabileceği hipotezinden yola çıkılarak yapılan 
bu çalışmada istatistiksel anlamlı fark elde edilememiştir.
Anahtar Kelimeler: çoğul gebelik, cinsiyet, prematüre, neonatal morbidite

Tablo 1. Çeşitli ülkelerin yenidoğan yoğun bakım ünitelerindeki nozokomiyal 
enfeksiyon insidansı ve hızları

Çalışma yeri NE insidansı (%) NE hızı (‰)

Brezilya 57,7 29,8

Brezilya 22,0 24,9

Çin 6,8 6,9

ABD # 8,9

Japonya 6,7 #

Avrupa Birliği 7,0 #

Belçika 3,9 #

Türk Yenidoğan Derneği 2,1-17 #

Özdemir ve arkadaşları 11,3 16,1

Yapıcıoğlu ve arkadaşları 14,1-29,7 10,9-17,3

AÜTF*(Kılıç ve arkadaşları) 17,0 11,5

*AÜTF, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, NE: Nozokomiyal enfeksiyon, 
# Çalışmada belirtilmemiş

PS077

ÜÇÜNCÜ DÜZEY BİR YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM 

ÜNİTESİNDE EL HİJYENİNE UYUMUN GÖZLEMİ

 Atila Kılıç,  Begüm Atasay,  Emel Okulu,  Serdar Alan,  Dilek Kahvecioğlu, 
 Duran Yıldız,  Ufuk Çakır,  Sevim Çalış,  Sultan Öztürk,  Gülcan Bilgili, 
 Ömer Erdeve,  Saadet Arsan
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Amaç: Yenidoğan yoğun bakım ünitelerindeki nozokomiyal 
enfeksiyonların önlenmesindeki ilk ve en önemli basamak el hij-
yenine uyumdur. Bu çalışmada üçüncü düzey yenidoğan yoğun 
bakım ünitemizdeki el hijyenine uyum oranları ve etkileyen fak-
törlerin araştırılması amaçlanmıştır. 

Yöntem: El hijyenine uyum, sağlık çalışanlarının doğrudan 
gözlem yoluyla haftanın 3 farklı gününde ve sabah, öğleden sonra 
ve gece olmak üzere 3 farklı çalışma peryodunda (örneğin; pazar-
tesi sabah, çarşamba öğleden sonra, cumartesi gece gibi) değerlen-
dirildi. Sağlık çalışanlarının; hastayla temas etmeden önce, aseptik 
müdahalelerden önce, hastanın vücut sıvıları ile temas sonrasında, 
hastayla temastan sonra ve hastanın çevresi ile temastan sonra 
olmak üzere 5 durumda el hijyeni açısından gözlemi yapıldı. El 
hijyeni gözleminde sağlık çalışanlarının cinsiyet (erkek, kadın) ve 
meslek grubuna (doktor, hemşire) göre değerlendirmesi yapıldı. 

Bulgular: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Yenidoğan Yoğun 
Bakım Ünitesinde 2011-2012 yıllarındaki bir yıllık dönemde 
yapılan bu çalışmada, sağlık çalışanlarının toplam 1905 el hijye-
nine uyumu gözlemlendi. Toplam el hijyenine uyum oranı %71,3 
bulundu. El hijyenine uyumun: hemşirelerde doktorlara göre 
(%75,3 ile %63,5) (p< 0,001), kadınlarda erkeklere göre (%72,8 
ile %62,9)(p< 0,001) daha fazla olduğu saptandı. Çalışma zama-
nına göre ise el hijyenine uyum en az gece peryodunda (%68,9), en 
fazla ise sabah peryodunda (%72,9) (p=0,26) idi. 

Yorum: Nozokomiyal enfeksiyonların önlenmesinde basit, 
ucuz, en etkili yöntem olan el yıkama ilk adım olma özelliğindedir. 
Bu çalışmada el hijyenine uyum oranlarında saptanan eksikliğin 
doktor grubu ve gece peryodunda daha belirgin olması; el hijyeni 
konusunda uyumun sürekliliğinin hastayla temas eden tüm ekipte 
ve günün her saatinde gerekliliğini ön plana çıkarmaktadır. Sağlık 
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PS080

HASTANEMİZ YENİDOĞAN İŞİTME TARAMASI 2012 

SONUÇLARIMIZ

 Nuri Engerek,  Rengin Şiraneci,  Keramettin Kurt,  Nevin Hatipoğlu,  Hüsem 
Hatipoğlu,  Yakup Yeşil,  Muhammed Geyik,  Sultan Kavuncuoğlu
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Amaç: Bu çalışmada Yenidoğanlarda işitme taraması, ileri 
ve çok ileri derecede işitme kaybı olan bebeklerin mümkün 
olduğunca erken, en ucuz şekilde ve kesin olarak tanı almasını 
amaçlamaktadır.

Materyal-Metod: Bu çalışmaya Ocak 2012 – Aralık 2012 
tarihleri arasında İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi’nde doğanlar ve ilimizdeki diğer hastanelerde 
miyadında doğmuş sağlıklı 14147 yenidoğan alındı. Bir ya da iki 
taraflı emisyon cevabı elde edilemeyen bebeklerin aileleri bilgilen-
dirilip test tekrarı için 15 gün sonraya çağırıldı. İlk kontrolde her 
iki kulaktan TEOAE testinden geçen bebekler “taramadan geçti” 
kabul edildi. İki kontrolde TEOAE testini geçemeyen bebekler 
ABR yapılmak üzere üçüncü kez kontrole çağırılarak ABR yapıldı. 

Bulgular: Hastanemizde 2012 yılında total doğum sayısı 16.243 
idi. Bu bebeklere ilk yapılan TEOAE (Transient Ekoved Otoacoustic 
Emissions) testinden 14147 bebek geçti. Testi geçemeyen 762 bebek 
ikinci defa test için çağırıldı. Bunlardan işitme kaybı şüphesi ile diğer 
hastanelere sevk edilen bebek sayısı 55 idi. Sevk edilen bebekler içinde 
tek taraflı işitme kaybı tanısı konan bebek sayısı 21, iki taraflı işitme 
kaybı tanısı konulan 34 bebek vardı. TEOAE cevabını etkileyebile-
cek dış kulok yolu ve orta kulağa ilişkin sorunun varlığı ortadan kal-
dırıldıktan sonra bebekler tekrar teste alındı. İlk kontrolde TEOAE 
testini geçemeyen bebekler ABR yapılmak üzere ikinci kez kontrole 
çağırıldı ve ABR yapılan bebek sayısı 1021 idi. 

Sonuçlar: TEOAE testi 50 desibele kadar gürültülü ortam-
larda yapılabiliyor olması nedeniyle sık kullanılmaktadır. Tek 
taraflı işitme kaybı ile sık karşılaşılmasa da tarama testleri çok 
zaman almayan, girişim gerektirmeyen ve kolay uygulanabilir test-
ler olması nedeniyle her bir kulağın ayrı ayrı test edilmesinin daha 
faydalı olacağını düşünmekteyiz. 

Sonuç olarak yenidoğan işitme taramalarının yaygınlaştırılma-
sı ve her yenidoğana yapılması gereklidir.
Anahtar Kelimeler: İşitme Taraması

PS081

ANNE SÜTÜNÜ SAKLAMANIN ANNE 

SÜTÜNDEKİ TOTAL ANTİOKSİDAN KAPASİTE VE 

MALONDİALDEHİD DÜZEYLERİNE ETKİSİ

 Ayşegül Bükülmez1,  Dilek Toprak2,  Osman Öztekin3,  Elvan Bahçeli4, 
 Ahmet Afşin Kundak1,  Tolga Altuğ Şen1,  Reşit Köken1,  Tülay Köken5

1Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 

Afyonkarahisar
2Şişil Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği, İstanbul
3Denizli Devlet Hastanesi Neonatoloji Birimi Denizli
4Özel Fuar Hastanesi, Afyonkarahisar
5Afyon Kocatepe Ünivesitesi Biyokimya Anabilim Dalı, Afyonkarahisar

Amaç: Anne sütü bebekler için özellikle ilk 6 ay mutlak alma-
ları gerekli olan en önemli besindir. Ancak annenin gerek çalışma 
hayatında olması gerekse başka nedenlerden dolayı bebeğinden 
ayrılmak zorunda olması ile sütün sağılarak saklanıp bebeğe 

PS079

YENİDOĞAN SEPSİSİNİN ERKEN TANISINDA 16S 

RRNA GENİ VE EŞ ZAMANLI (REAL-TIME) POLİMERAZ 

ZİNCİR REAKSİYONUNUN ROLÜ

 Kenan İstanbullu1,  Nilgün Köksal2,  Hilal Özkan2,  Merih Çetinkaya3, 
 Tahsin Yakut4,  Mutlu Karkucak4,  Haldun Doğan5

1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji 

Bilim Dalı
3Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği
4Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı
5İntergen Genetik Merkezi

Giriş: Neonatal sepsis önemli bir morbidite ve mortalite 
nedeni olduğu için erken tanı ve tedavi büyük önem taşımaktadır. 
Neonatal sepsis tanısında altın standart kan kültürü olmasına 
rağmen duyarlılığı düşüktür. Günümüzde bu nedenle duyarlı-
lığı ve özgüllüğü yüksek yeni tanı yöntemleri araştırılmaktadır. 
Bakteriyel 16S rRNA geni ve PCR gibi moleküler tetkiklerin kan 
kültürüne göre hızlı sonuç vermesi ve daha az kan örneğine ihtiyaç 
göstermesi avantajları olsa da, yenidoğanlarda bu konuda sınırlı 
sayıda çalışma mevcuttur. Bu çalışmanın amacı 16S rRNA geni ve 
eş zamanlı PCR yönteminin neonatal sepsis tanısındaki rolünün 
araştırılması ve etkinliğinin kan kültürü ile karşılaştırılması idi. 

Materyal-Metod: Aralık 2010-Temmuz 2012 arasında klinik 
ve laboratuvar bulguları ile neonatal sepsis ön tanısı ile yatırılan 
100 bebek alındı. Sepsis dışı nedenlerle yatırılan 50 bebek ise kont-
rol grubunu oluşturdu. Antibiyotik tedavisi başlanmadan önce 
bebeklerden ta kan sayımı, CRP, prokalsitoniin, serum amiloid A 
ile birlikte eş zamanlı kan kültürü ve PCR için kan örnekleri alın-
dı. PCR’da en sık etken olarak 8 bakteri türü çalışıldı ve sinyaldeki 
renk değişikliklerine göre bakteri amplifikasyonu değerlendirildi. 
Kan kültürleri BACTEC yöntemi ile değerlendirildi. 

Sonuçlar: Olguların ortalama doğum ağırlığı sepsis grubunda 
2763 ± 942 gram, kontrol grubunda ise 2776 ± 668 gram olarak 
saptandı. Olguların ortalama gestasyonel yaşları sepsis grubunda 
36 ± 4.5 hafta, kontrol grubunda 37 ± 2.6 hafta olarak bulundu. 
Sepsis grubunda kan kültürü pozitif 7 hasta, PCR sonucu pozitif 
3 hasta saptandı. PCR kiti ile kan kültürü pozitif 7 mikroorganiz-
manın sadece 2 tanesi tespit edilebildi. Hem kan kültürü pozitif 
hem de PCR sonucu pozitif 1 olgu mevcuttu. Kan kültürü kont-
rol alınarak hesaplanan PCR sensitivitesi %50, spesifitesi %97.8, 
pozitif prediktif değeri %33.3, negatif prediktif değeri ise %98.9 
olarak hesaplandı.

Tartışma: Bu çalışma sepsis açısından değerlendirilen bebek-
lerin örneklerinde eş zamanlı PCR incelemesinin performansı 
ile ilgili sınırlı bilgi sağlamıştır. Eş zamanlı PCR incelemesinin 
klinik duyarlılığı ile pozitif belirleyici değerinin arttırılması için 
kullanılan eş zamanlı PCR kitinde tanımlanan bakterilerin tür 
ve sayısının arttırılması gerekmektedir. Bu sonuçlar hala neonatal 
sepsis tanısında tek başına ve hızlı sonuç verebilecek yeni tanısal 
yöntemlerin gerekli olduğunu düşündürmektedir. PCR’ın etkinli-
ği için çok daha fazla bakterinin kullanıldığı kitlerle ve daha fazla 
sayıda sepsis olgusunu içeren prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: 16srRNA, Neonatal Sepsis, PCR
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gurubunda, pO2 dışındaki kan gazı parametreleri zaman içinde 
iyileşme gösterirken (p<0,05), kateter gurubunda anlamlı değişik-
lik yoktu. Kateter gurubunda total parenteral beslenme, lipid ve 
karbapenem kullanım süreleri daha uzun idi (p<0,05). Guruplar 
arasında ilk 72 saatte entübasyon ihtiyacı, toplam mekanik ven-
tilasyon süresi, respiratuar distres sendromu komplikasyonları ve 
prognoz açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı.

Sonuç: Sürfaktan replasman tedavisinde her iki yöntem de 
uygulanabilir olmakla birlikte ince kateter ile sürfaktan tedavisi 
sırasında desaturasyon daha sık görülmektedir. Kateter yöntemi 
uygulama zorlukları, desaturasyon riskinin nisbeten yüksek olma-
sı, klinik ve laboratuar sonuçlarının daha iyi olmaması nedeniyle 
entübasyon tüpü ile sürfaktan uygulama yönteminden daha üstün 
değildir.
Anahtar Kelimeler: Minimal invaziv sürfaktan tedavisi, INSURE yöntemi, 
Respiratuar distres sendromu, Sürfaktan tedavisi

PS083

MATERNAL PERİODONTİT İLE PREMATÜRE DOĞUM 

ARASINDA BİR İLİŞKİ VAR MI ?: VAKA KONTROLLÜ 

PROSPEKTİF BİR KLİNİK ARAŞTIRMA

 Özgür Olukman1,  Gülçin Bulut2,  Şebnem Çalkavur1

1Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan 

Kliniği, İzmir
2Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Diş Kliniği, İzmir

Giriş-Amaç: Periodontal hastalık yalnızca ağız sağlığını değil, 
tüm vücut sistemlerini etkileyebilecek öneme sahip dünyanın 
ikinci en sık rastlanan ağız-diş hastalığıdır. Tedavi edilmediği tak-
dirde hasta dişin kaybına veya sekonder bakteriyemi sonucu erken 
doğum ve düşük doğum ağırlığı gibi gebelik komplikasyonlarına 
neden olabilir. Çalışmamızın amacı periodontal hastalık ile pre-
matürite ve düşük doğum ağırlığı arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.

Gereç-Yöntem: Çalışmaya, 50’si 37 hafta ve altında, 50’si 
ise 37 haftadan büyük doğum yapmış 100 lohusa alındı. Preterm 
doğumla ilişkili demografik, medikal ve obstetrik risk faktörlerine 
sahip lohusalar dışlandı. Anne ve bebek bilgileri hasta dosya-
larından ve anneye yöneltilen anket sorularından elde edildi. 
Annelerin periodontal muayeneleri sırasında Williams tipi sond 
kullanılarak, 3. molar dişler hariç, ağız içinde her bir dişin 6 farklı 
bölgesinde sondlama cep derinliği (SCD) ve klinik ataşman kaybı 
(KAK) ölçüldü. Ağızda en az 4 dişin, 1 veya daha fazla bölgesin-
de, aynı anda SCD>=4 mm ve KAK>=3 mm olan lohusalara 
periodontit tanısı kondu. İstatistiksel analiz Windows SPSS 17.0 
programında yapıldı.

Bulgular: Gruplar arasında sosyodemografik özellikler ve 
yaşam alışkanlıkları açısından fark yoktu. Çalışma grubundaki 
lohusaların %22’sinde, kontrol grubundakilerin %16’sında peri-
odontal hastalık saptandı. Etkilenen ortalama diş sayısı çalışma 
grubunda 6,72±5,53, kontrol grubunda 7,25±4,09 olup anlamlı 
istatistiksel fark yoktu (p=0,492). Gruplar arasında ortalama 
SCD ve KAK değerleri açısından da anlamlı farklılık tespit edil-
medi (p=0,545/p=0,442). Periodontitli lohusaların edilmeyenle-
re göre daha düşük eğitim seviyesinde oldukları, sigara kullandık-
ları, daha sık gebe kaldıkları, daha fazla düşük yaptıkları ve daha az 
diş fırçaladıkları görüldü. Ancak periodontal hastalıkla prematüre 
doğum arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkiye rastlanmadı 
(OR=1,48; %95CI: 0,54-4,06).

verilmesini gündeme getirmiştir. Anne sütünün muhafaza edilme-
si için saklama koşullarının sütün içeriğini nasıl ve ne kadar etkile-
diği konusunda araştırmalar yeterli sayıda değildir. Bizde çalışma-
mızda yeni, buzdolabı ve derin dondurucuda saklanmış olan anne 
sütlerindeki total antioksidan kapasite(TAC) ve Malondialdehid 
(MDA) düzeylerini araştırdık. 

Materyal-Metod: Postpartum 12 haftalarında olan 30 sağlıklı 
term bebeğe sahip anneden el pompası ile toplanan sütler çalışma 
için kullanıldı. Toplanan örnekler 3 kısma ayrıldı. Birinci kısım 
hemen analiz edildi. İkinci kısım (+4°C)’ de buzdolabında 24 
saat, üçüncü kısım ise (-20°C)’de 24 saat saklandı.Afyon kocatepe 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik kurulundan onay alınmıştır.

Bulgular: Yeni sağılmış olan taze anne sütüne (330.30 ±2.85 
umol/L) göre buzdolabı 313.83 ±3.11 umol/L) ve derin dondu-
rucuda saklanan anne sütlerinde (312.23 ±2.38 umol/L) TAC 
düzeyleri daha düşük bulundu. Buna karşılık buzdolabında (10.49 
±0.41 umol/L) ve derin dondurucuda saklanmış anne sütlerinde-
ki (9.10 ±0.63 umol/L) MDA düzeyleri taze sağılmış anne sütün-
den (7.55 ±0.28 umol/L) daha yüksek bulundu. Buzdolabında 
saklanan anne sütlerindeki MDA düzeyleri derin dondurucuda-
kilere göre istatistiksel olarak anlamlı dercede yüksek bulundu.
(p= 0.0364) 

Sonuç: Çalışmamızda taza sağılmış anne sütünün TAC 
düzeylerinin buzdolabı ve derin dondurucuda saklanmasıyla azl-
dığı, MDA düzeylerinin ise arttığı bulundu. Ancak daha geniş 
çaplı araştırmaların yapılmasına ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: Anne sütü, Antioksidan kapasite, Malondialdehid(MDA)

PS082

34 HAFTADAN KÜÇÜK RESPİRATUAR DİSTRES 

SENDROMLU PRETERM BEBEKLERE İNCE KATETER 

VEYA ENTÜBASYON TÜPÜ İLE SÜRFAKTAN 

UYGULAMASI

 Eren Kale Çekinmez,  Hacer Yapıcıoğlu,  Ferda Özlü,  Kurthan Mert,  Hüseyin 
Selim Asker,  Mehmet Satar
Çukurova Üniversitesi Tıp fakültesi, Neonatoloji Bilim Dalı, Adana

Amaç: Bu çalışmada respiratuar distres sendromu nedeniyle 
sürfaktan tedavisi alması gereken preterm bebeklerde, entübasyon 
tüpü ile sürfaktan uygulama yöntemi ile ince kateterle sürfaktan 
uygulama yöntemini karşılaştırmayı amaçladık.

Gereç-Yöntem: Şubat 2011 ile Mart 2012 arasında, hasta-
nemizde doğan, doğum haftası >26 hafta ve 34 haftadan küçük 
ve sürfaktan verilmesi gereken bebekler çalışmaya alındı. Doğum 
odasında entübe edilmesi gerekenler, majör konjenital anomalisi 
olanlar, hidrops fetalis tanısı alanlar, solunum sıkıntısı olmayan 
28 haftadan büyük bebekler, sürekli pozitif hava yolu basıncı ile 
stabilize edilip sürfaktan tedavisi gerekmeyen hastalar çalışma dışı 
bırakıldı. Sürfaktan 28 hafta ve altındaki bebeklere profilaktik 
olarak, 28-34 hafta arasındakilere ise, oksijen saturasyonunu %86-
92 arasında tutmak için gerekli FiO2’nin %35’in üstünde olması, 
akciğer grafisinde aşikar respiratuar distres sendromu bulguları 
veya hastanın belirgin çekilmelerinin olması hallerinde 100 mg/
kg/doz verildi.

Bulgular: Değerlendirilen 183 bebekten 38 tanesi (%20
,7) randomize edilerek çalışmaya dâhil edildi. Her gurupta 19 
hastanın sonuçları değerlendirildi. Endotrakeal tüp gurubunda 
hastaların %95’inde komplikasyon gözlenmezken, kateter guru-
bunda hastaların %37’sinde desatürasyon izlendi (p=0,042). ETT 
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gaita sayıları arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı 
(p<0.05).

Sonuç: Bu çalışmamızda prematür yeni doğanlarda 2cc/
kg/gün dozunda verilen oral zeytin yağ kullanımının kilo artışı, 
NEK, kan trigliserid düzeyi ve gaita sayısı üzerine istatiksel olarak 
anlamlı bir etkisi görülmemiştir.
Anahtar Kelimeler: yenidoğan, zeytin yağı

PS085

YENİDOĞAN BEBEKLERDE KURU KAN ÖRNEKLERİNDE 

LİZOZOMAL ENZİMLERİN REFERANS ARALIKLARI- 

CİNSİYET VE GESTASYONEL YAŞIN ETKİLERİ

 Ozan Aldemir1,  Pelin Ergün1,  Sezgin Güneş2,  Özge Altun Köroğlu2, 
 Mehmet Yalaz2,  Nilgün Kültürsay2,  Mahmut Çoker3,  Eser Sözmen1

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim 

Dalı, İzmir
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Metabolizma 

Hastalıkları Bilim Dalı, İzmir

Amaç: Kalıtsal lizozomal depo hastalıkları (LDH) nadir 
görülür ve tanı genellikle 7-10 yıl gecikmeli olarak konulabilir. 
Yakın zamanda tedavisi geliştirilen Fabry, Gaucher, Pompe ve 
Mukopolisakkaridoz Tip 1 gibi sınırlı sayıda LDH için erken 
tanı, geri dönüşümsüz hasar gerçekleşmeden uygun tedavinin 
başlanmasına olanak sağlamakta ve yaşam kurtarıcı olabilmektedir 
Son yıllarda LDH’nın yenidoğanlarda taranması için noninvazif, 
duyarlı ve özgün testler olan kuru kan örneklerinin kullanımı öne-
rilmektedir. Bu testler lökosit ve/veya fibroblast kültürü ile karşı-
laştırıldıklarında hızlı sonuçlanmaları nedeni ile ek bir üstünlüğe 
sahiptirler. Bu çalışmada; lizozomal enzim aktiviteleri için yenido-
ğan bebeklerde referans değerlerin belirlemeyi ve gestasyonel yaşın 
enzim aktiviteleri üzerine etkilerini ortaya koymayı amaçladık. 

Yöntem: Çalışmaya hastanemizde doğan 130 sağlıklı bebek 
(70 kız, 60 erkek) dahil edildi. Kordon kanından alınan kuru kan 
örneklerinde α-glikozidaz, β-glikozidaz ve α-galaktosidaz enzim 
aktiviteleri florometrik olarak çalışıldı. Referans aralıkları Dixon 
kural ve 2.5-97.5 persentiller kullanılarak hesaplandı. 

Bulgular: Sağlıklı yenidoğanlardan alınan kuru kan örnekle-
rinde α-glikozidaz, β-glikozidaz ve α-galaktosidaz enzim aktivite-
leri için eşik değerler sırasıyla 0.57, 0.92 ve 2.18 olarak hesaplandı. 
α- galaktosidaz enzim aktivitesi erkeklerle karşılaştırıldığında 
kız bebeklerde anlamlı olarak daha yüksekti (p<0.05). Doğum 
şeklinin (normal doğum ya da sezaryen) enzim aktiviteleri üze-
rine etkisi gözlenmedi. Gestasyonel yaşı 38 haftanın altında olan 
bebeklerin α-glikozidaz ve β-glikozidaz enzim aktiviteleri gestas-
yonel yaşı 39-40 hafta arasında olan bebeklerden daha düşüktü. 

Sonuç: Lizozomal depo hastalıkları için yenidoğan tarama 
testlerinin yaygın kullanıma girebilmesi için populasyonun refe-
rans ve snır değerlerinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu çalışma 
ile ülkemizde ilk defa LDH için sağlıklı bebeklerde referans ve 
eşik değerler belirlenmiştir. Gestasyonel yaş ve cinsiyetin etki-
lerinin gözlenmesi nedeni ile alt gruplar için daha geniş sayıda 
hasta örneğinde enzim aktivitelerin ölçüldüğü ileri çalışmalarımız 
devam etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Yenidoğan Tarama, Lizozomal Hastalık, Pompe, Gaucher

Sonuç: Maternal periodontitle prematüre doğum arasındaki 
ilişki konusunda dünya literatüründe yer alan farklı çalışmalarda 
farklı sonuçlar bildirilmiş olup, konu üzerinde henüz bir fikir 
birliği sağlanamamıştır. Bu çalışmada periodontal hastalığın pre-
matüre doğum ve düşük doğum ağırlığı için önemli bir belirle-
yici olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ancak günümüzde preterm 
doğuma bağlı komplikasyonlar nedeniyle yeni doğan ölüm oran-
larındaki artış ve yüksek tedavi maliyetleri bilinen bir sorundur. 
Bu bağlamda preterm doğuma neden olduğu bilinen diğer risk 
faktörlerinden farklı olarak, ağız-diş sağlığıyla ilgili sorunların 
erken tespiti ve tedavisi oldukça basit ve ucuzdur. Bu nedenle 
çalışmamızda her iki durum arasında anlamlı ilişki saptanmamış 
olsa da, sekonder bakteriyemiyle istenmeyen gebelik komplikas-
yonlarına yol açma potansiyeli olan bu hastalığın önlenebilmesi 
adına, gebelik öncesi düzenli ağız-diş kontrolleri konusunda aile 
hekimlerinin ve obstetrisyenlerin dikkatini çekmek isteriz.
Anahtar Kelimeler: Periodontit, lohusa, preterm doğum

PS084

PREMATÜRLERDE ORAL ZEYTİNYAĞININ KALORİ 

DESTEĞİ AMAÇLI KULLANIMI

 Mehmet Adnan Öztürk1,  Osman Baştuğ1,  Öznur Doğar2,  Şeyma Memur1, 
 Levent Korkmaz1,  Hülya Halis1,  Sabriye Korkut1,  Selim Kurtoğlu1

1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Yenidoğan Bilim Dalı
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalı

Giriş: Preterm bebeklerin kalaori ihtiyacı 110-130 kcal/kg/
gün’ dür. Preterm mamalarla 150cc/kg/gün beslenen bir bebek 
120kcal/kg/gün kalori almış olur. Yağlar az volümde fazla enerji 
içerirler. Ancak preterm bebeklerin yağ metabolizması yetersiz 
olduğu için oral verilen yağ bebekte beslenme problemleri (mide 
boşalım zamanında gecikme, kusma, ishal vs) oluşturabilir. Ayrıca 
fazla miktarda alınan yağ oksidan stresi arttırarak başta kardiyo-
vasküler hastalıklar olmak üzere sistemik problemlere sebep olabi-
lir. Bu nedenle bebeklere verilen yağ miktarı doğru belirlenmelidir.

Bu çalışmada prematür yeni doğanlarda oral zeytinyağının 
kalori desteği olarak kullanılması amaçlanmıştır. Beslenmesi ve 
kilo alımları daha iyi olan bebeklerin hastanede yatış süreleri 
kısalacak, böylelikle komplikasyon riski ve hastanedeki yatış 
maliyetleri düşecektir. Bu nedenle bebeklerin kilo alımları değer-
lendirilmiştir. Bu değerlendirmeye ek olarak NEK, kan trigliserid 
düzeyleri ve gaita sayıları üzerine olan etkileri araştırılmıştır.

Metod: Çalışma prospektif olarak yapılmıştır. Elli altı prema-
tür yeni doğan hastası çalışmaya alınmıştır. Otuz dört hafta ve/
veya 2000gr altı bebekler çalışmaya alındı. Grup 1 oral zeytin yağ 
alan (50cc/kg oral almaya başladıktan sonra vakaların beslenme-
sine 2cc/kg/gün zeytinyağı ilave edilmiştir), grup 2 ise oral zeytin 
yağ almayan gruptu. Doğum anındaki ve taburculuk esnasındaki 
kiloları kaydedildi. Her iki grubun serviste yattıkları süre içerisin-
de kan trigliserid düzeyleri, gaita sayıları ve NEK takipleri yapıldı.

Bulgular: Grup 1 de ortalama takip süresi 61,51 gün iken, 
grup 2 olgularında 56,60 gün olarak bulundu. Grup 1 yeni 
doğanlarda doğumdaki ortalama kilosu 1180g iken, oral zeytin 
yağ uygulama sonrası taburculuk anındaki ortalama kilosu 2308g 
olarak bulundu. Grup 2 olgularında ise doğumdaki ortalama 
kilosu 1261g iken, taburculuk anındaki ortalama kilosu 2218g 
olarak bulunup, her iki gruptaki sonuçlar istatiksel olarak anlamlı 
bulunmadı (p>0,05). Grupların NEK, kan trigliserid düzeyleri ve 



173

P O S T E R  B İ L D İ R İ L E R

14-17 Nisan 2013, Antalya

PS087

INSURE YÖNTEMİ İLE SURFAKTAN ALAN 

PREMATÜRELERLE SURFAKTAN SONRASI MEKANİK 

VENTİLATÖR DESTEĞİ ALAN PREMATÜRELERİN 

KLİNİK KARŞILAŞTIRILMASI

 Fevzi Ataseven,  Canan Aygün,  Fatma Çakmak Çelik,  Şükrü Küçüködük
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Neonatoloji Bilim Dalı, Samsun

Amaç: INSURE (INtubation SURfactant Extubation) yötemi 
ile Surfaktan+CPAP tedavisi alan hastalar ile surfaktan+ventilatör 
desteği uygulanan hastaların klinik sepsis, ventilatör ilişkili pnö-
moni (VİP), intraventriküler kanama (İVK), prematür retinopa-
tisi (ROP) ve bronkopulmoner displazi (BPD) gelişimi; mekanik 
ventilasyon (MV), CPAP, oksijen ihtiyaçları; tam enteral bes-
lenmeye ulaşma ve hastanede kalış süreleri; pulmoner kanama, 
pnömotorax gelişimi; ex oranlarının ve hasta maliyetlerinin karşı-
laştırılması amaçlanmıştır.

Gereç-Yöntem: Çalışmaya 2011 Ocak-2012 Aralık tarihleri 
arasında 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Yenidoğan Bilim 
Dalında resipiratuvar distrest sendromu tanısıyla izlenen, ek ano-
malisi olmayan, doğum sonrasında surfaktan+CPAP uygulaması 
alan 29 hasta ile surfaktan+MV uygulanan 60 hasta (toplam 89 
olgu) dahil edilmiştir. Yukarıda belirtilen klinik parametreler 
açısından her iki grup karşılaştırılmıştır.

Bulgular: Surfaktan+CPAP uygulanan hastalarda klinik 
sepsis, VİP, İVK ve BPD gelişim sıklığı (p değerleri sırasıyla 
0,012/0,00/0,00/0,00); MV ve oksijen ihtiyaçları (p değerleri 
sırasıyla 0,00/0,003); tam enteral beslenmeye ulaşma ve hasta-
nede kalış sürelerinde (p değerleri sırasıyla 0,008, 0,041) azalma 
izlenirken; CPAP, ROP, pulmoner kanama ve pnömotorax sık-
lığı (p değerleri sırasıyla 0,996/0,159/0,725/0,725) açısından 
istatistiksel olarak farklılık izlenmemiştir. INSURE uygulanan 
grupta tekrarlayan doz sürfaktan kullanımı (p=0,013) daha azdır. 
Tedavi maliyetlerinde surfaktan+CPAP tedavisi alan grupta %37 
oranında bir düşüş (p=0,007) saptanmıştır. INSURE yönteminde 
mortalite istatiksel olarak (p=0,00) anlamlı bir azalma olmuştur.

Sonuç: Surfaktan+CPAP tedavisi alan hastalarda daha az 
klinik sepsis, VİP, İVK ve BPD görülmüş, MV ve oksijen desteği, 
tam enteral beslenmeye geçiş, hastanede kalış süresi, tekrarlayan 
doz sürfaktan kullanımı ve maliyet azalmış, ölüm oranları düş-
müştür. Surfaktan+ CPAP uygulaması prematürelerde ümit veren 
bir uygulama olarak görünmektedir.
Anahtar Kelimeler: INSURE, Respiratuvar Distres Sendromu

PS088

HİPOKSİK İSKEMİK ENSEFALOPATİLİ 

YENİDOĞANLARDA HİPOTERMİ TEDAVİSİNİN 

KARACİĞER FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ

 Serdar Beken,  Nurullah Okumuş,  Banu Aydın,  Sara Erol,  Nuran Uzunalıç, 
 Nihan Hoşağası,  Elif Özkan,  Nilgün Karadağ,  Arzu Dursun,  Dilek Dilli, 
 Ayşegül Zenciroğlu
Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Yenidoğan Kliniği

Amaç: Hipoksik iskemik ensefalopati (HİE), neonatal ense-
falopatinin en sık nedenidir. HİE’de onaylanmış tek nöroprotektif 

PS086

TEKRARLAYAN AĞRI İLE KARŞILAŞAN BEBEKLERİN 

MİNÖR AĞRI YANITINDA SEREBRAL OKSİJENİZASYON 

ETKİLENİR Mİ?

 Hülya Özdemir1,  Hülya Bilgen1,  Özgür Baykan2,  Şenay Coşkun1,  Eren Özek1

1Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı, İstanbul
2Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, 

İstanbul

Amaç: Standart ağrılı işlem (K vitamini ve hepatit B) uygu-
lanan bebekler ile bu işlemlere ilave olarak tekrarlayan minör 
ağrıya maruz kalan bebeklerin ağrıya yanıtlarının karşılaştırılması 
amaçlanmıştır.

Metod: Hastanemizde Ocak 2013-Şubat 2013 tarihleri ara-
sında doğan 37 gebelik haftasından büyük AGA bebekler (grup 
1, n= 40) kontrol grubunu, diyabetik anne ve LGA (grup 2, 
n=16) bebekler ise çalışma grubunu (kan şekeri ve hematokrit 
izlemi yapılan) oluşturdu. Bebeklerin ağrıya yanıtı, 24. saatten 
sonra Ulusal Tarama Programı için alınan topuk kanı alımı öncesi 
ve ağrılı işlem boyunca değerlendirildi. Her iki gruptaki olgulara 
serebral oksijenizasyon (rSO2), kalp tepe atımı ve periferik oksi-
jen saturasyonu (SpO2) ölçümleri yapıldı. Tüm bebeklere ağrı 
skorlaması (NIPS: Neonatal Infant Pain Scale) uygulandı ve ağla-
ma süreleri belirlendi. rSO2 ölçümleri NIRS (“NONIN Equanox 
MODEL 7600”) ile kalp tepe atımı ve oksijen saturasyonu ölçüm-
leri “Nellcor” pulse oksimetre ile yapıldı. Tüm bebeklere, ağrılı 
işlem öncesi ve ağrılı işlem boyunca video kaydı yapıldı. 

Bulgular: Çalışmamıza alınan kontrol ve çalışma grubunun 
sırasıyla doğum ağırlıkları 3220±340 gr, 3908±429 gr, gebelik 
haftaları 39.2±1.1 hafta, 39.2±0.7 hafta bulundu. Gruplar arasın-
da cinsiyet ve doğum şekli açısından istatistiksel fark saptanmadı. 
Grup 2’deki olguların kontrol grubuna göre anlamlı ölçüde daha 
sık (grup 1: 7.9±1.9 kez; grup 2: 0, p<0.001) ağrıya maruz kaldığı 
saptandı. İşlemlerin yapıldığı dönemdeki yaş ortancaları ise grup 
1 ve 2’de ise sırasıyla 28 (22-68) saat ve 36 (23-64) saat olup, ara-
larında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı. Ağrılı uyaran 
öncesi ve sonrası kalp tepe atımı, SpO2, ağrı skoru ve serebral 
oksijenizasyon değerleri, grupların kendi içinde karşılaştırıldığın-
da istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0.05). İki grubun 
birbirleri ile yapılan karşılaştırmalarında ise ağrı sonrası SpO2 
(grup1: 93.3±4.7; grup2: 90.3±5.3, p=0.049) ölçümleri ve ağla-
ma süreleri ortanca değerleri [grup 1: 80(5-150) saniye; grup 2: 
180(10-240) saniye, (p=0.003)] dışındaki değerlerinde [kalp tepe 
atımı (grup 1: 149.2±17.6; grup 2: 148.8±24.8), ağrı skoru (grup 
1: 6.2 (1-7), grup 2: 5.6 (0-7)) ve serebral oksijenizasyon (grup 1: 
77.93±4.33; grup 2: 76.4±3.49)] anlamlı fark saptanmadı. 

Sonuç: Çalışmamızda kontrol ve çalışma grupları ağrı öncesi ve 
sonrasında, kendi içinde değerlendirildiğinde, kalp tepe atımı, SpO2, 
ağrı skoru ve serebral oksijenizasyon değerlerinde anlamlı farklılık sap-
tanmıştır. Her iki grup birbiri ile karşılaştırıldığında ise, sadece ağlama 
süreleri ve SpO2 değerlerinin tekrarlayan ağrıya maruz kalan bebekler-
de anlamlı ölçüde farklı olduğu bulunmuştur. Serebral oksijenizasyon 
değerleri, çalışma grubunda minimal düşük saptanmış, ancak istatistik-
sel anlamlılığa ulaşmamıştır. Bu veriler ışığında kısa süreli tekrarlayan 
minör ağrılı uyaranın serebral oksijenizasyona etkisini değerlendirmek 
için vaka sayısının artırılması gerektiğini düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: yenidoğan, tekrarlayan ağrı, serebral oksijenizasyon
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vitamin A’nın hücrelerin büyüme ve farklılaşmasının sürdürül-
mesi ve düzenlenmesinde rol aldığı gösterilmiştir. Akciğerde pul-
moner vaskülarizasyonu düzeltme, sürfaktan sentezini artırma, 
hiperoksinin etkilerinden korunma sağlayarak alveolar onarımı 
düzenlemektedir. Prematüre bebekler vitamin A eksikliğine daha 
yatkındır. Çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerde parenteral vita-
min A kullanımının orta derecede etkili olduğu bilinmektedir. 
Ancak oral vitamin A kullanımının BPD önlenmesine yönelik 
etkileri bilinmemektedir. Bu çalışmanın amacı, çok düşük doğum 
ağırlıklı bebeklerde oral vitamin A tedavisinin BPD gelişimine 
önlemeye yönekil etkilerini araştırmaktır.

Yöntem: 32. gestasyonel hafta veya öncesinde doğup, doğum 
ağırlığı 1250 gramın altında olan ve yaşamın ilk 24 saati içinde 
mekanik ventilasyon ya da oksijen desteği gereken hastalar çalış-
mamıza alındı. Hastalar doğum ağırlığı, gebelik haftası ve cinsiye-
te göre basit yöntemle rastgele seçildi. Hastalar iki gruba ayrıldı 
(grup I: profilaktik vitamin A, grup II: kontrol grubu) Vitamin 
A dozu oral yoldan haftada bir gün 30.000 U/kg, 6 hafta şeklinde 
uygulandı. Hastaların BPD olma oranı ve/veya mortalite birin-
cil sonuçlar, prematürite ilişkili kronik hastalıklar (BPD, PDA, 
NEC, gelişme geriliği, anemi, prematüre osteopenisi) ikincil 
sonuçlar olarak değerlendirildi.

Bulgular: Grupların ortalama doğum ağırlıkları ve gestasyo-
nel haftaları sırasıyla (912±206, 976±176), (27,8±2,5, 28,1±2,7) 
idi. Antenatal risk faktörleri açısından fark yoktu (p>0,05). BPD 
gelişme oranları sırasıyla %34, %33 olarak bulundu (p>0,05). 
Mortalite oranları sırasıyla %20’si ve %29 olarak saptandı 
(p>0,05). Gruplar arasında nekrotizan enterokolit, pnömotoraks, 
ciddi intraventriküler kanama, tedavi gerektiren patent duktus 
arteriozus açısından anlamlı farklılık saptanmadı (p>0,05).

Yorum: BPD premature bebekler arasında ciddi bir morbidite 
nedeni olmaya devam etmektedir. Vitamin A’nın bu morbiditeyi 
önlemede destek sağladığı konusunda yayınlar mevcuttur. Bu 
çalışmada oral proflaktik vitamin A grup ile kontrol grubu arasın-
da BPD gelişimi açısından anlamlı farklılık saptanmamıştır.
Anahtar Kelimeler: Bronkopulmoner Displazi, Vitamin A, Preterm

PS090

YÜKSEK ORTALAMA OKSİJEN SATÜRASYONU 

DEĞERLERİ NEKROTİZAN ENTEROKOLİT GELİŞİMİ 

İÇİN BİR RİSK MİDİR?

 İsmail Kürşad Gökce1,  Halil Değirmencioğşu1,  Şerife Suna Oğuz1, 
 Sadrettin Ekmen1,  Uğur Dilmen2

1Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Ankara ili 1.Bölge Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi. Yenidoğan Kliniği, Ankara
2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

Giriş: Nekrotizan enterokolit (NEK) yenidoğan yoğun bakım 
ünitelerinde en sık görülen gastrointestinal acil hastalıktır. NEK 
patogenezi halen tam olarak aydınlatılamamış ve yeterli koruyu-
cu önlemler geliştirilememiştir. İskemi ve reperfüzyon hasarının 
NEK gelişiminde önemli olduğu düşünülmektedir. Serbest radi-
kallerin preterm bebeklerin birçok hastalıklarının patogenezinde 
rol aldığı gösterilmiştir. Bununla birlikte bu durumu destekleyen 
kanıtların çoğu deneysel çalışma verileridir ve az sayıda klinik 
çalışma vardır. Hedef oksijen satürasyonunun (SpO2) 92’nin 
üzerinde olmasının prematüre retinopatisi ve bronkopulmoner 
displazi gelişimi için risk oluşturduğu gösterilmiştir.

tedavi yöntemi olan hipotermi tedavisinin diğer organ fonksiyon-
larına etkisi üzerinde yapılmış çok az sayıda çalışma bulunmak-
tadır. Bu çalışmada tüm vücut soğutma yöntemi ile hipotermi 
tedavisi verilen HİE’li yenidoğanlarda karaciğer fonksiyon testle-
rinin (AST, ALT, albümin, bilirubin, ve fibrinojen düzeyleri) kısa 
dönem morbidite ve mortalite üzerine etkisinin değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır. 

Yöntem: Dr Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Kliniği’nde 
Ocak 2011-Ocak 2013 tarihleri arasında HİE tanısıyla izlenen 
toplam 94 hasta çalışmaya dahil edildi. HİE tanısı alan bebekler 
Sarnat&Sarnat sınıflamasına göre Evre 1, 2 ve 3 olarak sınıflan-
dırıldı. Olguların tamamının ilk 15 dakikası içinde ve 72. saatle-
rinde AST, ALT, albümin, bilirubin, CRP ve fibrinojen düzeyleri 
ölçüldü. 

Bulgular: Çalışmaya toplam 94 hasta alındı. Olguların 54’ü 
(%57.4) erkekti. Gestasyonel yaşları 39 (36-41) hafta, doğum 
ağırlıkları 3307±540 gram idi. 50’si (%53.2) C/S ile doğmuştu. 
Sarnat&Sarnat sınıflamasına göre HİE evreleri olguların 29’unda 
(%30.9) Evre 1, 36’sında (%38.3) Evre 2, 29’unda (%30.9) Evre 3 
idi. Hipotermi tedavisi kriterlerini karşılayan 50 hastaya (%53.2) 
hipotermi tedavisi verildi (Grup 1); 44 hasta (%46.8) hipotermi 
tedavisine alınmadı (Grup 2). Her iki grup arasında cinsiyet, 
doğum ağırlığı, gestasyonel yaş ve doğum şekli açısından istatis-
tiksel anlamlı fark saptanmadı. Evrelere göre karşılaştırma yapıldı-
ğında YYBU’ne kabulde Evre 3’te ALT, AST daha yüksek, fibri-
nojen düzeyleri daha düşük iken (p<0.05); albümin ve bilirubin 
düzeyleri arasında fark saptanmadı. 72 saat sonunda ise Evre 3’te 
diğer evrelere göre ALT, AST düzeyleri daha yüksek iken albümin 
düzeyleri daha düşüktü (p<0.05), bilirubin ve fibrinojen düzeyleri 
arasında fark saptanmadı (p>0.05). Hipotermi tedavisi öncesi ve 
sonrası karaciğer fonksiyon testleri karşılaştırıldığında hipotermi 
tedavisi sonrasında ALT, AST ve albümin düzeyleri daha düşük, 
bilirubin, fibrinojen ve CRP düzeyleri ise daha yüksek saptandı 
(p<0.05). 

Yorum: Ağır morbidite ve mortaliteye sahip olan bir durum 
olan perinatal asfiksi başta santral sinir sistemi olmak üzere tüm 
organ sistemlerinde yetmezliğe neden olabilir. Çalışmamızın 
sonuçlarına göre HİE evresi arttıkça karaciğer hasarının belir-
ginleştiği görülmüş, hipotermi tedavisinin ise bu hasarı azalttığı 
saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: yenidoğan, hipotermi, ensefalopati

PS089

DÜŞÜK DOĞUM AĞİRLİKLİ PREMATÜRE BEBEKLERDE 

BRONKOPULMONER DİSPLAZİYİ ÖNLEMEDE ORAL 

VİTAMİN A TEDAVİSİNİN YERİ

 Erhan Çalışıcı1,  Suna Şerife Oğuz1,  Sadık Yurttutan1,  Halil Değirmencioğlu1, 
 Yekta Mehmet Öncel1,  Uğur Dilmen2

1Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Ankara İli 1.Bölge Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim 

ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Kliniği
2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.

Amaç: Bronkopulmoner displazi (BPD) özellikle çok düşük 
doğum ağırlıklı bebeklerin morbidite ve mortalitesini artıran 
önemli bir hastalıktır. BPD geliştikten sonra ancak tekrarlayan 
hasarları azaltmaya yönelik müdahaleler yapilabilmektedir. Temel 
müdahale ise bpd gelişimini önlemeye yönelik olmalidir. Vitamin 
A yağda eriyen bir vitamindir. İnvitro hayvan deneylerinde 
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Mortaliteye etkili olabilecek değişkenler araştırıldı. İstatistik ana-
lizler SPSS-v.16 kullanılarak yapıldı ve p<0,05 istatistiksel olarak 
anlamlı kabul edildi.

Bulgular: Çalışma döneminde YYBÜ’nde RDS tanısı alan 92 
ADDA olan bebek çalışmaya alındı. Ortalama doğum ağırlıkları 
822 ± 143 gr ve gestasyon haftaları 26.1 ± 2.0 hf olan bebek-
lerin %50’si erkekti ve %55.4’ü sezaryenle doğmuştu. Vakaların 
%95,7’sine surfaktan uygulandı. Surfaktan uygulanan vakaların 
%56.5’ine beractant, %43.5’ine ise proctant alfa uygulanmıştı. 
Vakaların %44’ü surfaktan tekrar dozuna ihtiyaç duydu. PDA, 
NEK, İKK, ROP ve BPD sırasıyla %14, %19.6, %42.4, %12 ve 
%13 vakada görüldü. BPD’li vakaların %75’i başka bir hastaneden 
hastanemize sevk edilmişti. Mortalite oranı %62 idi. Mortalite 
oranları: başka bir hastaneden sevkli gelen vakalarda (%69), has-
tanemizde doğanlara göre (%38.1) (p=0.01); beractant ile tedavi 
edilen vakalarda (%78) proctant alfa ile tedavi edilenlere (%51.6) 
göre (p=0.018); ve hipotermiye maruz kalan vakalarda (%69.3) 
normotermik hastalara (%33.8) göre (p<0.008) istatistiksel ola-
rak anlamlı bir şekilde daha yüksekti. Beractant grubu ile proctant 
alfa grubu arasında tekrarlayan doz ihtiyacı, surfaktan uygulaması 
sonrası ilk üç gün içinde ekstubasyon oranı, hipotermi, hipo-
tansiyon, pulmoner kanama, PDA, NEK, İKK, ROP ve BPD 
oranları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı. 
Multivaryant analiz surfaktan tipinin (beractant tedavisi) ve ges-
tasyon haftasının mortaliteyi anlamlı olarak arttırdığını gösterdi 
[sırasıyla OR: 0.49, CI: 95%, (0.26-0.92), p=0.026 ve OR: 2.1, 
CI: 95%, (1.4-3.2), p=0.001].

Sonuç: RDS gelişen aşırı düşük doğum ağırlıklı vakalarda 
uygulanan surfaktan tipi mortalite üzerinde etkili olabilir.
Anahtar Kelimeler: Aşırı düşük doğum ağırlıklı, prematüre, Respiratuar distres 
sendromu, surfaktan

PS092

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE İZLENEN 

RİSKLİ BEBEKLERDE UZUN DÖNEM NÖROLOJİK 

SORUNLAR ERKEN DÖNEMDE SPONTAN MOTOR 

HAREKETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ İLE TESPİT 

EDİLEBİLİR Mİ?

 Nurullah Okumuş1,  Kıymet İkbal Karadavut2,  Serdar Beken1,  Arzu Dursun1, 
 Dilek Dilli1,  Ayşegül Zenciroğlu1

1Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Yenidoğan Kliniği
2Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi FTR Kliniği

Amaç: Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde izlenen doğum 
ağırlığı 1500 gr altında olan çok düşük doğum ağırlıklı bebekler 
prenatal ve postnatal sahip oldukları morbiditeleri yanında, geli-
şimsel sorunlar acısından da yüksek riskli gruba girmektedirler. Bu 
bebeklerin erken tanınması, iyi ve düzenli bir şekilde izlenmesi, 
gerektiğinde rehabilitasyon programlarına yönlendirilmesi sekel 
oranını ve düzeyini azaltabilir. Bu çalışmanın amacı, nörogelişim-
sel açıdan major ve minor problemlerin gelişme riski olan bebek-
lere, spontan motor hareket görüntülerinin uzun dönem izlem 
üzerine etkisinin değerlendirilmesidir. 

Yöntem: Bu çalışmaya Dr. Sami Ulus Kadın Doğum ve 
Çocuk Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun 
Bakım Ünitesinde yatan ve riskli bebek olarak takip edilen 34 
preterm hasta dahil edilmiştir. Hastaların 0,2,6,12,24. aylarda psi-
kometrik ve nörolojik değerlendirilmesi yapılmıştır. Bu hastaların 

Amaç: Çalışmamızın amacı, çok düşük doğum ağırlıklı 
bebeklerde doğum sonrası ilk günden itibaren günlük ortalama 
SpO2 düzeylerinin ileride NEK gelişmesini tahmin etmek için 
uygun bir parametre olup olmadığını araştırmaktır. 

Yöntem: Eylül 2010 ile Şubat 2012 arasında 1500 gr ve 32 
haftanın altında doğan ve Radical 7® (Masimo corp.) ile devamlı 
nabız ve saturasyon takibi yapılabilen 208 hastanın her gün 14:30-
16:30 saatleri arasında geçmiş 24 saate ait ortalama SpO2 değer-
leri kayıt edildi. Kayıtlar ardışık en az 10 gün süresince yapıldı. 
İki ya da daha fazla gün kayıt yapılamayan ya da 10 günden önce 
NEK dışı nedenle kaybedilen hastalar takipten çıkarıldı. Toplam 
127 hastanın 10 gün ve üzerinde düzenli takibi tamamlanabildi. 
Hastaların demografik ve klinik özellikleri kayıt edildi. NEK geli-
şen ve gelişmeyen hastaların ortalama oksijen saturasyon değerleri 
karşılaştırıldı.

Sonuçlar: Çalışmaya alınan tüm hastaların ortalama gebelik 
haftası 28,2± 2, ortalama doğum ağırlığı 1052±243 gr ve %48,8’i 
erkekti. Takipte 13 hastada 7-46. günler arasında evre 2 veya evre 
3 NEK gelişti. Takip süresi NEK grubunda 7-46, Ortanca 16 
gün ve NEK gelişmeyen grupta 11-35 ortanca 20 gündü. NEK 
grubunda ortalama SpO2 %94,9±1,3 ve NEK gelişmeyen grupta 
%94,8±1,6 idi. İki grubun ortalama SpO2 düzeyleri arasında fark 
saptanmadı (p=0.80). Hastaların SpO2 eşik değeri %93 alındığın-
da NEK sıklığı arasında fark bulunmadı (p=0.693) SpO2 değeri 
%95 ve üzeri alındığında da NEK sıklığında artış saptanmadı 
(p=0.771).

Yorum: Çalışmamız NEK olan ve olmayan vakaların doğum 
sonrası ilk günden itibaren kaydedilen ortalama SpO2 değerleri 
arasında anlamlı farklılık olmadığını ve SpO2 eşik değerlerinin 
>%93 veya >%95 olmasının NEK riskini önemli ölçüde arttırma-
dığını göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Nekrotizan enterokolit, oksijen satürasyonu

PS091

RESPİRATUAR DİSTRES SENDROMU OLAN AŞIRI 

DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI PREMATÜRELERDE 

MORTALİTEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

 Arzu Dursun,  Ayşegül Zenciroğlu,  Nurullah Okumuş,  Dilek Dilli,  Serdar Beken, 
 Nilgün Karadağ,  Nilay Hakan
Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Giriş-Amaç: Respiratuar distres sendromu (RDS) en önemli 
prematürite problemlerinden biridir ve gestasyon haftası <30 
hafta olan prematürelerin yaklaşık %50’sinde görülür. RDS’nin 
hayvan kaynaklı surfaktan ile tedavisinin neonatal mortalitede 
önemli bir azalma sağladığı yapılan birçok çalışmada gösterilmiş-
tir. Bu çalışmada RDS olan aşırı düşük doğum ağırlıklı prematüre-
lerde mortaliteyi etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç Yöntem: Hastanemiz yenidoğan yoğun bakım ünite-
sinde (YYBÜ) Kasım 2009 ile Kasım 2011 yılları arasında RDS 
tanısı alan doğum ağırlığı 1000gr altındaki (aşırı düşük doğum 
ağırlıklı, ADDA) prematürelerin gebelik haftası, cinsiyeti, doğum 
şekli, doğum ağırlığı, uygulanan surfaktan tipi, surfaktan tekrar 
doz ihtiyacı, mekanik ventilasyon ihtiyacı ve patent duktus arteri-
ozus (PDA), nekrotizan enterokolit (NEK), intrakranial kanama 
(İKK), prematürite retinopatisi (ROP), bronkopulmoner displazi 
(BPD) gibi komplikasyonları hastaların dosyaları ve hastane bilgi-
sayarlı veri sistemi kullanılarak retrospektif olarak değerlendirildi. 
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85 tanesi gestasyonel diabet mellitus, 7 tanesi tıp1 ve 6 tanesi 
tip 2 diabet mellitus tanıları ile izlenmişti. Annelerin 15 tanesi 
insülin, 3 tanesi oral antidiyabetik tedavi almıştı. Annelerden 
sadece 28 hastanın hgA1c düzeyi kaydedilmişti. HgA1c>6.5 
olan 12 anne vardı. Bebeklerin %52 ‘si makrozomikti. Bebeklerin 
14‘ünde çeşitli anomaliler(1 aural atrezi,1 multikistik diplastik 
böbrek, 1 jejunal atrezi, 10 konjenital kalp hastalık -ASD+VSD-) 
tespit edildi. Yatırılmadan taburcu edilen 741 bebeğin ise 14 
(%2) ünde konjenital kalp hastalığı bulundu. Tüm diyabet anne 
bebeklerinde bulunan konjenital anomalilerin oranı %3.3 idi. 
Üç bebeğe aritmi nedeni ile tedavi başlandı. Doğum travmasına 
bağlı olarak 1 bebekte brakiyal pleksus zedelenmesi ve sağ diyaf-
ragma paralizi vardı. On bebekte hipertrofik kardiyomyopati 
mevcuttu. Yenidoğan yoğun bakım ünitesine yatan hastaların 30 
(%31)’unda hipoglisemi olup en düşük kan şekeri düzeyi 18mg/
dl idi. Otuzsekiz bebekte (%37) hipokalsemi olup en düşük kan 
kalsiyum düzeyi 5mg/dl bulunmuştu. 

Sonuç: Prenatal öyküde diyabet olduğu bilinen anne bebekle-
rinin artmış morbidite ve mortalite nedenli yakın izlemi gerekir. 
Prenatal takipleri dikkatli yapılarak, uygun neonatal yaklaşımla 
diyabetik anne bebeklerinde görülebilecek çoğu komplikasyon 
önlenebilir.Bu nedenle diyabetik annelerin hamilelik boyunca 
HgA1c düzeyleri yakın izlenerek metabolik kontrolleri yapılırken 
bu bebekler komplikasyonlar açısından dikkatle izlenmelidir.
Anahtar Kelimeler: yenidoğan, diyabetik anne bebeği

PS094

DUKTUS TEDAVİSİ SONRASI İZLEMDE ÖNEMLİ BİR 

PROBLEM: DUKTAL GERİ AÇILMA

 Sadık Yurttutan1,  Mehmet Yekta Öncel1,  Halil Değirmencioğlu1,  Murat Tangın3, 
 Nahide Altuğ2,  Evrim Alyamaç Dizdar1,  Nurdan Uras1,  Uğur Dilmen4

1Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Ünitesi
2Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk kardioloji Ünitesi
3Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Diyarbakır
4Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Ünitesi; Yıldırım 

Beyazıt Üniversitesi, Pediatri Anabilim Dalı

Giriş ve Amaç: Patent duktus arteriosus (PDA) preterm 
bebeklerin önemli mortalite ve morbidite nedenlerindendir. PDA 
tedavisinde farmakolojik yaklaşım ve cerrahi ligasyon uygula-
nabilmektedir. Medikal tedavi ile duktal kapanma oranları %80 
üzerinde olsa da karşılaşılan en önemli problemlerden birisi tedavi 
sonrası duktal şantta artış ve/veya geri açılmadır. Çalışmamızda 
yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatan hastalardaki tedavi son-
rası duktal geri açılma sıklığının ortaya konması amaçlanmıştır. 

Metod: Ocak 2010 ile Aralık 2012 tarihleri arasında ünite-
mizde yatan doğum ağırlığı 1250 gram altı hemodinamik anlamlı 
duktusu olan premature bebekler, demografik özellikleri ve uygu-
lanan duktal tedaviler retrospektif olarak incelendi. Tedavi sonrası 
yapılmış kontrol ekokardiografi bulguları ve duktal geri açılma 
gözlenen hastalar kaydedildi. Hastalarda duktal açılma ile ilişkili 
faktörler belirlendi.

Sonuç: 1250 gram altı ibuprofen tedavisi alan 308 hasta 
verisi duktal geri açılma açısından değerlendirildi. 33 (%10.7) 
hastada duktal şantta artış ve/veya geri açılma gözlendi. Duktal 
geri açılma gözlenen hastaların doğum ağırlığı 957± 199 gram, 
gözlenmeyen hastalarda 1034±153 gram olarak değerlendirildi 
(p<0.05). Doğum haftaları, açısından iki grup arasında arasında 
fark gözlenmedi. 

ayrıca video kayıtları yapılarak spontan motor hareketlerin değer-
lendirilmesi [General movement assesment (gms)]; doğumda 
(preterm gms), düzeltilmiş yaş 40. haftada (writing gms) ve 58. 
haftada (fidgety gms) bu konuda sertifikası olan fizik tedavi dok-
toru tarafından yapılmıştır. Bu sayede, hastaların riskli olanlarının 
ilk aylarında nörogelişimsel açıdan gecikmesinin belirlenmesi ve 
iki yıllık izlem boyunca müdahalenin etkinliği değerlendirildi. 

Bulgular: Çalışmaya alınan 34 hastanın 21’i erkek (%62), 
13’ü (%38) kız, gestasyonel yaşları median 29 hafta, doğum ağır-
lıkları median 1190 gram idi. Hastaların takiplerinde 13’ü (%38) 
RDS, 8’i (%24) sepsis, 8’i (%24) NEK nedeniyle tedavi almışlardı. 
Bu hastaların takibinde; 5’i (%15) serebral palsi, 5’i (%15) konuş-
mada gecikme, 1’inde (%3) görme kaybı, 1’inde (%3) işitme kaybı 
saptandı. Motor fonksiyonlar, konuşma, görme, işitme fonksi-
yonlarından herhangi birinden kalan hasta sayısı ise 7 (%21) idi. 
Bu hastalardan herhangi bir testten kalanlar Grup 1 (n=7), tüm 
testlerden geçen hastalar ise Grup 2 (n=27) olarak sınıflandırıldı. 
Grup 1’in medyan gestasyonel yaşı Grup 2’den daha küçük olarak 
saptandı ancak doğum ağırlıkları açısından gruplar arasında fark 
saptanmadı. Her iki grup arasında sepsis, RDS ve NEK geçirme 
açısından fark saptanmadı. Gruplar arasında “gms” değerlendirme 
dönemlerinde ise; writing gms (p=0.53) ve preterm gms (p=0.77) 
skorlarında fark saptanmazken; fidgety gms skoru Grup 1’de daha 
düşüktü (p=0.001). Fidgety döneminde skoru düşük olanlarda 
ileri dönemde nörolojik problem daha fazla görüldüğü izlendi. 

Tartışma: Sonuç olarak, riskli bebeklerin erken rehabilitas-
yon döneminde spontan motor hareketlerinin değerlendirilmesi, 
nörolojik fonksiyon bozukluklarının erken tespitinde önemli 
yer tutmaktadır ve diğer teşhis ve değerlendirme yöntemleriyle 
tamamlayıcı olarak kullanılabilir.
Anahtar Kelimeler: yenidoğan, prematürite, general movements

PS093

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ‘NDE DOĞAN 

DİYABETİK ANNE BEBEKLERİNİNİN DOĞUM SONRASI 

SORUNLARI VE İZLEMİ

 Sevil Öztürk1,  Ayşe Engin Arısoy2,  Özge Yendur1,  Ayla Günlemez2,  Gürkan Altun3, 
 Demet Oğuz2,  İlkay Er2

1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı Neonatoloji 

Bilim Dalı
3Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk 

Kardiyolojisi Bilim Dalı

Amaç: Bu calısmada diyabetik anne bebeklerinde görülen 
klinik ve laboratuar bulgularının, annelere ait demografik özellik-
lerinin belirlenmesi amaçlandı.

Materyal-Metod: 0cak 2007-Aralık 2012 yılları arasında 
yenidoğan yoğun bakım ünitemize çeşitli nedenlerle yatırılan 
98 diyabetli anne bebeği ile annesinde diyabet tanısı olmasına 
rağmen doğum sonrası izlemlerinde sorunu olmayan 741 bebek 
geriye dönük olarak incelendi. 

Bulgular: Hastanemiz Kadın Doğum kliniğinde annesinde 
gebelikte diyabet olduğu için izlenen ve hastanemizde doğan 
bebek sayısı 825 idi. Bebeklerin tamamı doğum sonrası hipog-
lisemi, hipokalsemi ve konjenital anomali yönünden araştırıldı. 
Doğum sonrası karşılaşılan sorunlar nedeni ile 98 olgu yenidoğan 
yoğun bakım ünitesinde yatırılmıştı. Sekiz bebek 32 gebelik haf-
tası altında doğmuştu. Toplam preterm sayısı 50 idi. Annelerin 
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PS096

VÜCUT AĞIRLIĞI 1500 GRAM ALTINDA OLAN 

PREMATÜRELERDE RETİNOPATİ RİSK FAKTÖRLERİ

 Selahattin Katar1,  Belgin Ekmekçiler1,  Mustafa Taşkesen2,  Günay Saka3

1Veni Vidi Hastanesi
2dicle üniversitesi çocuk sağlığı ve hastalıkları
3dicle üniversitesi halk sağlığı

Giriş: Prematüre retinopatisi, prematürlerde sık görülen ve 
tedavi edilebilir bir morbiditedir. Dünyada önlenebilir körlü-
ğün en önemli nedenlerinden biridir. Yenidoğan yoğun bakım 
şartlarına göre görülme oranları çok değişkenlik göstermektedir. 
Prematüre retinopatisinin majör risk faktörleri düşük doğum ağır-
lığı ve düşük gestasyonel yaştır. Diğer risk faktörleri respiratuar 
distres sendromu, intraventriküler hemoraji, sepsis, kan transfüz-
yonu, apne, uzun süreli parenteral beslenme ve ventilasyon des-
teğidir. Bu çalışmada amaç, doğum ağırlıkları 1500 gram altında 
olan prematüre hastalarda rop risk faktörlerini incelemektir. 

Gereç ve Yöntem: Ağustos 2010 – aralık 2012 tarihleri ara-
sında yenidoğan yoğun bakım ünitesine yatırılarak tedavi edilen, 
vücut ağırlıkları 1500 gramın altında olan toplam 84 prematüre 
hastanın dosya kayıtları retrospektif olarak incelendi. Retinopati 
saptanan 37 prematüre hasta (grup 1) ile retinopati saptanmayan 
47 prematüre hasta (grup 2) şeklinde iki gruba ayrıldı. İki grup 
arasında cinsiyet, gestasyonel yaş, doğum ağırlığı, doğum şekli, 
çoğul gebelik, İVF gebelik, intraventriküler hemoraji, surfaktan 
verilmesi, kan transfüzyonu, pozitif basınçlı ventilasyon süresi, 
transport edilmesi, çoğul gebelik, oksijen verilme süresi ve hasta-
nede yatış süresi bakımından karşılaştırıldı. Göz anomalisi olan 
ve takip süresi içinde eks olan hastalar çalışma dışında tutuldu. 
Hastaların göz muayenesi tek doktor tarafından yapıldı. Başlangıç 
muayenesi gestasyonel yaş 31 haftalık iken veya postnatal 28. 
günde hangisi önce ise ona göre yapıldı. 

Bulgular: Çalışmaya toplam 84 hasta alındı. Grup 1’de 37 
hasta, grup 2’de 47 prematüre hasta çalışmaya alındı. Her iki grup-
ta da hastaların vücut ağırlıkları 1500 gramın altında ve gestasyo-
nel yaşları ise 32 haftanın altında idi. İki grup arasında yapılan kar-
şılaştırmada, doğum şekli, cinsiyet, surfaktan uygulanması, çoğul 
gebelik ve İVF gebelik açısında anlamlı farklılık saptanmadı. 
Vücut ağırlığı, gestasyonel yaş, transfer edilmiş olmak, intravent-
riküler hemoraji, ventilasyon süresinin uzunluğu, oksijen verilme 
süresinin uzunluğu, kan transfüzyon sayısı ve hastanede kalma 
süresi bakımından iki grup arasında anlamlı farklılık saptandı. 
Her iki grup arasındaki karşılaştırmalar tablo 1’de verilmiştir. 

Sonuç: Prematüre retinopatisi sık görülen ve tedavisi müm-
kün olabilen bir hastalıktır. Gestasyonel yaşın küçük olması, 
doğum ağırlığının düşük olması önemli majör risk faktörleridir. 
Bazı çalışmaların aksine, çalışmamızda İVF gebelik açısından 
yapılan karşılaştırmada anlamlı farklılık saptanmadı. Transport 
açısından iki grup arasında anlamlı farklılık saptandı. Transportun 
çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerde retinopati için önemli bir 
risk faktörü olduğunu düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: çok düşük doğum ağırlıkle bebek, retinopati

Duktal medikasyon sonrası duktal geri açılma saptanan hasta-
lardan 25 tanesi ikinci kür tekrar medikasyon uygulandı. İki kür 
ilaç tedavisi sonrası duktusu kapanmayan 3 hastaya ligasyon uygu-
landı. Tekrar semptomatik olarak re-opening gözlenen hastalarda 
en sık eşlik eden durum geç sepsis ( n= 15 %45.5) olarak tespit 
edildi. Bu iki grup arasında en belirgin farklılık bronkopulmoner 
displazi oranlarıydı. Orta ve ağır BPD geri açılma gözlenen grupta 
BPD %36.4, geri açılma gözlenmeyen grupta ise %21 olarak göz-
lendi (p= 0.012).

Tartışma: PDA’nın medikal tedavisinde başarı oranları 
oldukça yüksektir. Ancak bu hasta grubunda tedavi sonrası şant 
artışı ve geri açılma önemli bir problemdir. Çalışmamızda duktal 
geri açılma gözlenen hastalarda BPD yi anlamlı olarak yüksek 
bulduk. Duktusun tedavisinde geri açılma ve/veya duktal şant 
artışının önemli bir problem olduğunu düşünüyoruz.
Anahtar Kelimeler: Duktal geri açılma, patent duktus arteriozus, preterm infant

PS095

32 HAFTA VE ALTINDAKİ PRETERM İNFANTLARDA 

HİSTOLOJİK KORYOAMNİYONİTİN KISA DÖNEM 

SONUÇLAR ÜZERİNE ETKİSİ

 Sema Arayıcı1,  Gülsüm Kadıoğlu Şimşek1,  Mehmet Yekta Öncel1, 
 Fuat Emre Canpolat1,  Şerife Suna Oğuz1,  Uğur Dilmen2

1Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Ankara İli 1. Bölge Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim 

ve Araştırma Hastanesi, Ankara
2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

Amaç: Koryoamniyonit morbidite ve mortalite ile ilişkili 
önemli bir gebelik komplikasyonudur. Yenidoğanlarda sepsis, 
pnömoni, bronkopulmoner displazi, perinatal ölüm, serebral palsi 
ve intraventriküler hemorajiye neden olabilmektedir. Bu çalışma-
nın amacı, histolojik koryoamniyonitin preterm infantlarda kısa 
dönem sonuçlar üzerine etkisini değerlendirmektir.

Gereç-Yöntem: Bu retrospektif çalışmada plasentanın histo-
lojik incelemesinde koryoamniyonit bulguları olan ve olmayan, 
gebelik yaşı 32 hafta ve altında preterm infantlar değerlendirildi. 
Olgular respiratuar distres sendromu, mekanik ventilasyon süresi, 
tedavi gerektiren patent duktus arteriosus, nekrotizan enterokolit, 
bronkopulmoner displazi, intraventriküler hemoraji (grade III-
IV) ve mortalite açısından karşılaştırıldı. 

Bulgular: Plasenta incelemesinde koryoamniyonit bulguları 
olan (grup I) 136 yenidoğan ve bulguları normal olan (grup 
II) 136 yenidoğan değerlendirildi. Grup I ve II’ nin ortalama 
gestasyonel haftası sırasıyla 28.6 ± 2.7 hafta ve 28.9 ± 2.6 hafta, 
ve ortalama doğum ağırlıkları 1176 ± 409 g ve 1228 ± 446 g idi. 
Kısa dönem sonuçlar açısından her iki grup karşılaştırıldığında 
histolojik koryoamniyonit grubunda patent duktus arteriosus 
(p<0.0001), intraventriküler hemoraji (p<0.05), mekanik venti-
lasyon süresi (p<0,05), bronkopulmoner displazi (p<0.0001) and 
ölüm (p<0.05) sıklıkları normal olan gruba göre farklı bulundu. 

Sonuç: Histolojik koryoamniyonit, prematürite ile iliş-
kili morbiditelerle ve mekanik ventilasyon süresi ile ilişkili 
bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: preterm, koryoamniyonit
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PDA (grup 2), 11’inde (%23,5) tedavi gerektiren PDA (grup 
3) vardı. Gruplara göre ortalama serum PDGF düzeyleri, MPV, 
PDW, trombosit sayısı ve kütlesi Tablo 1’de gösterildi. Serum 
ortalama PDGF düzeylerinin, 48-72. saatte ve 5-7. günde grup 
3’te diğer iki gruba göre yüksek olduğu görülse de, bu fark istatik-
sel olarak anlamlı değildi (p>0,05). İlk gün bakılan MPV, PDW, 
trombosit sayısı ve kütlesi bakımından gruplar arası fark yoktu.

Sonuç: PDA ile PDGF, MPV, PDW, trombosit sayısı ve 
kütlesi arasında ilişki bulunmadı. PDA patogenezinde trombosit 
işlevlerini incelemek için daha geniş çaplı prospektif çalışmalara 
ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: Patent duktus arteriosus, platelet ilişkili büyüme faktörü

Tablo 1. Gruplara göre serum or talama PDGF, trombosit sayısı, MPV, PDW 
ve trombosit kütlesi (Or talama±SD (Aralık))

Grup 1 
(n=27)

Grup 2
(n=9)

Grup 3
(n=11)

p

PDGF
(48-72. saat)
(pg/ml)

777,4±342,8
(medyan:742,4)
(259,3-1524)

781,7±468,3
(medyan:877,8)
(91,6-1496,3)

563±328,1
(medyan:651)
171,6-1276,3

0,25

PDGF
(5-7. gün)
(pg/ml)

1084,2±360,1
(medyan:1062,4)
(482,4-1914,7)

781,7±468,3
(medyan:877,8)
(91,6-1496,3)

806,1±369,7
(medyan:874,7)
(330,1-1564)

0,2

Trombosit 
X 109/L

244,5±81,4
(130-423)

242,3±110,6
(96-437)

203,3±330
(131-239)

0,4

MPV 
fL

9,08±1,04
(7,40-11,60)

9,16±1,24
(7,60-11,60)

9,52±0,92
(8,00-10,70)

0,3

Trombosit 
kütlesi

2204,54±750,90
(1334,8-4262,2)

2159,69±860,66
(921,6-3670,8)

1934,44±345,41
(1113,5-2413,9)

0,8

PDW
%

54,27±5,68
(42,90-63,50)

57,98±6,08
(45,50-64,70)

55,30±4,90
(46,90-65,90)

0,2

PS098

PREMATÜRE VE KRONİK HASTA BEBEKLERDE YÜKSEK 

ENERJİLİ FORMULA İLE BESLENME

 Ufuk Çakır1,  Göksel Vatansever2,  Serdar Alan1,  Duran Yıldız1,  Dilek Kahvecioğlu1, 
 Ömer Erdeve1,  Begüm Atasay1,  Saadet Arsan1

1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji 

Bilim Dalı
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Giriş-Amaç: Emzirmenin mümkün olmadığı veya yüksek 
enerji ve protein ile beslenme gereksinimi olan durumlarda 
anne sütü güçlendiriciler ve farklı formüller kullanılabilmektedir. 
Özellikle konjenital malformasyonlu zamanında doğan bebekler 
ve çok düşük doğum ağırlıklı (ÇDDA) prematüre bebeklerde 
yetersiz büyümenin alım azlığına bağlandığı durumlarda yüksek 
enerjili formula ile (YEF) beslenmenin büyümeye etkisinin araş-
tırılması amaçlandı.

Materyal-Metod: Bu çalışmaya yenidoğan yoğun bakım üni-
tesine (YYBÜ) yatıp taburculuk sonrası izlemde suboptimal büyü-
me saptanan çeşitli nedenlerle anne sütü alamayan; iki prematüre 
SGA, bir diyafram hernisi, bir hipoplastik sol kalp hastalığı, bir 
aort koarktasyonu ve bir ağır bronkopulmoner displazisi (BPD) 
olgusu dahil edildi. Taburculuk sonrası ilk kontrollerinde vücut 
ağırlığı (VA), boy, baş çevresi (BÇ) ölçümleri, günlük kilo başına 
kalori ve protein alımları kaydedildi. Yeterli kilo alımı olmayan 
bu bebeklerde diğer patolojik nedenler dışlanarak (enfeksiyon, 

Tablo 1. Prematüre retinopati risk faktörleri

Grup 1 Grup 2 P

Cinsiyet(E/K) 17/ 20 21/ 26 1.00

Doğum şekli(nvy) 5 11 0.23

Vücut ağırlığı(gram) 1146.66±278.58 1289.36±74.77 0.007

Gestasyonel yaş(hafta) 27.86±2.0 29.08±1.96 0.007

Çoğul gebelik 10 7 0.16

İVF gebelik 7 5 0.28

İVH 9 4 0.04

Surfaktan uygulanması 23 19 0.16

Kan transfüzyonu 21 13 0.01

Mekanik ventilatör süresi(saat) 121.6±103.3 72.4±115.5 0.006

Transport 31 27 0.01

Oksijen verilme süresi (gün) 20.5±15.6 10.4±8.6 0.001

Hastanede yatış süresi(gün) 58.5±20.5 40.3±13.4 0.001

PS097

PATENT DUKTUS ARTERİOZUSLU OLGULARDA 

PLATELET İLİŞKİLİ BÜYÜME FAKTÖRÜ DÜZEYLERİ

 Defne Engür1,  Münevver Kaynak Türkmen1,  Murat Deveci2,  Çiğdem Yenisey3

1Adnan Menderes Üniversitesi, Neonatoloji Bilim Dalı, Aydın
2Adnan Menderes Üniversitesi, Pediatrik Kardiyoloji Bilim Dalı, Aydın
3Adnan Menderes Üniversitesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Aydın

Amaç: Patent duktus arteriozus (PDA) patogenezinde trom-
bositlerin sayı ve işlev bakımından rolünü inceleyen çalışmalarda 
çelişkili sonuçlar elde edilmiştir. Trombositlerden salgılanan, pla-
telet ilişkili büyüme faktörü (PDGF), trombosit işlevlerini düzen-
leyen bir moleküldür. Çalışmamızın amacı, prematüre bebeklerde 
erken postnatal dönemde serum PDGF, ortalama platelet hacmi 
(MPV), platelet dağılım aralığı (PDW), trombosit sayısı ve küt-
lesini incelemektir.

Gereç-Yöntem: 1 Aralık 2011-1 Kasım 2012 tarihlerin-
de, Adnan Menderes Üniversitesi Yenidoğan Yoğun Bakım 
Ünitesi’nde izlenen 32 hafta ve altındaki 47 preterm bebek çalış-
maya dahil edildi. Bebekler, 48-72. saatlerinde PDA açısından 
çocuk kardiyoloğu tarafından değerlendirildi, ekokardiyografik 
inceleme yapıldı. Duktus çapı >=1,4 mm, LA/Ao >=1:1,4, aorta-
da diastolik akım varlığı, pulmoner arterde diastolik akım>=0,20 
m/sn olan olgular hemodinamik olarak anlamlı (ha) PDA kabul 
edildi. HaPDA saptanan olgulara, klinik bulguları da göz önün-
de bulundurularak, oral ibuprofen ile kapatma tedavisi verildi. 
Tedavi kararında değerlendirilen klinik bulgular, solunum sıkın-
tısında artış gözlenmesi, mekanik ventilator parametrelerinde 
artış gereksinimi, metabolik asidoz, apne, hiperdinamik prekor-
diyum, sıçrayıcı nabız, devamlı ya da sistolik ejeksiyon üfürümü, 
hipotansiyon, akciğer grafisinde pulmoner ödem görünümü ya 
da endotrakeal tüpten pembe renkli sekresyon gözlenmesi idi. 
Bebeklerden, ilk gün hemogram ve periferik yayma, 48-72. saat-
lerinde ve 5-7. günlerinde serum PDGF düzeyleri için kan alındı.

Bulgular: Olguların ortalama doğum ağırlığı 1374,4±348,3 
(700-2070) g, ortalama gestasyonel yaşı 29,7±1,5 (27-32) hafta 
idi. Olguların 30’u (%64) erkekti. Olguların 27’sinde (%57,4) 
PDA saptanmazken (grup 1), 9’unda (%19,1) spontan kapanan 
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olduğu bilinmektedir. Anne dietinin anne sütü içeriği üzerine 
etkileri olabilir. Bu çalışmada anne sütü ile beslenmekte olan pre-
matüre bebeklerin annelerinin beslenme özelliklerinin anne sütü 
içeriği üzerine etkilerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. 

Yöntem: Bebekleri prematürite nedeni ile yenidoğan yoğun 
bakım ünitesinde izlenmekte olan 8 annenin beslenme özellik-
leri ve anne sütü içerikleri haftalık olarak 1 ay süresince izlendi. 
Annelerin beslenme verileri uzman diyetisyen tarafından değer-
lendirilerek kalori hesabı yapıldı. Anne sütü örneklerinde yağ, 
protein, kalori, kuru ağırlık ve enerji miktarları analiz edildi. 

Bulgular: Çalışmaya dahil olan annelerin beslenme özelikleri 
incelendiğinde; ortalama 1762±340 kalori aldıkları ve ağırlıklı 
olarak karbonhidratlar ile beslendikleri (alınan kalorinin yak-
laşık %60’ı) görüldü. Çalışmanın yürütüldüğü 1 ay süresince 8 
anneden hiçbirinin süt tüketmedikleri ve günlük sadece ortalama 
200 mL süt ürünü aldıkları saptandı. Anne sütü içeriği değerlen-
dirildiğinde; 100 mL.de ortalama yağ içeriği 4,28±0,92 gram, 
protein içeriği 1,16±0,21 gram, karbonhidrat miktarı 6,71±0,17 
gram, kuru ağırlık 13,10±1,30 gram ve ortalama enerji miktarı 
71,25±9,90 kkal olarak bulundu. Annelerin aldıkları enerji mik-
tarı ile sütünün kalori, yağ, protein, karbonhidrat içeriği ve kuru 
ağırlığı arasında bir ilişki mevcut değildi. Diğer taraftan anne 
sütünün yağ içeriği, protein içeriği ve sütün kuru ağırlığı, sütün 
enerji içeriği ile pozitif bir korelasyon gösteriyordu. 

Sonuç: Çalışmamızda annelerin aldıkları kalori miktarları ile 
süt içeriğinin bir ilişkisinin gösterilememiş olmaması; literatür 
bilgisi ile uyumlu olarak henüz ayrıntıları daha net olarak ortaya 
konamamış olan kompansatuvar mekanizmalarla anne depoların-
dan karşılanarak anne sütü içeriğinin korunmasına bağlı olabilir. 
Ancak bu durumun anne için uzun dönemde olumsuz sonuçlara 
yol açması olasıdır.
Anahtar Kelimeler: Beslenme, anne sütü, süt içeriği

PS100

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE 

NOZOKOMİYAL ENFEKSİYON ETKENLERİ 

VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ

 Atila Kılıç,  Begüm Atasay,  Serdar Alan,  Emel Okulu,  Ufuk Çakır,  Dilek 
Kahvecioğlu,  Duran Yıldız,  Ömer Erdeve,  Haluk Güriz,  Derya Aysev,  Saadet 
Arsan
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Amaç: Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde üreyen etken 
mikroorganizmaların ve antibiyotik duyarlılıklarının bilinmesi 
nozokomiyal enfeksiyonlarda uygun ampirik antibiyotik teda-
vinin seçiminde belirleyicidir. Bu çalışmada ünitemizin mikro-
organizma profilini ve antibiyotik duyarlılıklarını tespit etmek 
amaçlanmıştır. 

Yöntem: Bu çalışmada, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde 2011-2012 yıllarındaki 
bir yıllık dönemde 48 saatten uzun süre ile yatan 352 hasta 
nozokomiyal enfeksiyonlar açısından prospektif olarak izlendi. 
Nozokomiyal enfeksiyon etken patojenleri ve bunların antibiyotik 
direnç kalıpları değerlendirildi. 

Bulgular: Kan akımı enfeksiyonları %70 ile en sık görü-
len nozokomiyal enfeksiyon oldu. Bunu sırasıyla nozokomiyal 
pnömoni ve üriner sistem enfeksiyonları izledi. Nozokomiyal 

anemi, malabsorpsiyon gibi) 100kcal/100ml ve 2,6g/100ml içeri-
ği olan YEF (Similac® High Energy - Abbott Nutrition ) en az 2 
ay kullanıldıktan sonra hastaların VA, Boy, BÇ ölçümleri ve kilo 
başına alınan kalori ile protein alımları hesaplandı.

Bulgular: YEF başlamadan önce; hastaların taburculuk son-
rası takiplerinde VA, boy ve BÇ persentil eğrilerinde en az eksi bir 
sapma gözlemlendi. Hastalar farklı formülleri alırken kilo başına 
alınan kalori 40 kcal/kg/gün ile 110 kcal/kg/gün, protein 0,6 g/
kg/gün ile 1,92 g/kg/gün, kilo alımları 0 ile 11 gram/gün arasında 
değişmekteydi. En az 2 ay YEF kullanımı sonrası hastaların kilo 
başına kalorisi 80 ile 153, protein 2 ile 4, kilo alımları 20 ile 38 
gram arasında bulundu. Kilo, boy ve BÇ persentil eğrilerinde eksi 
sapma olmadan persentil çizgilerini takip ettiği tespit edildi. Kilo 
persentili <3 olan 2 hastanın ise 3-10 persentil çizgisini yakaladığı 
görüldü (Tablo 1).

Sonuç: Prematüre ve kronik hasta bebeklerde suboptimal 
beslenme suboptimal büyüme ve morbiditeler arasındaki iliş-
ki bilinmektedir. Zamanında ve yeterli beslenme düzenleme-
leri ile bu grup bebeklerde büyüme parametrelerinde düzelme 
sağlanabilmektedir.
Anahtar Kelimeler: prematüre, kronik hasta bebek, beslenme

Tablo 1. YEF ile beslenme öncesi ve sonrası hastaların büyüme durumları
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YEF 
öncesi

YEF 
sonrası

YEF 
öncesi

YEF 
sonrası

YEF 
öncesi

YEF 
sonrası

YEF 
öncesi

YEF 
sonrası

YEF 
öncesi

YEF 
sonrası

YEF 
öncesi

YEF 
sonrası

VA 
persentili

<3 <3 25-50 25-50 25-50 25-50 <3 <3 <3 3-10 <3 3-10

Boy 
persentili

3-10 3-10 75 75-90 25-50 50-75 25 25 50 50-75 50 50-75

BÇ 
persentili

3-10 3-10 75 75-90 <3 3 25 25 25 25 10 10-25

Günlük 
kilo alımı 
(g/kg/
gün)

3 38 0 20 10 23 10,6 21,3 10 33 11 16,5

Günlük 
kilo 
başına 
kalorisi
(kkal/kg/
gün)

90 114 84 104 65 80 40 153 110 150 109 144

Günlük 
kilo 
başına 
proteini 
(g/kg/
gün)

1,45 2,9 1,32 2,71 1,27 2 0,6 4 1,86 3,9 1,92 3,75

PS099

ANNE DİETİNİN ANNE SÜTÜ İÇERİĞİ ÜZERİNE 

ETKİLERİ

 Özgün Uygur,  Özlem Yorulmaz,  Ayça Etensel,  Hediye Reyhan,  Özge Altun 
Köroğlu,  Mehmet Yalaz,  Nilgün Kültürsay
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim 

Dalı, İzmir

Amaç: Tüm bebekler için ideal olan ilk altı ay sadece anne 
sütü ile beslenmedir. Anne sütünün içeriği, D vitamini dışında ilk 
altı ayda zamanında doğan bebeğin tüm gereksinimlerini karşıla-
yabilecek niteliktedir. Bebeğin ihtiyaçlarını karşılayacak miktarda 
anne sütünün sağlanması için annelerin yeterli sıvı ve kaloriyi gün-
lük dietleri ile almaları gereklidir. Özellikle prematüre bebeklerde 
anne sütünün içeriğinin bebeğin büyümesi üzerine önemli etkileri 
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PS101

YENİDOĞANLARDA FOTOTERAPİ UYGULAMASININ 

OKSİDATİF STRES VE İNFLAMATUVAR YANIT ÜZERİNE 

ETKİSİ

 Gülşah Ağırtaş1,  Didem Aliefendioğlu2,  Üçler Kısa3,  Özgül Tunç Akbaş2

1Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Kırıkkale
2Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji 

Bilim Dalı, Kırıkkale
3Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Kırıkkale

Amaç: Fototerapi, indirekt hiperbiluribinemi tedavisinde 
bilinen en ucuz, yaygın ve noninvaziv yöntemdir. Fototerapi 
esnasındaki fotodinamik reaksiyonların yol açtığı oksidatif stre-
sin yenidoğanlarda pek çok önemli hastalığın gelişmesine neden 
olduğu, ayrıca fototerapinin sitokin üretiminde değişiklikler yapa-
rak yenidoğanda immün sistemi etkilediği düşünülmektedir. 
LED fototerapi cihazlarının fotooksidasyon etkisinin konvansi-
yonel fototerapi cihazlarına göre daha az olduğu düşünülmekle 
birlikte inflamatuvar sitokinler üzerine etkisini değerlendiren 
çalışmalar yetersizdir. Bu çalışmada indirekt hiperbilirubinemili 
yenidoğanlarda LED fototerapi ve konvansiyonel fototerapinin 
oksidatif stres ve inflamatuvar yanıt üzerine etkisinin araştırılması 
amaçlanmıştır. 

Yöntem-Gereçler: Çalışma grubuna indirekt 
hiperbilirubinemi nedeniyle fototerapi uygulanan 30 term 
yenidoğan bebek ve kontrol grubuna sağlıklı 30 term yenidoğan 
bebek alındı. Çalışma grubundaki bebeklerin 15’ine LED 
fototerapi, 15’ine konvansiyonel fototerapi uygulandı. Kontrol 
grubundaki bebeklerden yaşamın ilk 5 gününde bir kere alınan ve 
çalışma grubundaki hastalardan fototerapi öncesi, fototerapinin 
24. saatinde ve fototerapi kesildikten 24 saat sonra alınan kan 
örneklerinden oksidan stresi gösterir belirteçler (malondialdehit 
(MDA), total oksidatif stres (TOS) ve total antioksidan kapasite 
(TAC)) yanı sıra inflamatuvar yanıtı destekleyen belirteçler 
(TNF-α, IL-6 ve IL-8) çalışıldı.

Bulgular: Çalışma grubunda fototerapi öncesinde TAC 
(0,28 (0,02-1,00) μmol Trolox Eqv./L) ve MDA (1,94 (0,97-
7,71) nmol/ml) düzeyleri, kontrol grubuna göre (TAC;0,19 
(0,02-0,50) μmol Trolox Eqv./L, MDA;1,65 (0,72-2,79) nmol/
ml) anlamlı olarak yüksek iken IL-6 (7,64 (2,59-20,73) pg/ml) 
ve IL-8 (26,01 (7,21-192,96) pg/ml) düzeyleri kontrol grubunda 
çalışma grubuna göre (IL-6; 5,42 (1,90-16,11) pg/ml, IL-8; 17,79 
(7,83-117,76) pg/ml) daha yüksek bulundu. Her iki grup arasın-
da diğer parametreler açısından fark yoktu. Konvansiyonel foto-
terapi uygulanan grupta fototerapi öncesi ve sonrasında MDA 
ve TAC düzeylerinde anlamlı farklılık yoktu ancak TOS düzeyi 
fototerapinin 24. saatinde ve fototerapi kesildikten 24 saat sonra 
fototerapi öncesine göre anlamlı olarak yüksek bulundu. Aynı 
grupta fototerapi kesildikten 24 saat sonra ölçülen IL-8 düzeyi 
fototerapinin 24. saatine göre anlamlı olarak düşükken, IL-6 ve 
TNF-α düzeylerinde fototerapi öncesi ve sonrasında fark bulun-
madı. LED fototerapi uygulanan grupta ise fototerapi sonrasında 
oksidatif stres ve inflamatuvar yanıt parametrelerinde anlamlı 
değişiklik olmadı.

Sonuçlar: Bu çalışmada LED fototerapinin oksidatif stres, 
antioksidan savunma sistemleri ve inflamatuvar yanıt üzerin-
de herhangi bir etkisi olmazken; konvansiyonel fototerapinin 

enfeksiyonların %55,38’ini gram negatif patojenler, %26,15’ini 
gram pozitif patojenler, %10,76’sını viral etkenler ve %7,7’sini 
mantarlar oluşturdu. Mantar üremelerinin hepsi candida türleri 
idi. Viral etkenler olarak respiratuar sinsityal virüs, influenza A, 
parainfluenza tip 1 ve rhino virüs tespit edildi. Bakteriyel etkenler-
den en sık üreme tespit edilen patojen %18,5 oranı ile enterobac-
terler oldu. Bunu sırasıyla acinetobacterler (%13,8), enterokoklar 
(%12,3), klebsiella türleri (%7,7), S.aureus (%6,2), koagülaz 
negatif stafilokok (%6,2), E.coli (%6,2), Serratia türleri (%6,2), 
P.aeroginosa (%3,0) ve B grubu streptokoklar (%1,5) izledi. 
Gram negatif etkenler ve antibiyotik direnç durumları Tablo 1’de 
verilmiştir. Ayrıca, gram negatif patojenlerden E.coli’ler arasında 
%75, enterobacter türleri arasında %16,6 oranında genişletilmiş 
spektrumlu beta laktamaz pozitifliği tespit edildi. 

Gram pozitif etkenlerden Enterokok türlerine ampisilin 
direnci %57, glikopeptid direnci %12,5 iken, metisilin direnci 
saptanmadı. S.aureus’a ampisilin direnci %100 iken, metisilin ve 
glikopeptid direnci saptanmadı. Koagülaz negatif stafilokoklara 
ampisilin direnci %100, metisilin direnci %75 iken, glikopeptid 
direnci ise saptanmadı. 

Yorum: Nozokomiyal enfeksiyonlarda erken tanı ve tedavi ile 
komplikasyonların önüne geçilmesi ve mortalite oranının düşü-
rülmesi olasıdır. Ampirik antibiyotik tedavi protokolü için her 
ünite kendi bakteriyel spektrumunu ve antibiyotik direnç profilini 
takip etmelidir. Çalışmada; acinetobacter dışındaki gram negatif 
patojenler karbapenem, ciprofloksasin, gentamisin ve amikasin’e 
a yüksek oranda (%67-100) duyarlı iken; sefotaksim, piperasilin-
tazobaktam ve sefoperazon-sulbaktam’a daha az duyarlı (%0-50) 
olarak saptandı. Acinetobacter yalnız kolistin’e duyarlı olup diğer 
antibiyotiklerin hepsine %100 dirençli idi. Gram pozitif bakteri-
ler ise, vankomisin ve teikoplanine yüksek oranda (%87,5-100) 
duyarlı iken; ampisiline yüksek oranda (%63-100) dirençli idi.
Anahtar Kelimeler: nozokomiyal enfeksiyon, yenidoğan, etken mikroorganiz-
ma, antibiyotik direnci

Tablo 1. Gram negatif etkenler ve antibiyotik direnç durumları (%)
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Enterobacterler 100 0 16,6 0 0 42,8 0 0 #

Acinetobacterler 100 100 100 100 100 100 100 100 0

Klebsiella 66,6 0 25 0 0 0 50 25 #

E.Coli 100 33 25 0 100 66 33 0 #

Serratia spp 66,6 0 0 0 0 0 0 0 #

P.Aeroginosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0

# Antibiyogram çalışılmadı, *CF/SB:Sefoperazon-Sulbactam, **PTZ:Piperasilin-Tazobactam
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üzerinde yürütüldü. Bu bebeklerde fototerapi öncesi ve sonrasın-
da ekokardiyografi ile PDA açıklığı, klinik semptom ve bulguların 
varlığı ve plazma PGE2 ve PGI2 düzeyleri ölçüldü. 

Bulgular: Çalışmaya 44 prematüre bebek alındı. Çalışma 
başlangıcında bunların 21’inde (%47.7) PDA yoktu (Grup 1), 
23’ünde (%52.3) ise PDA mevcuttu (Grup 2). Fototerapi sonrası 
Grup 1’de üç vakanın (%14.3) duktusu açılırken, Grup 2’de dört 
vakanın (%17.3) duktusu kapandı. Her iki grupta fototerapi-
nin PDA üzerine bir etkisi olmadığı sonucuna varıldı (sırasıyla 
p=0.250, p=0.125). İki grupta da PGE2 düzeyleri fototerapi önce-
si ve sonrası farklı değildi (sırasıyla p=0.087, p=0.408). Bununla 
beraber, her iki grupta fototerapi sonrası PGI2 düzeylerinde 
önemli düzeyde düşüş saptandı (sırasıyla p=0.006, p=0.003).

Sonuç: Prematüre bebeklerde fototerapinin duktusun açılma-
sı veya kapanması üzerine bir etkisi olmadığı düşünülmüştür. Her 
iki grupta fototerapi sonrasında ortalama PGE2 düzeyinin benzer 
olması, buna karşılık ortalama PGI2 düzeyinin önemli derecede 
düşük olması, fototerapinin PGI2 düzeyini azaltmakla birlikte 
bunun duktal açılma veya kapanmaya etkisinin olmadığını düşün-
dürmüştür. Bununla birlikte PGI2 düzeylerinin azalması fototera-
pi etkisinden bağımsız olarak fizyolojik bir klirensi de yansıtabilir.
Anahtar Kelimeler: Fototerapi, patent duktus arteriyozus, prematüre bebek, 
prostaglandin

PS103

NEONATAL MORTALİTE RİSKİNİN BELİRLENMESİNDE 

TRANSPORT SKORLAMA SİSTEMLERİNİN 

KARŞILAŞTIRILMASI

 Sümer Sütçüoğlu,  Tuğçe Çelik,  Senem Alkan,  Esra Arun Özer
T.C.S.B. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Neonatoloji Kliniği, İzmir

Amaç: Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde (YYBÜ) mor-
talite riskinin ve buna yol açabilecek hastalıkların ağırlık dere-
cesinin önceden belirlenmesi önem taşımaktadır. Bu amaçla 
önceleri doğum ağırlığı ve gebelik yaşı kullanılmakta iken, daha 
sonra bu kriterlerin yetersiz kaldığı düşünülerek son yıllarda 
çeşitli skorlama sistemleri geliştirilmiştir. Prospektif olarak düzen-
lenen bu çalışmada, YYBÜ’ye kabul edilen bebeklerin mortalite 
riskinin belirlenmesinde, ünitemizde oluşturduğumuz ve temel 
neonatal transport prensiplerini basitçe değerlendirmeyi hedef-
leyen “Transport İlişkili Sağ kalım Belirleyici Skorlama” (TİSB), 
“Mortality Risk at Neonatal Transport” (MINT) ve “Score for 
Neonatal Acute Physiology-Perinatal Extension II” (SNAP-PE-
II.) skorlamalarının etkinliğini değerlendirmek amaçlanmıştır. 

Hastalar ve Yöntem: İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Klinikleri Yenidoğan 
Kliniği’ne 1 Ocak 2011 – 31 Aralık 2011 tarihleri arasında nakil 
alınan toplam 306 yenidoğan bebek prospektif olarak izlenmiş, 
olguların MINT, SNAP-PE-II ve TİSB skorlaması ile mortaliteyi 
öngörme performansları değerlendirilmiştir.

Bulgular: Çalışma grubunun mortalite oranı %18.3 olarak 
bulunmuştur. MINT skorlamasının duyarlılığının SNAP-PE-II 
ve TİSB skorlamalarına göre daha yüksek olduğu, buna karşılık 
mortaliteyi belirlemede özgüllüğün en yüksek TİSB skorlama-
sında olduğu görülmüştür. Skorlama sistemleri için ROC eğrisi 
ile mortaliteyi belirlemedeki test duyarlılığı karşılaştırıldığında 
MINT için ROC eğrisi AUC değeri 0.92, SNAP-PE-II ve TİSB 
için 0.84 olarak hesaplanmıştır. 

oksidatif stresi artırdığı ve inflamatuvar yanıtın bazı aşamalarında 
değişikliğe neden olabileceği görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Hiperbilirubinemi, fototerapi, oksidatif stres, inflamatuvar 
yanıt

Konvansiyonel fototerapi uygulanan grupta 0-24-48. saat 
düzeylerinin karşılaştırılması (Veriler ortanca ve (aralık) olarak 
belirtilmiştir)

Tablo 1.

0.saat (1) 24.saat (2) 48.saat (3) (1)-(2) p (1)-(3) p (2)-(3) p

IL-6 6,70
(3,28-12,35)

8,41
(2,08-11,83)

6,12
(2,94-25,80)

0.730 0.268 0.221

IL-8 17,48
(9,88-117,76)

20,57
(9,06-193,99)

14,61
(7,00-36,80)

0.280 0.589 0.012

TNF- 3,37
(1,40-8,84)

2,70
(1,50-9,16)

3,12
(1,01-9,23)

0.061 0.069 0.932

MDA 1,76
(0,97-3,08)

1,61
(1,11-2,83)

1,47
(1,18-2,76)

0.443 0.156 0.182

TAC 0,23
(0,02-0,69)

0,27
(0,02-0,77)

0,42
(0,14-0,69)

0.755 0.061 0.060

TOS 29,19
(11,01-38,39)

32,87
(23,67-46,00)

32,80
(26,66-57,48)

0.010 0.033 0.887

Şekil 1. Konvansiyonel fototerapi verilen grupta FT öncesi, FT’nin 24.saati ve FT 
kesildikten 24 saat sonra TOS (Total oksidatif stres) düzeyleri

PS102

PREMATÜRE BEBEKLERDE FOTOTERAPİ VE DUKTAL 

AÇIKLIK; PGE2 VE PGI2’NİN ROLÜ NEDİR?

 Özge Sürmeli Onay1,  Murat Yurdakök1,  Tevfik Karagöz2,  Pınar Erkekoğlu3, 
 İlker Ertuğrul2,  Şahin Takcı1,  Belma Koçer Giray3,  Hakan Aykan2, 
 Ayşe Korkmaz1,  Şule Yiğit1

1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji 

Bilim Dalı, Ankara
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik 

Kardiyoloji Bilim Dalı, Ankara
3Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Ankara

Amaç: Fototerapi yenidoğanda indirekt hiperbilirübinemi 
tedavisinde etkin ve güvenilir bir yöntemdir. Yan etkileri arasında 
duktal düz kas dokusunda fotorelaksasyona bağlı olarak patent 
duktus arteriyozus (PDA) gelişmesi de bildirilmiştir. Vazodilatör 
prostaglandinler (PGE2 ve PGI2), fetal ve neonatal dönemde 
duktal açıklığı sağlayan en önemli moleküllerdir. Bu çalışmada 
fototerapi uygulanan prematüre bebeklerde duktal açıklık ve plaz-
ma PGE2 ve PGI2 düzeyleri arasındaki ilişki araştırılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma Eylül 2011-Mayıs 2012 tarihleri 
arasında prospektif olarak Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı 
Çocuk Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde izlenen ve 
yaşamın ilk yedi günü içinde fototerapi uygulanan prematüre 
bebekler (gebelik yaşı 27-34 hafta, doğum ağırlığı 750-2000 g) 
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n=1, %3.5) mevcuttu. MDI ve PDI skorları ile mekanik ventila-
törde kalış süresi arasında negatif yönde ilişki saptandı (r=-0.51, 
p=0.005 ve r=-0.39, p=0.03). Hastanede kalış süresi de PDI 
skoru ile negatif ilişkiliydi (r=-0.38, p=0.04).

Sonuç: Yenidoğan döneminde KVG yapılan bebeklerin orta-
lama 15 aylık değerlendirilmesinde antropometrik ölçümleri 
yaklaşık 1/3 oranında çok geri kalmaktadır. Mekanik ventilatörde 
kalma ve hastanede yatış süresi uzadıkça mental ve psikomotor 
gelişimsel indeksler de olumsuz etkilenmektedir. Bu bebeklere 
gerekli desteklerin yapılabilmesi için nörogelişimsel takipleri dik-
katle yapılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Kardiyovasküler girişim, yenidoğan, nörogelişimsel 
değerlendirme

PS105

PRETERM YENİDOĞANLARIN ANNE-BABALARINA 

VERİLEN CANLANDIRMA EĞİTİMİNİN ETKİNLİĞİ

 Dilek Kürkçü Güneş1,  Şehriban Aydın2,  Asuman Çoban2,  Özgül Bulut2, 
 Zeynep İnce2

1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 

İstanbul
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 

Neonatoloji Bilim Dalı, İstanbul

Amaç: Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde izlenen ve 
taburculuğa hazırlanan riskli yenidoğanların anne babalarına 
verilen teorik ve pratik canlandırma eğitiminin etkinliğinin 
değerlendirilmesi.

Yöntem-Gereçler: Çalışmaya alınan ebeveynlerin demog-
rafik özellikleri, eğitim durumları ve sosyoekonomik düzeyleri 
belirlendi. Bir yenidoğan hemşiresi tarafından Amerikan Pediatri 
Akademisi ve Amerikan Kalp Birliği’nin bebek canlandırması için 
ailelere yönelik hazırlamış olduğu eğitim materyali kullanılarak 
eğitim verildi. Eğitim öncesi ve sonrasında 5 soruluk bir test ile 
(toplam 10 puan) teorik bilgi ve eğitim sonrasında maket üzerinde 
beceri düzeyleri ölçüldü. Ebeveynler eğitimden 3, 6 ve 12 ay sonra 
çağrılarak teorik bilgileri tekrar sınandı.

Bulgular: Toplam 31 bebeğin anne-babasına eğitim verildi. 
Bebeklerin medyan gestasyon yaşı 29.5 hafta, doğum tartısı 1075 
g, hastanede kalış süresi 55 gündü. Ebeveynlerin %64.4’ü lise/
üniversite mezunuydu; 15’i üçüncü ay, 13’ü altıncı ay ve 7’si on 
ikinci ay değerlendirmesini tamamladı. Teorik testten alınan puan 
ortalamaları karşılaştırıldığında eğitim öncesi (3.7±1.6) ve sonrası 
(9.7±0.6) test puanları arasında anlamlı artış (p<0,001); eğitim 
sonrası test puanı (9.7±0.6) ile 3.ay (6.8±1.6) ve 6.ay (5.6±1.9) 
test puanları arasında anlamlı düşme saptandı (p=0,001). En 
çok unutulan iki bilginin kalp masajının uygulanacağı bölge ve 
kompresyon sayısı olduğu belirlendi. Vaka sayısının azlığı nede-
ni ile 12.ay sonuçları istatistiksel değerlendirmeye alınamadı. 
Ebeveynlerin öğrenim düzeyleri ile beceri düzeyleri arasında pozi-
tif korelasyon saptandı.

Sonuçlar: Çalışmamızda ebeveynlerin öğrenim düzeyi art-
tıkça beceri düzeylerinin arttığı ancak verilen bilgilerin üçüncü 
aydan itibaren unutulmaya başlandığı saptandı. Bu bulguların 
ebeveynlere verilecek bir canlandırma eğitimi programının plan-
lanmasında yol gösterici olabileceği kanısına varıldı.
Anahtar Kelimeler: canlandırma, ebeveyn, preterm

Sonuç: Yenidoğan yoğun bakım ünitesine sevkle alınan yeni-
doğan bebeklerde, YYBÜ’ye kabul sırasında neonatal mortalite-
nin öngörülmesinde MINT skorunun yüksek oranda belirleyi-
cilik özelliği olduğu tespit edilmiştir. Pratik, invaziv olmayan ve 
hızlı değerlendirme ile optimal veri elde edilecek skorlama sistem-
lerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla ileri çalışmalar 
yapılması gerektiği kanısına varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: MINT, SNAP-PE-II, Transport, yenidoğan

PS104

KARDİYOVASKÜLER GİRİŞİM UYGULANAN 

YENİDOĞANLARIN DÜZELTİLMİŞ 12-18. AYDA 

NÖROGELİŞİMSEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

 Nuran Üstün1,  Neşe Onat1,  Dilek Dilli1,  Ayşegül Zenciroğlu1,  Murat Koç3, 
Senem Özgür2,  Serdar Beken1,  Nurullah Okumuş1

1Dr Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi Yenidoğan 

kliniği, Ankara
2Dr Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Pediatrik Kardiyoloji, Ankara
3Dr Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Kardiyovasküler Cerrahi 

Bölümü, Ankara

Giriş: Konjenital kalp hastalıklarının (KKH) yaklaşık üçte 
biri yenidoğan döneminde kardiyovasküler girişim (KVG) gere-
kir. Bu çalışmada, yenidoğan döneminde KVG uygulanan bebek-
lerin 12-18. ayda nörogelişimsel değerlendirilmesi amaçlandı.

Yöntem: Hastanemizde, Mart 2011-Ocak 2012 tarihlerin-
de 75 yenidoğana KVG girişim uygulandı. Hastane mortalitesi 
(n=23) %30.6 idi. İzlemde 7 olgu (%9.3) kaybedildi. Çoğunun 
şehir dışından ve kırsal kesimden olması gibi sosyal nedenlerle 52 
hastanın 17’si (%32.6) izleme alınamadı. Toplam 28 olgu (%37.3) 
düzeltilmiş 12-18. ayda nörogelişimsel açıdan değerlendirildi. 
Olguların demografik ve klinik özellikleri kaydedildi. Tüm olgu-
lara Bayley ölçeği (Bayley Scales of Infant Development –Second 
Edition (BSID-II) scale) uygulandı. Mental (MDI) ve psikomo-
tor gelişimsel indeks (PDI) skorları hesaplandı.

Bulgular: Çalışmaya alınan 28 hastanın ortanca gebelik 
haftası ve doğum ağırlığı sırasıyla 39 hafta (34-41) ve 3080 gram 
(1950-4350), erkek oranı %64.3 idi. En sık tanılar; aort koark-
tasyonu (n=10, %35.7), pulmoner atrezi (n=6, %21.4) ve büyük 
arter transpozisyonuydu (n=4, %14.2). Girişim öncesi ortanca 
SpO2 %84.5 (65-96) idi. Girişim öncesinde olguların 4’ünde 
(%14.2) ani kollaps, 3’ünde (%10.7) hipotoni, 2’sinde (%7.1) 
konvülziyon gözlendi, 7 olguda (%25) kraniyel ultrasonografide 
minimal patoloji saptandı. Ortanca girişim yaşı 12 (2-30) gündü. 
En sık uygulanan girişimler Blalock-Taussig şant (n=10, %35.7), 
koarktasyon tamiri (n=10, %35,7) ve arteriyel switch (n=4, 
%14.2) idi. Girişim sonrası izlemde hastaların 4’ünde (%14.2) 
>grade 2 intrakraniyel kanama, 3’ünde (%10.7) konvülziyon 
gözlendi. Olguların ortanca mekanik ventilatörde kalış ve yoğun 
bakımda yatış süreleri sırasıyla 6.5 (2-29) ve 41 (13-129) gündü. 
Hastalar ortanca 14.5 ayda (12-18) değerlendirildi. Bu dönemde 
ortanca oksijen saturasyonu %86 (74-97) idi. Ortanca anne yaşı 
29 yıl (23-39) iken, eğitimi 14 (%50) annede ilkokul düzeyindey-
di. Büyüme değerlendirmesinde; baş çevresi 10 olguda (%35.7), 
vücut ağırlığı 14 olguda (%28) ve boy 12 olguda (%42.8) <3 
persentildi. Ortanca MDI ve PDI puanları sırasıyla 93 (65-119) 
ve 84 (41-131) belirlendi. Toplam 15 (%53.5) olguda nöroge-
lişimsel gerilik (minimal; n=4, %14.2, orta; n=10, %35.7, ağır; 
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YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE YATAN MEKANİK 

VENTİLE HASTALARDA TRANSKUTAN VE KAPİLLER 

KAN YOLUYLA KARBONDİOKSİT ÖLÇÜMLERİNİN 

KARŞILAŞTIRILMASI; ÖN SONUÇLARIMIZ

 Meltem Karabay1,  Ayla Günlemez2,  İlkay Er2,  Ayse Sevim Gökalp2

1Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji 

Bilim Dalı.
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji 

Bilim Dalı.

Giriş: Mekanik ventile bebeklerde kan gazı ölçümleri önem-
lidir. Sık kan gazı izlemi gerektiren yenidoğan bebeklerde oksijen 
düzeyi devamlı olarak pulseoksimetre ile izlenirken, karbon-
dioksit düzeyleri bir çok merkezde arteriyel kan gazı (PCO2) 
yanında kapiller kanda CO2 (CCO2) ölçümü ile de izlenebil-
mektedir. Ancak kapiller kan gazı alınması da invaziv bir yöntem-
dir. Transkutan karbondioksit monitorizasyonu (TcPCO2) ise 
deriden CO2 ölçümüne dayanan noninvaziv ve devamlı ölçüm 
yapılabilen bir tekniktir. TcPCO2 yöntemi ciltten doku karbon-
dioksitinin ekilibrasyonu ve temaslı elektrolit solusyonunda pH 
değişikliğine paralel olarak üretilen elektrik yükünün ölçümü 
esaslarına dayanır. Bu çalışmada Yoğun Bakım ünitemizde yatan 
mekanik ventile bebeklerde CCO2 ve TcPCO2 yöntemleriyle 
elde edilen sonuçların karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Yöntem veriler: Bu çalışmadan elde edilen veriler 2013 –Ocak 
döneminde KOU yeni doğan yoğun bakım ünitesinde yatan, 
mekanik ventile bebeklerin CCO2 ve TcPCO2 ölçümlerinden 
retrospektif yöntemle elde edilmiştir. 

Ölçümler: TcPCO2 ölçümü bebeğin göğüs bölge derisine 
TCM4-Radiometer marka cihazın probu yapıştırılarak ölçüldü. 
Kapiller ölçümler ise eş zamnlı olarak ABL 700 series Radiometer 
marka cihazla topuktan alınan kapiller kanla ölçüldü. Elde edilen 
veriler MS Excell veri tabanına kaydedildi. 

İstatistik: İstatistiki analizde kalitatif verilerin karşılaştırılma-
sında ki kare analizi ve kantitatif değişkenler için T test kullanıldı. 
Veriler Epi-Info ver 6.0 paket programı kullanıldı. P değeri <0.05 
anlamlı olarak kabul edildi.

Kırmızı: Transkutan ölçüm Mavi: Kapiller ölçüm

Şekil 1. Her iki yöntemle elde edilen ölçümlerin karşılaştırılması

Sonuçlar: Çalışmaya 15 hastanın farklı zamanlarda yapılan 
31 TcPCO2 ve CCO2 ölçümü dahil edildi. Hastaların ortalama 
gebelik yaşı 31,5 hafta, ortalama ağırlığı 1456 gr. idi. Hastalardan 
elde edilen ortalama TcPCO2 değeri 45,29 ve CCO2 değeri 

PS106

NEONATAL SEPSİS: TEDAVİ FARKLILIĞI OLUMSUZ 

ETKİ YARATIYOR MU?

 Zeynep Eras1,  Evrim Alyamaç Dizdar2,  Hatice Tatar Aksoy2,  Nilüfer Güzoğlu2, 
 Gözde Kanmaz2,  Gökçe Baykal Altunkaya1,  Arzu Akdağ2,  Uğur Dilmen3

1Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gelişimsel Pediatri Ünitesi
2Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği
3Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi YenidoğanKliniği / Yıldırım 

Beyazıt Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Giriş: Neonatal sepsis, yaşamın ilk ayında sistemik enfeksiyon 
bulgularının olduğu ve uygun antimiktobial tedavilere rağmen 
önemli oranlarda mortalite ve morbiditeye sebep olan bir klinik 
sendromdur. Immunoterapi, neonatal sepsis tedavisinde antibiyo-
tik tedavisine ek olarak ortaya çıkmış yardımcı tedavi yöntemidir. 
Neonatal sepsisin uzun dönem sonuçlar üzerine etkilerini ortaya 
koyan bir çok çalışma olmasına karşın kullanılan değişik tedavi 
rejimlerinin nörolojik ve gelişimsel sonuçları nasıl etkilediği konu-
sundaki bilgilerimiz yetersizdir.

Amaç: Bu çalışmada neonatal sepsis tedavisinde kullanılan 
farklı tedavi rejimlerinin prematüre bebeklerin düzeltilmiş 18-24.
aylarındaki nörolojik ve gelişimsel sonuçlar üzerine etkilerinin 
karşılaştırılması planlanmıştır. 

Metod: Çalışmamızda 2008-2009 yılları arasında hastane-
mizde doğan, doğum ağırlığı <=32 hafta olan, neonatal sepsis 
tanısı ile tedavi gören prematüre bebekler değerlendirmeye alın-
mıştır. Tedavi rejimine göre hastalar 4 gruba ayrılmıştır. Tek başına 
antibiyotik tedavisi alan bebekler Grup 1, antibiyotik tedavisine 
ek olarak pentaglobulin alan bebekler Grup 2, antibiyotik teda-
visine ek olarak pentoksifilin alan bebekler Grup 3 ve antibiyotik 
tedavisine ek olarak pentaglobulin ve pentoksifilin tedavilerini 
birlikte alan bebekler Grup 4’ü oluşturmuştur. Düzeltilmiş 18-24. 
aylarında çocuklarınher 4 grupta yer alan çocukların nörolojik 
muayeneleri ve “Bayley Bebekler için Gelişimsel Değerlendirme 
Ölçeği II” ile gelişimsel değerlendirmeleri yapılmıştır.

Bulgular: Grup 1’de 44 bebek, grup 2’de 30 bebek, grup 3’de 
29 bebek ve grup 4’de 27 bebek olmak üzere toplam 130 bebek 
değerlendirilmiştir. Gruplar arasında ortalama doğum ağırlığı 
ve gestasyonel hafta açısından anlamlı farklılık saptanmamıştır 
(p=0.928 ve p=0.959). Benzer olarak perinatal değişkenler içe-
risinde yer alan düşük apgar skoru, mekanik ventilasyon >5 gün, 
Grade 3-4 intrakraniyal kanama, hipoglisemi, patent duktus arte-
riozus, nekrotizan enterokolit ve prematüre retinopatisi oranları 
tüm gruplarda benzer bulunmuştur. Grupların düzeltilmiş 18-24.
aydaki ayrıntılı değerlendirmede ise serebral palsi ve gelişimsel 
alanda sorun olma oranları arasında gruplar arasında anlamlı fark 
saptanmamıştır (p=0.952, p=0.559 ve p=0.637).

Tartışma: Çalışmamızda neonatal sepsis tedavisinde kullanı-
lan farklı tedavi seçeneklerinin uzun dönem nörolojik ve gelişim-
sel sonuçlar üzerine etkilerinin benzer olduğu göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: preterm, neonatal sepsis, nörolojik sonuçlar, gelişimsel 
sonuçlar



184

P O S T E R  B İ L D İ R İ L E R

21.  Ulusal  Neonatoloji  Kongresi

gündür. Annelerin %75’ i gebelik sırasında problem yaşamıştır 
(Hipertansiyon: %30, Erken doğum tehdidi: %20)

Sosyo - demografik özellikleri benzerlik gösteren çalışma ve 
kontrol grubu annelerinde Kanguru bakımı uygulayan annelerin 
maternal bağlanma ölçek puan ortalaması 101±2(95-104) olarak 
bulunurken, kanguru bakımı uygulamayan annelerin maternal 
bağlanma ölçek puan ortalaması 91±8 (74-104) olarak bulun-
muştur (p< 0.05).

Sonuç: Kanguru bakımı uygulayan annelerin kanguru bakımı 
uygulamayan annelere göre maternal bağlanma ölçeği puan orta-
lamasının daha yüksek olduğu görülmüştür. Buna bağlı olarak 
annelerin kanguru bakımı uygulamalarının maternal bağlanmayı 
olumlu etkilediği söylenebilmektedir.
Anahtar Kelimeler: kanguru bakımı, maternal bağlanma, prematürite
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YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE 2010-2013 

YILLARI ARASINDA NOZOKOMİYAL KAN AKIMI 

ENFEKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

 Nuran Üstün1,  Dilek Dilli1,  Gönül Tanır2,  Serdar Beken1,  Ayşegül Zenciroğlu1, 
 Nurullah Okumuş1

1Dr Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi Yenidoğan 

kliniği, Ankara
2Dr Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü, 

Ankara

Giriş: Nozokomiyal kan akımı enfeksiyonları yenidoğan 
yoğun bakım ünitelerinde (YYBÜ) önemli bir mortalite ve mor-
bidite nedenidir. Bu çalışmada Dr. Sami Ulus Kadın Doğum ve 
Çocuk Hastalıkları Hastanesi YYBÜ’nde 3 yıllık sürede (2010-
2013) görülen kültür pozitif nozokomiyal enfeksiyonlar ve anti-
biyotik duyarlılık durumlarının belirlenmesi amaçlandı.

Yöntem: Ocak 2010-Ocak 2013 tarihleri arasında YYBÜ’de 
görülen kanıtlanmış nozokomiyal sepsis olguları değerlendirildi. 
Olguların demografik ve klinik özellikleri ile birlikte yatış süresi 
ve yapılan invazif girişimler kaydedildi. Kan kültüründen izole 
edilen organizmaların olguların yatış tanısı ve gestasyon yaşına 
göre dağılımı, antibiyotik duyarlılık durumu ve mortalite oranları 
belirlendi.

Bulgular: Çalışma periyodunda, 87’si prematüre toplam 144 
olguda 179 kan kültürü pozitif nozokomiyal enfeksiyon atağı 
değerlendirildi. Olguların 72 si (%50) kız, ortalama doğum 
ağırlığı 2184±969 gram idi. En sık yatış tanıları prematürite 
(n=63,%43.4), konjenital kalp hastalığı (n=51,%35.1; kardiyo-
vasküler girişim yapılan hasta, n=36, %25 ) ve perinatal asfiksi 
(n=6,%4.1) idi. Ortanca yatış günü 48 (5-210) gündü. Gram 
negatif bakteriler %45.9 (n=80) oranında, gram pozitif bakteriler 
%29.3 (n=51) ve kandida türleri %24.7 (n=43) oranında tesbit 
edildi. En sık saptanan gram negatif etkenler Pseudomonas türleri 
(n=19), Brevindomonas vesicularis (n=16) ve Burkholderia türle-
ri (n=14) idi. Gram pozitif etkenler ise koagülaz negatif stafilokok 
(n=23), Streptokokus Viridans (n=11) ve Enterokok (n=11) 
türleri idi. Gram negatif sepsis gelişimi oranı konjenital kalp 
hastalarında (%58.3 ve %47.6), kandida sepsisi ise prematürelerde 
(%22.2 ve %5.6) anlamlı olarak daha yüksek saptandı (p<0.05).

Mekanik ventilatör desteği 97 (%67.4), santral venöz kate-
terizasyon 80 (%55.6), total parenteral beslenme 73 (%50.6) 
ve göğüs tüpü 14 ( %9.7) olguda uygulanmıştı. Gram pozitif 
sepsis olgularında santral venöz kateter girişim varlığı diğer 

44,58 olarak saptandı ( T test =0,27, P>0,05). Hastalardan iki 
ölçümle elde edilen sonuçlar şekil 1 de sunulmuştur. 

Yorum: Sınırlı sayıda vaka ile gerçekleştirdiğimiz bu çalışma-
da TcPCO2 ve CCO2 ölçüm yöntemleri arasında fark saptanma-
dı. TcPCO2 yönteminin invazif olmaması hasta ve çalışan güven-
liği açısından olumludur. Ancak TcPCO2 yöntemiyle ölçümünde 
beklenme gereksinimi (yaklaşık 15-20 dk), beklemeler sırasında 
elektrodun cilt hasarına neden olabilmesi, periferik perfüzyon 
bozukluğunda hatalı sonuçlara neden olabilmesi dezavantajlarıdır. 
Çalışma süresince hastalarımızda elektroda bağlı sorun yaşanma-
dı. Ventilatörde izlenen ve sık kan gazı takibi gereken yenidoğan-
larda aralıklı arteriyel kan gazı ölçümü ile birlikte, karbondioksit 
düzeyinin sürekli izlemi için TcPCO2 monitörü de CCO2 yerine 
güvenle kullanılabilir.
Anahtar Kelimeler: Mekanik ventilasyon, Transkutanöz, Kapiller ölçüm, 
Karbondioksit
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PREMATÜRE BEBEKLERDE KANGURU BAKIMININ 

MATERNAL BAĞLANMAYA ETKİSİ

 Emine Serap Sarıcan1,  Nazan Tuna Oran1,  Nalan Baltacı2,  Berna Atalay1, 
 Mehmet Yalaz2,  Özge Altun Köroğlu2,  Nilgün Kültürsay2

1Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu, Ebelik Bölümü
2Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı

Amaç: Bu çalışma ile prematüre bebeklerde kanguru bakımı-
nın maternal bağlanmaya etkisini değerlendirmek amaçlanmıştır.

Yöntem: Prematüre bebeklerde kanguru bakımının mater-
nal bağlanmaya etkisini değerlendirmek amacıyla yapılan eğitsel 
müdahaleli deneysel tipte bir araştırmadır. Araştırma Kasım 
2011/ Kasım 2012 tarihleri arasında Yenidoğan Yoğun Bakım 
Ünitesi’ nde yatan ve çalışmaya dahil edilme kriterlerini sağlayan 
prematür bebekler (DA <2000 gr, DH < 36 hft) ve annelerinde 
yapılmıştır. Araştırmada çalışma grubundaki annelere (n=20) 
kanguru bakımı eğitimi verilmiştir ve anneler bebeklerine kan-
guru bakımı uygulamışlardır. Kontrol grubu (n=20) ise kanguru 
bakımı eğitimi almamış ve kanguru bakımı uygulamamışlardır. 
Araştırma verilerini toplamada gruplar için düzenlenmiş sosyo- 
demografik veri formu, kanguru bakımı izlem formu ve geçerlik 
güvenirlik çalışması yapılan ve Türkçe’ ye uyarlanan “ Maternal 
Bağlanma Ölçeği” kullanılmıştır. Bebekler taburcu olana kadar ve 
taburculuk sonrası 1. ayda izlemleri yapılmış ve maternal bağlan-
ma ölçeği taburculuk sonrası 1. ayda uygulanmıştır. Araştırmadan 
elde edilen verilerin analizi bilgisayarda Statistical Package for 
Social Science (SPSS) 16.0 paket programında sayı- yüzde 
dağılımları Mann-Whitney U testi, ki-kare analizleri yapılarak 
gerçekleştirilmiştir.

Bulgular: Analizler sonucunda araştırmanın çalışma grubunda 
yer alan annelerin yaş ortalaması 32±5 (20-42) dir. Bebeklerin 
doğum haftaları ortalama 32±2 hafta (28-36), bebeklerin hastane-
de kalma günü ortalama 30±8 gün olarak bulunmuş ve anneler yatış 
sürelerinin 15 günü kanguru bakımı uygulamışlardır. Annelerin 
%20’ si kanguru bakımı ile daha önceden bilgi sahibi olduklarını 
belirtmişlerdir. Annelerin %80’ i gebelik sırasında problem yaşa-
mıştır ( Hipertansiyon: %35, Erken doğum tehdidi: %25). Kontrol 
grubununun yaş ortalaması ise 31±3 (22-40) ve bebeklerinin 
doğum haftaları ortalama 32±2 (28-36), yatış süresi ortalama 40±7 
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değer %88,1 olarak bulunmuştur. Sağlık Bakanlığı’nın işitme 
taraması için son önerisi yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde 
sadece ABR yapılmasıdır. Tarama testi sonuçlarımız da bu veri-
leri desteklemektedir ve ünitemizde bu öneriler doğrultusunda 
tüm yatmakta olan hastalara taburcu olmadan önce ABR testi 
uygulanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: yenidoğan, işitme, tarama

Tablo 1. Ünitemizin işitme tarama testi sonuçları
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YENİDOĞAN SEPSİSİNDE TROMBOELASTOGRAM, 

TROMBİN JENERASYON TESTİ, TROMBOSİTOPENİ VE 

ORTALAMA TROMBOSİT VOLÜMÜNÜN YERİ

 Sema Tanrıverdi1,  Özge Altun Köroğlu1,  Can Balkan2,  Özgün Uygur1, 
 Mehmet Yalaz1,  Nilgün Kültürsay1

1Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim 

Dalı
2Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik 

Hematoloji Bilim Dalı

Amaç: Trombosit sayısındaki düşüklük ve ortalama trombosit 
volümündeki (MPV) yükseklik yenidoğanlarda sepsisin göster-
gesi olabilir. Sepsiste gözlenen koagulasyon bozuklukları nede-
niyle koagülasyon testleri de yaygın olarak kullanılmaktadır. Son 
yıllarda koagulopatiyi değerlendirmek için koagulasyonun tüm 
fazlarında plazma faktörleri ve trombositlerin etkisini gösteren 
tromboelastogram (TEG) ve trombin oluşumu üzerine bilgi veren 
trombin jenerasyon testi (TGA) yararlanılmaktadır. Bu çalışma-
da, tromboelastrogram, trombin jenerasyon testi, trombosit sayısı 
ve trombosit volümündeki değişikliklerin sepsisin erken tanınma-
sındaki etkinliklerinin ortaya konması amaçlanmıştır.

Yöntem: Nisan 2011-Nisan 2012 arasında sepsis düşünülerek 
tetkik ve tedavi edilen 103 bebek çalışmaya alındı. Hipertermi, 
hipotermi, taşikardi, takipne, hepatomegali, abdominal distansi-
yon, apne, hipotoni, lökositoz, lökopeni, CRP yüksekliği tanıda 
destekleyici kriterler olarak kabul edildi. Sepsis dönemi başlangı-
cında antibiyotik tedavisi başlanırken ve tedavi tamamlandıktan 
48 saat sonra trombosit sayısı, trombosit volümü, PZ, aPTZ, 
fibrinojen, D-dimer, TEG ve TGA ölçümleri yapıldı. 

Bulgular: Çalışmaya alınan toplam 103 bebeğin 36’sı term, 
67’si ise pretermdi. Ortalama gestasyonel yaş 33,60 ± 4,68 hf (25-
40 hf ), ortalama doğum ağırlığı 2123,96 ± 1116,25 gr (700-4800 
gr) olarak bulundu. Çalışmaya alınan hastalar klinik ve laboratu-
var bulgularına göre 2 gruba ayrıldı: Grup1: sepsis şüphesi(kan 
kültürü negatif ve Töllner skoru <5), Grup2: sepsis(kan kültürü 

mikroorganizmalara göre anlamlı olarak yüksek saptandı (%74.4 
ve %25.6, p<0.05).

Nozokomiyal enfeksiyon nedeniyle eksitus olan olgu sayı-
sı 22 (prematüre: n=9, %14.2, konjenital kalp hastası: n=10, 
%19.6, konjenital anomali: n=3, %42.8), mortalite hızı %15.2 idi. 
Eksitus olgularında sepsis nedeni olarak gram negatif bakteriler 
daha fazla görülmekle birlikte (n=10, %45.5), etkenler arasında 
anlamlı fark yoktu (p=0.7). Gram negatif bakterilerde ampisilin 
direnci %100, gentamisin %72, sefotaksim %88, amikasin %25, 
karbapenem direnci %60 idi. Gram pozitif bakterilerde antibiyo-
tik direnci penisilin %98, klindamisin %66.6 idi. Metisilin direnci 
%86.9, glikopeptid direnci %35 oranında saptandı.

Sonuç: Yenidoğan yoğun bakımındaki teknolojik ve medikal 
ilerlemeler sonucu düşük doğum ağırlıklı ve konjenital anomalili 
bebeklerin yaşama oranı artmıştır. Bununla birlikte hastanede 
yatış süresinin uzaması ve invazif girişimler nozokomiyal enfeksi-
yon riskini artırmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Nozokomaiyal kan akımı enfeksiyonu, nozokomiyal sepsis, 
neonatal sepsis, bakteremi

PS110

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTEMİZDE YATAN 

BEBEKLERİN İŞİTME TARAMA TESTİ SONUÇLARI

 Özgün Uygur1,  Sema Tanrıverdi1,  Mehmet Yalaz1,  Aslı Akay1,  Nazmiye Can1, 
 Serpil Deniz1,  Özge Altun Köroğlu1,  Fatih Öğüt2,  Nilgün Kültürsay1

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim 

Dalı, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir

Giriş: Doğumsal işitme kaybı mevcut teknoloji sayesinde 
erken dönemde tarama programı ile tanı konabilen, erken tedavi 
ile gelişimsel gecikmenin önlenebildiği ve %2 insidansı ile yeni-
doğan döneminde taranan tüm doğumsal anomalilerden daha sık 
görülen bir bozukluktur. Bu nedenle, tüm yenidoğanların ilk bir 
ay içinde taranması, işitme kaybının ilk üç ayda doğrulanması ve 
işitme kaybı olan olgulara da ilk altı ay içinde gerekli müdahalenin 
yapılması önerilmiştir. Bu çalışmada yenidoğan ünitemizde yatan 
olguların işitme taraması sonuçları incelenmiştir.

Materyal-Metod: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Yenidoğan 
Yoğun Bakım Ünitesi’ne (3. ve 2.Düzey) Nisan 2010-Aralık 2012 
tarihleri arasında yatan olguların kayıtları incelendi. Olgulara 
yatışı sırasında deneyimli ve yetkili üç hemşire tarafından 
Transient Evoked Ototakustik Emisssions (TOAE) testi yapıl-
dı. Taburculuk öncesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı’ndan 
Auditory Brainstem Responses (ABR) testi yapıldı veya test için 
randevu alınarak sonuçları takip edilerek kaydedildi.

Bulgular: Toplam 571 olgunun kayıtları incelendi. TEOAE 
testinin tek başına 290 olguya yapıldığı, 8 olguya ise sadece 
ABR yapıldığı, kalan 274 olguya ise her iki testin de uygulandığı 
saptandı. Ünitemizde yapılmış olan tarama testlerinin sonuçları 
aşağıdaki tabloda özetlenmiştir (Tablo-1).

Sonuç: Çalışmamızda yenidoğan ünitemizden taburcu olma-
dan olgulara TEOAE testi uygulanması hedeflenmiş ve %98,5 
olguya TEOAE testi yapılmıştır. Ancak izlemde ABR testi-
nin taburcu olduktan sonra yaklaşık %50 olguda eksik olduğu, 
ABR yapılan %50 olgunun beşte birinde TEOAE testinin anor-
mal olmasına karşın ABR testinin normal olduğu saptanmıştır. 
ABR’ye göre değerlendirildiğinde TOAE için özgüllük %74,2, 
duyarlılık %48,9, pozitif prediktif değer %27,2, negatif prediktif 
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arasında (27.5±2.3) değişen toplam 81 hasta değerlendirilmiş-
tir. Tidal volüm(Vt), MV, f ve f/Vt indekslerinin ROC analizi 
sonucu başarılı ekstübasyonu tahmin güçlerinin olmadığı saptan-
mıştır. Değerlendirilen diğer indekslerden (MAP×FiO2)/SaO2 
oranının orta düzeyde bir tahmin gücüne (ROC eğrisi altında 
kalan alan (AUC) 0.76, P=0.007) sahip olduğu, bu indeks için 
en iyi kesme değer kullanıldığında sensitivite(Se), Spesifite(Sp), 
pozitif prediktif değer(PPD) ve negatif prediktif değer(NPD) 
sırasıyla; %71,%70,%94 ve %25 bulunmuştur. Benzer şekil-
de MAP×FiO2 indeksinin de orta düzeyde bir tahmin gücü 
olduğu saptanmıştır(AUC:0.75, P=0.011, Se:%76,Sp:%60, 
PPD:%90, NPD:%33). Aksine, [(f/Vt)×(MAP×FiO2)/SaO2] 
indeksinin ekstübasyonu tahminde zayıf bir güce sahip olduğu 
görülmüştür(AUC:0.58 ve P=0.39).

Yorum: Farklı ventilasyon desteği alan preterm bebeklerin 
ekstübasyonu öncesinde kullanılan oksijen parametreleri ekstü-
basyon başarısını tahmin etmede faydalı olabilir. Bununla birlikte 
ventilasyon ve ventilasyon-oksijenizasyon parametrelerinin kom-
binasyonu ile oluşturulan indekslerin weaning sonuçlarını tahmin 
gücü zayıftır. Ekstübasyona hazır oluşu doğru belirleyebilecek 
yeni kriterlerin oluşturulması için daha fazla çalışmaya ihtiyaç 
vardır.
Anahtar Kelimeler: Ekstübasyon başarısı, mekanik ventilasyon, preterm bebek

PS113

PRETERM BEBEKLERDE TROMBOSİT PARAMETRELERİ 

VE İNTRAVENTRİKÜLER KANAMA İLİŞKİSİ

 Fatma Nur Sarı1,  Ramazan Özdemir1,  Evrim Alyamaç Dizdar1,  Sadık Yurttutan1, 
 Nurdan Uraş1,  Şerife Suna Oğuz1,  Uğur Dilmen2

1Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Ankara İli 1.Bölge Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim 

ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Ünitesi, Ankara
2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 

Ankara

Amaç: Preterm bebeklerde intraventriküler kanama (İVK) 
etyolojisinde birçok faktör etkili olup, risk faktörleri arasında aşırı 
düşük doğum ağırlıklı olma, patent duktus arteriosus, sepsis ve 
mekanik ventilasyon sayılmaktadır. Ayrıca trombosit parametre-
lerinin de İVK etyolojisinde etkili olabileceğine dair veriler elde 
edilmiştir.

Çalışmamızda İVK’sı olan bebeklerin trombosit sayı ve özel-
liklerinin retrospektif olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Yenidoğan yoğun bakım kliniğimizde Mart 2009-
Ekim 2010 tarihleri arasında izlenen ve İVK’sı olan 321 bebeğin 
klinik özellikleri, trombosit sayısı ve diğer trombosit parametre-
leri (mean platelet volume (MPV), platelet distribution width 
(PDW)) geriye dönük olarak incelendi.

Bulgular: Çalışmaya alınan bebeklerin ortalama gestasyonel 
haftası 28,1±2,1 hafta ve doğum ağırlığı 1091±279 gram idi. 296 
(%92,2) bebekte evre 1-2, 25 (%7,8) bebekte evre 3-4 İVK vardı. 
Postnatal 1. günde ve tanı anında bakılan trombosit sayıları evre 
3-4 kanaması olan olgularda evre 1-2 kanaması olanlara göre daha 
düşük bulundu (sırasıyla p=0,029 ve p=0,004). Ancak MPV ve 
PDW değerleri arasında istatiksel olarak anlamlı fark bulunmadı. 
Postnatal 1. gün ve tanı anında trombositopenisi olan olgularda 
evre 3-4 kanama sıklığının daha fazla olduğu görüldü (sırasıyla 
p=0,046 ve p=0,011).

pozitif ve/veya Töllner skoru >5). Antibiyotik tedavisi başlanır-
ken ve tedavi kesildikten 48 saat sonra yapılan tetkikler gruplar 
arasında karşılaştırıldığında; Grup 2’de trombosit sayısının, olu-
şan pıhtının gücünü gösteren TEG MA ve angle değerlerinin 
daha düşük; MPV, CRP, pz, inr, TGA lagtime ve tail değerlerinin 
ise daha yüksek olduğu görüldü (tüm p değerleri<0.05). 

Tüm parametrelerde tedavi öncesi ve sonrası gözlenen deği-
şiklikler değerlendirildiğide; Grup 1’de trombosit sayısında yük-
selme, MPV ve CRP’de düşme; Grup 2’de trombosit sayısında, 
TEG MA ve angle değerlerinde yükselme, MPV, CRP, pz, 
ptz, inr ve TGA lagtime değerlerinde düşme görüldü (tüm p 
değerleri<0.05). 

Sonuç: Çalışmamızda sepsis tanısı alan hastalarda, septik ata-
ğın başlangıcında MPV artışı ve koagulasyon profilinde dissemine 
intravaskuler koagulasyona gidiş ile uyumlu olarak yorumlanan 
değişiklikler bulunmuştur. Sepsis tablosunda trombosit sayısın-
daki düşüşle birlikte MPVde artış gözlense de, TEG ile yapılan 
fonksiyonel değerlendirme, bu değişikliklerin net etkisinin oluşan 
pıhtı gücünde belirgin azalmayla sonuçlandığını göstermektedir. 
Güncel trombosit transfüzyon önerileri; trombositlerin sadece 
sayısal değil volüm olarak da değerlendirilmelerini önermekte, ve 
bu iki parametreden yola çıkarak eşik değerler belirlenmektedir. 
TEG gibi hızlı bir test ile sağlanacak fonksiyonel değerlendirme 
de trombosit transfüzyon tedavileri düzenlenirken faydalı olabilir.
Anahtar Kelimeler: sepsis, yenidoğan, hematoloji, trombosit

PS112

BASİT VENTİLASYON VE OKSİJENİZASYON 

İNDEKSLERİ ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI 

PRETERMLERDE BAŞARILI EKSTÜBASYONU TAHMİN 

EDEBİLİR Mİ?

 Hasan Özkan,  Ali Haydar Sever,  Nuray Duman,  Abdullah Kumral,  Burçin 
İşcan,  Meltem Koyuncu Arslan
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan 

Bilim Dalı,İzmir

Prematüre bebeklerde ekstübasyon başarısızlığı sıktır. 
Genellikle ekstübasyon kararı klinik kararlar temelinde veri-
lir. Hastanın ekstübasyona hazır olduğunun kesin tahminini 
yapabilecek yöntemler henüz belirlenmemiştir. Bilgilerimize 
göre literatürde farklı ventilatör desteği almakta olan preterm 
bebeklerde ekstübasyona hazır oluşu araştıran çalışma mevcut 
değildir.Çalışma farklı ventilasyon desteği alan ÇDDA preterm-
lerde weaning denemesinin sonunda tidal volüm (Vt), solu-
num sayısı (f ), dakika volümü (MV), f/Vt oranı, [ortalama 
hava yolu basıncı(MAP)×inspire edilen fraksiyone oksijen 
(FiO2)]/Oksijen saturasyonu(SaO2) oranı, MAP×FiO2 ve [(f/
Vt)×(MAP×FiO2)/SaO2] indekslerinin başarılı ekstübasyonu 
tahmin değerini değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

HASTA VE Yöntem: Retrospektif kohort dizayn çalışma 
eylül 2009- Mart 2012 tarihleri arasında yoğun bakım ünitemi-
ze yatmış, gestasyon yaşı <=32 hafta, doğum ağırlığı <=1500 
gr ve 24 saatten uzun süren mekanik ventilasyon gereksinimi 
olan hastaların dosya kayıtları incelenerek gerçekleştirilmiştir. 
Ekstübasyon başarısızlığı 72 saat içinde reentübasyon ihtiyacı 
olarak tanımlanmıştır.

Sonuçlar: Doğum ağırlıkları 480 ile 1500 gr 
arasında(ort±SD;1013±291) ve gestasyon yaşları 22 ile 32 hafta 
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YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE İZLENEN 

>= 34 GESTASYONEL HAFTA BEBEKLERDE AKUT 

SOLUNUM YETERSİZLİĞİ VE SÜRFAKTAN TEDAVİSİ: 

ÖN RAPOR

 İsmail Kürşad Gökce1,  Sema Arayıcı1,  Evrim Alyamaç Dizdar1,  Sadık Yurttutan1, 
 Fatma Nur Sarı1,  Uğur Dilmen2

1Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Ankara ili 1.Bölge Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim 

ve Araştırma Hastanesi. Yenidoğan Kliniği, Ankara
2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 

Ankara

Giriş: Sürfaktan tedavisinin çok düşük doğum ağırlıklı bebek-
lerde oksijenizasyonu düzelttiği, mekanik ventilasyon süresini 
kısalttığı ve sağ kalım oranlarını artırdığı bilinmektedir. Ancak 
sürfaktan tedavisinin term ve geç preterm bebeklerin respiratuar 
distres sendromu (RDS) dışı akciğer hastalığındaki etkinliği net 
değildir.

Amaç: Bu çalışmada term ve geç preterm bebeklerde sürfak-
tan tedavisinin endikasyonlarını ve oksijen gereksinimine olan 
etkisini değerlendirdik.

Yöntem: Ocak 2009 ile Mayıs 2012 tarihleri arasında RDS 
ve RDS dışı nedenlerle sürfaktan tedavisi alan toplam 105 term ve 
geç preterm bebek retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların 
demografik özellikleri, sürfaktan tedavi endikasyonu ve ventilas-
yon desteğinin tipi kayıt edildi. Hastaların sürfaktan tedavisinden 
önceki ve 6 saat sonraki ventilatör parametreleri ve FiO2 ihtiyaç-
ları değerlendirildi.

Sonuçlar: Ortanca gebelik haftası 35 hafta (34-42) ve ortan-
ca doğum ağırlığı 2640 gr (1640-4460) idi. Hastaların %46,6’sı 
RDS, %26,6’sı konjenital pnomoni, %11,4‘ü mekonyum aspiras-
yon sendromu, %5,7’si konjenital diyafram hernisi, %3,8’i hidrops 
fetalis ve %5,7’si pulmoner hipoplazi tanısıyla sürfaktan tedavisi 
aldı. Konjenital pnomoni tanısı alan 28 bebeğin sürfaktan sonrası 
6. saatteki FiO2 ( %75 ve %49, p<0,01) ve ekspiryum sonu pozi-
tif basınç (PEEP) (5,5 ve 5,07 p=0,029) ihtiyacı anlamlı azaldı. 
Konjenital pnomoni haricindeki RDS dışı akciğer hastalığı olan 
bebeklerde sürfaktan öncesi ve sonrası FiO2 ve PEEP ihtiyacında 
anlamlı azalma saptanmadı. 105 hastanın 20’si sürfaktan uygu-
lanmasına karar verildiği dönemde konvansiyonel ventilasyonun 
yetersiz kalması nedeniyle yüksek frekanslı osilatör ventilatörde 
(YFOV) izleniyordu. Bu hasta grubunda sürfaktan sonrası 6. saat-
te FiO2 ve ortalama havayolu basıncı ihtiyacında azalma olmadı.

Yorum: 34 hafta ve üzeri konjenital pnomonili yenidoğanlar-
da sürfaktan tedavisi hastaların oksijen ihtiyacını azaltmaktadır.
YFOV ihtiyacı olan hastalarda sürfaktan tedavisi hastaların FiO2 
gereksinimini azaltmamıştır.
Anahtar Kelimeler: akut solunum yetersizliği, term ve geç preterm, sürfaktan

Yorum: Preterm bebeklerde düşük trombosit sayısı evre 3-4 
İVK varlığı için bir risk faktörüdür. Ancak diğer trombosit para-
metreleri ile İVK arasındaki bir ilişki bulunamamıştır.
Anahtar Kelimeler: intraventriküler kanama, ortalama trombosit hacmi, trom-
bosit dağılım genişliği, trombosit sayısı

PS114

NEKROTİZAN ENTEROKOLİT OLGULARININ 

GERİYE DÖNÜK DEĞERLENDİRİLMESİ VE RİSK 

FAKTÖRLERİNİN ARAŞTIRILMASI

 Zühre Özduğan,  Ülfet Vatansever Özbek,  Betül Acunaş,  Rıdvan Duran, 
 Nükhet Aladağ Çiftdemir
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan 

Bilim Dalı, Edirne

Amaç: Tıptaki ilerlemeler ve teknolojideki gelişmeler saye-
sinde daha çok preterm yenidoğan yaşatılabilmesine rağmen nek-
rotizan enterokolit (NEK) insidansında azalma sağlanamamıştır. 
Bu ciddi hastalığın patogenezi net olarak anlaşılamamakla bir-
likte multifaktöriyel olduğu düşünülmekte, merkezlerarası farklı 
insidans ve risk faktörleri bildirilmektedir. Amacımız yenidoğan 
yoğun bakım ünitemizde (YYBÜ) takip ettiğimiz yenidoğanlarda 
NEK gelişim oranları ve risk faktörlerini araştırmaktır. 

Materyal-Metod: Ocak 2008- Aralık 2012 tarihleri arasında 
YYBÜ’de takip edilen 292 preterm yenidoğan retrospektif ola-
rak değerlendirildi. Risk faktörlerini analiz etmek için bir vaka 
kontrol çalışması uygulandı. NEK (Evre I-III) gelişen 198 vaka 
(Grup 1) ile benzer gebelik haftası ve doğum tartısına sahip NEK 
gelişmeyen (Grup 2; n=94) antenatal, natal ve postnatal risk 
faktörleri açısından tekli ve çoklu regresyon analizleri yapılarak 
karşılaştırıldı.

Bulgular: Benzer grup oluşturma çabasına rağmen NEK 
pozitif grupta negatif gruba göre gestasyonel yaş daha küçük 
bulundu. NEK pozitif olgular negatif olanlarla tekli analizlerle 
karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek 
oranda annede preeklampsi, koryoamniyonit, antenatal kana-
ma varlığı, doppler kan akımının bozukluğu, 5. dakika Apgar 
skoru düşüklüğü, canlandırma gereksinimi, RDS tip 1, NEK, 
BPD, IVH, sepsis, ROP, anemi, hipotansiyon, oksijen ihtiyacı, 
mekanik ventilatörde kalım süresi, kan gazında asidoz, alkaloz, 
hiperkarbi, hipomagnezemi varlığı saptandı. Enteral beslenmeye 
başlama zamanı ve tam enteral beslenme de bu grupta gecikmişti, 
hastanede kalım süreleri daha uzundu. Yapılan lojistik regresyon 
incelemesinde; doğum haftasının [OR 1,11 (%95 GA 1,01-1,22) 
(p=0,021)], doppler kan akımının bozuk oluşunun [OR 3,47 
(%95 GA 1,95-6,18) (p<0,001)], preeklampsi varlığının [OR 2,4 
(%95 GA 1,26-4,18) (p=0,006)] hipomagnezeminin [OR 2,77 
(%95 GA 1,55-4,95) (p=0,001)], oksijen kullanım süresinin [OR 
0,95 (%95 GA 0,91-0,99) (p=0,015)] ve hiperkarbinin [OR 2,06 
(%95 GA 1,05-4,05) (p=0,034)] NEK için bağımsız risk faktör-
leri oldukları belirlendi. 

Sonuç: Birçok risk faktörü arasında doğum haftası, doppler 
kan akımının bozuk oluşu, preeklampsi varlığı, hipomagnezemi, 
oksijen kullanım süresi ve hiperkarbinin, gebelik haftasının küçük 
olması ile ilişkili immatür gastrointestinal sistem, reperfüzyon 
hasarı ve dolaşım bozukluğuna işaret eder şekilde NEK için 
bağımsız risk faktörleri oldukları saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Preterm Yenidoğan, Nekrotizan Enterokolit, Risk Faktörleri
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PS117

NEKROTİZAN ENTEROKOLİT TANI VE TAKİBİNDE 

KULLANIŞLI BİR MARKER: İSKEMİ MODİFİYE 

ALBUMİN

 Cüneyt Tayman1,  İbrahim Yakut3,  Osman Öztekin1,  Mehmet Namuslu4, 
 Fahri Karaca2

1Denizli Devlet Hastanesi, Yenidoğan Yoğunbakım Ünitesi, Denizli
2Denizli Devlet Hastanesi, Çocuk Cerrahi Kliniği, Denizli
3Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi, 

Ankara
4Turgut Özal Üniversitesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Ankara

Amaç: Nekrotizan enterokolit (NEK) özellikle düşük doğum 
ağırlıklı preterm infantaları etkileyen ve en sık karşılaşılan gast-
rointestinal acildir. Nekrotizan enterokolitin erken bulguları 
non-spesifik olmakla beraber laboratuvar bulguları da yeterince 
güvenilir değildir. Hastalığın ciddi sekellerinin olması, hızlı ilerle-
mesi ve ölümle sonuçlanabilmesi erken tanı/takipte kullanılabile-
cek yeni biyomarkerlara ihtiyaç olduğunu göstermektedir. İskemi 
modifiye albuminin (İMA) barsak iskemisinde kan seviyelerinin 
arttığı bilinmektedir. İskemi reperfüzyon hasarının NEK patoge-
nezinde predispozan faktör olduğu bilinmektedir. Bu nedenle bu 
çalışmada NEK tanı ve takibinde seri olarak alınan kan örnekle-
rinde İMA ve sık kullanılan diğer markerların (CRP, IL-6) düzey-
lerine bakılmıştır. 

Metod: Gestasyonel haftaları ve ağırlıkları benzer olan pre-
term infantlar, kontrol (n = 36) ve çalışma grubu (NEK) (n = 37) 
olarak belirlendi. NEK evre 2 ve 3 olan bebekler çalışma grubu 
olarak belirlendi. Serum İMA, CRP ve IL-6 seviyeleri kontrol 
grubunda 3.gün, çalışma (NEK) grubunda tanı anında, 3. gün ve 
7.gün bakıldı. 

Bulgular: İMA, CRP ve IL-6 seviyeleri takip boyunca NEK 
grubunda kontrol grubuna göre belirgin yüksekti (P < 0.05). 
Çalışma grubunda ileri seviye hastalıkta, cerrahiye ihtiyacı olan, 
ölüm ile sonuçlanan hastalarda İMA seviyeleri diğer parametre-
lere (CRP, IL-6) göre daha yüksekti. İMA’nın ölümü ve cerrahiye 
ihtiyacı tahmin etmede NEK başlangıcında değerli bir parametre 
olduğu görüldü (P < 0.05). 

Sonuçlar: İskemi modifiye albumin klinik, radyolojik ve 
diğer laboratuar bulguları ile kombine edilerek NEK tanısında/
takibinde, hastalığın ciddiyetini göstermede kullanılabilecek bir 
markerdır.
Anahtar Kelimeler: nekrotizan enterokolit, iskemi modifiye albumin, tanı, takip
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FARKLI IŞIK KAYNAĞI KULLANILLAN FOTOTERAPİ 

YÖNTEMLERİNİN TOTAL ANTİOKSİDAN KAPASİTE, 

TOTAL OKSİDAN KAPASİTE VE OKSİDATİF STRES 

İNDEKSİ ÜZERİNE ETKİSİ

 Yusuf Kale,  Ülker Çelik,  Özge Aydemir,  Ayşen Sumru Kavurt,  Ahmet Yağmur Baş, 
 Nihal Demirel
Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Kliniği

Amaç: Bu çalışma farklı ışık kaynağı kullanılan fototerapinin 
antioksidan kapasite ve oksidatif stres üzerine etkilerini incelemek 
amacı ile planlanmıştır.

PS116

YENİDOĞAN KLİNİĞİNDE İZLENEN ÇOK DÜŞÜK 

DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERDE İNTRAVENTRİKÜLER 

KANAMA GELİŞİMİNE ETKİ EDEN RİSK 

FAKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLİMESİ

 Mesut Dursun,  Adil Umut Zübarioğlu,  Sinan Uslu,  Ali Bülbül,  Ömer Güran, 
 Ebru Türkoğlu,  Asiye Nuhoğlu
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Yenidoğan Yoğun Bakım Kliniği, İstanbul

Amaç: Çalışmamız yenidoğan kliniğinde yatan çok düşük 
doğum ağırlıklı bebeklerde birincil olarak intraventriküler kana-
ma (IVK) gelişimindeki risk etmenlerin araştırılması, ikincil ola-
rak IVK’nın prematürite ile ilişkili morbiditeler ile ilişkisi ve IVK 
sıklığının belirlenmesi amacıyla yapıldı.

Yöntem: Bu çalışmada, 5 yıllık sürede (1 Ocak 2007- 31 
Aralık 2011) hastanemiz yenidoğan kliniğinde izlenen, doğum 
ağırlığı <1500 gram olan 246 bebek ele alındı. Postnatal 1, 3 ve 7. 
günlerde transfontanel ultrasonografileri çekilen ve Volpe’nin IVK 
derecelendirme metodu kullanılan bebeklerin retrospektif olarak 
demografik ve klinik bulguları kayıtlardan incelendi. Retrospektif 
olarak IVK gelişiminde etkili olan risk faktörleri (Gebelik hafta-
sı, doğum ağırlığı, asfiksi, antenatal steroid kullanımı, APGAR 
skoru, vb) ve IVK’nın prematüre morbidite etkenleri (RDS, NEK, 
PDA, BPD, ROP ve sepsis) ile ilişkisi değerlendirildi. 

Bulgular: Çalışmaya alınan 246 bebeğin 131’inin (%53,3) kız 
olduğu, 124’ünün (%71,7) ise sezaryen ile doğurtulduğu belirlen-
di. Ortalama gebelik süresi 28,9±2,9 (23 -36 ) hafta, doğum ağır-
lığı 1119±283 (490 -1500) gramdı. Hastaların 62’sinde (%25,2) 
IVK kanama saptandı. IVK’ların 46’sı (%75,2) hafif (Evre 1-2), 
16’sı (%24,8) ağır (Evre 3-4) IVK tanısı aldı. IVK tanısı alan 
bebeklerin 37’si kız (%52,6) idi. IVK tanısı alan bebeklerin orta-
lama gebelik haftası 27,5±2,4 hafta iken, gebelik haftası azaldıkça 
IVK gelişme riskinin anlamlı olarak arttığı görüldü (p= 0,0001). 
IVK tanılı bebeklerin ortalama doğum kilosu 987 ± 258 gram 
iken, doğum ağırlığı azaldıkça IVK gelişme riskinin arttığı görül-
dü (p= 0,0001). Bebeğin SGA olması, 1. ve 5. Dakika APGAR 
puanı düşüklüğü, perinatal asfiksi varlığı ve antenatal steroid 
kullanımı ile IVK tanısı alma arasında istatistiksel olarak anlamlı 
ilişki saptanmadı. IVK saptanan bebeklerde, RDS, NEK, PDA, 
BPD, ROP ve sepsis sıklığının daha fazla olduğu ve hastane 
yatış sürelerinin daha uzun olduğu belirlendi (sırasıyla; p: 0,001, 
p:0,005, p: 0,012, p:0,0001, p:0,001, p:0,0001, p:0,0001 ve p: 
0,045). 

Yorum: Kliniğimizde son 5 yıl içerisinde IVK gelişimi üzerine 
etki eden ana faktörlerin gebelik süresi ve doğum ağırlığı olduğu 
saptandı. IVK gelişen bebeklerde prematüreliğin diğer sorunları-
nın görülme sıklığı önemli oranda artmaktadır. Prematüre doğu-
mu engellemeye yönelik çabalar IVK ve IVK ile ilişkili sorunların 
gelişim oranlarını önemli oranda azaltacaktır.
Anahtar Kelimeler: prematüre, intraventriküler kanama
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sağlıklı term yenidoğanlar, pretermlerler, diyabetik anne bebekleri 
(DAB) ve intrauterin büyüme geriliği (İUBG) öyküsü olan bebek-
lerin serum Gas-6 düzeyleri karşılaştırıldı.

Gereç-Yöntem: Çalışmaya, hastanemizde doğan 80 bebek 
( 40 term, 40 preterm) katılmıştır. Bebeklerin kordon kanından 
alınan örneklerle doğumdan hemen sonra i.m olarak 1 mg K 
vitamini uyguladıktan 48 saat sonra periferik venöz kandan alınan 
örnekler toplandı, trombositten fakir plazmaları elde edildi. Gas6 
düzeyleri Quantikine ELISA (Albio) kiti ile belirlendi.

Bulgular: K vitamini öncesi Gas6 düzeylerinin ortalaması pre-
term ve term bebeklerde sırasıyla 9,075±5,30 ng/ml ve 9,75±4,34 
ng/ml olarak izlendi. K vitamini sonrası Gas6 düzeyleri preterm 
ve term bebeklerde sırasıyla 10,5±5,28 ng/ml ve 9,12±3,42 ng/ml 
olarak izlendi. Preterm bebeklerin K vitamini öncesi ve sonrasında 
ölçülen Gas6 düzeyleri arasında anlamlı fark gözlendi (sırasıyla 
9,07±5,3 ve 10,5±5,28 ng/ml; p=0,036). İUBG olan bebeklerin 
K vitamini öncesi ortalama Gas6 düzeyi 3,7±4,32 ng/ml; İUBG 
olmayan bebeklerin Gas6 düzeyi 9,76±4,71 ng/ml olarak bulun-
du. İki grup arasındaki fark anlamlıydı(p=0,012).

Sonuç: Gas6 referans aralıklarının oluşturulması amacıyla 
daha önce erişkinlerdeki düzeylerinin ölçümü bulunmasına rağ-
men yenidoğanlarda serum Gas6 düzeyi referans aralıkları ile 
ilgili yapılan bir çalışmaya rastlamadık. Hem yenidoğana özgü 
referans değerlerinin oluşturulmasına bir katkı sağlamak, hem de 
farklı özelliklere sahip yenidoğanların K vitamini öncesi ve sonrası 
Gas6 değerleri arasında varsa ne gibi farklılıklar olduğunu ortaya 
koymak amacı ile bu çalışma yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Gas6, K vitamini, Yenidoğan
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PREEKLAMPSİ ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI 

PREMATÜRE BEBEKLERDE SPONTAN İNTESTİNAL 

PEFORASYONUN BİR NEDENİ OLABİLİR Mİ ?

 Yavuz Yılmaz1,  H. Gözde Kanmaz Kutman2,  Hülya Özkan Ulu1, 
 Fuat Emre Canpolat2,  Nurdan Uraş2,  Uğur Dilmen2

1Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği
2Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Yoğun Bakım 

Ünitesi

Giriş/Amaç: Spontan intestinal perforasyon çok düşük 
doğum ağırlıklı bebeklerde genellikle hayatın ilk haftasında görü-
len, kliniği ve histopatolojisi nekrotizan enterokolitten farklı olan 
önemli bir morbidite nedenidir. Postnatal steroid, indometazin 
tedavileri, kateter uygulamaları, intestinal iskemi gibi nedenler 
SİP gelişimini kolaylaştırıyor gibi görünse de henüz etyolojisi tam 
olarak aydınlatılamamıştır. Bu çalışmanın amacı maternal preek-
lampsinin SİP gelişimi üzerine etkisinin araştırılmasıdır.

Yöntem: Hastanemiz yenidoğan yoğun bakım ünitesinde 
2009-2012 yılları arasında yatırılarak izlenmiş olan 32 hafta ve 
altındaki preterm bebekler retrospektif olarak incelendi. Multiple 
konjenital anomalisi, konjenital kalp hastalığı ve ağır asfiktik 
bebekler çalışma dışı bırakıldı. Maternal yaş, ilaç kullanma öykü-
sü, antenatal steroid tedavisi,obstetrik öykü retrospektif olarak 
kaydedildi. Gestasyonel yaş, doğum ağırlığı, APGAR skorları, 
SİP ve NEK ve eşlik eden diğer neonatal morbiditeler kaydedildi. 
Maternal preeklampsisi olan bebekler Grup 1’i, annesi normotan-
sif olan bebekler ise Grup 2’yi oluşturdu.

Yöntem: Sarılığı postnatal 2-9. günlerde ortaya çıkan, gebe-
lik haftası >=35 ve gestasyon haftasına göre doğum ağırlığı 
uygun olan, hemoliz bulgusu olmayan, sarılık dışında bilinen 
sağlık problemi bulunmayan bebekler çalışmaya alındı. Grup 
1; konvansiyonel ( n:29), grup 2; Light emitting diode (LED) 
(n:29) ve grup 3; fiberoptik fototerapi (n:29) olmak üzere 3 grup 
oluşturuldu. Fototerapi öncesinde ve fototerapiden 24 saat sonra 
kan örneklerinde serum total bilirubin düzeyi, total antioksidan 
kapasite (TAC) ve total oksidatif stres (TOS) düzeyleri ölçüldü, 
oxidative stress indeksi (OSİ) hesaplandı. Çalışma sonucunda 
LED, konvansiyonel ve fiberoptik fototerapinin TAC, TOS ve 
OSİ üzerine olan etkileri karşılaştırıldı. 

Bulgular: Fototerapi başlangıcında tüm gruplarda serum 
TAC, TOS ve OSI düzeyleri benzerdi. Fototerapi sonrası serum 
TAC düzeyleri tüm gruplarda önemli derecede azalmış ola-
rak bulundu (p<0.001). Total oksidatif stres değerleri grup 1 
(p<0.001) ve grup 2 (p=0.001)’de artarken grup 3 (p=0.057)’ 
te anlamlı değişim saptanmadı. Oksidatif stres indeksinde grup 
1 (p<0.001), grup 2 (p=0.001) ve grup 3 (p=0.038)’te anlamlı 
artış saptandı. 

Yorum: Bu sonuçlar kullanılan ışık kaynakları farklı olsa bile 
fototerapinin antioksidan kapasiteyi azattığını, LED ve konvan-
siyonel fototerapi sonrası oksidatif stresin fiberoptik fototerapiye 
göre daha çok arttığını göstermektedir. Fototerapi kullanımı sıra-
sında bu bulguların göz önüne alınmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Fototerapi, indirekt hiperbilirubinemi, oksidan stres
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TERM VE PRETERM YENİDOĞANLARDA K VİTAMİNİ 

ÖNCESİ VE SONRASI SERUM GAS-6 PROTEİN 

DÜZEYLERİ

 Emel Ekşi Alp1,  Nüvit Altınkaya1,  Zeynep Karaca2,  Fikriye Uras2, 
 Rami Gökmen Ercan1

1T.C. Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalı Neonatoloji Bilim Dalı, İstanbul
2T.C. Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, İstanbul

Genel Bilgi: Gas6 “Growth arrest-specific gene 6” 1988’de 
büyümesi engellenmiş hücrelerde keşfedilmiş bir gendir. Bu genin 
kodladığı Gas6 proteini 75-kDa molekül ağırlığında, K vitami-
nine bağımlı protein ailesine en son katılan ve 678 aminoasitten 
oluşan bir proteindir. %44 aminoasit ortaklığı ile antikoagülan 
protein S’e yapısal olarak benzer. Organizmadaki yaygın dağılı-
mına bağlı olarak endotel hücrelerinde, vasküler düz kas hücre-
lerinde, mezengial hücrelerde, osteoklastlarda, kondrositlerde, 
Schwann hücrelerinde, epitelyal hücreler ve fibroblastlarda hücre 
yaşamının devamında ve proliferasyonunda rol oynar. Gas6, 
tirozin kinaz reseptör ailesi olan TAM (Tyro3, Axl ve Mer) ile 
sinyal iletimini sağlar. Gas6, diğer büyüme faktörlerinin etkileri-
ni güçlendirir ve organizmayı TNF-α aracılı apoptozdan korur. 
Reseptörleri sayesinde trombosit degranülasyonunu ve agregasyo-
nunu, trombüs formasyonunu artırırken; Gas6 inhibisyonu kana-
maya eğilim yaratmadan tromboz oluşumunu engellemektedir. 
İnsanlarda Gas6 proteini dolaşımda düşük düzeylerde bulunur 
(0,16-0,28 nM). Akut faz reaktanı benzeri işlevi vardır ve sepsis, 
pankreatit gibi durumlarda düzeyi artar.

Amaç: Çalışmamızda Gas-6 protein düzeylerinin term ve pre-
term yenidoğanlarda referans değerlerinin oluşturulması amaç-
landı. Çalışma sonucunda belirlenen Gas-6 protein düzeyleri ile 
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vücut ağırlığı oranı literatürde hemodinamik açıdan önemli ola-
rak kabul edilen 1.4 mm/kg ve üzerindeydi. Dokuz semptomatik 
hastanın 6’sında (6/9, %66.6) PDA’nın sadece tek doz ibuprofen 
sonrası kapandığı gözlemlendi. Hiçbir olgu ligasyon gerektirmedi. 
Medikal tedaviye ait hiçbir yan etki gözlemlenmedi.

Sonuç: Çok düşük doğum ağırlıklı prematürelerde ilk 24-48 
saat içinde ekokardiyografi ile saptanan PDA’ların çoğu tedavi 
gerektirmeden kendiliğinden kapanmaktadır. Bu nedenle, tedavi 
kararı tek başına ekokardiyografik bulgulara dayandırılmamalı, 
PDA klinik belirti ve bulgularının varlığı göz önüne alınmalıdır. 
Medikal tedavi başlanan olguların çoğunda PDA tek doz sonrası 
kapanmaktadır. Bu olguların tedavi süreci boyunca günlük eko-
kardiyografilerle izlenmesi, yan etki potansiyeli taşıyan ilaçların 
gereksiz dozlarını engeller. Bu hasta grubunda uygulanan non-
invaziv solunum desteği yaklaşımları tedavi gerektiren PDA sıklı-
ğını azaltmada rol oynuyor olabilir.
Anahtar Kelimeler: prematüre yenidoğan, duktus arteriozus

Tablo. Asemptomatik ve semptomatik PDA’lı olguların ekokardiyorafik 
parametrelerinin karşılaştırılması.

Asemptomatik PDA 
(N= 16)

Semptomatik PDA 
(N= 9)

P

PDA (mm) 1.30 ± 0.47 1.93 ± 0.44 > 0.05

PDA/VA oranı 1.32 ± 0.40 2.06 ± 0.75 < 0.05

LA/Ao oranı 1.19 ± 0.20 1.31 ± 0.52 < 0.05

PS122

ANTENATAL MAGNEZYUM SÜLFAT ALAN ANNE 

BEBEKLERİNDE MAGNEZYUMUN GASTROİNTESTİNAL 

SİSTEM, PATENT DUKTUS ARTERİOZUS VE SEREBRAL 

KAN AKIMI ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ

 Ebru Yalın İmamoğlu,  Tuğba Gürsoy,  Hüsnü Fahri Ovalı,  Güner Karatekin
Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Giriş: Antenatal magnezyum, preterm doğumlarda tokolitik 
olarak ve preeklemptik gebede antihipertansif olarak yaygın bir 
şekilde kullanılmaktadır. Vazodilatör etkinliği olan magnezyu-
mun, gastrointestinal sistem-mezenterik arter kan akımı, patent 
duktus arteriozus ve serebral arter kan akımı üzerine olan etkinli-
ğini araştıran az sayıda çalışma bulunmaktadır.

Amaç: Bu çalışmanın amacı, annesi antenatal magnezyum 
almış preterm bebeklerde magnezyumun gastrointestinal sistem-
süperior mezenterik arter kan akımı, patent duktus arteriozus ve 
serebral arter kan akımı üzerine olan etkinliğinin araştırılmasıdır.

Materyal-Metod: 26-34 gebelik haftasında doğan, antenatal 
umbilikal arter Doppler incelemesinde diyastol sonu akım kaybı 
ya da ters akımı olmayan ve annesi doğumdan önceki son 24 saatte 
magnezyum alan 19 bebek ve almayan 33 bebek çalışmaya alındı. 
Postnatal 1-5. günler arasında günlük seri Doppler incelemesi ile 
orta serebral arter ve süperior mezenterik arter pik sistolik hız, 
ortalama kan akım hızı, diyastol sonu akım hızı ve rezistans indek-
si ölçümleri yapıldı. Ekokardiyografik inceleme ile patent duktus 
arteriozus varlığı, genişliği ve retrograd akım varlığı değerlendi-
rildi. Olgularda enteral beslenme başlama zamanı, ilk gaita çıkış 
zamanı, tam enteral beslenmeye geçiş süresi, besin tipi ve beslenme 
intoleransı varlığı değerlendirildi.

Bulgular: Toplam 501 preterm bebek çalışmaya dahil edildi. 
Grup 1’de 174 bebek, Grup 2’de ise 327 bebek analiz edildi. Her 
iki grupta doğum ağırlıkları, gestasyon haftaları ve eşlik eden 
morbiditeler benzer olarak bulundu. Toplam 22 hasta SIP tanısı 
aldı. grup 1 de SİP insidansı anlamlı olarak artmış bulundu (%6.2 
- %0.2, p<0.01). Multinominal lojistik regresyon analizinde pre-
eklampsinin SİP için bağımsız bir risk faktörü olduğu görüldü 
(OR 13.5 CI 2.82-65.1).

Sonuç: Bugünkü bilgilerimize gore bu çalışma maternal 
preeklampsinin SİP üzerine etkisinin araştırıldığı ilk çalışmadır. 
Spontan intestinal perforasyonun etyolojisinde maternal preek-
lampsi önemli bir rol oynuyor gibi görünmektedir. Bu ilişkinin ve 
mekanizmasının daha net olarak aydınlatılması için ileri çalışma-
lara gerek vardır.
Anahtar Kelimeler: prematürite, preeklampsi, spontan intestinal perforasyon
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PREMATÜRE BEBEKLERDE PATENT DUKTUS 

ARTERİOZUS TEDAVİSİ: KLİNİK DEĞERLENDİRME İLE 

KARAR VERMEK DAHA MI UYGUN?

 Serdar Alan1,  Cem Karadeniz2,  Emel Okulu1,  Atila Kılıç1,  Ömer Erdeve1, 
 Tayfun Uçar2,  Begüm Atasay1,  Semra Atalay2,  Saadet Arsan1

1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji 

Bilim Dalı
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk 

Kardiyoloji Bilim Dalı

Amaç: Bu çalışmanın amacı, <=296/7haftada doğan prema-
türelerde klinik semptomatik patent duktus arteriozus (PDA) 
oranını saptamak ve PDA’nın doğal seyrini klinik ve ekokardi-
yografik bulguları birlikte ile izleyerek, klinik semptomatik hale 
gelerek tedavi gerektiren ve asemptomatik kalıp spontan kapanan 
olgu grupları arasındaki ekokardiyografik parametrelerdeki farklı-
lıkları belirlemektir. 

Yöntem: Çalışma Nisan 2011 ile Eylül 2012 tarihleri arasın-
da, her hastaya non-invaziv solunum desteği ve erken tam enteral 
beslenme protokolü uygulanan tek merkezde, prospektif, gözlem-
sel, kohort olarak planlanmıştır. Gebelik haftası <=296/7olan 
39 prematüre bebek ilk 24-48 saatleri içinde ekokardiyografi ile 
değerlendirilmiş, PDA’sı olan hastalar asemptomatikse PDA ken-
diliğinden kapanana dek, semptomatik olan hastalar tedavi süreci 
boyunca günlük ekokardiyografi ile izlenmiştir. Klinik semptom-
lar, benzer belirti ve bulgulara yol açabilecek diğer nedenler ekarte 
edilerek değerlendirilmiş ve tedavi kararı verilmiştir. PDA ile 
ilişkili klinik bulgular ve tüm ekokardiyografik parametreler kayıt 
edilmiştir. Medikal tedavi amacıyla ibuprofen kullanılmış, enteral 
beslenmesi 20 ml/kg hacmin altında olan hastalara intravenöz 
kullanım yolu seçilmiştir. 

Bulgular: İlk ekokardiyografide 25 olguda (%64) PDA sap-
tandı. PDA saptanan hastaların ortalama gebelik yaşı ve doğum 
ağırlığı ortalamaları sırasıyla, 27.8±1.2 hafta ve 998±221 gr 
idi. PDA’sı asemptomatik kalıp kendiliğinden kapanan veya 
önemsiz minimal duktal açıklık kalan olgu sayısı 16/39 (%41) 
idi. Semptomatik PDA saptanan 9/39 hastanın (%23) ortalama 
duktus çapı/vücut ağırlığı oranı ve ortalama LA/Ao oranı, ken-
diliğinden kapanan gruba göre anlamlı oranda yüksekti (sırasıyla, 
2.06±0.75 mm/kg ile 1.32±0.75 mm/kg, p=0.012 ve 1.31±0.52 
ile 1.19±0.2, p=0.043) (Tablo). PDA’sı asemptomatik olan ve 
kendiliğinden kapanan 16 vakanın 10’unun (%62.5) duktus çapı/
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düzeydeki RDS’li hastaların oluşturması ve MMP 2-8-9, 
TIMP-2 düzeyi belirlenmesinde BAL yerine serum örneğinin 
kullanılmış olması ileriye dönük yapılacak çalışmalar açısından 
önemlidir.Hafif-orta düzey RDS’li hastalarda MMP ve TIMP 
düzeylerinde değişik-lik olmadığını söyleyebilmek için başka 
çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: Respiratuar distres sendromu, Metalloproteinazlar, doku 
mettaloproteinaz inhibitörleri

PS124

ANTENATAL STEROİD DURUMUNUN PREMATÜRE 

BEBEKLERİN DOĞUM SONRASI LENFOSİT SAYILARI 

VE LENFOSİT ALTGRUP DAĞILIMLARI ÜZERİNE ETKİSİ

 İlke Mungan Akın1,  Sibel Sevük Özümüt1,  Banu İşbilen2,  Derya Büyükkayhan1, 
 Öner Özdemir3,  Ferruh İşman2

1İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Bilim 

Dalı, İstanbul
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya 

Anabilim Dalı, İstanbul
3İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği, 

İstanbul

Amaç: Anneye doğumdan 24 saat önce 24 mg Antenatal 
Steroid (ANS) uygulanmasının, prematüre bebekte RDS’yi %36, 
serebral kanamayı %70, mortaliteyi %37, NEK’i, enfeksiyöz 
morbiditeleri ve solunum destek ihtiyacını ise belirgin azalttığı 
gösterilmiş ve 1990’lı yıllardan itibaren bu uygulama prematüre 
bebekte bakım standardı haline gelmiştir. Prematüre bebeklerin 
intrauterin dönemde maruz kaldıkları steroidin doğumdan sonra-
ki en kritik dönem olan ilk 72 saatte lenfosit hücre populasyonu 
üzerine etkisi olup olmadığını ve steroid yapılması ile doğumun 
gerçekleşmesi arasındaki sürecin bunu nasıl değiştirdiğini araştır-
mayı amaçladık.

Gereç-Yöntem: Çalışma süresince SB İstanbul Medeniyet 
Üniversitesi Göztepe EAH Yenidoğan yoğunbakım ünitesi’ne, 
doğumdan sonraki ilk 24 saat içerisinde yatırılan 34 gestasyon 
haftasından küçük prematüre bebeklerden alınan hemogramdan 
artakalan kan örneklerinden akım sitometrisi ile lenfosit altgrup 
dağılımları incelendi. Çalışmaya alınan hastaların cinsiyet, doğum 
şekli, doğum ağırlıkları, gestasyon haftaları, anneye yapılan steroid 
durumu, erken doğum nedenleri değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmanın ilk sonuçları değerlendirildiğin-
de; gestasyon yaşı 31,4±1,1 (29,3-33,1) hafta, doğum ağırlığı 
1671,7±289,9 (880-2100) g olan 32 hastanın analizinin yapıldığı 
görüldü. Bu hastalardan 8’i steroid almadan (Grup 1), 10’u ilk 
doz sonrasında (Grup 2), 14’ü ise tamamlanmış kür sonrasında 
(Grup 3) doğmuştu. Gruplar arasında gestasyon haftaları ve DA 
açısından fark bulunmadı. Lenfosit oranları ve mutlak değerleri 
gruplara göre sırası ile; %27,6±14,6, 4008±1897, %24,8±9,8, 
4900±1030, %20,6±9,3, 4516±1853 (p>0,05). Lenfosit altgrup-
ları açısından bakılan CD3, CD19, CD16/CD56, CD3/CD4 ve 
CD3/CD8 dağılımları açısından da fark tespit edilmedi.

Sonuç: Ülkemizde halen prematüre doğum eylemi öncesi 
ANS uygulanma oranları literatür verilerine göre oldukça düşük-
tür. Prospektif çalışmamıza hasta alınmaya devam edilmektedir ve 
gruplar arasında istatistiksel fark bulunmamasının yetersiz hasta 
sayısı ile ilişkili lduğunu düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: prematüre, antenatal steroid, lenfosit altgrup

Bulgular: Antenatal magnezyum alan bebeklerde 5 gün 
boyunca sırasıyla kontrol grubuna kıyasla, orta serebral arter 
pik sistolik akım hızları (p=0.004, 0.04, 0.016, 0.023 ve 0.017), 
orta serebral arter ortalama akım hızları ( p=0.001, 0.024, 0.009, 
0.004 ve 0.034) ve orta serebral arter diyastol sonu akım hızları 
(p=0.047, 0.021, 0.003, 0.018 ve 0.020 ) artmış olarak saptandı. 
Süperior mezenterik arter akımları açısından iki grup arasında 
anlamlı fark saptanmadı. Ortalama sistolik kan basıncı magnez-
yum alan grupta kontrol grubuna kıyasla yüksek saptandı. Patent 
duktus arteriozus magnezyum alan grupta 7 bebekte (%36) ve 
almayan grupta 11 bebekte (%47) saptandı. Gruplar arasında 
patent duktus arteriozus sıklığı açısından anlamlı fark bulunmadı. 
Her iki grup arasında enteral beslenme başlama zamanı, ilk gaita 
çıkış zamanı, tam enteral beslenmeye geçiş süresi ve beslenme 
intoleransı açısından fark bulunmadı.

Sonuç: Antenatal magnezyumun nöroprotektif etkisi, artmış 
serebral kan akımına bağlı olabilir.
Anahtar Kelimeler: magnezyum sülfat, organ akımları

PS123

MATRİKS METALLOPROTEİNAZ-2-8-9 VE TIMP-2 

DÜZEYLERİNİN RESPİRATUAR DİSTRES SENDROMU 

OLAN PREMATURE BEBEKLERDEKİ DÜZEYLERİ

 Ayşegül Bükülmez1,  Deniz Kahraman2,  Osman Öztekin3,  Ahmet Afşin Kundak1, 
 Tülay Köken4

1Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 

Afyonkarahisar
2Sağlık Bakanlığı Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi, İstanbul
3Denizli Devlet Hastanesi Neonatoloji Birimi, Denizli
4Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Afyonkarahisar

Giriş-Amaç: Son yıllarda preterm bebeklerde sıklıkla izlenen 
respiratuar distres sendromu’nun (RDS) patogenezinde metallop-
roteinazların rolü üzerinde durulmaktadır. Metalloproteinazlar 
(MMP); ekstrasellüler matriks ve bazal membranın yapısal ve 
fonk-siyonel işlevlerinde rol oynayarak bazı yapısal elemanların 
yıkımında görev alarak spesifik doku metalloproteinaz inhibitörü 
(TIMPs) tarafından inhibe edilirler. Önceki çalışmalarda RDS’li 
preterm hastaların BAL sıvılarında MMP 2-8-9 ve TIMP-2’nin 
düzeylerindeki değişiklikler gösterilmiştir. Bu çalışmadaki amacı-
mız RDS’li preterm hastalardaki serum örneklerinde MMP 2-8-9 
ve TIMP-2 düzeylerini belirlemektir. 

Gereç-Yöntem: Gestasyon yaşları yeni ballard skalasına göre 
37 haftanın altında RDS tanısı alan 24 hasta çalışma grubunu 
oluşturdu. Kontrol grubunu ise solunum sıkıntısı gelişmeyen ve 
ek sorunu olmayan 21 hasta oluşturdu. Çalışmaya alınan tüm 
bebeklerden ilk 48 saat içerisinde 2 cc venöz kan örneği alına-
rak MMP-2, MMP-8, MMP-9 ve TIMP-2 düzeyleri çalışıldı.
Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik kurulundan onay 
alınmıştır. 

Bulgular: Çalışma ve kontrol gruplarına alınan hastalar 
doğum kiloları,doğum haftaları, doğum şekilleri, cinsiyetleri ve 
APGAR skorları(1.ve 5.dakika) açısından benzer özellikteydi. 
Çalışma ve kontrol grubunda serum MMP 2-8-9 ve TIMP-2 
düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı. 

Sonuç: Çalışmamızda çalışma grubunu entübasyon yada sur-
faktan uygulaması gerektirmeyen



192

P O S T E R  B İ L D İ R İ L E R

21.  Ulusal  Neonatoloji  Kongresi

PS126

ERKEN MEMBRAN RÜPTÜRÜ OLAN ANNELERDEN 

DOĞAN PREMATÜRE BEBEKLERDE NEONATAL 

SONUÇLAR

 Merih Çetinkaya,  Şerife Gül Ercan,  Dilek Kılıç,  Gökhan Büyükkale,  Sibel Özbek, 
 Esin Yıldız Aldemir,  Müge Payaslı,  Tuğba Erener Ercan,  Sultan Kavuncuoğlu
Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Bölümü

Amaç: Annede erken membran rüptürü (EMR) varlığı, pre-
matürite doğumların önemli bir nedenini oluşturmaktadır. Bu 
çalışmanın amacı EMR’li annelerden doğan prematüre bebekler-
deki neonatal morbidite ve mortalite sıklığını belirlemek ve bu 
oranları EMR’si olmayan annelerden doğan prematüre bebeklerin 
morbiditeleri ile karşılaştırmak idi. 

Yöntem: Retrospektif olarak planlanan bu çalışmada Nisan 
2011 ile Aralık 2013 tarihleri arasında <37 GH doğan ve anne-
lerinde EMR (>18 saat) olan prematüre bebekler çalışma grubu-
nu oluştururken, aynı tarihlerde EMR bulunmayan annelerden 
doğan benzer cinsiyet ve gestasyonel haftada olan prematüre 
bebekler kontrol grubunu oluşturdu. Tüm bebeklerin maternal 
(anne yaşı, EMR süresi, kullanılan antibiyotik ve süresi ve neona-
tal demografik ve klinik verileri kaydedildi. 

Sonuçlar: Çalışma ve kontrol grubunda 111’er bebek olacak 
şekilde toplam 222 bebek çalışmaya alındı. Çalışma ve kontrol 
grubunun ortalama doğum ağırlıkları, cinsiyet, Apgar skorlarını 
içeren demografik verileri benzerdi. RDS, BPD, NEK, ROP, 
IVH, PDA, inotrop kullanımı açısından 2 grup arasında farklılık 
saptanmadı. Ancak, EMRli annelerden doğan bebeklerde erken 
neonatal sepsis sıklığı anlamlı şekilde daha fazla idi (%45’e %33). 
Mortalite ve hastanede yatış süreleri de 2 grupta benzer bulundu. 

Yorum: Bu çalışma maternal EMR varlığının prematüre 
bebeklerde erken neonatal sepsis sıklığını anlamlı şekilde arttır-
masına rağmen, diğer neonatal morbiditeler açsından farklılık 
oluşturmadığını göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: erken membran rüptürü, neonatal sonuç

PS127

PRETERM İNFANTLARDA MEKONYUM 

OBSTRÜKSİYONU İLİŞKİLİ BESLENME İNTOLERANSI 

TEDAVİSİNDE ORAL VE REKTAL N-ASETİL SİSTEİNİN 

ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: ÖN RAPOR

 Gülsüm Kadıoğlu Şimşek1,  Sema Arayıcı1,  Şerife Suna Oğuz1, 
 Evrim Alyamaç Dizdar1,  Uğur Dilmen2

1Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Ankara İli 1. Bölge Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim 

ve Araştırma Hastanesi, Ankara
2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

Amaç: Prematürenin mekonyum obstruksiyon sendromu, 
koyulaşmış ve katılaşmış mekonyumun distal ileum veya kolonda 
mekanik tıkanıklık yapması olarak tanımlanır. Çalışmamızda 
mekonyum obstruksiyonu ilişkili beslenme intoleransı saptanan 
preterm bebeklere oral ya da rektal N-asetil sistein (NAC) uygu-
lanmasının beslenme intoleransı üzerine etkilerini karşılaştırmayı 
amaçladık. 

Gereç-Yöntem: Ünitemizde yatan 1500 gr altı, mekonyum 
obstruksiyonu kliniği gelişen bebeklere önce serum fizyolojik 
ile lavman ve prokinetik başlandı. İki gün içinde klinik düzelme 

PS125

PREMATÜRE DOĞAN BEBEKLERDE ANTİKOLİNERJİK 

VE SEMPATOMİMETİK ETKİLİ GÖZ DAMLALARININ 

SİSTEMİK ETKİLERİ

 Neslihan Tekin1,  Suzan Celiloğlu1,  Hüseyin Gürsoy2,  Nazmiye Erol2, 
 Mehmet Arif Akşit1

1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 

Neonatoloji Bilim Dalı
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

Amaç: Prematürelik retinopatisinin taranması amacıyla yapı-
lan göz muayenesi öncesi midriyatik göz damlalarının kullanıl-
ması rutin bir işlemdir. Normal bireylerde sistemik etkileri yok 
kabul edilecek düzeyde olmasına rağmen preterm bebeklerde 
ateş, nabız, solunum, kan basıncı değişimleri ve gastrik şikayetler 
bildirilmiştir. Bu çalışmada prematürelik retinopatisi için yapılan 
oftalmolojik muayene öncesi damlatılan antikolinerjik ve adrener-
jik etkili kombine göz damlalarının sistemik etkilerinin değerlen-
dirilmesi amaçlanmıştır.

Metod: Çalışma Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Göz Hastalıkları polikliniğine 2 aylık zaman dilimin-
de başvuran 48 preterm bebeğin prematüre retinopatisi için 
rutin kontrolları sırasında sürdürüldü. Etik kurul onayı alınarak, 
ailelerin bilgilendirilmesi yapıldıktan ve yazılı onayı alındıktan 
sonra demografik özellikleri kaydedildi. Göz damlası olarak 
antikolinejiklerden kısa etkili Tropikamid %0.5 ve uzun etkili 
%1 Siklopentolat Hidroklorür ile sempatomimetik etkili (%2.5 
lik fenilefrin) eşit miktarda karıştırılarak her 15 dakika da bir 
1’er damla toplam 3 kez damlatıldı. Göz damlasından hemen 
önce, muayene öncesi ve muayeneden 1 saat sonra olmak üzere 
3 kez ateş, nabız, solunum, kan basıncı, oksijen saturasyonu, flas-
hing varlığı değerlendirildi. 24 saat sonra aileden gastrointestinal 
şikayetler, solunum sorunları ve huzursuzluk/uykusuzluk gibi 
davranış değişiklikleri hakkında geri bildirim alındı. Veriler SPSS 
programında 2 yönlü varyans analizi ve bağımsız örnekler t testi 
kullanılarak istatistiksel olarak değerlendirildi.

Bulgular: Değerlendirilen olgular gestasyonel yaşı 31,7±3.3 
(25-37) hafta ve ortalama doğum ağırlığı 1498±432 (720-2500) 
g, 27 erkek, 21 kız bebekti. Muayene sırasında düzeltilmiş yaşları 
34-58 hafta (ortalama 41.95±4.74) idi. Retinopati evre 1; 18 olgu, 
evre 2; 6 olgu,evre 3; 5 olgu, laser uygulanmış 1, vitrektomi yapılmış 
1 olgu ve normal retina muayenesi saptanan 17 olgu mevcuttu. 3 
defa tekrarlanan ölçümler arasındaki fark istatistiksel olarak değer-
lendirildiğinde ateşin göz damla sayısı arttıkça giderek yükseldiği 
ve bu farkın anlamlı olduğu saptandı (p=0.023). Diğer fizyolojik 
parametreler arasındaki fark istatistiksel olarak önemli bulunmadı. 
9 bebekte muayene sonrası 10 sn ve üzerinde apne gelişti. Apne geli-
şen bebekler diğerleriyle muayene süresi, doğum ağırlığı, gestasyonel 
yaş, oksijen alma süresi, hastanede kalış süresi bakımından karşılaştı-
rıldığında fark saptanmadı (p>0.05). 24 saat sonraki geri bildirim-
lerde gastrointestinal sistemle ilgi şikayetler 8 bebekte, huzursuzluk/
uykusuzluk 22, gözde akıntı/kızarıklık 20 bebekte belirtildi.

Sonuç: Bu çalışmada yaşamı tehdit edici boyuta ulaşmasa da 
apne, ateş yüksekliği, 24 saate kadar uzayan gastrointestinal şikayet-
ler, davranış değişiklikleri gelişmiştir. Retinopati taraması esnasında 
kullanılan midriyatik göz damlalarının sistemik etkileri konusunda 
dikkatli olunması ve ailenin bigilendirilmesi gereği vardır.
Anahtar Kelimeler: prematüre retinopatisi, antikolinerjik, adrenerjik damlalar
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PS129

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERDE 

NEKROTİZAN ENTEROKOLİT GELİŞİMİNDE ETKİLİ 

RİSK FAKTÖRLERİ

 Mesut Dursun,  Adil Umut Zübarioğlu,  Ali Bülbül,  Sinan Uslu,  Ömer Güran, 
 Muhittin Çelik,  Asiye Nuhoğlu
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Yenidoğan Yoğun Bakım Kliniği, İstanbul

Amaç: Çalışmamızda yenidoğan kliniğinde yatan çok düşük 
doğum ağırlıklı bebeklerde nekrotizan enterokolit (NEK) tanısı 
sıklığının belirlenmesi ve NEK gelişimindeki risk etmenlerinin 
araştırılması 

Yöntem: Bu çalışmada, 5 yıllık sürede (1 Ocak 2007 - 31 
Aralık 2011) hastanemiz Yenidoğan kliniğinde izlenen, doğum 
ağırlığı <1500 gram olan 246 bebekte retrospektif olarak NEK 
gelişiminde etkili olan risk faktörleri (Gebelik haftası, doğum 
ağırlığı, asfiksi, enteral beslenme, vb) değerlendirildi. 

Bulgular: Çalışmaya alınan 246 bebeğin 115’i (%46,7) erkek-
ti. Ortalama gebelik süresi 28,9±2,9 (23-36) hafta, doğum ağırlığı 
1119±283 (490-1500) gramdı. Bebeklerin 39’unda (%15,85) 
NEK bulgularına rastlanıldı. Bu hastaların 29’u (%74,4) Evre 
1, 8’i (%20,5) Evre 2, 2’si (%5,1) Evre-3 NEK tanısı aldı. NEK 
tanısı alan bebeklerin 25’i kız (%64,1), ortalama gebelik haftası 
27,1±2,34 hafta, ortalama doğum kilosu 926 ± 246 gram olarak 
saptandı. Enteral beslenmeye başlanma ve NEK gelişme zamanları 
açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı. Evre-3 
NEK gelişen 2 hastanın preterm formulası ile beslendiği saptandı. 
NEK gelişen bebeklerin daha uzun süre TPN aldığı, tam enteral 
beslenmeye geçiş sürelerinin daha uzun olduğu ve bu bebeklere 
daha fazla ve daha uzun süre periferik yollu santral katater uygu-
landığı görüldü (p:0,0001). NEK saptanan bebeklerde, RDS, 
PDA, BPD, ROP ve sepsis sıklığının daha fazla olduğu belirlendi 
(sırasıyla; p: 0,006, p: 0,0001, p: 0,0001, p: 0,001 ve p:0,002). Bir 
ve 5. dakika APGAR puanı düşüklüğü, perinatal asfiksi varlığı, 
antenatal steroid kullanımı, nasal CPAP ve mekanik ventilas-
yon uygulaması ile NEK tanısı alma arasında istatistiksel olarak 
anlamlı ilişki saptanmadı. 

Yorum: Çalışmamızda, çok düşük doğum ağırlıklı preterm 
bebeklerin önemli morbidite ve mortalite nedeni olan NEK 
ile RDS, PDA ve sepsis birlikteliği istatistiksel olarak anlamlı 
bulundu. Tam enteral beslenmeye geçiş zamanının bu bebekler-
de daha uzun olması, daha fazla katater gereksinimi olması gibi 
nedenler NEK ve NEK ile ilişkili sorunların gelişim oranlarını 
arttırmaktadır.
Anahtar Kelimeler: yenidoğan, nekrotizan enterokolit
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BÜYÜK PRETERMLER İLE TERM YENİDOĞANLARIN 

MORTALİTE VE MORBİDİTELERİ: 10 YILLIK 

SONUÇLARIMIZ

 Sultan Kavuncuoğlu,  Esin Yıldız Aldemir,  Ayten Beyar,  Merih Çetinkaya, 
 Müge Payaslı,  Gökhan Büyükkale,  Sibel Özbek,  Tuğba Erener Ercan
Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Amaç: Son yıllarda geç preterm bebeklerin morbiditelerinde-
ki artış eğilimi dikkat çekmektedir. Bu çalışmanın amacı geniş bir 
geç preterm grubundaki morbidite ve mortaliteyi belirlemekti. 

olmaması durumunda bebekler iki gruba ayrıldı. Grup I’de NAC 
ile rektal lavman, grup II’de lavmana ek olarak oral NAC kulla-
nıldı. Gruplar ilk beslenmeye başlanma zamanı, semptomların 
gelişme ve tam olarak düzelme günü, tam beslenmeye başlama 
zamanı, cerrahi gereksinimi, nekrotizan enterokolit ve mortalite 
açısından karşılaştırıldı.

Bulgular: Toplam 57 preterm (grup I n=45, grup II n=12) 
değerlendirildi. Demografik özellikler açısından iki grup arasında 
istatistiksel anlamlı fark yoktu. Ortalama gebelik haftası sırasıyla 
28,2 ± 1,9 hafta, 28,6 ± 3,3 hafta, ortalama doğum ağırlıkları ise 
978 ± 192 g, 897 ± 193 g idi. Her iki grup karşılaştırıldığında 
gruplar arasında hastanede yatış süreleri, cerrahi gereksinimi, 
nekrotizan enterokolit ve mortalite açısından fark saptanmadı 
(p>0,05). Tam enteral beslenmeye başlanma zamanı ise grup I’de 
18,1 ± 4,9 gün, grup II’de 25,5 ± 8,2 gün bulundu (p=0,022).

Sonuç: Çalışmamızda hedeflenen hasta sayısına ulaşılmamış 
olmakla birlikte yapılan ön değerlendirmede gruplar arasında 
tam enteral beslenmeye başlama zamanı dışında herhangi bir fark 
bulunmadı. Çalışmamız tamamlandığında tedavinin etkinliği 
daha net değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: beslenme intoleransı, N-asetil sistein, preterm
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DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI PRETERM İNFANTLARDA 

AMPİRİK ANTİBİYOTİK SÜRESİNİN KISA DÖNEM 

SONUÇLAR ÜZERİNE ETKİSİ

 Gülsüm Kadıoğlu Şimşek1,  Sema Arayıcı1,  Şerife Suna Oğuz1,  Fatma Nur Sarı1, 
 Uğur Dilmen2

1Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Ankara İli 1. Bölge Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim 

ve Araştırma Hastanesi, Ankara
2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

Amaç: Preterm doğan bebeklerin çoğu hayatın ilk günlerinde 
ampirik antibiyotik tedavisi almaktadır. Bu retrospektif çalışmada 
preterm çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerde ampirik antibiyo-
tik süresinin geç başlangıçlı sepsis, nekrotizan enterokolit ve ölüm 
üzerine etkisini değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç-Yöntem: Gestasyon yaşı <=32 hafta, doğum ağırlığı 
<=1250 gram olan 63 preterm infant değerlendirildi. Hastalar 
ampirik antibiyotik süresine göre 3 gruba (grup I: antibiyotik 
süresi <=5 gün, grup II: antibiyotik süresi 6-7 gün, grup III: 
antibiyotik süresi >7 gün) ayrıldı. Gruplar geç başlangıçlı sepsis, 
nekrotizan enterokolit ve mortalite açısından karşılaştırıldı.

Bulgular: Grup I’ de 10, grup II’ de 20 ve grup III’ de 33 
hasta olmak üzere toplam 63 preterm değerlendirildi. Demografik 
özellikler açısından gruplar arasında fark bulunmadı. Kısa dönem 
sonuçlar açısından gruplar karşılaştırıldığında grup I’de geç baş-
langıçlı sepsis sıklığı diğer gruplara göre anlamlı yüksek saptandı 
(p=0,032). Grup I’deki hastalarda nekrotizan enterokolit saptan-
mazken grup II’de 1 (%5), grup III’de ise 7 (%21) hastada nekroti-
zan enterokolit saptandı (p=0,09). Mortalite oranları ise sırasıyla 
%50, %15 ve %9 idi (p=0,06). 

Sonuç: Ampirik antibiyotik tedavisi 5 günden önce kesilen 
preterm infantlarda geç başlangıçlı sepsis oranı daha yüksek 
bulundu. İstatistiksel olarak anlamlı olmasa da grup I’de (<=5 
gün) mortalite oranının, grup III’de (>7 gün) ise nekrotizan ente-
rokolit oranının daha yüksek olduğu saptandı.
Anahtar Kelimeler: ampirik antibiyotik, preterm, sepsis
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21.  Ulusal  Neonatoloji  Kongresi

(%40.4) biliniyordu. Alarm sesi ayar düzeyi sorulduğunda %10,1 
hafif, %44,9 orta ve %36 üst düzey ses ayarlarının seçildiği, %3 
oranında alarmın kapalı olduğu ve gerektiğinde alarm sesinin açıl-
dığı belirlendi. Alarm limitlerini bebeğe göre değiştirenlerin oranı 
%70,8 idi. Probun yer değiştirme süresi ne olmalıdır sorusuna 
%6,7 oranında 24 saat, %27 oranında 6 saat ve %53,9 oranında 
üç saat yanıtı alındı. Bir ay içerisinde satürasyon ve kalp atım hızı 
alarm limitlerinin %60 oranında doğru bilindiği belirlendi. Pulse 
oksimetre kullanımı, bakımı, örnek hasta üzerinde uygulamalar ile 
ilgili sorulan sorularda ortalama %75,1 doğru cevap alındı. Doğru 
cevap alanla ile bireylerin hizmet süreleri karşılaştırıldığında, 
hizmet süresi 5 yıl üzeri ve altında olan iki grup arasında bir fark 
saptanmadı. 

Sonuç: Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde önemli bir 
hizmet sunan yardımcı sağlık personelinin, bu hizmeti sunarken 
kullandığı pulse oksimetre-hasta başı monitörü ile ilgili bilgi 
düzeylerinin ve uygulama metodlarının oldukça farklı olduğu, 
konu ile ilgili standart bir eğitim almadığı belirlendi. Yenidoğan 
bakımında istenilen uluslararası gelişmişlik düzeyine ulaşmada 
yardımcı sağlık personelinin eğitim durumunu arttıracak eğitim 
projelerine ihtiyaç olduğu görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Eğitim, Pulse oksimetre, Yardımcı Sağlık Personeli, 
Yenidoğan
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İLERİ DERECEDE DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI 

PREMATÜRELERİN MORTALİTE VE MORBİDİTESİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ

 Selahattin Katar,  Doğan Yıldız
Veni Vidi Hastanesi

Giriş: Son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle, bilgi ve tecrübe-
nin artmasıyla, ileri derecede düşük doğum ağırlıklı prematürele-
rin yaşama oranları arttı. Ancak yine de, merkezlere göre oranlar 
değişmekle birlikte, bu hastalarda mortalite ve morbidite oranları 
çok yüksek görülmektedir. Bu yazıda iki yıl süresi içinde yenido-
ğan yoğun bakım ünitemize yatırılan ve doğum ağırlıkları 1000 
gram ve altında olan, ileri derecede prematüre hastaların mortalite 
ve morbidite sonuçları değerlendirildi. 

Materyal ve Metod: 20010-2012 tarihleri arasında yenidoğan 
yoğun bakım ünitemize yatırdığımız doğum ağırlığı 1000 gram 
ve altında olan 39 hasta çalışmaya alındı. Hastaların dosyaları 
retrospektif olarak incelendi. Hastaların cinsiyet, vücut ağırlıkları, 
doğum şekli, gestasyon yaşları, hastanede yatış süreleri, tedavi, 
mortalite ve morbidite(ROP, NEK, BPD, İVH) bakımından 
incelendi. 

Bulgular: Çalışmaya toplam 39 hasta alındı. Hastaların 21’i 
kız, 18’i erkek idi. hastaların 14’ü normal vajinal yol ile, 25’i ise 
sezeryan ile doğmuştu. Hastaların 4’ü hastanemizde doğdu, 35’i 
ise dış merkezlerde doğduktan sonra uygun veya boş yer buluna-
madığı için 112 acil servis aracılığıyla hastanemize transfer edildi. 
Ortalama vücut ağırlıkları 767,94±146,59(480-1000) gram, ges-
tasyonel yaşları ortalama 24.80±1.27 (22-28) hafta idi. Hastaların 
34’üne respiratuar distres tanısıyla surfaktan uygulandı, tümüne 
pozitif basınçlı ventilasyon(mek. vent ya da cpap) uygulandı. 
750-1000 gram arasındaki hastalarda mortalite %33,3, 750 gram 
altındaki hastalarda ise %66,6 idi. Beş hasta ilk 24 saat içinde öldü. 
Üç hastaya(%7.6) rop evre 3 nedeniyle tedavi uygulandı, birine 
anti-VEGF, ikisine de lazer tedavisi uygulandı. Sekiz hastada 

Yöntem: Bu retrospektif çalışmaya Ocak 2002- Aralık 2011 
tarihleri arasında 3. düzey yenidoğan yoğun bakım ünitemizde 
izlenen 34-37 gestasyon haftasında doğan geç prematüreler ile 
aynı dönemde düzey III bakım uygulanan term yenidoğanların 
morbidite ve mortaliteleri kaydedildi.

Bulgular: On yıllık süreçte hastanemizde toplam 167126 
canlı doğum olmuş olup, 49843 bebek yenidoğan (1., 2. ve 3. 
düzey) servisine yatırılmıştır. On yıllık süre içinde toplam 1232 
(%2.5) geç preterm bebek 3. düzey yenidoğan yoğun bakım üni-
tesinde izlendi (34-37 GH). Prematüre grubun ortalama doğum 
ağırlığı 1989±350 gr iken term grupta 3080±605 gram idi. 
Prematüre grupta sezeryan ile doğma oranı belirgin olarak daha 
yüksekti. Geç pretermlerin %3.6’sında intraventriküler hemoraji 
saptanırken term grupta kanama oranı %2 bulundu. Geç preterm 
grup en sık orta-ağır RDS tanısı ile yatırılırken, term grup pulmo-
ner nedenlere bağlı solunum sıkıntısı (TTN, MAS, PPHT vs.) 
tanısı ile izlenmişti. Konjenital kalp hastalığı (KKH) term grupta 
%18.2 bulunurken prematüre grupta %7.8 idi. Prematüre grupta 
BPD, sepsis, sarılık en önemli sorunlardı. Term grupta ise konje-
nital anomali en önemli mortalite nedeniydi. Prematüre ve term 
grubun mortalite oranları sırası ile %13 ve %27 idi. 

Sonuç: Term grupta mortalite geç pretermlere göre daha 
yüksek bulundu. Konjenital anomalilerin özellikle de konjenital 
kalp ve gastrointestinal sistem anomalilerinin bu grupta yüksek 
olmasının term grupta mortalite oranını arttırdığı düşünüldü.
Anahtar Kelimeler: büyük prematüre, term yenidoğan
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YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM HİZMETLERİNDE 

YARDIMCI SAĞLIK PERSONELİNİN PULSE OKSİMETRE 

EĞİTİM DURUMU

 Melek Selalmaz,  Ali Bülbül,  Ayşe Kunt,  Şehrinaz Sözeri,  Sinan Uslu,  Asiye 
Nuhoğlu
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği, İstanbul

Amaç: Yenidoğan yoğun bakım hizmetinin önemli bir parçası 
olan pulse oksimetre ile bebek takibi hakkında yardımcı sağlık 
personelinin bilgi düzeyinin değerlendirilmesi ve konu ile ilgili 
eğitim planının çıkarılması. 

Yöntem: Çalışma kesitsel olarak planlandı. Yenidoğan yoğun 
bakım ünitelerinde çalışan yardımcı sağlık personeli ile birebir 
görüşülerek anket yapıldı. Ankette bireyin genel çalışma özel-
likleri ile birlikte; pulse oksimetre cihazının parçaları, çalışma 
yöntemi, izlemde dikkat edilmesi gereken durumlar, sık saptanan 
sorunlar ve pulse oksimetrenin cihaz ayarları konusunda bilgi 
düzeyleri açık uçlu sorular ile değerlendirildi. Çalışma iki eğitim 
ve araştırma hastanesinde gerçekleştirildi. 

Bulgular: Çalışma anketi kabul eden 89 yardımcı sağlık per-
soneli ile yapıldı. Ankete katılanların meslekteki süreleri; %37.1’i 
<2 yıl, %27’si 2-5 yıl, %22,5’i 5-10 yıl ve %13,5’i >10 yıl şeklin-
deydi. Eğitim durumunun dağılımı %19,1 Lise, %48,3 Lisans, 
%18 Yüksek Lisans, %11,2 Doktora olarak saptandı. Ankette 
katılanların %73’ü konu ile ilgili eğitim almadığı, pulse oksimetre 
kullanım amacının %99 SpO2 ve kalp atım takibi olduğu ve pulse 
oksimetre çalışma yöntemini bilenlerin %13,4 oranda olduğu 
belirlendi. Ankete katılanların %10,1’i pulse oksimetre ile izlem 
gereken durumları bilmediğini belirtti. Yanlış uygulama ile en 
sık lokal cilt yanığı, dolaşım bozukluğu ve ödem gelişebileceği 
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14-17 Nisan 2013, Antalya

Sonuç: Antenatal steroid alanlarda özellikle PEMR 48 saat-
ten uzun ise, RDS BPD ve PDA başta olmak üzere prematürite 
morbiditesini özellikle erken ve geç sepsis riskini artırmaktadır. Bu 
nedenle PEMR’li bebeklerde ilk 48 saat içerisinde antenatal stero-
id verildikten sonra doğumun yaptırılması ile steroidin koruyucu 
etkisinin görülebileceği düşünebilir
Anahtar Kelimeler: Prematür erken membran rüptürü, antenatal steroid, mor-
bidite, mortalite

PS134

KARDİYAK ENZİMLER VE KARİNA AÇISI 

HEMODİNAMİK OLARAK ANLAMLI PATENT 

DUKTUS ARTERİOZUS DEĞERLENDİRİLMESİNDE 

KULLANILABİLİR Mİ?

 Erkin Rahimov1,  Yakup Ergül2,  Zeynep İnce3,  Ensar Yekeler4,  Şükran Yıldırım3, 
 Beyhan Ömer5,  Asuman Çoban3

1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 

Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı
3İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 

Neonatoloji Bilim Dalı
4İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 

Pediatrik Radyoloji Bilim Dalı
5İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 

Biyokimya Bilim Dalı

Amaç: Pretermlerde hemodinamik olarak anlamlı patent 
duktus arteriyozusun (PDA) saptanmasında, tedaviye yanıtının 
değerlendirilmesinde ve izleminde kardiyak enzimlerin ve karina 
açısının yararlığının prospektif olarak araştırılması.

Gereç-Yöntem: Çalışmaya gestasyon yaşı (GY) <32 hf olan 
39 preterm alındı. Tüm hastalara postnatal (PN) 3. günde, 
klinik bulgular ve laboratuvar sonuçlarını bilmeyen bir pediatrik 
kardiyolog tarafından ekokardiyografi (EKO) yapıldı ve gereken 
hastalarda tekrarlandı. Postnatal 0., 3., 7. günlerde; tedavi aldıysa 
öncesi ve sonrasında ‘’N-terminal pro-brain natriuretric peptide’’ 
(NT-proBNP), kardiyak troponin T (cTnT), kreatin kinaz MB 
izoformu (CK-MB) bakıldı. Aynı günlerde çekilmiş PA akciğer 
grafisi varsa, iki bronş arasındaki karina açısı ölçüldü. EKO’da 
hemodinamik olarak anlamlı PDA olan hasta grubu ehaPDA; bu 
grupta PDA’nın klinik bulguları da olanlar anlamlı- aPDA olarak 
adlandırıldı. 

Bulgular: Ortalama GY 28.7 hf ve doğum tartısı 1120 g idi. 
İlk EKO’ da hastaların %69.2 ‘sinde (n=27) PDA, PDA olan 
hastaların da %40.7‘sinde (n=11) ehaPDA vardı. Bu hastaların 
8’i, klinik bulguları da olduğundan aPDA grubunu oluşturdu. 
Dokuz hastaya PDA nedeniyle medikal tedavi verildi (1 hastada 
hemodinamik anlamlı olmayan PDA saptanmasına karşın klinik 
bulgular vardı). ehaPDA olanlarla diğer vakalar (PDA olmayan 
veya ehaPDA olmayanlar) ve aPDA olanlarla diğer vakalar (PDA 
olmayan, ehaPDA olmayan ve ehaPDA olup kliniği olmayan) ile 
karşılaştırıldığında karina açısı, NT-proBNP ve cTnT açısından 
istatistiksel anlamlı fark görülmedi. Sadece PN 3. ve 7. günlerde 
ehaPDA ve aPDA gruplarında CK-MB değerleri olmayanlara 
göre anlamlı derecede düşüktü (p=0.017, p=0.026). 

Yorum: Çalışmamızda NT-proBNP, cTnT, CK-MB ve 
karina açısı hemodinamik olarak anlamlı PDA saptanması ve 
takibi açısından yararlı bulunmadı.
Anahtar Kelimeler: PDA, preterm, kardiyak enzimler, karina açısı

intraventriküler hemoraji, dört hastada orta derecede bronkopul-
moner displazi görüldü, altı hastada ise nek görüldü. 

Sonuç: İleri derecede düşük doğum ağırlıklı bebeklerde mor-
talite ve morbidite oranları halen çok yüksek görülmektedir. 
Transport mortalite ve morbiditeyi önemli derecede arttırmak-
tadır. Hastalarımızın %90’ı doğduktan sonra boş yer veya uygun 
şartların olmaması nedeniyle 15 ile 350 km mesafeden transfer 
edilmişlerdi. Yenidoğan yoğun bakım şartlarının iyileştirilmesi, 
deneyimli ve yeterli sayıda personelin istihdam edilmesiyle ileri 
derecede düşük doğum ağırlıklı prematürelerin mortalite ve mor-
bidite oranlarının düştüğü bilinmektedir. Acil durumlar dışında 
intrauterin transportun en iyi transfer olduğu unutulmamalıdır.
Anahtar Kelimeler: ileri derecede düşük doğum ağırlığı, mortalite, morbidite
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PREMATÜR ERKEN MEMBRAN RÜPTÜRÜNDE 

ANTENATAL STEROİDİN KULLANIMININ PREMATÜRE 

MORBİDİTE VE MORTALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ

 Pelin Albayrak,  Gülcan Türker,  Meral Oruç,  Nazan Kavas,  Engin Arısoy,  Ayla 
Günlemez,  Ayşe Sevim Gökalp
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Neonatoloji Bilim Dalı

Giriş ve Amaç: 30 yılı aşkın süredir kullanılmakta olan ante-
natal steroidin preterm erken membran rüptürü (PEMR) olan 
olgularda uygulanmasının yenidoğan mortalite ve morbiditesi 
üzerine etkileri konusundaki tartışmalar halen devam etmekte-
dir. Bu nedenle çalışmada ki amacımız; prematüreliğe bağlı 
komplikasyonlar açısından PEMR’li veya PEMR’siz prematüre 
bebeklerde antenatal steroidin morbidite ve mortalite üzerine 
etkilerini araştırmak çıkan bulguları, antenatal steroid almayan-
larla karşılaştırmaktı. 

Gereç ve Yöntem: Prospektif olarak yapılan bu klinik araştır-
mada PEMR olmadan antenatal steroid tedavisi alan 188 ve ante-
natal steroid tedavisi olmayan 124; PEMR olup antenatal steroid 
alan 85 ve steroid tedavisi almayan 36 preterm bebek olmak üzere 
4 ayrı gruptan çalışma grupları oluşmuştur. 

Bulgular: Antenatal steroid uygulamasının, PEMR’siz grupta 
RDS’ nu 2 kat [OR( %95 GA): 2,2 ( 1,3-3,5)]; BPD’yi 3,5 kat 
[OR (%95GA:) 3,6 (1,7-7,8)] ve tedavi gerektiren PDA sıklı-
ğını 2,7 kat [OR( %95 GA):2,7 (1,2-6)] azalttığı tespit edildi. 
PEMR’siz anne bebeklerinde antenatal steroid alanlarda BPD 
şiddetinde ve sıklığı, mekanik ventilasyon ve oksijen tedavisi süre-
si, kullanılan surfaktan dozu, PDA, tedavi gerektiren PDA, ROP, 
İVK gelişimi; steroid verilmeyenlere göre belirgin olarak daha az 
idi (hepsinde p< 0,05). PEMR olan bebeklerde antenatal steroid 
RDS’nu 2,4 kat [OR( %95 GA): 0,2 (0,1-0,5)]; BPD’yi ise 3 kat 
[ OR (%95GA) 0,3 (0,1-0,9)] artırdığı tespit edildi. PEMR olan 
bebeklerde antenatal steroid tedavisi ile BPD, ROP ve geç sepsis 
sıklığında ve kullanılan surfaktan dozu, hastanede yatış süresinde 
anlamlı artış saptandı (hepsinde p< 0,05). PEMR olmayan grupta 
antenatal steroid ROP görülme sıklığını 3 kat azaltırken [ OR 
(%95GA) 3 (1,4-6,3); PEMR olan grupta antenatal steroid ROP 
görülme sıklığını 3 kat [ OR (%95GA) 0,3 (0,1-0,9)] artırdığı 
tespit edildi. Erken membran rüptürü süresine göre incelendi-
ğinde; PEMR’si 48 saatin üzerinde olup antenatal steroid alan 
bebeklerde, BPD %38 ile diğer gruplardan çok yüksek oranda 
olduğu tespit edildi.
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ANNE SÜTÜNÜ ARTIRAN FAKTÖRLERE İLİŞKİN GÖRÜŞ 

VE YAKLAŞIMLAR

 Sema Tanrıverdi1,  Özge Altun Köroğlu1,  Ayten Egemen2,  Nilgün Kültürsay1

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim 

Dalı, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Sosyal Pediatri 

Bilim Dalı, İzmir

Amaç: Anne sütünü arttırmak için bebeklerin erken emzir-
meye başlanması, sık sık emzirme, memelerin boşaltılması, anne-
lerin yorulmaması gibi girişimler önemlidir. Yeterli sıvı almak ve 
yeterince dinlenmek, annedeki süt miktarını arttıran en önemli 
faktörlerdir. Bunlara ek olarak anne sütünü arttırıcı (galakto-
gog) yiyecek ve içecekler geçmişten günümüze kullanılmaktadır. 
Birçok yiyecek, şifalı bitkiler galaktogog olarak sayılabilir. Bu 
çalışmanın amacı toplumun anne sütününün arttırılması ile ilgili 
görüş ve yaklaşımlarının araştırılmasıdır.

Yöntem: Bu çalışmada İzmir ilinde Mart-Haziran 2007 tarih-
leri arasında araştırmaya katılmayı kabul eden 18-60 yaş arasında 
300 anneye emzirme deneyimlerininin ve anne sütü üzerine etkin 
faktör ve yiyeceklerin sorgulandığı bir anket uygulanarak, annele-
rin galaktagoglara ilişkin görüş ve deneyimleri değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Annelerin ortalama yaşları 35,13 ± 9,16 (19-60) 
ve ortalama doğum sayısı 1,8 ±1 (1-7) idi. Annelerin %44’ü üni-
versite mezunu, %25,7’si ilkokul mezunu, %20,3’ü lise mezunu 
%8,3’ü ortaokul mezunu, %0,3’ü okur-yazar, %1,3’ü okuma yazma 
bilmiyordu. Sadece anne sütü verme süresi ortalama 4,35 ± 3,27 
ay (1-9); toplam anne sütü verme süresi ortalama 9,35 ± 8,65 aydı. 

Çalışmaya alınan annelerin 263’ü (%87,7’si) anne sütününün 
sadece beslenme ile artabileceğini düşünüyorken, 287’si (%95,7’si) 
su, yiyecek, içecek ve ilaçlarla anne sütünün artabileceğini düşün-
mekteydi. Annelerin %95’i suyun, %81,3’ü ayranın, %79,3’ü inek 
sütünün, %78,7’si tahin helvasının %77,7’si soğanın, %68,3’ü 
pekmezin, %63,7’si börülcenin, %61’i bulgurun, %48’i ısırgan 
otunun, %44,3’ü loğusa şerbetinin, %35,7’si çayın, %37’si may-
donozun, %29,3’ü karaciğerin, %15’i kestanenin ve %2’si kolanın 
anne sütü arttırmada etkin olduğunu belirtmiştir.

Sonuç: Birçok ilaç, yiyecek ve şifalı bitkiler galaktogog (anne 
sütünü arttırıcı) olarak sayılabilir. Ülkemizde su, ayran, inek 
sütü, soğan, börülce gibi anne sütünü arttırdığı belirtilen yiyecek 
ve içeceklerin etki mekanizmaları bilinmemekle birlikte emzir-
me döneminde yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Emziren 
annelerinin dietlerinin anne sütü miktar ve içeriğine ilişkin 
objektif ölçümlerin yapıldığı çalışmalarla toplumda yaygın kabul 
gören yaklaşımların faydaları netleştirilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Anne sütü, beslenme, emzirme, galaktogog

PS135

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE İZLENEN 

PREMATÜRE BEBEKLERDE POSTNATAL PERSANTİL 

KAYBINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

 Demet Terek,  Özge Altun Köroğlu,  Sema Tanrıverdi,  Betül Siyah Bilgin, 
 Mehmet Yalaz,  Nilgün Kültürsay
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim 

Dalı

Amaç: Bu çalışmada yenidoğan yoğun bakım ünitemizde 
izlenen hastalarımızda postnatal persantil kaybının görülme sık-
lığının belirlenmesi ve olası risk faktörlerinin ortaya konulması 
amaçlanmıştır. 

Yöntem: 01.01. 2010 – 01.01. 2011 tarihleri arasında yenido-
ğan yoğun bakım ünitemizde izlenen 98 olgunun hastane kayıtları 
retrospektif olarak incelenerek, doğum ve taburculuktaki vücut 
ölçümleri Fenton eğrilerine göre değerlendirilmiş ve hastaların 
kayıtlı klinik ve beslenme özellikleri ile ilişkisi araştırılmıştır. 

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen olguların ortalama gestasyo-
nel yaşları 31.65±2.95 (25-37) hafta, ortalama doğum ağırlıkları 
1711±594 (730-3000) gramdı. Ortanca hastanede yatış süreleri 
19± (IQR=28)(3-84) gün, ortalama taburculuk haftası 35.4± 2.5 
enteral beslenmeye başlama zamanları 4±(IQR=6) (0-30) gün ve 
total parenteral beslenme aldıkları süre 12±(IQR=27)(0-59) gün 
olarak hesaplandı. Enteral beslenmeye 71(%76.3) hastada anne 
sütü, 22(%23.7) hastada formula verilerek başlanılmıştı. Enteral 
beslenmenin devamı 54(%58) hastada anne sütü, 7(%7.1) hastada 
formula, 32(%34) hastada anne sütü ve formula birlikte verilerek 
sürdürülmüştü. Hastaneye yatışta vücut ağırlığı 8(%7.4) hastada 3 
persentil altında iken, taburculukta vücut ağırlığı 35(%37) hasta-
da 3 persentil altında bulundu. Hastaların yatış ve taburculuktaki 
vücut ağırlığı persentilleri karşılaştırıldığında 54(%58) hastanın 
yatış persentili altında bir persentilde taburcu olduğu görüldü. 
Taburculuk vücut ağırlığı 3 persentil altında bulunan olgularda; 
sepsis ve beslenme intoleransı sıklığı artmış, hastanede yatış süresi 
ise daha uzundu. Taburculuk vücut ağırlığı persentili yatış vücut 
ağırlığı persentili altında olanlarda bu bulgulara ek olarak ikiz 
olarak doğma ve yüksek fizyolojik tartı kaybı görülme sıklıkları 
artmış, gestasyonel yaş ise anlamlı olarak daha düşük bulundu. 

Beslenme şekli, BPD, sepsis, yatış süresi, NEK ve beslenme 
intoleransının dahil edildiği modelde gerçekleştirilen lojistik 
regresyon analizinde ise; taburculuk vücut ağırlığının 3 persentil 
altında olması için anne sütü ile beslenme ve uzun yatış süresi; 
yatış persentilinin altında olması içinse BPD ve uzunyatış süresi 
risk faktörleri olarak saptandı. 

Sonuç: Vücut ağırlığının 3 persentil altında olma sıklığı 
ünitemize yatan bebeklerde %7.4 iken taburculukta bu sıklık 37’e 
yükselmektedir. Eşlik eden ciddi klinik sorunların göstergesi olan 
uzun yatış süresi en çok dikkat çeken risk faktörüdür. Postnatal 
dönemde gözlemlediğimiz büyüme kısıtlılığı üzerine sepsis ve 
BPD gibi hastalıkların neden olduğu artmış ihtiyaçların stan-
dart destek protokolleri ile karşılanamamasının rolü olabilir. Bu 
nedenle kritik hasta bebeklerde metabolik gereksinimlerin doğru 
belirlenmesi ve kişiselleştirilmiş beslenme protokolleri ile karşılan-
ması gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: beslenme, prematürite, postnatal persantil kaybı



197

P O S T E R  B İ L D İ R İ L E R

14-17 Nisan 2013, Antalya

PS138

YENİDOĞANDA EKOKARDİOGRAFİK İNCELEME 

SIRASINDAKİ AĞRI VE STRES YANITI

 Selma Aktaş,  Eray Esra Önal,  Sezin Ünal,  Mehmet Gümüştaş,  Erman Çilsan, 
 İbrahim Hirfanoğlu,  Canan Türkyılmaz,  Esin Koç,  Ebru Ergenekon,  Yıldız Atalay
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

Amaç: Non-invaziv bir yöntem olarak bilinen ekokardiyog-
rafik incelemenin yenidoğanlarda olası ağrı etkisini araştırmak.

Gereç-Yöntem: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 
Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi’ne kabul edilen ve serviste yatar-
ken herhangi bir nedenle Ekokardiyografi yapılan miad ve pre-
matüre bebekler çalışmaya alındı. Perinatal asfiksi ve neona-
tal ensefalopati tanısı ile izlenenler çalışmaya dahil edilmedi. 
Yenidoğanların ekokardiyografi öncesinde, sırasında ve sonrası 
10. dakikada yaşamsal bulguları (kalp tepe atımı, solunum sayısı, 
kan basıncı, oksijen saturasyonu ) kaydedildi. İşlem sırasında ayrı-
ca NIPS (Neonatal Infant Pain Scale) yenidoğan ağrı skalası ile de 
değerlendirme yapıldı. 

Bulgular: Bu ön çalışmada 12 yenidoğan bebeğe (9 erkek, 3 
kız) yapılan ekokardiyografik inceleme değerlendirildi. Bebeklerin 
gebelik yaşları (ortalama ± standart sapma) 35,6 ± 4,4 hafta, 
doğum ağırlıkları 2355 ± 1109 gramdı. Ekokardiyografik incele-
meler ortalama 19,1 ± 10,0 dakika sürede tamamlandı. Bebeklerin 
inceleme sırasında ölçülen kalp tepe atımı (p=0,000) ve diyastolik 
kan basıncı (p=0.022) değerleri inceleme öncesi ve sonrasına göre 
anlamlı biçimde yüksek bulundu. Oksijen saturasyonu ölçümleri-
nin de benzer şekilde ekokardiyografik inceleme sırasında belirgin 
olarak düştüğü gözlendi (p=0,000). Tüm olguların inceleme 
sırasındaki ağrı skorları (ortalama ± standart sapma) 3,1 ± 1,2 
olarak saptandı. 

Yorum: Yenidoğanlarda ekokardiyografik inceleme hafif-orta 
dereceli ağrılı bir işlemdir. Hastalarda, yaşamsal bulgularda deği-
şikliğe ve oksijen saturasyonlarında düşmeye neden olur.
Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, ağrı, stres yanıtı, ekokardiografi
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GAZİANTEP ÇOCUK HASTANESİ-YENİDOĞAN YOĞUN 

BAKIM ÜNİTESİDE İZLENEN DOĞUMSAL KALP 

HASTALIKLARI OLGULARININ İNCELENMESİ

 Evrim Kıray Baş,  Yusuf Ünal Sarıkabadayı,  Mehmet Karacan,  Metin Karçın, 
 Ayşe Demirçubuk
Gaziantep Çocuk Hastanesi

Hemodinamik değişkenler nedeni ile yenidoğan dönemi, 
doğumsal kalp hastalığı tanısında zorlukları olan bir dönemdir. 
Diğer yönden gecikmiş tanı ve tedavi kritik olgularda ölümle 
sonuçlanabilir. Doğumsal kalp hastalıklarının canlı yenidoğanlar 
arasında görülme sıklığı %0,5-0,8 arasında değişmektedir. Bu 
çalışmada yenidoğan yoğun bakım ünitemizde izlenen yenidoğan-
lar içinde doğumsal kalp hastalığı tanısını alanların sıklığı, dağılı-
mı ve sonuçlarının irdelenmesi amaçlanmıştır. 1 Ocak 2012-31 
Aralık 2012 tarihleri arasındayenidoğan yoğun bakım ünitesinde 
izlenen 2005 yenidoğan arasında 21 (%1,04) olgu doğumsal kalp 
hastalığı tanısı almıştır. Bu olguların %38’i (n:8) siyanotik, %62’si 
(n:13) asiyanotik idi. Mortalite oranımız %23,8 (n:5) olarak 
belirlendi. Olguların %33’ü (n:7) acil angiografi ihtiyacı için ileri 

PS137

NEONATAL DÖNEMDE NÖRAL TÜP DEFEKTLİ 

OLGULARA YAKLAŞIM: 7 YILLIK VERİLERİN ANALİZİ

 Pelin Gülen Seyhan1,  Neslihan Tekin1,  Murat Vural2,  Mehmet Arif Akşit1

1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 

Neonatoloji Bilim Dalı
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı.

Amaç: Prenatal tanı olanaklarının artmasına rağmen ülkemiz-
de nöral tüp defektleri (NTD) prevalansı halen 3-9.5/1000 civa-
rındadır. Morbiditesi yüksek, multidisipliner yaklaşımın devam 
ettirilmesi gereken bir hastalık grubudur. Bu çalışmada ünitemiz-
de izlediğimiz nöral tüp defektli hastaların demografik ve klinik 
özellikleri ile operasyon zamanı, komplikasyonlar ve yatış süresi 
ilişkisi değerlendirilmiştir.

Gereç Yöntem: Mayıs 2004-Aralık 2011 tarihleri arasında 
hastanemiz Neonatoloji Bilim Dalına nöral tüp defekti tanısıyla 
yatırılıp Nöroşirürji Anabilim Dalı tarafından opere edilen 86 
bebekten yeterli veriye ulaşılan 5’i retrospektif olarak olarak 
değerlendirildi. Hastaların demografik özellikleri, antenatal tanı 
sıklığı, nöral tip defektinin tipi, başvuru zamanı ile operasyon 
zamanı, eş zamanlı şant takılma oranı, enfeksiyon sıklığı, tekrar 
hastaneye yatış sorgulandı.

Bulgular: Hastaların %39.2’si erkek, %61.8’i kız idi, ortalama 
başvuru yaşı 4,55±6,37 gün; %46,3’ünü ilk gün, %35,6’sının 1-7 
gün içinde, %18,1’ünün 7. günden sonra başvurduğu saptandı. 
Anne-baba akrabalık oranı %35.3 idi. Hastaların %58,2’i prenatal 
tanı almış; %18’ine 20. gestasyon haftası öncesi, %82’ine 20. ges-
tasyon haftasından sonra tanısı konulmuştur. Hastaların ortalama 
başvuru yaşı 4,55±6,37 gün, operasyon yaşı 9.37±8.54 gün (2-39 
gün arası) idi. Nöral tüp defektinin tipi 9 hastada (%17,6) menin-
gosel, 37 (%72,5) hastada meningomyelosel, ve 5 (%9,9)’inde 
ensefaloseldi. Operasyon sonrası hastanede kalış süreleri ortalama 
15.47±8,4 gün; %30,3 hastada 2 hafta, %53,5’ünde 2-4 hafta 
arası, %17,2’inde ise 4 haftadan fazla idi. Postop menenjit gelişme 
oranı %28,8 idi. Menenjit gelişen olguların opere oldukları yaş 
15,0±10,6 gün, olmayanların 7,64±7,0 gün idi istatistiksel olarak 
anlamlı bulundu (p=0.03). Postop yatış süreleri 15,47±8,4 gün 
idi. Ventriküloperitoneal şant 39 (%76.4) hastaya, meningomyelo-
sel cerrahisinden 7.28±2,99 (3-15) gün sonra takılmıştı. Pediatrik 
Nöroloji, Fizik tedavi, Ortopedi, Pediatri Nefroloji tarafından da 
takip edilen hastaların %27,8’inin iki bölümden, %65,3’ünün üç 
bölümden,%6,9 inin ise dört bölümden izlemi sürdürülmüştür.

Sonuç: Ülkemizde her 5 evlilikten biri akraba evliliğidir, 
buradaki olguların %35,3’ünün akraba evliliğinden olması dikkat 
çekicidir. 20. hafta öncesi prenatal tanı almasına rağmen gebeliğin 
devamında ısrarlı olunması sosyokültürel faktörlerle ilişkilendiril-
miştir. Başvuru yaşının gecikmesi menenjit gelişimini arttırmak-
tadır. NTD’li olguların cerrahi uygulanacak merkezlerde doğma-
sının sağlanması ve uygulanacak erken cerrahi ile multidisipliner 
yaklaşım morbidite üzerine olumlu katkı sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Nöral tüp defekti, prenatal tanı, operasyon zamanı
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YENİDOĞANLARDA LİNEZOLİD KULLANIMI: 18 OLGU 

SERİSİ

 Nuran Üstün1,  Dilek Dilli1,  Serdar Beken1,  Ayşegül Zenciroğlu1,  Gönül Tanır2, 
 Nurullah Okumuş1,  Nihan Hoşağası1

1Dr Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi Yenidoğan 

kliniği, Ankara
2Dr Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü, 

Ankara

Giriş-Amaç: Yenidoğan ünitelerinde dirençli Gram pozitif 
bakteri enfeksiyonlarının artışı yeni tedavi ajanlarının kullanımı-
nı gündeme getirmiştir. Linezolid, metisilin dirençli Stafilokkus 
aureus (MRSA), koagülaz negatif stafilokok (KNS), vankomisin 
dirençli enterokok (VRE) ve penisilin dirençli Streptokokkus 
Pnömoni (PRSP) bakterilerine karşı etkili oksazolidinon grubu 
sentetik bir antibiyotiktir. Pediatrik hastalarda linezolid kullanımı 
2002 yılında FDA tarafından onaylanmıştır. Bu yazıda kliniğimiz-
de linezolid tedavisi verilen olgular değerlendirilmiştir.

Yöntem: 2011-2012 yılları arasında kliniğimizde izlenen 
linezolid tedavisi verilen hastalar retrospektif olarak değerlen-
dirilmiştir. Demografik ve klinik bulgularla birlikte, enfeksiyon 
tipi, önceki antibiyotik kullanımı, komorbidite ve invaziv girişim 
varlığı, linezolid tedavisinin başlama günü, doz ve süresi, tedaviye 
cevap ve yan etkiler değerlendirilmiştir.

Bulgular: 18 olgunun (10 erkek, 8 kız) yatış tanıları kritik 
konjenital kalp hastalığı (n= 9,%50), çok düşük doğum ağırlıklı 
premature (n=4, %22.2),prematurite ve intestinal obstrüksiyon, 
konjenital nefrotik sendrom, dirençli konvülziyon, konjenital 
miyopati idi. Ortanca yatış yaşı 3 (1-28) gündü. Sekiz olguda 
majör cerrahi (kardiyovasküler cerrahi 8, gastrointestinal cerra-
hisi 3) yapılmıştı. İnvaziv girişimler,üç olguda ventriküloperito-
neal şant bir olgu sürekli periton dializi, bir olguda göğüs tüpü 
takılması idi. Dokuz (%50) enfeksiyon olgusunda (meninjit 3, 
kan akımı enfeksiyonu 2, üriner sistem enfeksiyonu 3, peritonit 
1 olgu) VRE etken olarak saptandı.Üç (%16.6) olguda perianal 
kültürlerinde VRE pozitifliği vardı. Altı (%33.3) olguda metisilin 
dirençli KNS kan akımı enfeksiyon etkeni olarak tesbit edildi. 
Ortanca linezolid başlama günü 55 (16-154) gün, ortanca linezo-
lid tedavi süresi 18 (7-30) gündü. Tüm olgularda linezolid tedavisi 
öncesi farklı antibiyotik kullanımı mevcut idi. On olguda (%56) 
linezolid tedavisine yanıt gözlendi, 6 olgu (%33) enfeksiyon teda-
visine cevap alınmasına rağmen altta yatan hastalıklar (konjenital 
kalp hastalığı 5, konjenital nefrotik sendromu 1 olgu) nedeniyle 
kaybedildi, 2 olgu (%11) tedaviye yanıtsızlık sonucu kaybedildi. 
Linezolid tedavi sürecinde 5 (%27.7) olguda anemi, 4 (%22) olgu-
da trombositopeni, 3 (%17) olguda kusma, ishal ve 1 (%6) olguda 
gözde katarak gelişimi tesbit edildi.

Sonuç: Çoklu dirençli bakteri enfeksiyonlarında artışa bağlı 
olarak linezolid dirençli Gram pozitif enfeksiyonların tedavisinde 
önemli rol alabilir. Bununla birlikte muhtemel hematolojik ve 
organ etkilerine karşın tedavi süresince dikkatli izlem önemlidir.
Anahtar Kelimeler: oksazolidinone, çoklu dirençli gram pozitif bakteri enfeksi-
yonu, yenidoğan

merkeze sevk edildi.Operasyon gerektirenlerin tümü il dışına ileri 
merkezlere sevk edildi. Güney Doğu Anadolu bölgemizde çocuk 
sağlığı açısında referans merkezi olan hastanemizde kardiyolojik 
tanı hastanın başvurusunun ilk 24 saati içinde olmaktadır. Ancak 
acil angiorafik girişim için il içinde, cerrahi operasyon için ise il 
dışına hasta sevk edilmek zorunda olmaktadır. Bu kritik dönemde 
hasta transfer koşulları en iyi derecede olsa dahi mortalite ve mor-
bitenin artacaği, bu nedenle bölge bazında il içindemultidisipliner 
cerrahi merkezlerin oluşturulması kanaatindeyiz
Anahtar Kelimeler: doğumsal kalp hastalığı

PS140

32 HAFTA VE ALTINDAKİ PRETERMLERDE SİKLİK 

AYDINLATMA VE SÜREKLİ LOŞ IŞIK UYGULAMASININ 

BÜYÜME ÜZERİNE ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: 

ÖN RAPOR

 Sema Arayıcı1,  Gülsüm Kadıoğlu Şimşek1,  Mehmet Yekta Öncel1,  Zeynep Eras1, 
 Nurdan Uraş1,  Uğur Dilmen2

1Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Ankara İli 1. Bölge Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim 

ve Araştırma Hastanesi, Ankara
2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 

Ankara

Amaç: Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatan preterm 
yenidoğanlarda farklı aydınlatma seçeneklerinin fayda ve zararları 
henüz tam olarak ortaya konmamıştır. Bu prospektif randomize 
çalışmada yenidoğan yoğun bakım ünitesinde izlenen preterm 
yenidoğanlarda siklik aydınlatma ile sürekli loş ışık uygulaması-
nın büyüme, tam enteral beslenme zamanı, mekanik ventilasyon 
süresi, prematüre retinopatisi ile hastanede yatış süresi üzerine 
etkisinin karşılaştırılması planlandı.

Gereç-Yöntem: Yenidoğan yoğun bakıma ünitesine yatırılan 
32 hafta ve altındaki preterm infantlar iki gruba randomize edile-
rek, bir gruba siklik aydınlatma diğer gruba sürekli loş ışık uygu-
landı. Her iki grup postnatal 14. gün ve düzeltilmiş 35. haftada 
kilo, haftalık kilo alım hızı, beslenmeye başlama ve tam enteral 
beslenmeye geçiş zamanı, ventilatörde kalış ve ek oksijen ihtiyacı 
süresi, hastanede kalış süresi, prematüre retinopatisi ile postnatal 
ilk gün ve düzeltilmiş 35. haftada kortizol ve growth hormon 
düzeyleri açısından karşılaştırıldı. 

Bulgular: Toplam 147 preterm (siklik aydınlatma n=72, 
sürekli loş ışık n=75) değerlendirildi. Demografik özellikler açı-
sından iki grup arasında istatistiksel anlamlı fark yoktu. Ortalama 
gebelik haftası sırasıyla 29,2 ± 2,1 hafta, 29,4 ± 1,9 hafta, ortala-
ma doğum ağırlıkları ise 1217 ± 302 g, 1221 ± 289 g idi. Gruplar 
arasında 14. günde ve düzeltilmiş 35. haftada tartı, haftalık kilo 
alım hızı, tam enteral beslenmeye geçiş zamanı, mekanik ventilas-
yon süresi, hastanede kalış süreleri, prematüre retinopatisi ile kor-
tizol ve growth hormon düzeyleri açısından istatistiksel anlamlı 
fark saptanmadı. 

Sonuç: Çalışmamızda siklik aydınlatma ve sürekli loş ışık 
uygulanan preterm yenidoğanlar karşılaştırıldığında erken dönem 
sonuçlarda anlamlı farklılık saptanmadı. Hastalarımız düzel-
tilmiş 3 ve 6. aylarda büyüme parametreleri açısından tekrar 
değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: preterm, siklik aydınlatma
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Denver Gelişimsel Tarama Testi, Kısa 1-3 yaş sosyal duygusal 
değerlendirme ölçeği ile değerlendirildi. Annelerine kısa semptom 
envanteri uygulandı. Ailelerin sosyoekonomik durumu SES ile 
belirlendi. İstatistiksel analizde t-testi veya Mannn-Whitney U 
testi, ki-kare ve Spearman testi kullanıldı.

Bulgular: Yardımcı üreme tekniği ile doğan bebeklerin 
anlamlı derecede yüksek olduğu Grup 1 postnatal düzeltilmiş yaş 
21,4±7,5 ayda, 20,5±7,5 ayda değerlendirilen Grup 2 ile karşı-
laştırıldığında post-neonatal sorunlar, gelişimsel, sosyal-duygusal 
ve psikiyatrik durumlar açısından aralarında istatistiksel olarak 
anlamlı hiçbir fark saptanmadı. Bu bulgular 32 gebelik hafta-
sından önce doğan ikiz (Grup 1a; n=16) ve tekizlerin (Grup2a; 
n=17) karşılaştırıldığı alt grup analizinde de benzerdi.

Sonuç: Potansiyel değişkenler olan gebelik haftası ve doğum 
tartısı eşleştirildiğinde ikiz ve tekiz gebeliklerin düzeltilmiş 1-3 yaş 
sonuçları birbirinden farklı değildir ancak bu konuda izlem oran-
ları daha yüksek olan ileri çalışmalara gereksinim olduğu açıktır.
Anahtar Kelimeler: Preterm, Nörogelişimsel Sorunlar, Psikomotor Gelişimsel 
Değerlendirme

PS144

YENİDOĞANDA KAN DEĞİŞİMİ: ÜÇÜNCÜ DÜZEY BİR 

MERKEZDE 7 YILLIK DENEYİM

 Nilay Hakan,  Mustafa Aydın,  Ayşegül Zenciroğlu,  Arzu Dursun,  Dilek Dilli, 
 Nurullah Okumuş
Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 

Yenidoğan Kliniği

Amaç: İndirekt hiperbilirübinemi (İHB); yenidoğan bebek-
lerde sık karşılaşılan, erken dönemde tedavi edilmediğinde bili-
rubin ensafalopatisi ve uzun dönemde sekellere neden olabilen 
önemli bir sorundur. Gelişmiş ülkelerde kan değişimi sayısı (KD) 
çok azalmakla beraber, ülkemizde halen gerek duyulmaktadır. Bu 
çalışmanın amacı KD yapılan olguların nedenlerinin ve erken 
dönem komplikasyonlarının değerlendirilmesidir.

Gereç-Yöntem: Ünitemizde 2005 ve 2012 yılları arasında 
İHB nedeniyle KD yapılan olguların dosyaları geriye dönük 
olarak incelendi. Hastaların demografik ve klinik özellikleri 
kaydedildi. 

Bulgular: Kan değişimi nedeniyle çalışmaya alınan 306 olgu-
nun 244’ü (%79.7) sarılık dışında başka tıbbi sorunu olmayan 
bebekler (Grup 1), 62’si (%20.3) ise orta ya da ağır derecede 
diğer sağlık sorunu olan (respiratuvar distres sendromu, sepsis, 
asfiksi, hidrops fetalis ve dehidratasyon) hasta bebeklerdi (Grup 
2). Hastaların ortalama gestasyon süresi 37.6±2.5 hafta, doğum 
ağırlığı 3020±628 g idi. Kan değişimi yapılma zamanı ortalama 
5.4±3.8 gündü. Dokuzu (9/62, %14.4) Grup 1’den, 18’i (18/306, 
%5.8) Grup 2’den olmak üzere toplam 27 bebeğe (27/306, %8.8) 
birden fazla KD yapıldı. Kan değişiminin en sık nedenleri ABO 
uyumsuzluğu (n:85, %27.8), Rh uyumsuzluğu (n:45, %14.7), 
subgrup uyumsuzluğu (n:23, %7.5), glukoz-6-fosfat dehidro-
genaz eksikliği (n:19, %6.2) ve diğer nedenlerdi (n:44, %14.4). 
Bebeklerin 90’nında (%29.4) ciddi İHB gelişimine neden olacak 
herhangi bir neden saptanamadı. Ortalama zirve serum total 
bilirubin düzeyi 25.8±6.6 mg/dl idi. Kan değişimi sonrası en sık 
görülen minör komplikasyonlar hiperglisemi (n:173, %56.5), 
hipokalsemi (n:76, %24.8) ve trombositopeni (n:51, %16.6) idi. 
Major komplikasyonların ise apne ve bradikardi (n:6), bakteri-
yemi (n:4), nekrotizan enterokolit (n:3) ve akut renal yetmezlik 
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BAYINDIR HASTANESİNDE HYPERBİLİRUBİNEMİ 

TANISI İLE YATIRILAN BEBEKLERİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ

 Nezahat Kuyumcu,  İncinur Korkmaz
Bayındır Hastanesi Söğütözü Ankara

Amaç: Hastanemizde doğan bebeklerdeki sarılık nedenlerini 
ve sarılık gelişimindeki klinik parametrelerini araştırmak.

Yöntem: Bayındır Hastanesinde 2 yıllık sürede ( Ocak 2011- 
Aralık 2012) 703 doğum olmuştur. Term ve preterm olan sarılık 
nedeniyle yatırılarak tedavi edilen 49 bebek çalışmaya alındı. 
Retrospektif olarak 49 yenidoğan hiperbilirubinemisinin, klinik 
parametreleri değerlendirildi. 

Bulgular: Değerlendirilen 49 bebeğin 27’si (%55) erkekti. 
Doğum haftası 36 ±3,8 hafta olarak saptandı. Bebeklerin 33’ü 
(%67) ailenin ilk bebeği idi. Vakaların 38’i ( %77. 5) yalnızca anne 
sütü alıyordu. Başvuru zamanı 4,5±1,5 gün, total bilirubin düzeyi 
ortalama 19,2 ±4,5 mg/ dl idi. Hastanede kalış süresi 5±2,2,foto-
terapi uygulama süresi, 44,8± 22,7 saat idi. Bebeklerin hiçbirinde 
kan değişimi yapılmadı.Hastaların 18’i ( %36.7) ABO ve Rh 
uygunsuzluğu ve 5’nde ( %36.7) aşırı tartı kaybı( doğum tartısına 
göre %10’dan fazla) vardı. Forcepsle doğan bebeklerin hastaneye 
yatışındaki bilirubin değerlerinin ortalaması diğer doğumlara göre 
daha yüksek olduğu gözlendi.

Sonuç: Hyperbilirubinemi görülme sıklığının ilk bebekte, 
erkek cinsiyette, müdahaleli doğumda ve sadece anne sütü ile bes-
lenen bebeklerde arttığı saptandı. Bilirubin artışında, ABO ve Rh 
uygunsuzluğu, gebelik haftası, tartı kaybı ve erkek cinsiyetin risk 
faktörü oldukları belirlendi.
Anahtar Kelimeler: Hyperbilirubinemi, ABO ve Rh uygunsuzluğu

PS143

İKİZ VE TEKİZ PRETERM YENİDOĞANLARIN 

DÜZELTİLMİŞ 1-3 YAŞTA POST-NEONATAL SAĞLIK 

VE NÖROGELİŞİMSEL-PSİKOMOTOR SORUNLAR 

AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

 Ülfet Vatansever Özbek1,  Işık Görker2,  Rıdvan Duran1,  Betül Acunaş1

1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan 

Bilim Dalı, Edirne
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk ve Adolesan Psikiyatrisi Anabilim Dalı, Edirne

Amaç: Çoğul gebeliklerin tekil gebeliklere göre post-neonatal 
ve nörogelişimsel sorunlar açısından daha fazla risk taşıdıkları öne 
sürülmekteyse de sonucu belirleyen en önemli faktörler doğum 
tartısı ve gebelik haftasıdır. Bu nedenle, çalışmamızda preterm ikiz 
gebeliklerin perinatal özellikler, post-neonatal sağlık, psikomotor 
gelişimsel değerlendirme açısından düzeltilmiş 1-3 yaşta gebelik 
haftaları ve tartıları eşleştirilmiş tekiz preterm yenidoğanlarla kar-
şılaştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntemler: 2005-2008 yılları arasında YYBÜ’de 
izlenen preterm ikiz (Grup 1; n=37) ile aynı dönemde izlenen ve 
gebelik haftaları eşleştirilmiş preterm tekiz (Grup 2; n=36) yeni-
doğanlar düzeltilmiş 1-3 yaşında post-neonatal sağlık durumları 
(büyüme paterni, beslenme, solunum problemleri, işitme, görme 
bozukluğu, hastane/acile başvuru-yatış vb) post-neonatal sağlık 
anketi ile, gelişimsel, sosyal-duygusal ve psikiyatrik durumları 
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yatkın olacaklarını düşündürür. Fakat bu bebeklerde dislipidemi 
ve leptin düzeyi anormalliklerinin saptanmaması ve aIMK 
‹nın bunlarla ilişkili bulunmaması iki şekilde yorumlanabilir: 
İlki çalışma grubundaki olgu sayısının az olmasıdır. İkincisi 
bu bebeklerde başlangıçta aterosklerozun sadece morfolojik 
değişiklikleri bulunur, ileri yaşlarda diğer kolaylaştırıcı risk 
faktörlerinin etkilenmesi ile daha erken yaşta ateroskleroz gelişir.
Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, IUGG, ateroskleroz, intima media kalınlığı

Tablo 1. Leptin ve aIMK’nın abdominal aor t Çapı, LDL, HDL, TG, total 
kolesterol ile karşılaştırılması.

PS146

YENİDOĞAN SEPSİSİNDE L-ARJİNİN VE ASİMETRİK 

DİMETİLARJİNİN DÜZEYLERİ

 Özge Aydemir,  Beyza Özcan,  Hüsniye Yücel,  Ahmet Yağmur Baş,  Nihal Demirel
Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Kliniği

Amaç: Nitrik oksit sentetaz (NOS) enzimi tarafından 
L-arjininden sentezlenen nitrik oksit (NO) patojenlerin etkisiz 
hale getirilmesinde önemli bir mediyatördür. Uyarılabilir NOS 
aktivitesi enfeksiyonlar sırasında artar ve yüksek miktarda NO 
açığa çıkar. Aynı zamanda güçlü bir vazodilatatör olan NO sepsis-
te hipotansiyon ve azalmış organ perfüzyonunun patogenezinde 
suçlanmaktadır. Bu nedenle patojen ile konakçı arasındaki savaşta 
NO üretimini aktive eden ve baskılayan mekanizmaların denge 
içinde olması gereklidir. Asimetrik dimetilarginin (ADMA) 
endojen NOS inhibitörüdür. Nitrik oksit sentezini baskılayarak 
vasküler direnci ve endotel fonksiyonlarını düzenler. Bu çalışmada 
sepsis tanısı alan yenidoğanlarda ADMA ile L-arjinin düzeylerini 
ve septik şok, ağır sepsis ve multiorgan yetmezliği (MOY) ile iliş-
kisini incelemeyi amaçladık. 

Yöntem: Sepsis tanısı alan 31 bebek ve 20 sağlıklı kontrolün 
katıldığı prospektif kontrollü bir çalışma yürütüldü. L-arjinin ve 
ADMA düzeyleri sepsis tanısını takiben ilk 24 saat içinde alınan 
serumda ölçüldü. Hastaların “Clinical Risk Index for Babies” 
(CRIB) skoru, septik şok, ağır sepsis, MOY, ölüm varlığı kaydedildi. 

Bulgular: L-arjinin (p=0.029) ve ADMA (p=0.001) düzey-
leri sepsis tanısı alan bebeklerde kontrollere kıyasla anlamlı olarak 
yüksek bulundu. Septik şok bulguları olan bebeklerde (n=9) 
L-arjinin (p=0.012) ve ADMA (p=0.026) düzeyleri daha yük-
sekti. Ağır sepsis (n=3) ve MOY (n=2) olan bebeklerin tümü 
kaybedildi. Bu bebeklerin L-arjinin ve ADMA düzeyleri has-
talığın daha hafif seyrettiği bebeklerle benzer bulundu. Serum 
ADMA düzeyleri ve CRIB skoru arasında korelasyon saptandı 
(rho=0.320, p=0.025).

Sonuçlar: Deneysel çalışmalarda bakteriyel endotoksinlerin NO 
ve serbest oksijen radikallerinin salınımına neden olarak protein 
nitrozilasyonu yolu ile ADMA’i metabolize eden enzimi inhibe ettiği 
gösterilmiştir. Böylece artan ADMA NOS inhibe ederek enfeksiyon-
lar sırasında artan NO sentezini sınırlayabilir. Sepsiste NO sentezinin 
aşırı inhibisyonu ise patojenlerin yetersiz eliminasyonuna ve organ 

(n:3) olduğu belirlendi. Toplam 306 bebekten 8’i (%2) kaybe-
dildi. Kaybedilen bebeklerin hepsi Grup 2’de idi ve altta yatan 
hastalığa (sepsis, intrakraniyal kanama, hidrops ve çoklu organ 
yetmezliği) bağlı kaybedildiği saptandı. Kan değişimi işlemine 
bağlı hiç kayıp olmadı. 

Yorum: Kan değişiminin en sık nedeni başta ABO olmak 
üzere kan grubu uygunsuzlarıdır, ancak hastaların yaklaşık üçte 
birinde herhangi bir neden belirlenememiştir. Kan grubu uygun-
suzluklarının erken tanı ve tedavisi için gerekli önlemler dikkatle 
gözden geçirilmelidir. Kan değişimi ile ilişkili komplikasyonla-
rın çoğu biyokimyasal ve hematolojik bozukluklar iken; major 
hemodinamik, enfeksiyöz, intestinal ve renal komplikasyonlar 
da olabilir. Mortaliteyi birlikte olduğu diğer önemli sağlık sorun-
ları belirlemektedir. Kan değişimi; morbiditesi yüksek bir işlem 
olduğundan kernikterusu önlemedeki faydası göz önüne alınarak 
endikasyon titizlikle konulmalı, işlem titizlikle uygulanmalı, önce-
sinde ve sonrasında hastalar dikkatle izlenmelidir.
Anahtar Kelimeler: İndirekt hiperbilirubinemi, kan değişimi, komplikasyonlar
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İNTRAUTERİN GELİŞME GERİLİĞİ OLAN YENİDOĞAN 

BEBEKLERDE AORTİK İNTİMA MEDİA KALINLIĞI, 

LİPİD PROFİLİ VE LEPTİN DÜZEYLERİ ARASINDAKİ 

İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ

 Vasfi Onur Vermezoğlu1,  Emel Akıncı Ataoğlu1,  Alev Kural1,  Derya Büyükkayhan2, 
 Mahmut Çivilibal1,  Murat Elevli1,  Macit Koldaş1,  Öznur Kaya Vermezoğlu1

1Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
2Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Amaç: Bu çalışma ile İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yenidoğan Ünitesinde 
izlenen intrauterin gelişme geriliği(IUGG) olan yenidoğanlar-
da klinik öncesi aterosklerozun bir bulgusu olarak aortik inti-
ma media kalınlığının(aIMK) belirlenmesi; bunun lipid profili 
ve leptin düzeyi ile ilişkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 
Hangi çocuklar ateroskleroza duyarlıdır ya da çocuğun aterosk-
leroza yatkın hale gelmesinde rol alan mekanizmalar nelerdir? 
Sorularına yanıt bulmaya çalıştık. 

Gereç-Yöntem: 33 IUGG olan bebek ile 22 gestasyon yaşı-
na göre doğum tartısı uygun bebek(AGA) anneleriyle beraber 
çalışma grubuna alındı. Hastaların demografik özellikleri, biyo-
kimyasal değerleri, arteryel kan basınçları, vucut ağırlıkları, CRP 
düzeyleri belirlendi; aortik intima-media kalınlığı ölçüldü. Bu 
bulguların lipid profili ve leptin düzeyleri ile ilişkisi araştırıldı. 

Bulgular: Leptin, aIMK, LDL-Kolesterol, HDL-Kolesterol, 
Trigliserid, Total Kolesterol düzeyleri IUGG grubunda ve AGA 
grubunda benzer bulundu. Kiloya göre düzeltilmiş abdominal 
aortik intima-media kalınlığı IUGG grubunda AGA grubun-
dan anlamlı olarak daha yüksekti (sırasıyla; 0,18±0,05 mm/kg 
ve 0,14±0,04 mm/kg) ( p=0,003). Beklenildiği üzere ortalama 
abdominal aort çapı değerleri IUGG grubunda AGA grubun-
dan anlamlı olarak daha düşüktü(sırasıyla; 4,42±0,71 mm ve 
4,89±0,24 mm) ( p= 0,004). Leptin değeri ile abdominal aort 
çapı arasında pozitif ilişki saptandı (r= 0,376 / p= 0,005). aIMK 
değeri ile abdominal aort çapı arasında pozitif ilişki saptandı. 
(r=0,491 / 0,001). 

Çalışmamızda IUGG olan bebeklerde abdominal aIMK 
yüksek bulunmuş olması bu bebeklerin ileri yaşlarda ateroskleroza 
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Gereç-Yöntem: Bu çalışmaya yenidoğan yoğun bakım üni-
tesine kabul edilen, doğum öncesinde annelerinin serviks uzun-
luğu ölçülen ve servikal kültür alınan preterm yenidoğanlar dahil 
edildi. Maternal serviks uzunluğuna göre yenidoğanlar iki gruba 
ayrıldı (Grup 1: servikal uzunluk <25 mm; Grup 2: servikal 
uzunluk >=25 mm). 

Bulgular: Çalışmaya toplam 203 preterm yenidoğan; grup 
1 (n=105), grup 2 (n=98) alındı. Maternal servikal uzunluk 
ölçümü doğumdan önce ortanca 7. (2-23) günde yapıldı. Her 
iki grubun demografik özellikleri benzerdi ve istatistiksel olarak 
anlamlı fark yoktu. Servikal kültürde üreme oranı grup 1’de %46.7 
(n=49) iken, grup 2’de %19.4 (n=19) idi ve oranlar arasındaki 
fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p=0.0001). Erken neonatal 
sepsis (ENS) sıklığı grup 1 ve 2 için sırasıyla %31.4 ve %18.4 iken, 
kanıtlanmış ENS sırasıyla %18.1 ve %8.2 idi (sırasıyla p=0.032 
ve 0.037). Serviks uzunluğunun <25 mm olmasının servikal kül-
türde üreme, ENS ve kanıtlanmış ENS sıklığını arttırdığı görüldü 
(sırasıyla Odd’s oranı=3.63, 2.03, 2.48). Hastanede yatış süresi 
ve mortalite oranı grup 1’de istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 
yüksek bulundu (sırasıyla p=0.014 ve 0.02). 

Sonuç: Bu çalışma servikal uzunluk ile servikal kültürde 
üreme oranı, neonatal morbidite ve mortalite arasındaki ilişkiyi 
gösteren ilk klinik çalışmadır. Erken eylem riski nedeniyle izlenen 
gebelerde transvajinal ultrasonografi ile serviks uzunluğu ölçül-
meli, serviks kültürü alınmalı, serviks uzunluğu kısa olan annele-
rin bebekleri ENS açısından daha dikkatli izlenmelidir.
Anahtar Kelimeler: Morbidite, mortalite, neonatal sepsis, serviks uzunluğu

PS148

EVDE DOĞAN BEBEKLERİN MORBİDİTESİ

 Damla İnce,  Özden Turan,  Berna Akşahin,  Yelda Türkmenoğlu
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği, İstanbul

Evde doğumun güvenilirliği ülkemizde ve dünyada tartışıl-
makta olan bir konudur. Pek çok çalışmada özellikle ilk gebelikler-
de ‘Planlı evde doğum’ lar bile önerilmemektedir. Burada, plansız 
evde doğan bebeklerin morbidite ve prognozunu belirlemeyi 
amaçladık.

Yöntem: 2010-2012 yılları arasında hastanemiz yenidoğan 
yoğun bakım ünitesine toplam 2832 bebek yatırıldı. Evde doğan 
ve postnatal ilk 72 saat içerisinde başvuran 20 bebeğin dosyaları 
retrospektif olarak incelendi. 

Bulgular: Çalışmaya alınan 14 (%70) bebeğin annesi gebelikte 
takipsizdi ve 4 (%20) anne primipar idi. Annelerin ortalama yaşı 
25.7±6,3 idi. Dokuz (%45) gebe kendi kendine, 9 (%45) gebe sağlık 
personeli dışı kişi ve 2 (%10) gebe 112 ekipleri yardımı ile doğum 
yapmıştı. Bebeklerin ortalama doğum ağırlığı 2900± 572,45 gr, 
13 (%65) bebek erkek ve 7 (%35) si kız idi. Onbeş (%75) bebeğin 
göbek kordonu steril olmayan şartlarda kesilmişti. On (%50) bebek 
112 acil yardım ambulansı ile, 10 (%50) bebek kendi olanakları 
ile ailesi tarafından getirildi. Bebeklerin 15 (%75) ‘i postnatal ilk 6 
saatte yatırıldı. En sık yatış tanıları hipoglisemi (%30), polisitemi 
(%25), hipoksik iskemik ensefalopati (%10) ve solunum sıkıntısı 
(%10) idi. Yatışında 3 (%15) bebekte konvülsiyon saptanırken, 4 
(%20) bebek entübe edildi. Bebeklerin izleminde 7 (%35) bebeğin 
kan gazında respiratuvar veya metabolik asidoz ile 5 (%25) bebekte 
hipokalsemi saptandı. Bebeklerin hastanede yatış süreleri 11.4±8.1 
gün idi. Ondokuz bebek şifa ile taburcu edilirken, 1 bebek konjeni-
tal kalp hastalığı nedeniyle sevk edildi. 

perfüzyonunun bozulmasına neden olabilir. Bu çalışmada ADMA 
düzeylerinin yenidoğan sepsisinde arttığı ve septik şok bulguları 
olan bebeklerde daha yüksek düzeylere ulaştığı gösterilmiştir. Organ 
yetmezliği olan bebeklerle hastalığın daha hafif seyrettiği bebekle-
rin ADMA düzeyleri ise benzer bulunmuştur. Bunun nedeni ağır 
vakaların sayıca azlığına ve örneklerin hastalığın ilk gününde alınmış 
olmasına bağlanabilir. Organ yetmezliği ile sonuçlanan mekanizma-
lar hastalığın ilerleyen zamanlarında aktifleşmiş olabilir. Yenidoğan 
sepsisinde L-arjinin düzeylerinin arttığını ve L-arjinin/ADMA ora-
nının korunduğunu gözlemledik. Bu durum sepsiste protein genel 
olarak yıkımının artmasına ve ADMA ile NOS inhibisyonu sonucu 
L-arjininin daha az kullanılmasına bağlanabilir. Sepsise bağlı organ 
yetmezliğinin patogenezinde ADMA’in rolünün anlaşılması için ileri 
çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: Asimetrik dimetilarjinin, L-arjinin, sepsis, yenidoğan

Tablo 1. Sepsis ve kontrol grublarının klinik özellikleri, L-arjinin ve Asimetrik 
dimetil arjinin düzeyleri

Sepsis (n=31) Kontrol (n=20) p

Doğum Haftası (hafta)* 29 (25-38) 30 (27-38) 0,185

Doğum ağırlığı (g)* 1130 (650-3280) 1410 (770-3210) 0,246

Cinsiyet (K/E) 15/16 10/10 0,910

Sezeryan (n) (%) 23 (75) 15 (75) 0,949

Antenatal steroidler (n) (%) 10 (32,2) 8 (40) 0,572

Erken membran ruptürü 
(n) (%)

6 (19,3) 5 (25) 0,732

Postnatal yaş (gün)* 8 (1-25) 11 (1-28) 0,809

Respiratuvar distres 
sendromu (n) (%)

16 (51.6) ) 9 (45) 0,645

Patent duktus arteriozus 
(n) (%)

7 (22.6) 0 0,034

Nekrotizan enterokolit 
(n) (%)

0 1 (5) -

İntrakraniyel kanama (n) (%) 0 0 (10) -

ADMA (μmol/l)* 1,12 (0,82-2,0) 0,91 (0,5-1,26) 0,001

L-arginine (nmol/ml)* 40,6 (13,5-148) 28,1 (3,1-51,5) 0,029

L-arginin/ADMA* 38 (7,1-184,62) 31,4 (6,2-56,57) 0,221

*medyan (minimum-maksimum)

PS147

SERVİKS UZUNLUĞU <25 MM OLAN YÜKSEK RİSKLİ 

GEBELERİN PRETERM BEBEKLERİNDE MORBİDİTE VE 

MORTALİTENİN BELİRLENMESİ

 Mehmet Yekta Öncel1,  Sema Arayıcı1,  Şevki Çelen2,  Gülsüm Kadıoğlu Şimşek1, 
 Aslı Oskovi2,  Nurdan Uraş1,  Şerife Suna Oğuz1,  Ömer Erdeve3,  Nuri Danışman2, 
 Uğur Dilmen4

1Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği, Ankara
2Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Perinatoloji Kliniği, Ankara
3Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji 

Bilim Dalı, Ankara
4Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği, Ankara;

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

Amaç: Amacımız kısa serviksin (<25 mm) neonatal morbidi-
te ve mortalite üzerine olan etkisini belirlemektir. 
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21.  Ulusal  Neonatoloji  Kongresi

prematüre bebek doğum oranı ve anne, babaların eğitim ve meslek 
durumlarını irdelenerek risk faktörü saptamaya çalışılmıştır.

Materyal-Metod: Kullanılan yöntem veri toplama anket yön-
temidir. Yanıtlar analiz edilmiş ve risk faktörleri saptanmaya çalı-
şılmıştır. Çalışmaya toplam 774 vaka dahil edilmiştir. (37 tamam-
lanmamış haftadan önce veya 36 hafta ve 6 günden önce doğan 
(259 günden küçük) bebek prematüre bebek olarak adlandırılır.) 

Bulgular: 2012’nin son dört ayında hastanemizde (178) 
yapılan 5443 doğumdan 774 tanesi %14.2 prematüredir. 
Hastanemizde Eylül-Ekim (199), Kasım (219) Aralık (178) 
prematüre bebek doğmuştur. Annenin eğitim durumuna göre 
dağılımlar şöyledir. Okur yazar olmayan %30, okur yazar olan 
%4,8, ilkokul mezunu, %32,2, orta eğitim, %42, yüksek okul %8 
olgu mevcuttur. Babanın eğitim durumuna göre %37’si ilk okul 
mezunu, %54’ü orta öğretim mezunu, %9’u ise yüksek okul mezu-
nudur. Anne mesleği olguların büyük çoğunluğunda %96.7’sinde 
ev hanımıdır, sadece 1 olgu işçi olarak çalışmaktadır. Baba mesleği 
olguların büyük çoğunluğunda %77,5’unda işçidir.

Sonuçlar: Çalışma verileri toplu olarak değerlendirildiğin-
de, hem anne hem çocuk sağlığı açısından preterm doğumların 
önlenmesi amacıyla eğitim düşük, gelir ve sosyo kültürel seviye-
nin düşük olması, annenin bilgi eksikliği de ciddi sorun olarak 
görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Prematüre, Ebeveyn Eğitimi
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HASTANEMİZ PREMATÜRE SERVİSİ AYLIK ANALİZİ

 Nuri Engerek,  Rengin Şiraneci,  Ahmet Adanur,  Nevin Hatipoğlu,  Hüsem 
Hatipoğlu,  Sibel Özbek,  Keramettin Kurt,  Sultan Kavuncuoğlu
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Amaç: Preterm doğum biyolojik, medikal ve sosyoekono-
mik faktörlerin kombinasyonu ile ortaya çıkan bir durumdur. 
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Prematüre Servisine 01.09.2012-30.09.2012 tarihleri arasında 
yatan hastaların özelliklerini istatiksel olarak irdeledik. 

Materyel Metod: Hastanemizde 2012 Eylül ayında doğan 
toplam doğum sayısı 1391 olarak tespit edilmiş olup, 178 hasta 
yaş ve tartıları değerlendirilerek prematüre tanısı almış, servisimiz-
de değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Hastanemizde doğan prematüre bebeklerin hari-
cinde 40 adet bebek dışarıdan servisimize yatırılmış olup, CRP 
pozitifliği ve sepsis ön tanısı ile 92 bebek yatırılmış, 9 tanesinde 
sepsis tablosu gelişmiştir. Sarılık tanısı 77, yenidoğan geçici taşip-
nesi 13, idrar yolu enfeksiyonu 10, dehidratasyon 8, hipoglisemi 
5, pnomoni 3, immatürite 2, nec 1, konjenital anomali 1, trisomi 
18 1, trombositopeni 1, apne 1, pulmoner aort stenozu 1, konvul-
siyon 1, diyare 1 gibi almışlardır. 

Sonuç: Prematüre doğum eyleminin ve erken membran 
rüptürünün nedenleri henüz çok fazla belirginleşmemiş olmasına 
rağmen anneye ait risk faktörlerinin bilinmesi ve bunları önleme-
ye yönelik girişimlerde bulunulması prematüre sağlığı ve gelişimi 
açısından büyük önem taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Prematüre Servisi

Yorum: Evde doğumların en önemli nedenleri arasında anne-
lerin doğum eylemi ile ilgili bilgilerinin yetersizliği, sosyokültürel 
faktörler ve takipsiz gebelikler sayılabilir. Yenidoğan morbiditesi-
nin azaltılabilmesi için plansız evde doğumlar önlenmelidir.
Anahtar Kelimeler: evde doğum, morbidite
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YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTEMİZDE İZLENEN 

GEÇ-PRETERM YENİDOĞANLAR

 Süreyya Gökçe Ergen Kıray,  Yasemin Akın,  Fatma Kaya Narter,  Esra 
Polatoğlu Çetinkaya
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Amaç: Yenidoğan Yoğun Bakım Ünite’mizde (YYBÜ) izle-
diğimiz geç-preterm bebeklerin ünitemizdeki yatış sıklığını, 
yatış nedenlerini, mortalite ve morbiditelerini değerlendirmeyi 
amaçladık.

Gereç-Yöntem: Ocak 2009-Aralık 2011 tarihleri arasında 
YYBÜ’sinde yatırılan, geç-preterm bebeklere ait tüm hasta kayıt-
ları retrospektif olarak incelendi. İstatistiksel analizler NCSS 
2007 paket programı ile yapıldı.

Bulgular: Çalışma grubumuzu oluşturan 161 olgunun 
%59,1’i erkekti. Sezeryanle doğum %85,1, yardımlı üreme %3,7, 
çoğul gebelik %9,9 idi. Bebeklerin %39,1’i 36, %35,4’ü 35, 
%25,5’i 34. gebelik haftasında doğmuştu ve %76,4’ü AGA idi. 
Ortalama doğum ağırlığı 2172±462 g bulundu. Anneye ait fak-
törlerde; anne yaş ortalaması 28,9±6,4 yıl, hipertansif hastalık 
%23,5, diyabet %9,3, plasental anomali %6,2, EMR süresi ortala-
ma 134±190 saat saptandı. En sık yatış sebepleri sırasıyla;%57,8 
solunum sıkıntısı, %24,8 hiperbilirubinemi, %13 hipoglisemi 
bulundu. Solunum sıkıntısının en sık sebepleri; TTN (%38,7) ve 
geçici solunum sıkıntısı (%51,6) idi. Mekanik ventilasyon ihtiyacı 
%28 oldu ve en sık nCPAP uygulandı. Hastaların %7.4’ünde 
polisitemi, %11,8’inde beslenme güçlüğü, %24,2’inde hipoglise-
mi olduğu gözlendi. Sepsis insidansı %4,3, mortalite oranı %2,5 
bulundu. 

Sonuç: Geç-preterm bebeklerin postnatal, kısmen gecici, 
bazen ise ciddi sorunları olabilmesi nedeni ile, doğumdan sonra 
anne yanında çok yakın izlenmesi ve mümkün olduğunca erken 
taburcu edilmemesi gereklidir. Bu nedenle, geç-pretermlerin anne 
yanında izlem süreleri uzatılmalı, ve taburculuk öncesinde yeterli 
anne eğitiminin verilmesi sağlanarak taburculuk sonrasında yakın 
izlemleri yapılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: geç-preterm, mortalite, morbidite

PS150

PREMATÜRELERİN EBEVEYNLERİNİN EĞİTİM 

DURUMUNA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

 Nuri Engerek,  Rengin Şiraneci,  Ahmet Adanur,  Keramettin Kurt,  Nevin 
Hatipoğlu,  Hüsem Hatipoğlu,  Yakup Yeşil,  Muhammed Geyik,  Sultan 
Kavuncuoğlu,  Sibel Özbek
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Amaç: T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Kanuni Sultan 
Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları ile Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde 
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14-17 Nisan 2013, Antalya

PS153

FARKLI GESTASYON HAFTALARINDAKİ 

YENİDOĞANLARDA AORTİK İNTİMA MEDİA 

KALINLIĞI VE LİPİD PROFİLİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN 

BELİRLENMESİ

 Öznur Kaya Vermezoğlu1,  Emel Akıncı Ataoğlu1,  Alev Kural1, 
 Derya Büyükkayhan2,  Vasfi Onur Vermezoğlu1,  Murat Elevli1,  Mahmut Çivilibal1, 
 Macit Koldaş1

1Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
2Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Amaç: Bu çalışma ile İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yenidoğan Ünitesinde 
izlenen farklı gestasyon haftasında doğan yenidoğanlarda 
(1.Grup: 29-32 gestasyonel hafta, 2.Grup 33-37 gestasyonel hafta 
ve 3.Grup 38-42 gestasyonel hafta) klinik öncesi aterosklerozun 
bir bulgusu olarak aortik intima media kalınlığının (aIMK) 
belirlenmesi; bunun lipid profili ile ilişkisinin değerlendirilmesi 
ve böylelikle çocukların ateroskleroza yatkın hale gelmesinde rol 
alan mekanizmaların araştırılması amaçlanmıştır. 

Gereç-Yöntem: Farklı gestasyon haftasında doğan ve üç ayrı 
grupta incelenecek olan 60 bebek anneleri ile beraber çalışma 
grubuna alındı. Hastaların demografik özellikleri, biyokimyasal 
değerleri, arteryel kan basınçları, vucut ağırlıkları, CRP düzey-
leri belirlendi; aIMK ölçüldü. Bunların lipid profili ile ilişkisi 
araştırıldı.

Bulgular: Beklenildiği üzere 38-42 gestasyonal hafta aralığın-
da doğanların aIMK ve aort çapı değerleri 33-37.gestasyonel hafta 
ve 28-32 gestasyonel hafta aralığında doğanlardan anlamlı olarak 
daha yüksekti. 28-32 gestasyonel hafta aralığında doğanların kilo-
ya göre düzeltilmiş aIMK 33-37 gestasyonel hafta ve 38-42 ges-
tasyonel haftası aralığında doğanlardan anlamlı (p<0,05) olarak 
daha yüksekti. 33-37 gestasyonel hafta ve 38-42 gestasyonel hafta 
doğumluların kiloya göre düzeltilmiş aIMK arasında anlamlı 
olarak(p>0,05) farklılık yoktu. 28-32 gestasyonel hafta aralığında 
doğanların total kolesterol, LDL kolesterol ve HDL kolesterol 
değerleri 33-37 gebelik haftası ve 38-42 gebelik haftası aralığında 
doğanlardan anlamlı olarak daha yüksekti. 33-37 gebelik haftası 
ve 38-42 gebelik haftası doğumlular arasında anlamlı farklılık 
yoktu. 

Tartışma-Sonuç: Sonuç olarak düşük gestasyon haftasında 
doğan bebeklerde abdominal aIMK yüksek bulunmuş olması, 
bu bebeklerin ileri yaşlarda ateroskleroza yatkın olacaklarını 
düşündürür. Fakat bu bebeklerde dislipideminin saptanmaması 
ve aIMK ile ilişkili bulunmaması şu şekilde yorumlanabilir: 
Birincisi; çalışmamızda sınırlı sayıda vakanın olması, ikincisi ise 
bu bebeklerdeki aterosklerozun ilk bulgusu olarak morfolojik 
değişikliklerin oluşması ve daha ileriki yıllarda risk faktörlerinin 
de eklenmesiyle ateroskleroz gelişmesidir.
Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, ateroskleroz, intima media kalınlığı

PS152

PREMATÜRE RETİNOPATİSİ OLGULARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ

 Yalçın Handemir,  Betül Acunaş,  Ülfet Vatansever Özbek,  Rıdvan Duran
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan 

Bilim Dalı, Edirne

Amaç: Son yıllarda prematüre doğum sıklığındaki artış ile 
birlikte neonatoloji alanındaki gelişmelerin, prematüre retino-
patisi (PR) insidansı, başlangıç zamanı ve progresyon oranında 
değişmesine yol açtığı ve merkezler arası önemli farklar olduğu 
düşünülmektedir. Bu çalışmada, PR gelişimi, tedavi gerektiren 
hastalığa ilerleme sıklığı ve PR gelişmesinde rol oynayan risk 
faktörleri ile ilişkisini araştırarak merkezimizin sonuçlarını değer-
lendirmeyi amaçladık. 

Gereç ve Yöntemler: Haziran 2001-Ocak 2012 tarihleri ara-
sında Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitemizde izlenen 37. gestasyon 
haftasından önce doğumu gerçekleşen 1957 yenidoğanın dosya-
ları PR ve risk faktörleri açısından geriye dönük olarak incelendi.

Bulgular: Retinopati muayenesi yapılan 570 yenidoğanın 
75’inde PR pozitif (Grup 1) saptandı. Grup 1 kendi içinde tedavi 
gerektirenler (Grup 1a; n= 32 olgu) ve tedavi gerektirmeyenler ( 
Grup 1b; n=43 olgu) olarak ikiye ayrıldı. PR saptanmayan gestas-
yon yaşı <=32 hafta ve doğum ağırlığı <=1500 gr olan 100 olgu 
kontrol grubu (Grup 2) olarak alındı. PR insidansı %13,1, tedavi 
gerektiren hastalık sıklığı %5,61 idi. Tekli analizlerde antenatal 
steroid ve tokoliz uygulamasının PR gelişimini azalttığı, EMR, 
gebelik haftasının ve doğum tartısının düşük olması, 5. dakika 
Apgar skoru düşüklüğü, oksijen tedavisi, mekanik ventilasyon, 
kan transfüzyonu, İVH, tedavi gerektiren PDA, BPD, kan değişi-
mi gerektiren hiperbilirubinemi, RDS, surfaktan uygulaması, kül-
tür pozitif sepsis, anemi, kan gazında asidoz, hiperkarbi, hipoksi, 
metilksantin gerektiren apne, hava kaçağı sendromu, trombosito-
peni varlığının, TPN süresi, anne sütüne başlama zamanı, post-
natal 4. haftada tartı alımının az olmasının PR gelişimi için risk 
faktörü oldukları saptandı. Çok değişkenli analizlerde PR gelişimi 
için kan gazında asidoz varlığı, TPN süresi ve postnatal 4. haftada 
tartı alımının az olması, tedavi gerektiren hastalık gelişimi için ise 
oksijen tedavisi, TPN süresi, gestasyon yaşının <32 hafta olması 
bağımsız risk faktörleri olarak belirlendi.

Sonuçlar: Merkezimizin 10 yıllık verilerinin, PR insidansı, 
tedavi gerektiren hastalığa ilerleme sıklığı, PR gelişmesinde rol 
oynayan risk faktörleri açısından önceki çalışmalardan çok farklı 
olmadığı ve evrensel retinopati tarama programı kriterlerinin mer-
kezimiz için geçerli olduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Prematürite, Prematüre Retinopatisi
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FARKLI IŞIK KAYNAĞI KULLANILLAN FOTOTERAPİ 

YÖNTEMLERİNİN TOTAL ANTİOKSİDAN KAPASİTE, 

TOTAL OKSİDAN STRES VE OKSİDATİF STRES İNDEKSİ 

ÜZERİNE ETKİSİ

 Yusuf Kale1,  Özge Aydemir1,  Ülker Çelik1,  Sumru Kavurt1,  Semra Işıkoğlu2, 
 Ahmet Yağmur Baş1,  Nihal Demirel1

1Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Kliniği
2Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Biyokimya Bölümü

Amaç: Bu çalışma farklı ışık kaynağı kullanılan fototerapinin 
antioksidan kapasite ve oksidatif stres üzerine etkilerini incelemek 
amacı ile planlanmıştır.

Yöntem: Sarılığı postnatal 2-9. günlerde ortaya çıkan, gebe-
lik haftası >=35 ve gestasyon haftasına göre doğum ağırlığı 
uygun olan, hemoliz bulgusu olmayan, sarılık dışında bilinen 
sağlık problemi bulunmayan bebekler çalışmaya alındı. Grup 
1; konvansiyonel ( n:29), grup 2; Light emitting diode (LED) 
(n:29) ve grup 3; fiberoptik fototerapi (n:29) olmak üzere 3 grup 
oluşturuldu. Fototerapi öncesinde ve fototerapiden 24 saat sonra 
kan örneklerinde serum total bilirubin düzeyi, total antioksidan 
kapasite (TAK) ve total oksidatif stres (TOS) düzeyleri ölçüldü, 
oxidative stress indeksi (OSİ) hesaplandı. Çalışma sonucunda 
LED, konvansiyonel ve fiberoptik fototerapinin TAK, TOS ve 
OSİ üzerine olan etkileri karşılaştırıldı. 

Bulgular: Fototerapi başlangıcında tüm gruplarda serum 
TAK, TOS ve OSI düzeyleri benzerdi. Fototerapi sonrası serum 
TAK düzeyleri tüm gruplarda önemli derecede azalmış ola-
rak bulundu (p<0.001). Total oksidatif stres değerleri grup 1 
(p<0.001) ve grup 2 (p=0.001)’de artarken grup 3 (p=0.057)’ 
te anlamlı değişim saptanmadı. Oksidatif stres indeksinde grup 
1 (p<0.001), grup 2 (p=0.001) ve grup 3 (p=0.038)’te anlamlı 
artış saptandı. 

Sonuçlar: Bu bulgular ışık kaynağının türünden bağımsız 
olarak fototerapi sonrası antioksidan kapasitenin azaldığını, fibe-
roptik fototerapi ile daha az olmakla beraber, fototerapi sonrası 
oksidatif stresin arttığını göstermiştir. Fototerapi sonrası artan 
OSİ kullanılan yöntemden bağımsız olarak fototerapinin, oksidan 
ve antioksidanlar arasındaki dengeyi oksidanlar lehine bozuduğu-
nu göstermektedir. Fototerapi kullanımı sırasında bu bulgular göz 
önüne alınmalıdır.
Anahtar Kelimeler: antioksidan kapasite, fototerapi, oksidatif stres, yenidoğan

Tablo 1. Fototerapi öncesi ve sonrası TAK, TOS ve OSİ değerleri

TAK1: Fototerapi öncesi total antioksidan kapasite TAK2: Fototerai sonrası total antioksidan 
kapasite TOS1: Fototerapi öncesi total oksidatif stres TOS2: Fototerapi sonrası total oksidatif 
stres OSİ: Fototerapi öncesi oksidatif stres indeksi OSİ2: Fototerapi sonrası oksidatif stres 
indeksi
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ADÖLESAN VEYA İLERİ ANNE YAŞI: YENİDOĞAN İÇİN 

RİSKLİ Mİ?

 Sevilay Topçuoğlu,  Seçil Erçin,  Tuğba Gürsoy,  Güner Karatekin,  Hüsnü Fahri 
Ovalı
Zeynep Kamil Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Amaç: Son yıllarda adölesan veya ileri yaş gebelikler artmış 
ve önemli bir sosyal konu halini almıştır. Bu durumun bebek açı-
sından risk yaratıp yaratmayacağı konusunda çalışmalara ihtiyaç 
vardır. Çalışmanın amacı hastanemizde gerçekleşen doğumlarda 
<=18 yaş ve >=35 yaş annelerin bebekleriyle, 19-34 yaşlarında 
olan annelerin bebeklerinin perinatal mortalite ve morbiditeleri-
nin karşılaştırılmasıdır.

Materyal-Metod: Zeynep Kamil Kadın Doğum ve Çocuk 
Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Ocak 2011-Ocak 
2013 arasında doğum yapan 511 adölesan gebe (<=18 yaş,grup 
1), 16840 19-34 yaş arası gebe (19-34 yaş, grup 2, kontrol grubu) 
ve 2891 ileri yaş gebe (>=35 yaş, grup 3) olmak üzere toplam 
20242 vaka çalışmaya dahil edildi, hastaların kaydedilen verileri 
retrospektif olarak incelendi. Maternal yaş, prenatal bakım, hiper-
tansiyon, korioamninit, doppler verileri, doğum şekli gibi obs-
tetrik veriler ile yenidoğanla ilgili doğum ağırlığı, Apgar skorları, 
yoğun bakım ünitesine yatma gereksinimi, gestasyonel yaş, SGA/
AGA/LGA durumu, resüsitasyon ihtiyacı, ventilasyon süresi, 
inotrop ve transfüzyon ihtiyaçları, beslenmeye geçiş zamanı, reti-
nopati insidansı, intrakranial kanama sıklığı, kronik akciğer has-
talığı, hastanede yatış süreleri değerlendirilerek veriler kaydedildi.

Sonuçlar: Çalışma süresince hastanemizde doğum yapan 
<18 yaş anne bebeklerinin (grup 1) %16’sı, 19-35 yaş arası anne 
bebeklerinin (grup 2) %13.4ü, >35 yaş anne bebeklerinin (grup 
3) %17sinin YYBÜ’ne yatışı yapılmıştı. Hipertansiyon sıklığı 
ilk grupta <%1, diğer 2 grupta sırasıyla %1.3 ve %8 saptandı 
(p<0.05). Çoğul gebelik insidansı ileri yaş gebeliklerde anlamlı 
olarak yüksek bulundu( %9,5, %14e karşılık %19,5,p=0,021). 
Yardımcı üreme teknikleri <18 yaş annelerin hiçbirinde kulla-
nılmazken bu sıklık 2.grupta %1.5, son grupta ise %4,8 olup 
fark anlamlıydı (p>0,0001). Bebeklerin inotrop ihtiyacında fark 
bulunmazken adölesan anne grubunda intrakranial kanama diğer 
2 gruba göre anlamlı olarak yüksekti (%15’e karşın,%6,2 ve %7,3, 
p<0,001), yine ilk grubun eritrosit süspansiyonu ile transfüzyon 
sıklığı (%2,7, %13,6, %13,2 p<0,01) ve TDP ile transfüzyon 
sıklığı (%8,3, %3,9, %5,6 p<0,05) anlamlı olarak diğer 2 gruptan 
yüksekti. Gruplar arasında BPD insidansı, steroid ihtiyacı ve has-
tanede toplam yatış süresi ve mortalite açısından fark yoktu. 

Tartışma: Adölesan yaş grubu gebeliklerde ki transfüzyon 
ihtiyacının diğer 2 gruba göre anlamlı olarak yüksek oluşu ve yine 
bu gruptaki intrakranial kanama insidansının diğer gruplardan 
fazla olması bu bebeklerin klinik seyirlerinin daha komplike olma-
sına bağlandı. İleri yaş gebeliklerdeki çoğul gebelik sıklığının fazla 
oluşu ise yardımcı üreme tekniklerine bağlı olabileceği düşünüldü. 
Anne yaşının bebeğin morbiditesi açısından risk oluşturabileceği 
için konuyla ilgili daha geniş çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: adölesan gebelik, ileri yaş gebelik
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Yenidoğanların sistemik kan basıncı ölçümleri osilometrik yön-
temle gerçekleştirildi. Bebekler ölçüm sırasındaki aktivitelerine 
gore uyurken (grup 1), uyanık sakinken (grup 2) ve uyanık emer-
ken (grup 3) olmak üzere 3 gruba ayrıldı. Ortalama kan basıncı 
değerleri gruplar arasında karşılaştırıldı.

Sonuçlar: Her üç grup arasında gebelik haftaları, doğum 
tartıları, cinsiyet ve doğum şekilleri açısından anlamlı fark yoktu. 
Birinci, 2. ve 3.günlerde uykuda ölçülen ortalama kan basınçları 
uyanık sakinken ve uyanık emerken ölçülen değerlerden istatiksel 
olarak düşük saptandı (Sırasıyla 1. gün ortalama ortalama kan 
basıncı değerleri: 45,51±6,13, 49,82±6,22, 51,77±6,59mmHg; 
2.gün: 50,30±5,74, 52,89±6,16, 57,00±6,81mmHg; 3.gün: 
53,61±7,08, 56,62±7,61, 57,61±8,58mmHg; hepsi için p<0,05). 
Uyanık sakinken ölçülen değerler uyanık emerken ölçülen değer-
lerden 2. ve 3.günlerde anlamlı olarak düşük saptandı. (p<0,05)

Tartışma: Yenidoğanlarda kan basıncı değerleri çok değişken 
olup bir çok faktörden etkilenebilmektedir. Yenidoğan bebeklerin 
sistemik kan basınçlarının değerlendirilmesinde aktivite düzeyle-
rinin mutlaka göz önünde bulundurulması gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: yenidoğan, kan basıncı, aktivite
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ASFİKTİK YENİDOĞANLARDA TERAPÖTİK 

HİPOTERMİNİN HEMATOLOJİK VE KOAGÜLASYON 

FAKTÖRLERİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİ

 Mehmet Yekta Öncel1,  Ömer Erdeve2,  Erhan Çalışıcı1,  Şerife Suna Oğuz1, 
 Fuat Emre Canpolat1,  Nurdan Uraş1,  Uğur Dilmen3

1Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği, Ankara
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji 

Bilim Dalı, Ankara
3Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği, Ankara; 

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 

Ankara

Amaç: Bu çalışmadaki amacımız asfiktik yenidoğanlarda tera-
pötik hipoterminin hematolojik ve koagülasyon faktörleri üzerine 
olan etkisinin belirlenmesidir. 

Gereç-Yöntem: Çalışmaya 17 perinatal asfiksi tanısı alan 
yenidoğan dahil edildi. Kontrol grubu benzer demografik özel-
likleri olan 15 yenidoğandan oluştu. Perinatal asfiksi tanısı alan 
yenidoğanlarda hematolojik parametreler terapötik hipotermi 
başlanmadan önce (ilk 6 saat) ve sonlandıktan sonra (4. günde) 
bakıldı. Kontrol grubunda ise hematolojik parametreler postnatal 
birinci günde çalışıldı.

Bulgular: Perinatal asfiksili 17 yenidoğanın geastasyonel yaşı 
ortanca 39 (36-42) hafta, doğum ağırlığı 3000 (2560-3800) g, 
kord kanındaki pH değeri 6.9 (6.6-7.08), baz açığı –20.1 (16-27) 
mEq/L, 10. dakika Apgar skoru 4 (3-5) ve hipotermiye başlama 
zamanı ortanca 180. (15-360) dakika idi. 

Çalışma grubunda ilk gün alınan ortalama protrombin zama-
nı (PT), uluslararası düzeltme oranı (INR), aktive parsiyel trom-
boplastin zamanı (aPTT), d-dimer düzeyleri kontrol grubuna 
göre istatistiksel anlamlı düzeyde yüksek (tüm değerler için 
p<=0.001), trombosit sayısı, fibrinojen, faktör II, V, VII, IX, X 
ve XI düzeyleri ise düşük saptandı (tüm değerler için p<=0.005). 
Faktör 13 düzeyi her iki grupta normal sınırlardaydı. Çalışma 
grubunda PT, INR, aPTT ve d-dimer düzeylerinin giderek azal-
dığı; aksine fibrinojen, faktör II, V, VII, IX, X ve XII düzeylerinin 
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İNTRAVİTREAL BEVACİZUMAB DENEYİMİMİZ

 Selim Sancak,  Murat Günay,  Tuğba Gürsoy,  Güner Karatekin,  Hüsnü Fahri 
Ovalı
Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Amaç: Mevcut tedavilere rağmen prematüre retinopatisi 
(ROP) prematüre bebeklerde körlüğün en önemli sebebidir. Çok 
küçük prematüre bebeklerin yaşam oranları arttıkça insidans da 
artmaktadır. Ciddi ROP vakalarında vasküler endotelyal büyüme 
faktörünü (VEGF) hedefleyen yeni tedavi seçenekleri denenmek-
tedir. Güvenirliliği tartışılan bu yöntemin kullanıldığı hastalarda-
ki kısa dönem sonuçları değerlendirmeyi amaçladık. 

Gereç-Yöntem: Hastanemiz yenidoğan yoğun bakım üni-
tesinde 2012 yılı içerisinde agresif ROP tanısıyla antiVEGF 
tedavisi alan 9 olgu prospektif olarak çalışmaya alındı ve izlemleri 
değerlendirildi. 

Bulgular: Hastalarımızın gebelik haftaları ortalaması 
27.1±1.9 (25-30) haftaydı. Hastalarımızın doğum ağırlıkları orta-
laması 935 ± 313 (640-1700) gramdı, 7’si (%78) 1000 g altınday-
dı. Olgularımızın 5’i (%55) erkekti. Hepsi C/S ile doğurtulmuştu. 
Bir tanesi ikiz eşi, kalan 8’i tekil gebelikti. Hastalarımızın hepsi 
eritrosit süspansiyonu alırken, altısı 2 ve daha fazla transfüzyon 
almışlardı. Dört (%40) hastamızda postnatal 36 gestasyon hafta-
sında oksijen bağımlılığı mevcuttu, bunların ikisine BPD tanısıyla 
postnatal steroid tedavisi verildi. Kliniğimizde agresiv ROP (zon1 
ve zon 2 posterior) tanısı alan 9 hastamızın 17 gözüne retinal 
girişim uygulandı. 17 gözün 13’üne ilk tedavi olarak intravitreal 
bevacizumab, 4’üne ise LFK uygulandı. Bevacizumab uygulanan 
13 gözün 2’sine 2. doz bevacizumab, 2’sine ise LFK uygulandı. 
İlk tedavi olarak LFK uygulanan 4 gözün 2’sine bevacizumab 
uygulandı. 2 göze ise 2. doz bevacizumab sonrası LFK uygulandı. 
Tüm hastalarımızın uygulanan tedaviler sonrasında ROP ve plus 
hastalığı geriledi. 

Sonuç: Düşük doğum ağırlığı, düşük doğum haftası ve kan 
transfüzyonunun prematüre retinopatisi açısından önemli risk 
faktörleri olduğu görüldü. APROP (zon 1 ve zon 2 posterior) 
riski olan hastalarda LFK tedavisinin yan etkileri nedeniyle intra-
vitreal antiVEGF tedavisi kullanımı başarılı bir alternatif olabilir.
Anahtar Kelimeler: Prematüre retinopatisi, intravitreal bevacizumab
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YAŞAMIN İLK GÜNLERİNDE TERM YENİDOĞANLARIN 

AKTİVİTE DURUMLARININ KAN BASINCI DEĞERLERİ 

ÜZERİNE ETKİSİ

 Ömer Güran,  Ali Bülbül,  Sinan Uslu,  Adil Umut Zübarioğlu,  Mesut Dursun, 
 Muhittin Çelik,  Asiye Nuhoğlu
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Yenidoğan Yoğun Bakım Kliniği, İstanbul

Amaç: Çalışmamız hayatın ilk günleri içerisinde yenidoğanın 
aktivite ve bilinç düzeylerinin sistemik kan basınçları üzerine etki-
sini ortaya koymak amacıyla yapıldı.

Materyel ve Metod: Zamanında doğan (>= 37 hafta) 
ve annelerinde gebeliğe bağlı komplikasyonlar (preeklampsi, 
eklampsi, plasenta patolojileri v.b), ilaç kullanımı yada kronik 
hastalık öyküsü olmayan, konjenital anormali, sepsis, sarılık gibi 
herhangi bir hastalığı saptanmayan yenidoğanlar çalışmaya alındı. 
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RESULTS OF PİLOT STUDY OF HİGH RİSK İNFANT 

FOLLOW UP PROGRAM İN TABRİZ UNİVERSİTY OF 

MEDİCAL SCİENCEABSTRACT: INTRODUCTİON: HİGH 

RİSK İNFANT FOLLOW UP PROGRAM İS AN ESSENTİAL 

PART OF EVALUATİON OUT COME OF NICU CARİNG 

TODAY.MANY CLİNİCS ARE OU

 Kayvan Mirnia,  Mohammad Heidarzadeh,  Mohammad Bagher Hosseini, 
 Behzad Jodeiri
Tabriz medical university;Iran

Introduction: high risk infant follow up program is an essen-
tial part of evaluation out come of NICU caring today.many clin-
ics are out looking the infants discharged from NICU in order to 
detect problems to interfere as quickly as possible.

In order to reduce the morbidity we in Tabriz university of 
medical science designed the follow up program and followed the 
neonates for 6 months from different aspects based on the time 
table by Tabriz university follow up group 

Methods: we enrolled 385 infants from Jun to Feburary.our 
inclusion criterion are all neonates discharged from NICU of 
Alzahra hospital in Tabriz University of Medical Science.these 
data were input in a software that was designed for this program. 
We implemented ASQ test and Griffiths mental developmental 
test in order to evaluate developmental aspects. 

Results: We enrolled 345 neonate dischared from NICU.242 
family participated in follow up program.180 case were recalled 
that 110 of them entered the program.194 case had gestational 
age below than 33 week.21 case required treatment for ROP.15 
case failed ASQ test. IVH was seen in 21 case that 8 of them were 
grade 1,7 case was grade 2,3 case was grade 3,3 case was grade 4.

Conclusion: evaluating different aspects of infants discharged 
from NICU is essential. we believe that follow up based on valid 
guidelines leads to assessment of all organs,early detection of 
complications and early interventions that eventually decreases 
the morbidities and also is cost benefit economically.
Key Words: high risk ınfants follow up program- -screening tests-discharge 
-follow up clinic

PS161

TROMBOZU OLAN YENİDOĞANLARDA DOKU 

PLAZMİNOJEN AKTİVATÖRÜ VE STREPTOKİNAZ 

ETKİNLİĞİ VE KOMPLİKASYONLARININ 

KARŞILAŞTIRILMASI

 Serdar Beken,  Banu Aydın,  Dilek Dilli,  Ayşegül Zenciroğlu,  Nurullah Okumuş
Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Yenidoğan Kliniği

Giriş-Amaç: Tromboembolik olaylar yenidoğan döneminde 
diğer pediatrik yaş gruplarına göre daha sık görülür ve yüksek 
morbidite ve mortaliteyle seyreder. Bu çalışmada hayatı tehdit 
eden ve/veya organ kaybına neden olabilecek trombüsü olan 
yenidoğanlarda fibrinolitik amaçlı verilen rekombinant doku 
plazminojen aktivatörü (r-TPA) ve streptokinaz (Stk) tedavi-
lerinin etkinliğinin ve komplikasyonlarının karşılaştırılması 
amaçlanmıştır. 

giderek arttığı görüldü ve iki ölçüm arasında istatistiksel anlamlı 
farklılık vardı (tüm değerler için p<0.05). 

Sonuç: Perinatal asfiksi trombositopeni, dissemine intravas-
küler koagülasyon ve ekstrinsik koagülasyon faktörlerinde daha 
belirgin olmak üzere düşüşe neden olmaktadır. Terapötik hipoter-
mi sonrasında hematolojik faktörlerin bozulmadığı aksine destek 
tedavileriyle birlikte hemostazın sağlandığı görülmüştür. Asfiksili 
yenidoğanlarda koagülasyon faktörlerinin değerlendirildiği ilk 
klinik çalışmadır.
Anahtar Kelimeler: Faktör, hipotermi, koagülasyon, perinatal asfiksi
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ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI PRETERM 

BEBEKLERDE PATENT DUKTUS ARTERİOZUS 

TEDAVİSİNDE İNTRAVENÖZ PARASETAMOLÜN 

BAŞARIYLA KULLANIMI

 Mehmet Yekta Öncel1,  Sadık Yurttutan1,  Halil Değirmencioğlu1,  Nurdan Uraş1, 
 Nahide Altuğ2,  Ömer Erdeve3,  Uğur Dilmen4

1Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği, Ankara
2Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kardiyoloji, Ankara
3Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji 

Bilim Dalı, Ankara
4Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği, Ankara; 

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 

Ankara

Amaç: Çalışmamızdaki amacımız beslenmesi kontraendi-
ke ya da beslenme intoleransı olan patent duktus arteriozus’lu 
(PDA) preterm bebeklerde intravenöz parasetamolün etkinliğini 
araştırmaktır.

Gereç-Yöntem: Çalışmaya PDA tanısı konulan toplam 10 pre-
term infant alındı. Beslenmesi kontraendike ya da beslenme into-
leransı olan PDA’lı olgulara ailelerden yazılı onam formu alınarak 
intravenöz parasetamol tedavisi başlandı. Parasetamol 15 mg/kg/
doz’dan 6 saatte bir 3 gün süresince verildi. Ekokardiyografisinde 
PDA’sı kapanmayan olguların tedavisi 6 güne kadar uzatıldı. 

Bulgular: Hastaların gestasyonel yaşı ortanca 274/7 (24-29) 
hafta, doğum ağırlıkları ortanca 775 (590-990) g idi. Parasetamol 
ortanca 6. (2-15) günde başlandı. PDA çapı ortanca 2 (1.5-3) 
mm idi. Olguların tamamının PDA’sı intravenöz parasetamol ile 
başarıyla kapandı. 

Sonuç: Çalışmamız PDA’nın tedavisinde intravenöz paraseta-
molün kullanıldığı literatürdeki ilk olgu serisidir. PDA tedavisin-
de intravenöz parasetamolün alternatif olarak kullanılabileceğini 
düşünmekteyiz. Ancak intravenöz parasetamolün PDA kapanma-
sındaki etkisinin kesin olarak gösterilmesi için geniş, prospektif, 
randomize, kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: Parasetamol, patent duktus arteriozus, preterm, intravenöz
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(47,49±6,34mmHg’ya karşın 48,72±8,22mmHg, p=0,031). İkili 
korelasyonlarda annenin yaşı, doğum sayısı, ilk trimestrdaki 
tartısı ve sistolik kan basıncı değerleri, doğum sırasındaki tartısı, 
ve bebeklerin 1.dakika apgar skorları ile ortalama kan basıncı 
değerleri arasında anlamlı ilişki saptanmadı. Buna karşın bebeğin 
doğum ağırlığı (r=0,138, p=0,006), boyu (r=0,172, p=0,001) 
ve 5.dakika APGAR skorları (r=0,141, p=0,005) ile annenin ilk 
trimestır diyastolik kan basıncı değerleri (r=0,169, p=0,001), 
doğum sırasındaki sistolik (r=0,259, p=0,0001) ve diyastolik kan 
basınçları (r=0,244, p=0,0001) bebeklerin ilk günkü ortalama 
kan basıncı değerleri arasında anlamlı ilişki saptandı. Çoklu ana-
lizlerde ise annenin sistolik kan basıncı değerleri, bebeğin boyu ve 
5.dakika APGAR skorları ortalama kan basıncı değerleri arasında 
pozitif yönde anlamlı ilişki tespit edildi.

Tartışma: Yenidoğanlarda yaşamın ilk gününde sistemik kan 
basıncı değerleri anne ve bebeğe ait bir çok perinatal faktörlerden 
etkilenebilmektedir. Çalışmamızın bulgularına göre sezeryan-
la doğum zamanında doğan bebeklerin ilk günkü kan basıncı 
değerleri üzerinde anlamlı bir düşüşe neden olmaktadır. Annenin 
doğum sırasındaki sistolik ve diyastolik kan basıncı değerleri, 
bebeğin boyu ve 5.dakika APGAR skorları sağlıklı term yenido-
ğanların ilk günlerdeki kan basıncını etkileyen bağımsız perinatal 
faktörler olarak dikkat çekmektedir.
Anahtar Kelimeler: yenidoğan, kan basıncı, perinatal
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DİYABETİK ANNE BEBEKLERİNDE ORTALAMA 

TROMBOSİT HACMİ

 Şahin Takcı,  Aslı Turgutoğlu,  Murat Yurdakök,  Ayşe Korkmaz,  Şule Yiğit
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalı, Ankara

Giriş: Diabetik anne bebeklerinde perinatal izlem ve bakım 
koşullarındaki iyileşmeye rağmen halen morbidite ve mortali-
te yüksektir. İyi glisemik kontrolü olmayan annelerden doğan 
bebeklerde yüksek morbidite ve mortalite riski; respiratuvar 
distress sendromu, makrozomi, polisitemiye sekonder hiperviz-
kosite, hipoglisemi, konjenital malfarmosyonlar, hipokalsemi, 
hipomagnezemi ile ilişkilidir. Diabetik anne bebeklerinde sinüs 
ven trombozu ve renal ven trombozu gibi trombotik olaylar sık 
görülmektedir. Genetik nedenler, prokoagülan, antikoagülan ve 
fibrinolitik yolaklardaki kazanılmış bozuklukların tromboz etyo-
lojisinde rol oynadıkları bilinmektedir.

Tam kan sayımında kolaylıkla saptanabilen ve trombosit 
boyutlarını gösteren bir parametre olan ortalama trombosit hacmi 
(OTH), trombosit fonksiyonlarını yansıtmaktadır. Büyük trom-
bositler küçüklerle kıyaslandığında enzimatik ve metabolik açıdan 
daha aktif ve protrombotik potansiyelleri daha yüksektir. OTH 
yükseldiğinde platelet agregasyonu, tromboksan A2 sentezi, beta 
tromboglobulin sekresyonu ve adezyon molekül ekspresyonu 
artmaktadır. OTH’nin yetişkin hastalarda vasküler hastalıklarla, 
diabetes mellitusta (DM), akut miyokard enfarktüsünde ve hiper-
kolesterolemide arttığı gösterilmiştir. Bu çalışmada diabetik anne 
bebeklerinde OTH ve diğer hematolojik parametreler sağlıklı 
yenidoğanlarla karşılaştırılmıştır. 

Yöntem: Bu retrospektif çalışmada 36 gebelik haftası ve 
üzerinde olan trombosit fonksiyonlarını bozacak başka hastalığı 
olmayan diyabetik anne bebekleri (tip 1 DM, tip 2 DM ve ges-
tasyonel DM) değerlendirildi. Maternal diyabet ayrıca insülin 

Materyal-Metod: Dr Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan 
Yoğun Bakım Ünitesi’nde (YYBU) Aralık 2007-Aralık 2012 
tarihleri arasında yatan doppler ultrasonografik (USG) değer-
lendirmede arteriyel/venöz trombüs saptanıp heparin tedavisine 
yanıt vermeyen ve ardından fibrinolitik tedavi [r-TPA, (Stk)] 
verilen 27 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. 

Bulgular: Çalışmaya alınan 27 hastanın gestasyonel yaşları 
median 39 (IQR 36-39) hafta, doğum ağırlıkları median 2900 
(IQR 2300-3270) gram idi. Hastaların trombüs saptanma yaşı 
13 (IQR 8-21) gün; fibrinolitik tedavi başlama yaşı postnatal 16 
(IQR 11-23) gündü. Olguların 15’i (%55.6) r-TPA (Grup 1), 
12’si (%44.4) Stk (Grup 2) almıştı. Gruplar arasında trombüsün 
tam/kısmi iyileşme sıklığı benzerdi [r-TPA: n=11 (%73.3), Stk: 
n=10 (%83.3); p=0.531]. Her iki grup arasında trombozun iyileş-
me süresi açısından fark bulunmadı [r-TPA: median 2 (1-12) gün, 
Stk: median 3 (1-23) gün; p=0.285]. Ciltten kanama sıklığının 
r-TPA verilen grupta daha fazla olduğu saptandı (p=0.007). 

Tartışma: Yaşamı tehdit eden ve/veya organ kaybına neden 
olabilecek trombüsü olan yenidoğanlarda fibrinolitik tedavi kaçı-
nılmazdır. Stk’nın her ne kadar yenidoğanlarda yan etkileri nede-
niyle kullanılması önerilmese de etkinliği ve güvenilirliği r-TPA’ya 
benzer gibi görünmektedir.
Anahtar Kelimeler: yenidoğan, trombüs, komplikasyon, morbidite
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YENİDOĞANLARDA SİSTEMİK KAN BASINCINI 

ETKİLEYEN PERİNATAL FAKTÖRLER

 Sinan Uslu,  Ömer Güran,  Ali Bülbül,  Adil Umut Zübarioğlu,  Muhittin Çelik, 
 Mesut Dursun,  Asiye Nuhoğlu
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Yenidoğan Yoğun Bakım Kliniği, İstanbul

Amaç: Çalışmamız zamanında doğan yenidoğanlarda ilk 
günkü ortalama sistemik kan basıncını etkileyen perinatal faktör-
leri belirlemek amacıyla gerçekleştirildi. 

Materyel ve Metod: Nisan 2012 ve Eylül 2012 tarihleri 
arasında 419 zamanında doğan sağlıklı yenidoğan (>=37 hafta) 
çalışmaya alındı. Bebeklerin ilk günkü kan basıncı ölçümleri 
doğumdan 12-24 saat sonra, DRAGER Siemens SC 6002-XL 
(Siemens Co., NY, USA) marka cihaz ile osilometrik yöntemle 
gerçekleştirildi. Bebeklerin ölçümleri supin pozisyonunda, uyanık 
sakinken yada uykudayken yapıldı. Kan basıncı değerleri için 
tekrarlanan 3 ölçümden elde edilen değerlerin ortalaması alındı. 
Bebeklerin ele alınan perinatal faktörlerinin (Bebeklerin cinsi-
yetleri, gebelik haftaları, doğum ağırlıkları, apgar skorları, doğum 
şekli ile annenin yaşı, doğum sayısı, ilk trimestırdaki tartısı ve kan 
basıncı değerleri, doğum sırasındaki tartısı ve kan basıncı değer-
leri) ilk günkü ortalama sistemik kan basıncı değerleri üzerine 
etkileri araştırıldı.

Sonuçlar: Çalışma grubumuzdaki 419 bebeğin 215’i 
erkek (%51,3) iken 209’u sezaryen ile (%49,9) doğurtulmuştu. 
Bebeklerin ortalama doğum tartısı, doğum boyu ve gebelik hafta-
ları sırasıyla 3302,22±397,8 gr, 48,95±1,9 cm, 39,28±1,19 hafta 
idi. 

Cinsiyet farklılığının ortalama kan basıncı değerleri üze-
rinde anlamlı bir etkisinin olmadığı görüldü. Sezeryanla doğan 
bebeklerde ise ilk günkü ortalama kan basınçları spontan vajinal 
yoldan doğan bebeklere göre anlamlı olarak düşük saptandı 
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YENİDOĞAN SEPSİSİNDE IGM’DEN ZENGİN 

İNTRAVENÖZ İMMUNGLOBULİN KULLANIMI

 Aslıhan Abbasoğlu1,  Ayşe Ecevit1,  Ali Ulaş Tuğcu1,  Mustafa Agah Tekindal2, 
 Aylin Tarcan2

1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Neonatoloji Bilim Dalı, Ankara
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Ankara

Amaç: Yenidoğan sepsisinde antibiyotik tedavisi yanında 
kullanılan destek tedavilerinin etkinliği halen tartışmalıdır. Bu 
çalışmada yenidoğan yoğun bakım ünitesinde kültür pozitif sep-
sis nedeniyle izlenen hastalarda antibiyotik tedavisine ek olarak 
IgM’den zengin intravenöz immunglobulin kullanımının morbi-
dite ve mortalite üzerine etkileri incelenmiştir.

Yöntem: Çalışmamızda Başkent Üniversitesi Ankara 
Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde 2006-2011 yıl-
ları arasında 24-41 gebelik haftasında doğan ve kan kültüründe 
üreme saptanarak sepsis tanısı ile izlenen 63 bebeğin sonuçları 
retrospektif olarak incelendi. Hastalar antibiyotik tedavisi alan ve 
antibiyotik tedavisi ile birlikte 5 ml/kg/gün dozunda, ardı ardına 
3 gün IgM’den zengin intravenöz immunglobulin verilen hastalar 
olacak şekilde 2 grupta değerlendirildi. Sepsis için antibiyotik 
tedavisi verilen 32 hastanın (grup 1) ve antibiyotik tedavisi yanın-
da IgM’den zengin intravenöz immunglobulin tedavisi verilen 31 
hastanın (grup 2) klinik ve laboratuvar verileri değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmadaki vakalara ait veriler Tablo 1’de özetlen-
miştir. İki gruptaki klinik sepsis bulguları (hipoktivite, hipotermi, 
hipertermi,apne, takipne, bradikardi, taşikardi,hipotoni, konvul-
ziyon) farklı değildi (p<0,05). IgM’den zengin immunglobulin 
kullanımı ile laboratuvar değerlerinin değişimleri incelendiğin-
de, hemoglobin, beyazküre ve CRP düzeylerinin tedavi öncesi, 
tedavinin 1. günü ve 3. günü zamana bağlı değişiklik gösterdiği 
(p<0,05); ancak immunglobulin kullanımıyla değişmediği sap-
tandı (p>0,05). Trombosit sayılarının ise hem zamana bağlı hem 
de immunglobulin kullanımıyla değişmediği saptandı (p>0,05).

Sonuç: Kültür pozitif yenidoğan sepsisi tanısı alan bu hasta 
grubunda IgM’den zengin intravenöz immunglobulin kullanımı-
nın olumlu etkisi gözlenmedi.
Anahtar Kelimeler: intravenöz immunglobulin, sepsis, yenidoğan

Tablo 1. Vakalara ait veriler

Grup 1 (n=32) Grup 2 (n=31) p değeri*

Gebelik haftası 31,3±4,6 29,8±4,1 0,19

Cinsiyet (Kız/Erkek) 18/14 16/15 0,80

Doğum şekli (NSVY/CS) 10/22 7/24 0,57

Doğum ağırlığı (g) 1706,8±818,9 1436,8±723,6 0,17

Aktüel vücut ağırlığı (g) 1706,8±144,7 1436,8±129,9 0,13

Yaş (gün) 24,4±25,7 16,0±10,6 0,09

Hastanede yatış süresi (gün) 55,4±33,6 45,5±25,9 0,19

Mortalite 9/32 4/31 0,21

*p<0,05 anlamlı

bağımlı ve diyetle regüle olmak üzere iki gruba ayrıldı. Kontrol 
grubu olarak 36 gebelik haftasından büyük olan, herhangi bir 
nedenle ilk üç gün içinde kan alınan bebekler seçildi. 

Sonuçlar: Toplamda 143 (70 diyabetik anne bebeği, 73 
kontrol hasta) yenidoğan bebek çalışmaya dahil edildi. Maternal 
diyabetlerin 27’si insülin bağımlı, 43’ü diyetle kontrol altındaydı. 
Diyabetik anne bebekleri ve kontrol grubu arasında gebelik haf-
taları, cinsiyet ve 5.dakika Apgar skorları açısından fark yoktu. 
Diyabetik anne bebeklerinin ortama ağırlığı kontrol grubun-
dan yüksekti (3313 ± 561 g’a karşın 3120 ± 510 g, p<0.05). 
Diyabetik anne bebekleri daha yüksek oranda sezaryenle doğ-
muştu. Hematolojik parametrelerden hematokrit ve trombosit 
sayısı arasında fark gözlenmezken beyaz küre sayısı diyabetik anne 
bebeklerinde daha yüksekti (p<0.05). Her iki grubun ortalama 
OTH birbirine yakındı. Diyabetik anne bebeklerinde 7.7 ±0.8 
fL ve kontrol grubunda 7.62 ± 0.85 fL olarak saptandı (p>0.05).

Yorum: Diyabetik anne bebekleriyle sağlıklı kontroller arasın-
da OTH yönünden farklılık saptanmamıştır.
Anahtar Kelimeler: diyabetik anne bebeği, ortalama trombosit hacmi, 
yenidoğan
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NEONATAL SEPSİS TEDAVİSİNDE ANTİBİYOTİK 

TEDAVİSİNE EK OLARAK PENTOKSİFİLİN 

KULLANDIĞIMIZ HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 Ferda Özlü,  Fatma Derya Özduran,  Hacer Yapıcıoğlu,  Hüseyin Selim Asker, 
 Kurthan Mert,  Mehmet Satar
Çukurova Üniversitesi Tıp fakültesi, Neonatoloji Bilim Dalı, Adana

Yenidoğan sepsisi, “yaşamın ilk ayında sistemik infeksiyon 
bulguları ve bakteremiyle nitelenen klinik bir sendrom” olarak 
tanımlanabilir. Yenidoğan sepsisinde belirti ve bulgular özgül 
değildir. Neonatal sepsis yaşamı tehdit eden çok acil bir durum-
dur. Neonatal sepsis ve nekrotizan enterokolit nedeniyle morta-
lite ve morbidite güçlü antimikrobiyal ajanların kullanılmasına 
rağmen yüksektir. Destek tedaviler kullanılmaktadır. Bunlardan 
bir tanesi de yenidoğanda nötrofil fonksiyonlarını düzenleyen 
immunmodülatör ajan olan Pentoksifilindir. Bir fosfodiesteraz 
inhibitörü olan bu ajanın neonatal sepsis tedavisinde kullanımı 
tartışmalıdır.

Çalışmaya Aralık 2011- Aralık 2012 arasında ÇÜTF 
Yenidoğan YBÜ yatan ve antibiyotik tedavisine ek olarak pentok-
sifilin alan sepsisli toplam 27 hasta alındı. 14 kız, 13 erkek hasta-
nın ortalama gestasyon hafta ve doğum ağırlıkları sırasıyla 31,9 ± 
4,9(25-41) hafta ve 1772 ± 976,2 (770-5050)gr idi. Hastaların 
kan kültüründe 8’inde Klebsiella pneumonia, 2’sinde Candida 
nonalbicans, 3’ünde Serratia marcenses, 1’inde KONS üreme-
si oldu. Üçünün kan kültüründe üreme saptanmadı. Hastalar 
postnatal ortalama 16,3± 13,7(3-56) günde sepsis tanısı aldılar. 
Hastaların 19’u şifa ile taburcu edildi, 8’i eksitus oldu
Anahtar Kelimeler: neonatal sepsis, pentoksifilin
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doğum oranlarının tekil gebeliklerde %81, ikizlerde %93 üçüz 
gebeliklerde ise %100 olduğu görüldü (p=<0.01). Gestasyon 
haftaları tekil gebeliklerde 29.6±3, ikiz gebeliklerde 30±3.4, üçüz 
gebeliklerde ise 32±1 (p<0.001) olarak saptandı. Doğum ağırlık-
ları tekil gebeliklerde 1439±571 g, ikiz gebeliklerde 1532±619 
g, üçüz gebeliklerde 1838±393 g olarak bulundu (p=0.01). Üç 
grup arasında RDS, surfaktan kullanımı, sepsis, NEK, PDA, İVK, 
PVL, BPD, ROP gelişimi açısından fark saptanmadı. Umblikal 
ven kateteri tek bebeklerin %35’ine, ikiz bebeklerin %19’una, 
üçüz bebeklerin %11.8’ine takılmıştı (p<0.01). TPN süresi tekil 
bebeklerde (0-122 gün) ikiz ve üçüz bebeklere göre daha uzun 
bulundu (p<0.05). Hastanede yatış süresi tek bebeklerde (25±26 
gün) diğer iki gruba göre anlamlı olarak yüksekti (p<0.05). 
Mortalitenin tekil bebeklerde %21.2, ikizlerde %21.3 olduğu 
görüldü. Bütün üçüz bebekler sağlıklı olarak taburcu edildi. 

Yorum: Tekil gebeliklerde antenatal izlemin yetersiz olmasına 
ek olarak preeklampsi ve EMR gibi gebelik komplikasyonları-
nın daha sık görülmesi, bu bebeklerde doğum haftası ve doğum 
ağırlığının daha düşük olmasına yol açmıştır. Bunun sonucunda 
tekil bebeklerde kateterizasyon sıklığı daha fazla, tam enteral bes-
lenmeye geçme ve hastanede yatış süresi daha uzun bulunmuştur. 
Bu bulgular doğrultusunda çoğul gebeliklerde kısa dönem neo-
natal sonuçlar açısından tekil gebeliklere göre olumsuz bir sonuç 
saptanmamış; aksine antenatal izlemi daha iyi olan çoğul gebelik 
grubunda neonatal sonuçlar daha olumlu bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Çoğul gebelik
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BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANKARA 

HASTANESİNİN PERİNATAL VE ERKEN NEONATAL 

MORTALİTE HIZI VE NEDENLERİ

 Ayşe Nur Ecevit1,  Filiz Fatma Yanık2,  Aslıhan Abbasoğlu1,  Şebnem Ayva3, 
 Ali Ulaş Tuğcu1,  Aylin Tarcan1

1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Neonatoloji Bilim Dalı, Ankara
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Perinatoloji Bilim Dalı, Ankara
3Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Ankara

Amaç: Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Hastanesi 
Perinatoloji bölümü tarafından antenatal dönemde izlenen ve has-
tanemizde doğan bebeklere ait 2012 yılı perinatal mortalite hızı 
(PNMH), erken neonatal mortalite hızı (ENMH) ve mortalite 
nedenlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Perinatoloji 
bölümü tarafından prenatal dönemde izlenen ve 1 0cak 2012- 31 
Aralık 2012 tarihleri arasında hastanemizde doğan, gebelik haftası 
22 ve/veya doğum ağırlığı 500 g üzerinde olan canlı ve ölü doğan 
tüm bebekler kayıt edildi. Bunlardan antenatal dönemde eksitus 
olan bebekler ölü doğum (stillbirth ) olarak kabul edildi. Canlı 
doğan ve postnatal 7. güne kadar olan süreçte kaybedilen olgular 
perinatal ve erken neonatal mortaliteye (ENM) dahil edildi.

Bulgular: Bu dönemdeki PNM:13, PNMH: 17,4/1000, 
ENM: 5, ENMH: 6,7/1000 ve Stillbirth (Ölü doğum): 8, Ölü 
doğum hızı: 10,7/1000 olarak bulunmuştur. Perinatal morta-
lite olgularında plasentanın patolojik olarak incelenme oranı 
%46,1’dir. Plasenta incelemesi 4’ü antenatal ölü doğum, 2’i ENM 
olgusuna aitdir. 1.Plasenta patolojisi (Olgu: 28 hf/460 g, total 
ablasio plasenta): korioamnionitis saptanmıştır. 2. Plasenta pato-
lojisi (Olgu: 37 hf/2250g ve ablasio plasenta, IUGR): fokal 
infark ve kalsifikasyonlar mevcuttur. 3. Plasenta patolojisi 

PS166

NEONATAL HİPERBİLİRUBİNEMİ İLE VİTAMİN D ARASI 

İLİŞKİ

 Mehmet Mutlu1,  Atilla Çayır2,  Yasemin Çayır3,  Behzat Özkan2,  Yakup Aslan1

1Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Neonatoloji Bilim Dalı, Trabzon
2Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Bilim Dalı, Erzurum
3Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aile Hekimligi Anabilim, Erzurum

Amaç: Term yenidoğanlarda, serum vitamin D düzeyleri ile 
hiperbilirubinemi arasında bir ilişki olup olmadığını belirlemek. 

Materyal-Metod: Bu çalışma; rutin testlerle herhangi bir 
neden saptanamayan fototerapi gerektirecek düzeyde hiperbiliru-
binemili 30 term yenidoğan (Çalışma grubu) ve patolojik düzeyde 
hiperbilirubinemisi olmayan 21 sağlıklı term yenidoğan bebekte 
(kontrol) gerçekleştirildi. Bütün bebeklerden çalışma başlangıcın-
da Ca, P Alkalen fosfataz, paratroid hormon ve vitamin D düzey-
leri ölçüldü. Her iki grupta ölçülen parametreler karşılaştırılarak 
hiperbilirubinemi ile vitamin D arasındaki ilişki incelendi. 

Bulgular: Fototerapi gerektirecek düzeyde hiperbilirubine-
mili bulunan term yenidoğanların ortalama serum vitamin D 
düzeyleri kontrol grubuna göre anlamlı derecede düşük bulundu 
(p=0.01). Ancak annelerin vitamin D düzeyleri arasında fark 
tespit edilmedi.

Sonuç: Sonuçlarımız fototerapi gerektirecek düzeyde sarılığı 
bulunan term yenidoğanlarda vitamin D düzeylenin patolojik 
sarılığı olmayan bebeklere göre daha düşük olduğunu göstermek-
tedir. Bu durumun, D vitamininin antioksidan özelliği ile ilişkili 
olabileceği düşünülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Neonatal hiperbilirubinemi, D vitamini, yenidoğan

PS167

OTUZ DÖRT HAFTA ALTI TEKİL, İKİZ VE ÜÇÜZ GEBELİK 

SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

 Sevilay Topcuoğlu,  Dilek Yavuzcan Öztürk,  Tugba Gürsoy,  Güner Karatekin, 
 Hüsnü Fahri Ovalı
Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Amaç: Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, YYBÜ-
1 kliniğinde 2012 yılında izlenen 34 haftadan küçük, tek ve çoğul 
gebeliklerin erken neonatal sonuçlarının karşılaştırılması.

Yöntem: Ocak 2012-Ocak 2013 tarihleri arasında izlenen, 
tekil ve çoğul gebelik sonucu doğan, gestasyonel yaşı 34 haftadan 
küçük bebekler erken neonatal problemler açısından retrospektif 
olarak karşılaştırıldı. 

Bulgular: Kliniğimizde 2012 yılında izlenen 1397 bebeğin 
%39’unun (n=544) gestasyonel yaşı 34 haftanın altındaydı. Bu 
hasta grubunun %80’ini (n=435) tek, %17’sini (n=92) ikiz, 
%3’ünü (n=17) üçüz bebekler oluşturmaktaydı. Anne yaşı, kori-
yoamnionit, oligohidramnios, diyabet, kronik hipertansiyon açı-
sından gruplar arasında fark yoktu. Üçüz gebeliklerin hepsi ante-
natal dönemde takipli iken ikiz gebeliklerin %43.2’si, tekil gebelik-
lerin ise %32.2’sinin antenatal takipli olduğu görüldü (p<0.0001). 
Bununla ilişkili olarak antenatal steroid yapılma oranı üçüz 
gebeliklerde daha yüksekti (gruplara göre sırasıyla %41, %30, 
%70, p<0.01). Preeklampsi ve EMR üçüz gebeliklerin hiçbi-
risinde görülmedi. Preeklampsi tekil gebeliklerin %23.6’sında, 
ikiz gebeliklerin %15.7’sinde saptandı (p<0.05). Sezaryen ile 
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PS169

SNAPPE-II ‘NİN PREMATÜRELİĞE BAĞLI 

MORBİDİTELERİ TAHMİN ETMEKTE 

KULLANILABİLİRLİĞİ

 Beyza Özcan1,  Sumru Kavurt1,  Özge Aydemir1,  Zeynep Gençtürk2, 
 Ahmet Yağmur Baş1,  Nihal Demirel1

1Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstatistik Bölümü

Amaç: Neonatal mortalite ve morbidite risklerini belirlemek 
amacı ile çeşitli risk skorları oluşturulmuştur. “Score for Neonatal 
Acute Physiology-Perinatal Extension-II” (SNAPPE-II) yeni-
doğan bebeklerde yaşamın ilk gününe ait verileri kullanarak 
mortalite riskini belirleyen bir skorlamadır. Çalışmamızın amacı 
SNAPPE-II’nin bronkopulmoner displazi (BPD), prematüre 
retinopatisi (ROP) ve intraventriküler hemoraji (IVH) gibi pre-
matüreliğe bağlı gelişen morbiditeleri tahmin etmede güvenilirliği 
araştırmaktır.

Yöntem: Ekim 2011-Eylül 2012 tarihleri arasında 32 hafta 
ve/veya 1500 gr altında doğan 278 bebek çalışmaya dahil edildi. 
Tüm bebeklerin doğumu takiben ilk 24 saatinde hesaplanan 
SNAPPE-II skoru ile lazer fotokoagülasyon gerektiren ROP, 
BPD ve IVH (>=grade 3) için risk faktörleri tek değişkenli analizi 
takiben lojistik regresyon analizi ile değerlendirildi. SNAPPE-II 
ve doğum haftasının (DH) ROP, BPD ve IVH tahmin etmekte 
belirleyiciliği “Receiver-operating characteristics (ROC) curve” 
analizi yapılarak araştırıldı. SNAPPE-II ve DH’nın belirleyicilik 
özelliği MedCal programı kullanılarak karşılaştırıldı. 

Bulgular: Ortalama DH ve doğum ağırlığı (DA) sırasıyla 
29,2 ± 2,15 hafta ve 1,323 ± 331,4 gram olarak hesaplan-
dı. SNAPPE-II skoru BPD (p < 0,001), ROP (p< 0,001) ve 
IVH (p=0,002) olan hastalarda anlamlı olarak yüksek bulun-
du. Lojistik regresyon analizinde SNAPPE-II skorunun yüksek 
olması, BPD (OR=1,04, p=0,005), ROP (OR=1,05 p= 0,034) 
ve IVH (OR=1,04, p=0,022) için bağımsız risk faktörü olarak 
saptandı. SNAPPE-II nin en iyi belirleyici değeri BPD için 14,5 
(sensitivite %92,7, spesifisite %68,3), ROP için 23,5 (sensitivite 
%80, spesifisite %79), IVH için 13,5 (sensitivite %100, spesifisite 
%57,5) olarak hesaplandı. Tek başına DH’sının BPD, ROP ve 
IVH tahmin etmede belirleyici özelliği SNAPPE-II ile benzer 
saptandı.

Sonuçlar: Prematüre bebeklerde SNAPPE-II skorunun yük-
sekliği BPD, ROP, IVH gibi neonatal morbiditeler için bağımsız 
bir risk faktörüdür. Ancak bu morbiditeleri tahmin etmekte pre-
matürelik derecesinin göstergesi olan doğum haftasına üstünlüğü 
yoktur.
Anahtar Kelimeler: bronkopulmoner displazi, intraventriküler hemoraji, prema-
türe retinopatisi, SNAPPE-II

(Olgu:35hf/2740g ve ablasio plasenta): intraplasental hematom. 
4.Plasenta patolojisi: (Olgu: 25hf/1380g kardiyak anomali, hid-
rops fetalis): villöz immatürite, villuslarda belirgin ödem. ENM 
olgularına ait diğer 2 plasentada ise: 5.Plasenta patolojisi: (Olgu: 
25hf/600g şiddetli preeklampsi mevcut): Plasental infark odak-
ları. 6.Plasenta patolojisi (Olgu: 26hf/600g multipl konjenital 
anomali, anhidramnios, PPROM): Funisitis, kronik inflamasyon 
olarak belirlenmiştir.

Tartışma: Hastanemizde 2012 yılına ait PNMH, Ölü doğum 
hızı ve ENMH incelendiğinde ölü doğum hızının PNMH’nın 
%62’ini oluşturduğu saptanmıştır. Bu oranın yüksek olması genel-
likle gelişmekte olan ülkelerde belirlenen bir durumdur. Antenatal 
bakımın nitelik ve nicelik olarak yeterliliği ölü doğum oranlarını 
azaltabilmektedir. Gebe izleminin daha sık yapılması, örneğin 
ablasio plasentanın önlenebilmesi için risk faktörlerinin daha 
iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. Yine antenatal izlemin, gebeliğin 
geç döneminde başlamaması sonucunda konjenital anomalili 
bebeklerin daha erken saptanması ve terminasyonu mümkün 
olabilecektir. Bizim hastanemizde bu oranın yüksek olması, daha 
çok, riskli hastaların refere edildiği üçüncü basamak referans mer-
kezi olarak çalışmasından kaynaklanmaktadır. Hastanemiz PNM 
olgularından 1’inde (%7,6) mortalite nedeni belirlenememiştir. 
Hastanemizde PNM olgularında plasenta patolojisi %46,1( 6/13) 
oranında incelenmiştir. Sonuç olarak PNMH’nın ülkemiz gene-
linde net olarak bilinmesi ve düşürülebilmesi için prenatal izlem 
ve doğum yapılan her merkezin kendi mortalite hızını ve mortali-
te nedenlerini saptaması büyük önem taşır.
Anahtar Kelimeler: erken neonatal mortalite, perinatal mortalite, ölü doğum

Tablo 1. PNM ve ENM olgularının gestasyonel yaşları ve mortalite nedenleri
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Gestasyonel 
Hafta (n)

<28 (4) 29-32 (1) 33-36 (1) 37 > (2) <28 (5) 29-32 (-) 33> (-)

Ablasio 
Plasenta (3)

1 - 1 1 - - -

Preeklampsi 
(şiddetli) (2)

1 - - - 1 - -

Konjenital 
anomali (3)

1 - - 1 1 - -

PPROM ve 
sepsis (4)

1 - - - 3 - -

Nedeni 
belirlenemeyen (1)

- 1 - - - - -

Plasenta 
incelemesi (6) 
(%46,1)

2 - 1 1 2 - -
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toplam 1167 (%2.3) ÇDDA prematüre bebek 3. düzeyde izlendi. 
Hastaların %68’i sezaryan ile doğurtulmuş olup %51’i erkek cinsi-
yetinde idi. Annelerin %9’unda erken membran rüptürü, %2’sinde 
korioamnionit, %1.4’ünde dekolman plasenta, %1’inde diabe-
tes mellitus mevcuttu. İzlenen prematürelerin ortalama gebelik 
haftası 30.8±2.7, ortalama doğum ağırlığı 1178±281 gram idi. 
Tanılarına göre hastalar incelendiğinde; RDS %62, sepsis %37, 
NEK %8, BPD %12.3, IVH %12.3 (>evre 2 kanama: %2.6), ROP 
%9 (>evre 2 ROP: %1), KKH %4.4, PDA %7, konvülziyon %3 
olarak bulundu. Hastaların %77’sine (n: 901) mekanik ventilatör 
desteği verildi. Ortalama ventilatörde kalma süresi 8.04±12.9 gün 
iken ortalama CPAP süresi 2.7±2.65 gün bulundu. Üçüncü düzey 
yoğun bakım ünitesinde ortalama kalış süresi 14.49±17.2 bulu-
nurken 2. düzeyde kalış süreleri ise 18.7±14.8 gün idi. Hastaların 
%87’si taburcu edilirken, %2.4’ü başka merkezlere sevk edildi, 
%10.6’sı ise kaybedildi. 

Sonuç: Bu verilerimiz, en son 2010 yılında yayınlanan 
Amerikan Ulusal Neonatoloji Araştırma Ağı (NICHD Neonatal 
Research Network) verileriyle benzerlik göstermektedir. Bu sonuç, 
ülkemizde 3.düzey yoğun bakım desteğinin gelişmiş ülkeler sevi-
yesine ulaşmakta olduğunun bir göstergesidir.
Anahtar Kelimeler: çok düşük doğum ağırlıklı prematüre, prognoz

PS172

DOĞUM VE PREMATÜRELİK RİSKLERİ ANALİZİ

 Nuri Engerek,  Rengin Şiraneci,  Ahmet Adanur,  Keramettin Kurt, 
 Nevin Hatipoğlu,  Hüsem Hatipoğlu,  Hüseyin Aldemir,  Yakup Yeşil, 
 Muhammed Geyik,  Sultan Kavuncuoğlu,  Sibel Özbek
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Amaç: Çalışma 01.09.2012 - 31.12.2012 tarihleri arasında 
Sağlık Bakanlığı İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi bünyesinde yaşı 16 ile 46 arasında deği-
şen toplam 5443 olgu üzerinde yapılmıştır. Preterm doğum 
eylemi gerçekleştiren 774 kadındaki risk faktörleri saptanmaya 
çalışılmıştır.

Materyal-Metod: Retrospektif süresi ve düşük doğum ağır-
lıklı (doğumda ağırlığı ‹2500g) yeni doğanlar retrosgektif olarak 
istatiksel olarak değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Hastanemizde 2012 yılı son dört ayında 5443 
doğumdan 774 prematüre vakası irdelenmiştir. Bunlardan pre-
term SGA %16 oranındadır; preterm AGA %84 oranındadır. 
Olguların %3 preterm doğum öyküsü mevcuttur. Düşük öyküsü 
%27 olguda görülmekte; erken doğum öyküsü %12 olguda görül-
mektedir. Olguların %32 problemli gebelik mevcuttur. Gebelikte 
ilaç kullanımı %12 olguda görülmekte; kan uyuşmazlığı %3,8 
olguda görülmekte; eklampsi durumu %6,5 olguda görülmekte-
dir. Üriner şikayeti %17 olguda mevcuttur; Fetuse ait faktörler ise 
%22 olguda mevcuttur. 

Sonuçlar: Erken doğumlar tümüyle önlememektedir. Ancak 
daha iyi beslenme, sık doğumların önlenmesi, anne sağlığının 
düzeltilmesi, sosyoekonomik ve sosyo-kültürel yapının iyileştiril-
mesi, gebelik süresince çok iyi izleme infeksiyonların tedavisi ile 
prematürelik oranı azaltılabilir.
Anahtar Kelimeler: Prematüre ve Riskleri

PS170

PREMATÜRE RETİNOPATİSİ OLAN YENİDOĞANLARDA 

RİSK FAKTÖRLERİNİN VE LAZER FOTOKOAGÜASYON 

TEDAVİSİ NİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 Emrah Utku Kabataş,  Serdar Beken,  Banu Aydın,  Dilek Dilli,  Ayşegül Zenciroğlu, 
 Nurullah Okumuş
Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Yenidoğan Kliniği

Giriş-Amaç: Prematüre retinopatisi (ROP), zamanında 
müdahale edilmediği zaman körlüğe kadar ilerleyebilen önemli 
bir neonatal morbidite nedenidir. Bu çalışmada kliniğimizde 
takip edilen prematüre bebeklerde ROP gelişmesini etkileyen 
faktörlerin belirlenmesi ve lazer fotokoagülasyon (LF) yapılan 
bebeklerde risklerin tanımlanması amaçlanmıştır.

Materyal-Metod: Mart 2011-Ağustos 2012 tarihlerinde Dr. 
Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Yenidoğan Yoğun Bakım Kliniğinde 37 haftanın altında doğan 
ve göz muayeneleri yapılan 113 prematüre bebeğin kayıtları pros-
pektif olarak incelendi. Hastalar, ROP gelişen (Grup 1, n=53) 
ve gelişmeyen (Grup 2, n=60) olmak üzere iki gruba ayrıldı. 
Demografik ve klinik veriler kaydedildi. Çalışma parametreleri 
ROP gelişimi ve LP tedavisi ihtiyacı açısından değerlendirildi. 

Bulgular: Grup 1’de 15 hasta (38.3%) Evre>2 ROP olarak 
değerlendirildi. Toplam 18 hastaya (33.9%) (Evre 3, plus hastalık 
ve agresif ROP) LF yapıldı. Doğum ağırlığı ve gestasyonel yaş 
Grup 1’de daha düşükken (p<0.05); kafein kullanımı, eritrosit 
transfüzyonu daha fazla olarak bulundu (p<0.05). Multivaryans 
analiz ile değerlendirildiğinde ilk 10 gün içinde eritrosit trans-
füzyonu alma ROP gelişme riskini arttırırken (OR: 1.9, 95% CI: 
1.1-3.3, p=0.01); yüksek gebelik haftası, profilaktik/terapötik 
kafein tedavisinin verilmemesinin LF ihtiyacını azalttığı saptan-
mıştır [OR: 0.5, 95% CI: 0.2-0.9), p=0.02, and (OR: 0.1, 95% 
CI: 0.03-0.9), p=0.02)].

Tartışma: Hayatın erken dönemlerinde eritrosit transfüzyonu 
ROP gelişime riskine katkıda bulunabilir. ROP gelişen hastalarda 
ise profilaktik/terapötik kafein kullanımı LF riskini arttırabilir. 
Bu nedenlerle prematüre bebeklere eritrosit transfüzyonu verilir-
ken ve kafein tedavisi başlarken dikkatli olunmalıdır.
Anahtar Kelimeler: yenidoğan, retinopati, lazer fotokoagülasyon

PS171

ÇOK DÜŞÜK DÜĞUM AĞIRLIKLI PREMATÜRELERDE 

ERKEN DÖNEM PROGNOZ: 10 YILLIK SONUÇLARIMIZ

 Sultan Kavuncuoğlu,  Esin Yıldız Aldemir,  Merih Çetinkaya,  Serdar Oral, 
 Ömer Akçal,  Müge Payaslı,  Gökhan Büyükkale,  Sibel Özbek, 
 Tuğba Erener Ercan,  Pınar Arıcan,  Deniz Gezgin
Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve araştırma Hastanesi

Amaç: Ocak 2002-Aralık 2011 tarihleri arasında 3.düzey 
yenidoğan yoğun bakım ünitesinde izlenen çok düşük doğum 
ağırlıklı (ÇDDA) prematürelerin (<32 hafta/ < 1500 gram) 
yattıkları süre içinde yaşadıkları morbidite ve mortalitelerin ince-
lenmesi amaçlandı.

Bulgular: On yıllık süreçte hastanemizde toplam 167126 
canlı doğum olmuş olup, 49843 bebek yenidoğan servisine yatırıl-
dı. Prematüre doğum oranı %6.5 olarak saptandı. On yıllık sürede 
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PS174

PATENT DUKTUS ARTERİOZUS TEDAVİSİNDE 

İBUPRUFEN İLE ALINAN SONUÇLARIMIZ

 Hüseyin Selim Asker1,  Kurthan Mustafa Mert1,  Hacer Y. Yapıcıoğlu1,  Ferda Özlü1, 
 Mehmet Satar1,  Sevcan Erdem2,  Fatma Derya Bulut1

1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi,Yenidoğan Bilim Dalı,Adana
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi,Kardioloji Bilim Dalı,Adana

Patent duktus arteriozus (PDA) çok küçük prematüre bebek-
lerde oldukça sık görülen bir sorundur. Respiratuar distres send-
rom (RDS)’lu bebeklerin %80’inde yaşamın ilk dört günü içinde 
PDA vardır; ancak bunların yalnızca üçte birinde semptom 
verecek kadar yeterli büyüklükte PDA gelişmektedir. Patent 
duktus arteriozus, soldan sağa şanta neden olarak intraventriküler 
kanama, nekrotizan enterokolit (NEK), kronik akciğer hastalığı 
(KAH) ve ölüm sıklığını arttırabilir. 

İndometazin’in PDA ‘nın kapatılmasında kullanılabileceği ilk 
kez 1976 yılında bildirilmiştir. İndometazin PDA’nın kapanma-
sına neden olarak solunum bulgularını düzelttiği ve morbiditeyi 
azalttığı gösterilmiştir. İndometazin, farmakolojik etkisini esas 
olarak duktal akımı sağlayan PGE2’nin sentezini inhibe ederek 
gösterir. Benzer şekilde siklooksijenaz inhibitörü olan ibuprofen-
de PDA kapatılmasında yeni kullanılmaya başlanan ilaçlardan biri 
olup daha az serebral, renal ve mezenterik yan etki bildirilmiştir. 
İbuprufen serebral kan akımının otoregülasyonunu arttırır ve hay-
van deneylerinde oksidatif stresi takiben nörolojik fonksiyonları 
koruduğu gösterilmiştir. Burada PDA kapatılması için çoğunlu-
ğun İV ibuprofen tedavisi alan 22 preterm yenidoğanın sonuçları 
ve buna bağlı oluşan komplikasyonlar değerlendirilmiştir.

2012 yılı içinde ünitemize yatan preterm bebeklerden PDA 
tanısıyla inravenöz veya oral ibufen tedavisi alan ortalama gebelik 
haftası 27 hafta ve doğum ağırlığı 995gr olan 22 hasta değerlen-
dirildi. Hastalardan 3 tanesine oral geriye kalan 19 tanesine ise 
intravenöz ibuprofen tedavisi verilmişti. Tüm hastalarda PDA 
kapanmış ve hiçbir hastanın PDA ligasyonuna gitmediği görül-
dü..Ortalama tanı zamanı 3. gün, PDA’ nın ortalama kapanma 
zamanı 7. gün olarak belirlendi. Üç hastada trombositopeni, 2 
hastada NEK tespit edildi. Sepsis bulgularının eşlik ettiği toplam 
3 hasta kaybedildi. 

Sonuçta PDA kapanması için ibuprufen tedavisi verilen tüm 
bebeklerde duktusun kapanması dikkat çekici bulundu.
Anahtar Kelimeler: İbuprufen, Patent Ductus Arteriozus
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YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE YATAN 

VENTİLATÖR İLİŞKİLİ PNÖMONİ HASTALARIMIZIN 

DEĞERLENDİRİLMESİ

 Ferda Özlü,  Hacer Y Yapıcıoğlu,  Eren K Çekinmez,  Kurthan Mert,  Mehmet Satar, 
 Nejat Narlı
Çukurova Üniversitesi Tıp fakültesi, Neonatoloji Bilim Dalı, Adana

Ventilatör ilişkili pnömoni (VİP) Hastalık Kontrol ve Önleme 
Merkezleri (CDC) tarafından, enfeksiyon başlangıcından önce 48 
saatlik süre içinde bir trakeostomi yoluyla veya endotrakeal tüp 
ile solunum desteği alan kişilerde ortaya çıkan pnömoni olarak 
tanımlanır. Yoğun bakım ünitelerinin vazgeçilmez tedavisi olan 
mekanik ventilasyon, ciddi ve yaşamı tehdit eden ventilatör 

PS173

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE İZLENEN 

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERİN 

PREMATÜRE RETİNOPATİSİ (ROP) GELİŞİMİNDE ROL 

OYNAYAN RİSK FAKTÖRLERİ

 Adil Umut Zübarioğlu,  Sinan Uslu,  Ali Bülbül,  Ömer Güran,  Muhittin Çelik, 
 Asiye Nuhoğlu
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Yenidoğan Yoğun Bakım Kliniği, İstanbul

Amaç: Çalışmamızda hastanemiz yenidoğan yoğun bakım 
ünitesinde yatan çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerde ROP geli-
şim sıklığının belirlenmesi ve ROP gelişimi ile ilişkili etmenlerin 
araştırılması. 

Yöntem: Bu çalışma 1 Ocak 2007- 31 Aralık 2011 tarihleri 
arasında hastanemizde izlenen ve doğum ağırlığı 1500 gramın 
altında olan 246 bebek ile retrospektif olarak gerçekleştirildi. 
Bebekler; ROP (evre I-V) gelişen ve gelişmeyen olmak üzere iki 
gruba ayrılarak, ROP gelişiminde etkili ilan faktörler incelendi. 

Bulgular: Çalışmaya alınan 246 bebeğin 131’i (%53,3) kız 
idi. Ortalama gebelik süresi 28,9±2,9 (alt-üst sınır 23 - 36 ) hafta 
ve doğum ağırlığı 1119±283 (490 -1500) gram idi. Gebelik haf-
tasına göre bebeklerin dağılımı <28 hafta olan 66 (%26,8), 28-32 
hafta arasında olan 137 (%55,7) ve >= 32 hafta olan 43 (%17,5) 
bebek şeklindeydi. Bu hastaların 55’inde (%22,4) ROP tanısı 
konuldu. Retinopati saptanan hastaların 29‘u (%52,7) Evre 1, 15‘i 
(%27,3) Evre 2, 11‘i (%20) Evre 3 ve üzeri ROP olarak izlendi. 
ROP tanısı alan bebeklerin 32’si kız (%58,2) idi. ROP gelişimi 
ile cinsiyet arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmadı. 
Ortalama gebelik süresi; ROP tanısı alan bebeklerde 28,0±2,3 
hafta ve ROP olmayan bebeklerde 29,1±3,1 saptanırken, gebelik 
haftası azaldıkça ROP gelişme riskinin anlamlı olarak arttığı 
görüldü. (p= 0,011). ROP gelişiminde doğum ağırlığının bir 
etkisi saptanmadı (p= 0,245). ROP gelişimi ile PDA, ileri evre 
NEK (evre 2-3), sepsis, bronkopulmoner displazi varlığı ve sık 
transfüze olma sıklığı arasında istatistiksel olarak anlamlı birlikte-
lik saptandı (sırasıyla p= 0,0001, p= 0,004, p= 0,003, p= 0,0001, 
p= 0,002). Bebeğin SGA olması, 1. ve 5. Dakika APGAR puanı 
düşüklüğü ve perinatal asfiksi varlığı ile ROP tanısı alma arasında 
istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmadı. Annede hipertansi-
yon, diyabet, preeklampsi, annenin sigara kullanımı, yaş ortalama-
sı ve doğum şekli gibi faktörlerin ROP ile ilişkisi saptanmadı. Evre 
>=3 ROP olan 11 bebeğin tümüne lazer uygulandı. Kalıcı görme 
kaybı gelişen bebek sayısı 3 (%5,4) idi. 

Tartışma: Dünyada edinsel görme kaybının 2. en sık nedeni 
olan ROP gelişiminin multifaktöriyel etmenlerle geliştiği ve sıklı-
ğı azaltmak için düşük doğum tartılı bebeklerin bir bütün halinde 
ele alınması gerektiği sonucuna varıldı.
Anahtar Kelimeler: prematüre, retinopati
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ile doğdu. 2009 yılında hastalarımızın %6.8’i 1500 gramın altında 
iken; 2010 yılında bu oran %6.7, 2011 yılında ise %13 idi. Takip 
edilen bebeklerin 2009 yılında %10.2’si, 2010 yılında %8.2’si ve 
2011 yılında ise %13.8’i 32 gestasyon haftası altında pretermlerdi. 
En sık hastaneye yatırma endikasyonu %35.3 ile neonatal hiper-
bilirubinemi, ardından %13.4 ile şüpheli sepsis oldu. Üç yıllık 32 
gestasyon haftası altında mortalite oranımız %14.5 idi. RDS olgula-
rının %81.1’i 32 gestasyon haftasından küçük bebeklerde gözlendi. 
Saptanan 14 ROP vakasından 13’ü 29 gestasyon haftasından küçük 
ve 1500 gram altında bebeklerdi. Üç yıllık süreçte prematürelerde 
RDS oranı %31.7, prematüriteye bağlı retinopati %4.3, intraventri-
küler kanama %7.6, nekrotizan enterokolit %9.3, bronkopulmoner 
displazi %11.3 oranında gözlendi. 

Sonuç: Neonatal ölümlerin büyük bir kısmının prematü-
re doğumun komplikasyonlarına bağlı olduğu görülmektedir. 
Neonatolojideki bilimsel ve teknolojik gelişmeler prematürite ve 
çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerde sağ kalım oranlarını arttırır-
ken, uzun süreli morbiditelerin sıklığını da arttırmıştır. Bu neden-
le prematüre doğumların önlenmesi için gebelere yeterli antenatal 
bakımın sağlanması, doğumların uygun koşullarda yapılması ve 
doğum sonrasında yeterli bakımın verilmesi neonatal mortalite 
oranlarını önemli ölçüde azaltacaktır.
Anahtar Kelimeler: yenidoğan yoğun bakım, neonatal mortalite, neonatal morbidite

Tablo 1. Ölüm Tanılarının Modifiye Wigglesworth Sınıflamasına Göre Dağılımı

Ölüm Tanısı n %

Grup 1(Ölü doğumlar, konjenital malformasyonlar hariç) 30 68.1

Grup 2(konjenital malformasyonlar) 5 11.3

Grup 3(prematürite) 4 9.0

Grup 4(hipoksi) 1 2.2

Grup 5(özel nedenler) 2 4.5

Grup 6(spesifik enfeksiyonlar) - -

Grup 7(diğerleri) 2 4.5

PS177

GEÇ PRETERM TEKİL VE ÇOĞUL GEBELİKLERİN 

POSTNATAL SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

 Dilek Yavuzcan Öztürk,  Didem Arman,  Tuğba Gürsoy,  Güner Karatekin, 
 Hüsnü Fahri Ovalı
Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve AraştırmaHastanesi

Amaç: Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, YYBÜ-
1 kliniğinde 2012 yılında izlenen 34 -37 hafta arasında doğan tekil 
ve çoğul gebeliklerin erken neonatal sonuçlarının karşılaştırılması.

Yöntem: Ocak 2012-Ocak 2013 tarihleri arasında izlenen, 
tekil ve çoğul gebelik sonucu doğan geç preterm bebekler erken 
neonatal problemler açısından retrospektif olarak karşılaştırıldı. 

Bulgular: Kliniğimizde 2012 yılında izlenen 1397 bebeğin %52 
‘sinin (n=725 ) gestasyonel yaşları 34 ile 37 hafta arasındaydı. Bu 
hasta grubunun %82 ‘sini (n=594) tekil gebelikler, %18 ‘ini (n=131) 
çoğul gebelikler oluşturmaktaydı. Gebelik haftaları tekil gebelikler 
için ortalama 34.9 hafta, ikiz gebelikler için ise 34.6 hafta olarak 
bulundu (p=0.001). Tekil gebeliklerin ortalama doğum ağırlıkları 
2389,47±577 gram, çoğul gebeliklerin ortalama doğum ağırlıkları 
2063,34 ±371 gram idi (p=0.001). Anne yaşı, koryoamnionit, 

ilişkili pnömoni için önemli bir risk faktörüdür. Yoğun bakım 
ünitelerinde VİP tanısı koymak zordur. Tanı genellikle klinik, rad-
yolojik, mikrobiyolojik kriterlere göre konur. Pediatrik hastalarda 
Ventilatörle ilişkili pnömoni insidansı %5,1-33.3 arasında değişir. 
Bu çalışmanın amacı, yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatan 
yenidoğanlarda VİP sıklığını ve eşlik eden risk faktörlerini ve olası 
patojenleri araştırmaktır. 

Bu çalışmaya, Haziran 2008-Aralık 2011 tarihleri arasında 
Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım 
Ünitesi’nde yatan ve VİP tanısı alan 64 yenidoğan alındı. 37 
(%57,8) bebek erkekti. Ortalama gebelik haftası ve doğum ağırlığı 
sırasıyla 32.8 ± 4.87 (25-41) hafta ve 2.043,7 ± 1037,51 (650-
4500) gr olarak saptandı. 49 (%76.6) yenidoğan C / S ile doğmuş-
tu. Ortalama VİP gelişime süresi postnatal 22.5 ± 19.5 (3-909) 
gün idi. VİP gelişen bebeklerde ortalama ventilasyon süresi 38.1 ± 
39.9 gündü. Yenidoğanların %75’i ortalama 22.3 ± 32.6 (0-200) 
gün midazolam veya fentanil ile sedatize edildi. Yenidoğanların 
%32.8’inde etken mikroorganizma gösterilemedi. Izole edilen 
mikroorganizmalar arasında en sık olanlar Acinetobacter (%20
.3), Klebsiella (%15.6) ve Pseudomonas (%12.5) idi. Çalışmaya 
alınan bebeklerin %67.22’si taburcu edildi.
Anahtar Kelimeler: yenidoğan, ventilatör ilişkili pnömoni
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HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE MORTALİTE 

VE MORBİDİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ÜÇ YILLIK 

DENEYİM

 Ali Alkan1,  Emel Akıncı Ataoğlu1,  Derya Büyükkayhan2,  Nilgün Selçuk Duru1, 
 Raziye Karataş Güler1,  Murat Elevli1

1Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
2Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Amaç: Bu çalışmalarda amacımız hastanemizde Ocak 2009 
- Aralık 2011 tarihleri arasında yenidoğan ve yenidoğan yoğun 
bakım ünitelerinde takip edilen bebeklerin morbidite ve mortalite 
değerlendirmesini yapmak ve ileriye dönük yapılabilecek planla-
ma ve uygulamalara ışık tutmaktı. 

Gereç-Yöntem: Çalışmamızda Ocak 2009 ile Aralık 2011 
tarihleri arasında yenidoğan ve yenidoğan yoğun bakım ünitele-
rimizde takip edilen bebekler ve Ocak 2010 ile Aralık 2010 ara-
sında doğum ağırlığı 500 gramın ve/veya gebelik yaşı 22 haftanın 
üzerinde hastanemizde doğmuş bebekleri inceledik. 

Bulgular: Hastanemizde 2011 yılında doğum ağırlığı 500 
gramın veya gebelik yaşı 22 haftanın üzerinde olan 1905 bebek 
canlı, 32 bebek ölü olarak doğmuştu. Erken neonatal dönemde 
12 bebek kaybedildi. 44 perinatal ölüm vakasının %74.4’ü fetal 
dönemde, %35.6 sı erken neonatal dönemde gerçekleşmişti. 
Perinatal mortalite hızı binde 22.7, ölü doğum hızı %016.5, erken 
neonatal ölüm hızı %06.1 olarak bulundu. Modifiye Wiggles 
worth sınıflamasına göre perinatal ölüm nedenleri incelendiğinde 
perinatal ölümlerde ilk sırayı %68,1 ile ölü doğumlar, ikinci sırayı 
%11.3 ile konjenital malformasyonlar, üçüncü sırayı prematürelik 
ve buna bağlı nedenler oluşturdu. 

2009 yılında 323, 2010 yılında 427 ve 2011 yılında toplam 360 
hasta yenidoğan ünitesi ve yenidoğan yoğun bakım ünitesinde takip 
edildi. Hastaların %54.5 i erkek, %45 i kız ve %0.5 inin ise cinsiyeti 
belirsizdi. Olguların %54.6 sı normal vajinal yolla, %45.4 ü ise C/S 
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21.  Ulusal  Neonatoloji  Kongresi
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ÜÇÜNCÜ BASAMAK YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM 

ÜNİTESİNDE GALAKTOZEMİ DENEYİMİ VE UZUN 

SÜRELİ İZLEM SONUÇLARI

 Nilgün Karadağ1,  Ayşegül Zenciroğlu1,  Fatma Tuba Eminoğlu2,  Dilek Dilli1, 
 Belma Saygılı Karagöl1,  Ahmet Afşin Kundak1,  Arzu Dursun1,  Nilay Hakan1, 
 Nurullah Okumuş1

1Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 

Yenidoğan Kliniği
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Metabolizma Hastalıkları Ünitesi

Giriş ve Amaç: Klasik galaktozemi neonatal başlangıçlı yaşa-
mı tehdit edebilen önemli bir metabolik hastalıktır. Beslenme güç-
lüğü, kilo alamama, kusma, sarılık, hepatomegali, katarakt, hipog-
lisemi ve letarji kinikte en sık görülen bulgulardır. Zamanında tanı 
alamayan çocuklarda bulgular hızla ilerler ve kayıplar yaşanabilir. 
Diyet tedavisine rağmen hastalarda metabolik, endokrinolojik ve 
gelişimsel sorunlar görülebilir. Bu çalışmanın amacı yenidoğan 
döneminde klasik galaktozemi tanısı alan hastaları kısa ve uzun 
dönem izlem sonuçları ile değerlendirmektir.

Yöntem: Çalışma için Ocak 2005 - Ocak 2011 yılları arasında 
hastanemiz yenidoğan kliniğinde takip edilerek klasik galakto-
zemi tanısı alan hastalar alındı. Hastaların klinik ve laboratuar 
özellikleri kayıt altına alındı. Kısa ve uzun süreli izlem sonuçları, 
nörogelişimsel sorunlarla birlikte değerlendirildi. 

Bulgular: Çalışma dönemi boyunca 22 (18 erkek, 4 kız) yeni-
doğan klasik galaktozemi tanısı aldı. Ortalama gestasyon haftası 
(GH) 38 (31-42) olan hastaların başvuru anında ortanca yaşları 
13 (3-23) gün idi. Yenidoğan döneminde galaktozemi tanısı alan 
bebeklerin en sık bulguları hepatomegali (n=22, 100%), sarılık 
[n=19, 86%; (n=14, 63%) indirekt, (n=8, 36%) direkt hiperbili-
rubinemi], kusma (n=17, 77%) ve nuklear katarakt (n=15, 68%) 
idi. Bir hastaya erken indirekt hiperbilirubinemi nedeniyle kan 
değişimi yapıldı. Karaciğer fonksiyon testlerinde bozukluk (n=22, 
100%), Escherichia coli sepsisi (n=10), purpura fulminans (n=1), 
hemofagositik sendrom (n=1) ve uzun QT sendromu (n=1) 
başlıca farklı başvuru şekillerini oluşturmaktaydı. Mevcut testlerle 
klasik galaktozemi tanısı alan hastalara laktozdan fakir(LF) diyet 
başlandı ve hastalar izleme alındı. Onbirinde (50%) LF diyet ile 
yaşamın ilk aylarında katarakt gerilerken, 4 hasta katarakt nede-
niyle opere edildi. Onyedinci günden önce galaktozemi tanısı 
alan hastalarda katarakt operasyonu gereksinimi olmadı. İzlemde 
nörogelişimsel değerlendirmelerde 1 hastada hafif psikomotor 
gerilik, 5 hastada öğrenme güçlüğü, 4’ünde konuşma bozukluğu 
ve 3’ünde gelişimsel gerilik gözlendi. Bir hastada ataksi, dismetri, 
1 hastada azalmış kemik mineral dansitesi saptandı. Galaktozemi 
ve ilişkili komplikasyonlardan hiçbir hasta kaybedilmedi.

Yorum: Klasik galaktozemi yenidoğan döneminde çok farklı 
sistem hastalıklarını taklit ederek karşımıza çıkabilir. Ancak sık-
lıkla sarılık ve karaciğer ilişkili sorunlar gözlenir. Literatürde daha 
çok direkt hiperbilirubinemili olgular bildirilirken, erken dönem-
de hastaların indirekt hiperbilirubemi ile de karşımıza çıkabilece-
ğini akılda tutmak gerekir. Katarakt hayatın ilk haftalarında gelişe-
bilir. Laktozdan fakir diyet tümünde olmasa da gelişen sorunların 
büyük bir kısmında düzelme sağlar. Buna rağmen nörogelişimsel 
sorunlar sıktır. Erken tanı amacıyla galaktozemi taraması ülkemiz 
için de düşünülebilir.
Anahtar Kelimeler: Galaktozemi, yenidoğan, komplikasyonlar

oligohidramnios, diyabet, preeklampsi ve EMR (erken membrane 
rüptürü) açısından gruplar arasında fark yoktu. İki grup arasında 
APGAR skoru, polisitemi, sepsis, intrakraniyal kanama, yenidoğanın 
geçici taşipnesi, mekanik ventilasyonda kalış süreleri açısından anlam-
lı fark bulunmadı. Her iki grup hastanede yatış süreleri ve mortalite 
açısından değerlendirildiğinde benzer olarak bulundu. 

Yorum: Geç preterm gebeliklerin, term gebeliklerle karşılaş-
tırıldığında postnatal dönemde daha yüksek morbidite ve mor-
taliteye sahip oldukları bilinmektedir. Ancak çoğul gebeliklerin 
geç pretermlik ile birlikteliği postnatal mortalite ve morbidite 
açısından artmış risk oluşturmamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Çoğul gebelik, Geç preterm
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YENİDOĞAN NÖBETLERİNDE ETYOLOJİ

 Güntülü Gökdoğan1,  Tuğba Hirfanoğlu2,  İbrahim Murat Hirfanoğlu3, 
 Sezin Ünal3,  Esra Önal3,  Canan Türkyılmaz3,  Esin Koç3,  Ebru Ergenekon3, 
 Yıldız Atalay3

1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Anabilim Dalı, Ankara
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Nöroloji Bilim Dalı, Ankara
3Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yenidoğan Bilim Dalı, Ankara

Amaç: Yenidoğan yoğun bakımında nöbet geçiren olguların 
etiyolojik profilini, nöbetlerin nörogelişim basamakları üzerin-
deki etkilerinin belirlenmesinde kullanılabilecek olası prognostik 
belirleyicilerin saptanması.

Metod: 2007-2012 yılları arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde yatarak takip edilen ve klinik 
olarak nöbet ya da nöbet şüphesi olan 108 olgu retrospektif olarak 
incelendi. Olguların nörolojik muayenesi, elektroensefalografi bulgu-
ları ve etiyolojiye yönelik yapılan tanısal testleri (Nörogörüntüleme, 
metabolik testler) incelendi. Nöbetin başlama yaşı, nöbet tipi, APGAR 
skoru, doğum ağırlığı gibi olası prognostik belirleyiciler kaydedildi. 
Etiyolojiye yönelik saptanan her bulgunun frekans analizleri yanı sıra 
olasi prognostik faktörlerle olan ilişkisine bakıldı (SPSS 16.0 ile Fischer 
exact test ve sperman korelasyon analizi). 

Bulgular: Yüz sekiz olgudan 72’sinde (%66.6) etiyoloji sap-
tandı. Serebral hipoksik iskemi ve intrakranyal kanama en yaygın 
olanlarıydı. Serebral hipoksik iskemi %25.9, intrakranyal kanama 
%14.8, hipoglisemi %5.6, serebral disgenezi %2.8, metabolik 
bozukluk %4.6 olguda saptandı. Olguların %24.1’inde etyo-
loji bulunamadı. Olguların %26.8’inin elektroensefalografileri 
normalken, hafif anormal elektroensefalografi %30.6, orta/ağır 
ensefalografi ise %16.6 saptandı. Periyodik aralıklarla yapılan 
nörolojik muayeneleri, nöropsikometrik testleri, elektroensefa-
lografi bulguları karşılaştırıldı. Etiyolojik olarak hipoksik iskemik 
ensefalopati ile elektroensefalografi ve nöropsikometrik testlerde-
ki bozukluk derecesinin daha güçlü ilişkiye sahip olduğu saptandı. 

Sonuç: Nörolojik prognozdaki en iyi belirteç altta yatan 
etiyoloji ve spesifik elektroensefalografi bulgularıdır. Zamanla 
yenidoğan nöbetlerinin etiyolojisi değişebilmektedir. Obstetrik 
ve yenidoğan bakımındaki gelişmelere rağmen halen yenidoğan 
nöbetlerinin en sık rastlanan sebebi serebral hipoksik iskemidir. 
Yenidoğan nöbetlerinde erken ve efektif tedavi için her yenido-
ğan yoğun bakım ünitesinin periyodik aralıklarla etiyolojik ve 
prognostik faktörleri gözden geçirmesi ve tedavi staratejilerini 
belirlemesi gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Etyoloji, konvülsiyon, yenidoğan



215

P O S T E R  B İ L D İ R İ L E R

14-17 Nisan 2013, Antalya

bebeklerin sonuçları açısından tartışmalı bir girişimdir. Bu çalış-
mada amacımız ünitemizde PDA ligasyonu uygulanan bebeklerin 
sonuçlarını tartışmaktır. 

Materyal-Metod: Ünitemizde son iki yıl içinde PDA ligas-
yonu yapılan bebekler ligasyon öncesi uygulanan medikal tedavi, 
cerrahi ligasyona gitme zamanı, ligasyon sonrası mekanik venti-
lasyon ihtiyacı, ligasyon komplikasyonları, morbidite ve mortalite 
yönünden incelendi. 

Bulgular: PDA ligasyonu yapılan 15 bebek incelendi. 
Bebeklerin ortalama gestasyonel yaşları 27 ± 2,2 hafta (24,3-32), 
doğum ağırlıkları 963 ± 326 g (540-1500), cerrahi ligasyona 
gitme zamanı postnatal 18 ± 7,8 gün (8-33) saptandı. Preoperatif 
medikal tedavi olarak bebeklerin 7’si (%46,7) 2 kür iv ibuprofen, 
5’i (%33,3) 1 kür iv + 1 kür oral ibuprofen, 3’ü (%20) 1 kür iv 
ibuprofen aldı. Ligasyon sonrası 5 (%33,3) bebek inotrop destek 
aldı. Ligasyon sonrası hastalar 25,5±33,2 (0-138) gün mekanik 
ventilasyonda kaldı. 2 (%13.3) bebek operasyon sırasında pnömo-
torax, 2 (%13.3) bebek pnömoni, 11 (%73.3) bebek bronkopul-
moner displazi (BPD), 3 (%20) bebek ex oldu. Ölüm nedenleri 
bir bebekte şilotorax, diğerlerinde BPD idi ve 3 bebekte operas-
yon sonrası inotrop almıştı. 

Sonuç: Hemodinamik olarak önemli düzeyde şanta yol açan 
semptomatik PDA’nın medikal yöntemlerle cevap vermezse cer-
rahi yöntemlerle erken dönemde tedavisi gerekmektedir. Ligasyon 
ihtiyacı olan bebeklerde morbidite ve mortalite yüksektir.
Anahtar Kelimeler: Prematürite, PDA, Ligasyon tedavisi

PS182

GÖĞÜS TÜPÜ TAKILAN YENİDOĞAN PNÖMOTORAKS 

OLGULARININ PREDİSPOZAN VE PROGNOSTİK 

FAKTÖRLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

 Nazile Ertürk1,  Hüsniye Yücel2,  Ahmet Yağmur Baş3,  Nihal Demirel3

1Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi 

Bölümü, Ankara
2Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatri Bölümü, 

Ankara
3Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Yoğun 

Bakım Kliniği, Ankara

Bu çalışma Ocak 2007-Ekim 2012 tarihleri arasında hastane-
miz yenidoğan ünitesinde pnömotoraks tanısı alan ve torakosto-
mi uygulanan hastaların epidemiyolojik özellikleri, risk faktörleri, 
klinik seyir ve prognostik faktörlerin değerlendirilmesi amacıyla 
retrospektif olarak yapıldı. Çalışmaya toplam 75 hasta dahil 
edildi. Hastaların cinsiyet dağılımı 22 (%29.3) kız, 53 (%70.7) 
erkek olarak saptandı. 18’i (%24) term, 57’si (%76) preterm olup, 
ortalama doğum ağırlığı 2140 gr (650-4220 gr), ortalama doğum 
haftası ise 33.1 hafta (24-42 hafta) olarak bulundu. 

Predispozan risk faktörleri olarak solunum sıkıntısı sendromu 
(RDS) (n=52), pozitif basınçlı ventilatör tedavisi (n=50), yaş 
akciğer (n=14), mekonyum aspirasyon sendromu (n=8), pnömo-
ni (n=5), perinatal asfiksi (n=4), kardiyopulmoner resusitasyon 
(n=4), konjenital kalp hastalığı (n=3) olarak saptanırken, bir has-
tada spontan olarak meydana geldiği görülmüştür. Pnömotoraks 
gelişim yeri 37 hastada sağ, 22 hastada sol ve on altı hastada iki 
taraflıydı. Kardiyopulmoner resüsitasyon yapılan hastalarda bila-
teral pnömotoraks anlamlı olarak yüksekti (p=0.011). 

Tanıda ve takipte akciğer grafileri kullanıldı. Tüp takılan has-
talar çalışmaya dahil edildi. Tüp torokostomi yapılan hastalarda 

Tablo 1. Galaktozemi tanısı alan yenidoğanların izlem sonuçları

PS180

RESPİRATUAR DİSTRES SENDROMU DIŞI NEONATAL 

HASTALIKLARDA SURFAKTAN KULLANIMI

 Senem Alkan,  Esra Arun Özer,  Sümer Sütçüoğlu
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Neonatoloji Bilim Dalı, İzmir

Amaç: Mekonyum Aspirasyon Sendromu (MAS), pnömoni 
ve olası bronkopulmoner displazili (BPD) olan yenidoğanlarda 
surfaktan verilmesinin tedavi edici rolü bilinmektedir. Bizde bu 
retrospektif çalışmamızda; Respiratuar Distres Sendromu (RDS) 
dışı hastalıklarda verilen surfaktanın kısa dönem sonuçlarını ve 
verilen olguların karakteristik özelliklerini araştırdık.

Gereç-Yöntem: Ocak 2012-Aralık 2012 tarihleri arasında 
kliniğimize kabul edilen 1250 hasta içinde 29 hastanın sekon-
der surfaktan eksikliği nedeni ile surfaktan tedavisi uygulandığı 
görüldü. 29 hastanın 4’ü major kardiak anomali saptandığı için 
çalışmadan dışlandı. Hasta bilgilerinden surfaktanın veriliş nede-
ni, kaç doz surfaktan verildiği, cinsiyet, annedeki perinatal risk 
faktörlerinin varlığı ve tüm bunların mortalite ile olan ilişkileri 
araştırıldı.

Bulgular: Çalışma kriterlerini taşıyan 25 hastadan; 19’unun 
enfeksiyon, 4’ünün MAS ve iki hastanında BPD nedeni ile surfak-
tan aldığı bulundu.Gestasyon haftaları ortalama 35.6 ± 4.5; vücut 
ağırlığı ortalaması 2661.6 ± 981 gramdı. Çalışmaya alınan hasta-
ların %24’ü kız olup, tüm hastaların mortalite oranı %20 olarak 
saptandı. Ölen 4 hastanın 1 tanesi BPD, 3 tanesi sepsis nedenliydi.

Sonuçlar: Oksijenizasyonu hızlıca arttırması nedeni ile MAS, 
BPD ve sepsis gibi RDS dışı neonatal hastalıklarda surfaktan veril-
mesinin hayat kurtarıcı olabileceğini düşünmekteyiz. Bununla 
birlikte, bu konu ile ilgili daha geniş ve ayrıntılı prospektif, rando-
mize çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: MAS, RDS, Sepsis, Surfaktan

PS181

ÜNİTEMİZDE PDA LİGASYONU YAPILAN PREMATÜRE 

BEBEKLERİN SONUÇLARI

 Emine Kavas,  Leyla Kolsuz,  Taner Yavuz,  Tuğba Gürsoy,  Güner Karatekin, 
 H. Fahri Ovalı
Zeynep Kamil Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Amaç: Patent duktus arteriozus (PDA), 1500 gram altında 
doğan bebeklerde postnatal ilk günlerde kardiyak ve solunum 
sistemi üzerine etkilerinden dolayı bebeklerin klinik seyrini olum-
suz yönde etkilemektedir. PDA ligasyonu, ligasyon uygulanan 
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21.  Ulusal  Neonatoloji  Kongresi

Bu çalışma 1 Ocak -31 Aralık 2012 tarihleri arasında 40 yatak 
kapasiteli Cumhuriyet Üniversitesi Yenidoğan Yoğun Bakım 
Üniteside yapıldı. Çok düşük doğum tartılı bebeklerin ölüm ve 
major morbidite (Geç sepsis, kronik akciğer hastalığı, nekrotizan 
enterokolit, retinopati, İntraventriküler hemoraji ve periventrikü-
ler lökomalazi) oranları değerlendirildi.

Bulgular: Çalışma tarihleri arasında yenidoğan yoğun bakım 
ünitesine yatırılan768 hastanın 89’u (%11,6) ÇDDT idi. Gebelik 
haftası ortalama 30 hafta(25-34), doğum tartısı ortalama1260 gr 
(560-1500) olarak saptandı. Doğum tartısı <1000 gr olan bebek-
lerin %76.9’u, 1001-1500 gr bebeklerin %56.9’unun yatış sırasın-
da en az bir major morbiditeleri olduğu gözlendi. Respiratuar dist-
res sendromu en sık görülen (%70.7) solunum sıkıntısı nedeniydi. 
Bronkopulmoner displazi (BPD) hastaların %30.3’ünde görüldü. 
Bunların çoğu hafif-orta BPD idi. Ölüm oranı doğum tartısı 
<1000 gr olanlarda%45.8, 1001-1500 gr olanlarda%10.7 idi. 

Sonuç: İlimizde elde edilen ÇDDTbebeklerde mortalite ve 
morbidite oranları ülkemiz verileri ile uyumlu idi. Bu bebeklerin 
mortalite ve morbiditesini azaltmaya yönelik yeni sağlık politika-
ları geliştirilmelidir.
Anahtar Kelimeler: İç Anadolu Bölgesi, çok düşük doğum tartısı, morbidite, 
mortalite

PS184

DEKOLMANLI ANNE BEBEKLERİNİN 

POSTNATAL MORTALİTE VE MORBİDİTELERİNİN 

KARŞILAŞTIRILMASI

 Secil Erçin,  Emine Kavas,  Atalay Demirel,  Tuğba Gürsoy,  Güner Karatekin, 
 Hüsnü Fahri Ovalı
Zeynep Kamil Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Amaç: Plasenta dekolmanı,tüm gebeliklerin yaklaşık %1’inde 
görülür. Perinatal morbidite ve mortalitenin önemli bir sebebi-
dir. Perinatal ölümlerin yaklaşık %77’si uterus içinde gerçekleşir. 
Çalışmamızın amacı dekolmanlı anne bebeklerinin postnatal 
mortalite ve morbiditelerinin değerlendirilmesidir. 

Gereç-Yöntem: Ocak 2011-Ocak 2012 yılları arasında 
dekolman plasentalı anneden doğan ve yoğun bakım servisine 
yatırılan 40 bebek aynı doğum haftası ve tartıdaki ancak annesin-
de dekolman plasenta olmayan ve yoğun bakıma yatan bebeklerle 
morbidite ve mortalite açısından karşılaştırıldı. 

Bulgular: Dekolmanlı anne bebeklerinin (1.grup) ortalama 
doğum haftası 29,9 ±4,47 hafta, ortalama doğum ağırlığı 1481± 
771gram iken kontrol grubunun (2.grup) 30± 4,49 hafta ve 
1479± 759 gramdı. İki grup arasında doğum odasında resüsitas-
yon ihtiyacı, 5.dakika Apgar skoru, surfaktan ihtiyacı, ventilatörde 
kalma süresi, tam enteral beslenmeye geçiş süresi, RDS, BPD, 
inotrop ihtiyacı, sepsis, ROP, hastanede yatış süresi açısından 
anlamlı fark yoktu (p>0,5). Dekolmanlı anne bebeklerinin 8, 
kontrol grubundaki bebeklerin 4 tanesinin trombosit transfüz-
yonu ihtiyacı oldu. Birinci gruptaki bebeklerden 3 tanesinde evre 
4 intraventriküler kanama gelişirken, kontrol grubundaki hiçbir 
bebekte evre 4 kanama gözlenmedi, bununla birlikte toplam 
intrakraniyal kanama oranları açısından her 2 grup arasında fark 
bulunmadı. Her 2 grupta toplam 13 (%34,2) bebek exitus oldu, 2 
grup arasında mortalite açısından anlamlı fark bulunmadı.

Tartışma: Dekolmanlı anne bebekleri ileri evre intraventrikü-
ler kanama ve trombositopeni açısından yakın izlenmelidir.
Anahtar Kelimeler: dekolman, trombositopeni, intraventriküller kanama

ortalama tüp çekme süresi 4 gündü. Entübe edilen ve mekanik 
ventilatörde izlenen hastalarda ortalama tüp çekme süresi ise 6 gün 
olarak bulunmuştur. 17 hasta kaybedilmiştir (%22.6). Kaybedilen 
hastaların sekizi (%47) ilk 2 gün içinde kaybedilmiştir.

Kaybedilen hastaların 12’i erkek 5’i kızdı. Ölen pnömotoraks-
lı kız hastaların 3’ü prematüreydi. Ölen hastaların 14’ü prematüre 
bebekti (%82.3). 50 hasta pnömotoraks tanısı aldığında ya entübe 
ve mekanik ventilatörde izlenmekteydi yada hemen entübasyon 
gereksinimi doğmuştu.

Sonuç: Bu çalışma ile yenidoğanlarda entübasyon ve mekanik 
ventilatör varlığında pnömotoraks gelişmiş olmasının tedavi süre-
sini artırdığı saptandı (p=0.01). Düşük doğum ağırlığı (<2500gr), 
bilateral pnömotoraks varlığı, çoğul gebelik, ek hastalık varlığı, 
pnömotoraksın kardiyopulmoner resüsitasyon, entübasyon ya da 
mekanik ventilatör uygulaması sonrasında gelişmiş olması morta-
liteyi artıran faktörlerdi (tümü için p<0,01). 

Çalışmamızda pnömotoraksın daha çok prematür (57/75) 
bebeklerde geliştiği gözlemlendi. Aynı zamanda pnömotoraksı 
olup kaybettiğimiz bebeklerin %82.3’ü prematürdü (n=14). 

Mortalite ile pnömotoraksın tarafı arasındaki ilişki istatiksel 
olarak anlamsız olmasına karşın altta yatan bir primer akciğer has-
talığı, düşük doğum ağırlığı, prematürite ve mekanik ventilasyon 
tedavisi ile mortalite arasındaki ilişki istatiksel olarak anlamlı idi 
(p<0,005)
Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, Pnömotoraks, Göğüs Tüpü

Şekil 1. Hastaların doğum ağırlıklarına göre dağılım sayıları

PS183

İÇ ANADOLU BÖLGESİ’NDE BİR ÜNİVERSİTE 

HASTANESİNDE ÇOK DÜŞÜK DOĞUM TARTILI 

BEBEKLERİN KISA DÖNEM İZLEM SONUÇLARI

 Fatih Bolat1,  Asım Gültekin1,  Rukiye Tuncer Şahin2,  Hikmet Coşkun2, 
 Hatice Güneş2

1Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 

Yenidoğan Bilim Dalı, Sivas
2Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

Yenidoğan bakımındaki gelişmelere rağmen çok düşük doğum 
tartılı (ÇDDT)bebeklerde kısa ve uzun dönem mortalite ve 
morbidite hala önemli bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkmaya 
devam etmektedir. Bu çalışmanın amacı doğum tartısı <1500 gr 
olan prematüre bebeklerin mortalite ve morbidite açısından yeni-
doğan yoğun bakım ünitemizdeki kısa dönem izlem sonuçlarını 
değerlendirmekti. Elde edilen sonuçları dikkate alarak daha iyi 
sağlık hizmeti sunmayı amaçlamaktayız.
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Metod: Hastanemizde 01 Ocak 2010 – 31 Aralık 2012 
arasında gerçekleşen çoğul doğumlar retrospektif olarak sosyode-
mografik ve klinik özellikleri açısından değerlendirildi.

Bulgular: Hastanemizde 2010-2012 yılları arasında 10158 
doğum gerçekleşmiş olup 10285 bebek dünyaya gelmiştir. 
Doğumların %1’i (n=125) çoğul doğum olup %98,4’i (n=123) 
ikiz, %1,6 (n=2) üçüz olarak gerçekleşmiştir. Bu gebeliklerin 
%14,4’ünde (n=18) yardımcı üreme teknikleri kullanılmıştır. 
Annelerin yaş ortalaması 31,4 ± 6,3 yıl, ilköğretim eğitimini 
tamamlama oranı %81,4, akraba evliliği oranı %19,2, antena-
tal düzenli takip oranı %76 idi. Çoğul doğumların %94,4’ü 
sezaryen ile gerçekleşmişti. Annelerin %7,2’sinde preeklamp-
si, %5,6’sında erken membran rüptürü, %4,8’inde gestasyonel 
diyabet ve %2,4’ünde plasenta anomalisi mevcuttu. Bebeklerin 
%76,5’i (n=193) prematüre olarak doğdu. Ortalama gebelik haf-
taları 33,8 ± 2,9 hafta, doğum ağırlıkları 2058 ± 726 gram, SGA 
oranı %19, intrauterin büyüme geriliği oranı %6,3 idi. Bu bebekle-
rin %67,8’si (n=171) çeşitli sorunlar (RDS, TTN, beslenme yeter-
sizliği, polisitemi) nedeni ile yenidoğan yoğun bakım birimimizde 
tedavi aldı. Bebeklerin 3’ü ölü doğdu (%1,2) ve 5 bebek (%2) ağır 
prematürite nedeniyle kaybedildi.

Tartışma: Yüksek riskli gebelik grubunda olan çoğul gebelik-
ler hem anne hem de bebek için perinatal mortalite ve morbidi-
teyi önemli derecede olumsuz etkilemektedir. Antenatal bakımın 
düzenli yapılması, ailelerin bu konuda eğitilmesi ve çoğul doğum-
ların perinatal ve yenidoğan yoğunbakım hizmetinin merkezileş-
tirilmiş bir organizasyon bünyesinde takiplerinin yapılmasının 
problemleri azaltılabileceğini düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: çoğul gebelik, perinatal

PS187

YÜKSEK FREKANSLI VENTİLASYON UYGULAMA 

DENEYİMİMİZ

 Selim Sancak,  Alev Aktaş,  Tuğba Gürsoy,  Güner Karatekin,  Hüsnü Fahri Ovalı
Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Amaç: Ünitemizde yüksek frekanslı ventilasyon (HFO) uygu-
lanan bebeklerin mortalite ve morbiditesini belirlemek amaçlandı.

Materyal-Metod: HFO alan hastaların dosyaları retrospektif 
olarak incelendi. Mortalite ve morbidite oranları belirlendi. Exitus 
olan bebekler ile taburcu olan bebeklerin verileri karşılaştırıldı.

Bulgular: 2011-2012 yılları arasında HFO tedavisi alan 64 
hastamızın analizini yaptığımızda, ortalama gebelik haftası 28.4 
± 5 (22-40) haftaydı, %50’si erkekti. Ortalama vücut ağırlıkları 
1260 ± 800 (505-3700) g ve ortalama anne yaşı ise 28 ± 5 (15-40) 
idi. 64 hastamızın 43’ü (%68.2) kaybedildi. Olguların tümünde 
HFO ile ventilasyon süresi ortalaması 4.7 ± 6.8 (1-30) gün iken, 
exitus olan 43 hastada 4.3 ± 7 (1-30) gün ve taburcu edilen 21 
hastada ise 5.4±6.4 (1-22) gündü, eks olanlarla taburcu olanlar 
arasında anlamlı fark saptanmadı. Gebelik haftası, doğum ağırlık-
ları ve cinsiyet açısından taburcu olanlar ile eks olan hastalar ara-
sında istatiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. Taburcu edilen 21 
hastanın 10’unda (%47), eks olan 43 hastanınsa 38’inde (%88.3) 
inotrop kullanım hikayesi mevcuttu, istatiksel olarak iki grup 
arasında anlamlı fark saptandı (p=0.003). Eritrosit ve trombosit 
transfüzyonu açısından taburcu edilenlerle eks olanlar arasında 
istatiksel anlamlı fark gözlenmezken, taze donmuş plazma kulla-
nımı eks olan grupta anlamlı yüksek saptandı. 

PS185

YENİDOĞAN KLİNİĞİNDE İZLENEN ÇOK DÜŞÜK 

DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERDE RESPİRATUAR 

DİSTRESS (RDS) GELİŞİMİNDE RİSK FAKTÖRLERİ

 Adil Umut Zübarioğlu,  Ali Bülbül,  Sinan Uslu,  Ömer Güran,  Ebru Türkoğlu, 
 Mesut Dursun,  Asiye Nuhoğlu
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Yenidoğan Yoğun Bakım Kliniği, İstanbul

Amaç: Çalışmamızda Yenidoğan kliniğinde yatan çok düşük 
doğum ağırlıklı bebeklerde RDS tanısı sıklığının belirlenmesi ve 
RDS gelişimindeki risk etmenlerinin araştırılması amaçlandı.

Yöntem: Bu çalışmada 5 yıllık süre zarfında (1 Ocak 2007- 31 
Aralık 2011) hastanemiz Yenidoğan kliniğinde izlenen, doğum 
ağırlığı <1500 gram olan 246 bebekte retrospektif olarak RDS 
gelişiminde etkili olan risk faktörleri değerlendirildi. 

Bulgular: Çalışmaya alınan 246 bebeğin 131’i (%53,3) kız 
iken 124’ünün (%71,7) sezaryen ile doğurtulduğu belirlendi. 
Ortalama gebelik süresi 28,9±2,9 (23 - 36 ) hafta, doğum ağırlığı 
1119±283 (490 -1500) gramdı. Gebelik haftasına göre bebeklerin 
dağılımı <28 hafta olan 66 (%26,8), 28-32 hafta arasında olan 137 
(%55,7), >= 32 hafta olanlar 43 (%17,5) bebek idi. Hastaların 
173’ünde (%70,3) RDS saptandı. Bu bebeklerin 137’sine (%82) 
surfaktan uygulandı. Hastaların 96’sı (%39) hafif, 36’sı (%14,6) 
orta ve 41’i (%16,7) ağır RDS tanısı aldı. RDS tanısı alan bebek-
lerin 91’i kız (%52,6) idi. RDS tanısı alan bebeklerin ortalama 
gebelik haftası 27,9±2,6 hafta iken, gebelik haftası azaldıkça RDS 
gelişme riskinin anlamlı olarak arttığı görüldü (p=0,0001). RDS 
tanılı bebeklerin ortalama doğum kilosu 1051±284 gram iken, 
doğum ağırlığı azaldıkça RDS gelişme riskinin arttığı görüldü 
(p=0,0001). RDS gelişen bebeklerde 1. ve 5. dakika APGAR 
skorunun anlamlı olarak düşük olduğu ve perinatal asfiksi tanı-
sının daha fazla olduğu istatistiksel olarak belirlendi (sırasıyla 
p=0,002, p=0,001, p=0,001). RDS saptanan bebeklerde PDA, 
NEK (Evre>=2), sepsis, BPD, eritrosit transfüzyon ihtiyacı ve 
PICC uygulama sıklığının daha fazla olduğu belirlendi (sırasıyla; 
p=0,04, p=0,007, p=0,0001, p=0,006, p=0,0001 ve p=0,004). 

Tartışma: Kliniğimizde son 5 yıl içerisinde RDS gelişimi 
üzerine etki eden ana faktörlerin gebelik süresi ve doğum ağır-
lığı olduğu saptandı. RDS gelişen bebeklerde, prematüreliğin 
diğer sorunlarının görülme sıklığı önemli oranda artmaktadır. 
Prematüre doğumu engellemeye yönelik çabalar RDS ve RDS ile 
ilişkili sorunların gelişim oranlarını önemli oranda azaltacaktır.
Anahtar Kelimeler: yenidoğan, respiratuar distress sendromu

PS186

ÇOĞUL GEBELİKLERDE PERİNATAL DÖNEM 

PROBLEMLERİ

 Ali Bülbül,  Adil Umut Zübarioğlu,  Sinan Uslu,  Ömer Güran,  Evrim Kıray Baş, 
 Asiye Nuhoğlu
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Yenidoğan Yoğun Bakım Kliniği, İstanbul

Giriş: Dünya genelinde üreme tekniklerinin gelişmesi ve 
anne olma yaşının ileri kayması gibi nedenlerle çoğul gebelikle-
rin sıklığı giderek artmaktadır. Çoğul gebelik hem anne hem de 
bebek sağlığını önemli derecede olumsuz etkileyen bir durumdur. 
Bu çalışmada amacımız hastanemizde çoğul gebeliklerden doğan 
bebeklerin demografik ve klinik özelliklerini değerlendirmektir.
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SON DÖRT YILDA YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM 

ÜNİTESİNDE YATARAK İZLENEN PREEKLAMPTİK ANNE 

BEBEKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 Ferda Özlü,  Hacer Y Yapıcıoğlu,  Eren K Çekinmez,  Kurthan Mert, 
 Hüseyin Selim Asker,  Mehmet Satar,  Nejat Narlı
Çukurova Üniversitesi Tıp fakültesi, Neonatoloji Bilim Dalı, Adana

Preeklampsi, gebeliğin 20. haftasından sonra ortaya çıkan ve 
etiyolojisi tam olarak bilinmeyen, hipertansiyon, proteinüri ve 
yüzde ve elde ödem ile karakterli bir gebelik komplikasyonudur. 
Preeklampsi insidansı ırk, bölge ve ülkelere göre değişmekle 
beraber, gebelerin yaklaşık %7-10’u civarındadır. Fetal kompli-
kasyonlar arasında intrauterin gelişme geriliği, prematür doğum, 
perinatal asfiksi sayılabilir. Son dört yılda yenidoğan yoğun bakım 
ünitesinde yatarak izlenen 124 (%8,2) preeklamptik anne bebeği 
komplikasyonlar açısından değerlendirildi. Bebeklerin ortalama 
doğum ağırlıkları ve gestasyon haftası sırasıyla 2162.40 ±752.62 
(600-3000) gr, 34.26 ±2.86 (26-41) hafta idi. Olguların %89.5’i 
prematür idi. Olguların %20’sinde trombositopeni, %25’inde 
hipoglisemi ve ancak %2.5’unda SGA saptandı. Olguların 
hiçbirinde perinatal asfiksi saptanmadı. Altı hasta exitus oldu. 
Olguların %38,7’si annelerin ilk gebelikleri idi. Annelerin yaş 
ortalaması 31± 6.28(16-52) idi.
Anahtar Kelimeler: preeklamptik anne bebeği, yenidoğan

PS190

TÜRKİYE’DE DOĞAN BEBEKLERİN İNTRAUTERİN 

BÜYÜME EĞRİLERİ

 Aytuğ Atıcı,  Yalçın Çelik,  Arzu Kanık
Türk Neonatoloji Derneği, T.C. Sağlık Bakanlığı, Mersin Üniversitesi

Amaç: Bebeklerin intrauterin büyüme özellikleri genetik fak-
törler, çevresel özellikler ve annenin beslenme durumuna bağlı ola-
rak değişkenlik gösterir. Bu yüzden büyüme eğrileri her topluma 
özgü olmalıdır. Bu çalışmada ülkemizde doğan bebeklerin ağırlık, 
boy ve baş çevresi ölçümlerine göre intrauterin büyüme eğrilerinin 
geniş bir çalışma grubu ile oluşturulması amaçlanmıştır. 

Gereç-Yöntem: Bu çalışma Aytuğ Atıcı (Mersin Üniversitesi) 
koordinatörlüğünde T.C. Sağlık Bakanlığı, Ana Çocuk Sağlığı ve 
Aile Planlaması Genel Müdürlüğü ve Türk Neonatoloji Derneği 
işbirliğiyle 2006-2010 yılları arasında yapıldı. Çalışmaya katılan 
merkezler Tablo I de verilmiştir. Çalışmaya katılan merkezlerde 
canlı olarak doğan bebeklerin ağırlık, boy ve baş çevresi doğum-
dan sonraki ilk dört saat içinde ölçülerek kaydedildi. Gebelik 
yaşı son adet tarihine göre veya ilk üç ayda yapılan ultrasonografi 
ölçümlerine göre hesaplandı. Gebelik yaşı tam olarak saptanama-
yanlar, doğuştan bozukluk, intrauterin enfeksiyon, hidrops fetalis, 
annede sistemik hastalık veya beslenme bozukluğu olan bebekler 
ile çoğul gebelik ürünü olarak doğan bebekler çalışma dışı bıra-
kıldı. Mersin Üniversitesi’nde son iki yıl içinde gebelik yaşı 24-42 
haftalar arasında canlı olarak doğan ve yukarıda belirtilen özel-
liklere uygun toplam 532 bebek üzerinde bir ön çalışma yapıldı. 
Bu çalışmadan elde edilen verilerden yapılan hesaplamalara göre; 
elde edilecek büyüme eğrilerinin en az %95 oranında güce sahip 
olması ve en fazla %5 hata içermesi için gerekli bebek sayısının her 
hafta için en az 100 olması gerektiği saptandı. Bu çalışma dikkate 

Sonuç: Ünitemizde HFO uygulanan bebeklerin mortaliteleri 
çok yüksektir. Sağ kalan bebeklerde ise morbidite yüksek bulun-
muştur. Bu durum HFO’nun kurtarma tedavisi olarak ancak çok 
ağır solunum yetmezliği durumlarında kullanılmasına bağlıdır.
Anahtar Kelimeler: Yüksek frekanslı ventilasyon, yenidoğan

PS188

YENİDOĞANDA TEKRARLAYAN PNÖMOTORAKS: RİSK 

FAKTÖRLERİ

 Ercan Kırımi1,  Nesim Sarı2,  Selçuk Bektaş2,  Murat Mukba2

1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Neonatoloji Bilim Dalı, Van
2Özel Lokman Hekim Hastanesi, Yenidoğan Ünitesi, Van

Tüm canlı yenidoğanların %1’inde pnömotoraks olduğu, 
fakat bunların yalnızca %10’unun semptomatik olduğu bildiril-
mektedir. Pnömotoraks (PTX) gelişen yenidoğanlarda tekrar-
layan pnömotoraks ile ilgili yeterince bilgi bulunmamaktadır. 
Burada tedavi sırasında ve sonrasında tekrar PTX rastlanan yeni-
doğanların özellikleri ve risk faktörleri sunulmaktadır.

Tekrarlayan PTX gelişen bebeklerin tümü prematüre ( 25 hf, 
750gr, 26 hf, 900 gr, 31 hf, 1100 gr ve 33 hf, 1700 gr) idi. Tüm 
bebekler sezaryen ile doğmuşlardı. Hepsinde respiratuvar distress 
sendromu (RDS) saptanmıştı ve surfaktan tedavisi almışlardı. 
Yine tümü ventilatörde izlenirken ilk kez PTX olmuşlardı ve 
zamanlama sırasıyla 7.gün, 21.gün, 3.gün ve 2.gün idi (ort: 8.2 
gün). İkinci kez pnömotoraks vakalarda sırasıyla 12.gün, 24.gün, 
8.gün ve 4.günlerde gelişti (ort 12 gün). PTX oluşma yerleri 1,2,4. 
bebekte karşı akciğerde, 3.bebekte ise aynı tarafta idi. Bebeklerin 
hepsi RDS ve buna bağlı akciğer hasarından dolayı tedavi alıyor-
lardı. Yalnızca 4.bebeğin annesinde koriyoamnionitisi düşündü-
recek klinik bulgular vardı. İlk üç vaka survi sağlandı ve taburcu 
edilirken 4.vaka 9.günde eksitus oldu.

Burada pnömotoraks gelişen RDS’li ve ventilatöre bağlı küçük 
dört prematüre bebekte yaklaşık 4 gün içerisinde %75’inde karşı 
tarafta olmak üzere tekrarlayan PTX izlenmiştir. Risk faktörleri 
olarak başlıca RDS, ventilatör tedavisi ve akciğer hasarı dikkati 
çekmektedir.
Anahtar Kelimeler: yenidoğan, pnömotoraks

Şekil 1. Eks olan 4.bebekte sol tarafta PTX tedavi edilmesine rağmen sağ 
tarafta da ağır PTX gelişti. Bu bebekte de RDS, akciğer hasarı ve annesinde 
koriyoamniyonitis vardı.
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Bulgular: Araştırma süresince toplam 10.286 bebeğin verileri 
incelendi ve çalışmaya alınma ölçütlerine uymayan 552 bebek dış-
landıktan sonra kalan 9734 bebek çalışmaya alındı. Araştırmaya 
alınan bebeklerin %52.2’si erkek, %47.8’i kızdı. Gebelik yaşı 24-36 
hafta arasında olan kız ve erkek bebeklerin ağırlık, boy ve baş çev-
resi ölçümleri bir birine benzer bulundu ve bu nedenle ayrı olarak 
belirtilmedi. Bununla birlikte gebelik yaşı 37 hafta ve üstünde 
olan erkek bebekler kız bebeklere göre anlamlı şekilde daha ağır 
ve uzun bulundu; ayrıca bu bebeklerin baş çevreleri de kızlara göre 
daha büyük saptandı ve tablolarda ayrı olarak gösterildi.

Sonuç: Elde edilen bu bilgilerle ülkemizde doğan bebekle-
rin intrauterin dönemdeki büyüme kısıtlılıkları veya fazlalıkla-
rının daha doğru bir şekilde saptanabileceği düşünülmektedir. 
Büyümesinde sorun olan bu bebeklere gerekli olan girişimlerin 
doğumdan sonra erken dönemde yapılmasıyla bebeklik çağında 
ölüm ve sakatlıklarında azalacağını ön görmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: intrauterin büyüme eğrisi, intrauterin büyüme kısıtlılığı

PS191

TERM BEBEKLERDE KORD KANINDA KURŞUN, CİVA VE 

ARSENİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 Emine Eroğlu Kaya,  Fatih Mehmet Kışlal,  Dilek Sarici,  Nesibe Andıran, 
 Yüksel Kurban
Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

Amaç: Teknolojinin hızla sanayileşmesi sonucunda ağır 
metallere maruziyet artmıştır. Bu nedenle bu çalışmada gebelerin 
kurşun (Pb), civa (Hg), arsenik (As) maruziyetlerini değerlendire-
rek kord kanında bu metallerin düzeylerini ölçmek istedik.

Materyal-Metod: Çalışmaya hastanemiz Kadın Hastalıkları 
ve Doğum Kliniği’nde izlenen 100 sağlıklı term gebe alındı. 
Gebelerin sosyo-ekonomik ve demografik özellikleri ile ağır 
metallere maruziyete ilişkin bilgileri kaydedildi. Doğum sırasında 
kord kanı alınarak Pb, Hg ve As düzeyleri çalışıldı. 

Bulgular: Kord kanı örneklerinde ortalama Pb,Hgve As 
düzeyleri sırasıyla 0.91±0.79 μg/dl, 0.32±0.11 μg/L ve 0.24±0.11 
μg/L idi. Sadece vakalardan birisinde Pb düzeyi 6.17 μg/dl idi ve 
yüksek olarak değerlendirildi. Hg ve As düzeyleri normal sınırlar 
içerisinde idi. Korelasyon analizinde kalsiyum ile Pb düzeyleri 
arasında istatistiksel olarak anlamlı negatif bir korelasyon bulu-
nurken (r=-0.417 ve p<0.001), kalsiyum ile As düzeyleri arasında 
istatistiksel olarak anlamlı pozitif bir korelasyon bulunmuştur 
(r=0.223 ve p=0.026). As düzeyi seramik malzeme kullananlarda 
kullanmayanlara göre istatistiksel olarak anlamlı olacak şekilde 
daha yüksek olarak bulunmuştur (p=0.002).

Sonuç: Keçiören civarında yaşayan gebelerde Pb, Hg ve As 
düzeyleri biyokimyasal olarak tehlike oluşturmayacak düzeylerde 
bulunmuştur. Ancak aileler, seramik kullanımının yüksek serum 
As düzeylerine neden olabileceği konusunda bilgilendirilmelidir.
Anahtar Kelimeler: kord kanı, kurşun, civa, arsenik

alındığında her hafta için en az 100 bebeğin alınmasına karar 
verildi. Bebeklere ait veriler bilgi formlarına kaydedildi ve çalışma 
koordinatörüne gönderildi. Yüzdelik dilimlerin yapılandırılma-
sında ve eğrilerin oluşturulmasında LMS Penalized Likelihood 
yöntemi kullanıldı.

Tablo 1. Çalışmaya katılan merkezler ve gönderdikleri olgu sayıları.

Çalışmaya katılan merkezler Gönderilen
olgu sayısı

Çalışma grubu
içindeki yüzdesi

Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın 
Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

805 8.3

İzmir Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

726 7.5

Çukurova Üniversitesi 658 6.8

Gazi Üniversitesi 646 6.6

Dokuz Eylül Üniversitesi 628 6.5

Ankara Üniversitesi 582 6.0

Akdeniz Üniversitesi 559 5.7

Pamukkale Üniversitesi 514 5.3

Erciyes Üniversitesi 486 5.0

Erzurum Nenehatun Kadın Doğum 
Hastanesi

476 4.9

Kocaeli Üniversitesi 426 4.4

Hacettepe Üniversitesi 389 4.0

Trakya Üniversitesi 364 3.7

Mersin Üniversitesi 332 3.4

Ege Üniversitesi 290 3.0

Marmara Üniversitesi 263 2.7

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 246 2.5

Adnan Menderes Üniversitesi 221 2.3

Van Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları 
Hastanesi

169 1.7

Diyarbakır Diyarbakır Kadın Doğum ve 
Çocuk Hastalıkları Hastanesi

161 1.7

Bursa Zübeydehanım Doğumevi 142 1.5

Trabzon Kadın Doğum ve Çocuk 
Hastalıkları Hastanesi

101 1.0

Uludağ Üniversitesi 93 1.0

Kayseri Kadın Doğum ve Çocuk 
Hastalıkları Hastanesi

88 0.9

Dr. E. Hayri Üstündağ Kadın Hastalıkları ve 
Doğum Hastanesi

79 0.8

Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi 73 0.7

Balıkesir Kadın Doğum ve Çocuk 
Hastalıkları Hastanesi

50 0.5

Celal Bayar Üniversitesi
Samsun Kadın Doğum ve Çocuk 
Hastalıkları Hastanesi
Atatürk Üniversitesi
Süleyman Demirel Üniversitesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi

49
48
27
19
18
6

0.5
0.5
0.3
0.2
0.2
0.1

Toplam 9734 100.0
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Şekil 1. Haftanın günlerine göre fototerapi ve kan değişimi sınırını geçen 
bebeklerin sayıları

PS194

FOTOTERAPİ İLE İLİŞKİLİ GEÇİCİ DİREKT 

HİPERBİLİRUBİNEMİ

 Mehmet Kenan Kanburoğlu1,  Mehmet Nevzat Çizmeci1,  Ahmet Zülfikar 
Akelma2,  Dilşat Dilara Mallı2,  Büşra Çimen3,  Feyza Yılmaz3,  Mustafa Mansur Tatlı1

1Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yenidoğan Bilim Dalı, Ankara
2Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Anabilim Dalı, Ankara
3Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi, Stajer Öğrenci, Ankara

Amaç: Yenidoğan sarılığı tedavisinde standart tedavi olan foto-
terapinin yan etkileri nadiren görülmekte ve hayatı tehdit etmeyen 
sıkıntılara neden olmaktadır. Servisimizde bazı bebeklerde fototerapi 
sonrasında direkt bilirubin miktarlarında belirgin artış ve sonrasında 
bu değerlerin birkaç gün içerisinde normale döndüğünü saptamakta-
yız. Bu durum direkt hiperbilirubinemi ayırıcı tanısı açısından önem 
taşımaktadır. Bildiğimiz kadarıyla literatürde fototerapi ile ilişkili 
direkt bilirubinemiye değinen bir yazı bulunmamaktadır. bu yüzden 
çalışmamızda fototerapi ile ilişkili geçici direkt hiperbilirubineminin 
görünme oranlarını ve risk faktörlerini araştırdık. 

Gereç ve Yöntemler: Dosya taraması yaparak Ekim 2005-Şubat 
2013 tarihleri arasında yenidoğan servisine fototerapi tedavisi almak 
üzere yatırılan 1301 bebek araştırıldı. Bu bebeklerden doğum ağırlığı 
2500 gramın altında olan 157 bebek, gestasyonel 37 haftadan küçük 
281 bebek çalışmadan çıkartıldı. Geriye kalan 861 bebeğin hem 
fototerapi öncesi ve hem de fototerapi sonrası direkt ve total bilirubin 
bakılanlarının sayısı 225 olarak saptandı ve bu hastalar çalışmaya alındı. 

Bulgular: Direkt bilirubin seviyesi anlamlı olarak foto-
terapi sonrasında artmaktadır (p:0.001). Benzer şekilde indi-
rekt/total bilirubin oranı da fototerapi sonrasında artmaktadır 
(p<0.001). Fototerapi ile ilişkili patolojik değerde direkt hiper-
bilirubinemi sıklığı tanımlama farkları nedeniyle yüzde 1 (direkt 
bilirubin(DB)/total bilirubin(TB)>%20), yüzde 4 (DB>2.0 mg/
dL ve DB/TB >%10 ve yüzde 36 (DB>1.5-2.0 mg/dL ve/veya 
DB/TB >%10-20)c arasında değişmektedir. Erken gestasyon 
haftası (r:0.17 p:0.13), ABO kan uygunsuzluğu ve direk coombs 
pozitifliği ile direkt bilirubin seviyesi arasında ilişki saptandı. 
Doğum ağırlığı, cinsiyet, doğum şekli, kan grubu ile fototerapi 
sonrası direkt bilirubin seviyesi arasında ilişki saptanmadı 

Sonuçlar: Fototerapiye bağlı direkt bilirubinemi düzeyi art-
maktadır. Bu artış bazı hastalarda fazla olurken bazılarında daha az 
olmaktadır. Yenidoğan bakımında görev alan doktorlar tarafından 

PS192

SARI PAZARTESİ

 Mehmet Kenan Kanburoğlu1,  Mehmet Nevzat Çizmeci1,  Dilşat Dilara Mallı2, 
 Ahmet Zülfikar Akelma2,  Büşra Çimen3,  Feyza Yılmaz3,  Mustafa Mansur Tatlı1

1Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yenidoğan Bilim Dalı, Ankara
2Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Anabilim Dalı, Ankara
3Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi, Stajer Öğrenci, Ankara

Amaç: Yenidoğan sarılığı hem yenidoğan doktorları tarafın-
dan hem de aileler tarafından iyi bilinen bir durumdur. Bebeklerin 
risk faktörlerine göre ne zaman çağırılacakları, hangi eşik değer-
lerde tedavi yapılacağı standart çizelgelerle iyi belirlenmiştir. 
Bütün bu kontrollü takibe rağmen hastalar kan değişimi sınırını 
geçen bilirubin değerleri ile hastaneye başvurabilmektedirler. 
Prematürite, anne sütü alımı, yetersiz beslenme, düşük doğum 
ağırlığı olan bebeklerin sarılık için yakın takip edilmeleri gerektiği 
literatürde tanımlanmıştır. Hastanemizde haftanın bazı günleri 
yenidoğan servisine daha çok ve daha yüksek bilirubin seviyeli 
bebeklerin yattığını gözlemledik. Bu yüzden çalışmamızda bebek-
lerin kontrole geliş günleri ile sarılık seviyesi arasındaki ilişkiyi 
inceledik. 

Gereç-Yöntem: Dosya taraması yaparak Ekim 2005- Şubat 
2013 tarihleri arasında yenidoğan servisine fototerapi almak üzere 
yatırılan 1301 bebek araştırıldı. Bu hastalardan ağırlığı 2500 gra-
mın altında olan 157 bebek ve 37 haftadan küçük olan 281 bebek 
çalışmadan çıkartıldı. Geriye kalan 861 bebek ile istatistiksel 
çalışmaya alındı. 

Bulgular: Pazartesi günü servise yatırılan bebeklerin bilirubin 
seviyesi ortalaması diğer günlere oranlara daha yüksek bulundu 
(p:0,049). Kan değişim sınırını geçen bebeklerin de yaklaşık 
üçte biri (%30.0) yine Pazartesi polikliniğe başvuran bebeklerdi. 
Haftanın günlerine göre poliklinikte görülen tüm yenidoğanların 
sayısı incelendiğinde en çok hastaya Salı günü bakılıp, Pazartesi 
günü bakılan hasta sayısının diğer günlerden farklı olmadığı 
görüldü. 

Bebeklerin yatış bilirubin seviyeleri ile bebeğin doğum şekli 
arasında ilişki saptanmamasına karşın (p:0.057), sezaryenle doğan 
bebeklerin %4,4’ü, normal doğan bebeklerde %10,2’si kan değişim 
sınırının üzerinde bilirubin seviyeleri ile servise yatırıldı. Bu duru-
muna neden olan faktörlerden biri sezaryen ile doğan bebeklerin 
daha sıklıkla mama alması olabilir. 

Hastanemizde polikliniğe başvuran yenidoğanların sarılık 
nedeniyle hastaneye yatış oranı %3.4 bulundu. Pazartesi bu oran 
%4.7, Pazar %4.8 saptandı. Ayrıca Pazar günü yatan bebeklerin 
Rh uygunsuzluğu olma oranı diğer günlerden daha yüksekti. Bu 
durumun kan uygunsuzluğu olan bebeklerin Pazar günü de olsa 
kontrole çağrılmalarından ve daha az riski olan bebeklerin hafta 
sonu yerine diğer günlere kontrole çağrılmasından kaynaklanabi-
leceği düşünüldü. 

Sonuç: Bebeklerin kontrollere çağrılmasında Pazar günlerinin 
de aktif olarak kullanılabileceği bir sistem geliştirilmesi bebeklerin 
daha düşük bilirubin seviyeleri ile servise yatmalarını olanaklı hale 
getirebilir. Aileler bebeklerini sarı gördüklerinde hafta sonu da 
olsa mutlaka kontrole getirmeleri konusunda bilgilendirilmelidir. 
Exchange sınırını aşan bebek sayısının azalması ile kısa ve uzun 
dönem bilirubin toksisitesine bağlı komplikasyonlar azaltılabilir.
Anahtar Kelimeler: fototerapi, hiperbilirubinemi, kan değişimi, term bebek
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değerlendirildiğinde; <750 gr olanların 15’i (%57.6), 750-1000 
gr olanların 22’si (%27.5), 1001-1499 gr olanların 18’i (%15.6), 
1500 gr ve üzeri olanların 32’sinin (%8.1) exitus olduğu tespit 
edildi. Doğum kilosu düştükçe mortalite oranının arttığı görüldü. 
Doğum kilosu ile mortalite oranları arasında anlamlı ilişki saptan-
dı (p<0.001). En sık mortalite nedeni prematüriteye bağlı RDS 
olarak bulundu, bu nedenle kaybedilen 34 (%39) bebeğin 17’sinin 
(%50) 25 hafta ve altında olduğu görüldü. Mortalite nedeni ola-
rak ikinci sıklıkta sepsisin olduğu, 14 (%16) hastanın bu nedenle 
kaybedildiği görüldü. 

Sonuç: Prematüre bebeklerin mortalite ve morbidite oranla-
rının belirlenmesi için her ünite kendine ait sonuçları izlemelidir. 
Bölgemizde doğum öncesi bakım şartlarının düzeltilmesi, steroid 
kullanımının artması, doğum öncesi bakım eksikliği nedeniyle 
sık karşılaştığımız erken neonatal infeksiyonların azaltılması ve 
transport koşullarının düzeltilmesi ile mortalite ve morbidite 
oranlarının azalmasının mümkün olduğunu düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: mortalite, prematüre, sonuçlar

PS196

YENİDOĞAN BEBEKLERDE FİZİKSEL DOĞUM 

TRAVMALARI

 Ali Bülbül,  Sehrinaz Sözeri,  Melek Selalmaz,  Ayse Kunt,  Sinan Uslu, 
 Asiye Nuhoglu
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği, İstanbul

Amaç: Fiziksel doğum travması saptanan bebeklerin klinik 
özellikleri ve doğum travması gelişiminde risk faktörlerinin ince-
lenmesi amaçlandı. 

Yöntem: Hastanemizde 2009-2012 yılları arasında doğan 
13198 bebeğin dosyaları doğum travmaları açısından retrospektif 
olarak incelenerek, fiziksel doğum travması olan bebekler çalış-
maya alındı. Doğum travmaları; 1- yumuşak doku hasarları (sefal 
hematom, ekimoz, kaput suksadeneum, cilt kesisi), 2- sinir dokusu 
hasarları (brakiyal pleksus, fasiyal sinir hasarları), 3- kemik doku 
hasarları (klavikula, femur, humerus ve kafatası kırıkları) olarak 
sınıflandırıldı. Perinatal asfiksi, mekonyum aspirasyonu ve yeni-
doğan konvülsiyonu gibi intrauterin faktörlerden etkilenebilen 
doğum hasarları çalışmaya alınmadı.

Bulgular: Çalışmada 322 (%2,43) bebekte mekanik travma 
bulguları saptandı. Cinsiyet dağılımları 124 olgu (%38,5) kız, 
198 olgu (%61,5) erkek, ortalama gebelik haftası 38.1±3.2 hafta, 
ortalama doğum tartısı 3234±694 g idi. Doğum; %65,8 normal 
spontan yolla doğum (NSD), %34,2 sezaryen ile gerçekleşmişti. 
Bebeklerin 68’i (%21,1) preterm iken 27’sinin (%8,3) doğum 
ağırlığı 4000 gramın üzerindeydi. Yumuşak doku hasarı %93,4, 
sinir dokusu hasarı %3,4 ve kemik dokusu hasarı %3,2 oranın-
daydı. Mekanik doğum travması saptanan bebeklerin %66,7’sinde 
bir risk faktörü saptanmaz iken; en sık saptanan risk faktörlerinin 
ilerlemeyen travay/omuz takılması, prezentasyon anomalisi ve 
baş-pelvis uyumsuzluğu olduğu belirlendi. 

Sonuç: Mekanik doğum travması gelişen yenidoğan bebek-
lerin çoğunda önceden belirlenebilen her hangi bir risk faktörü 
saptanamamaktadır. Bu nedenle tüm doğumlarda özellikle de risk 
faktörüne sahip gebelerin doğumlarının yakın izlem ve takibi ile 
yapılması gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: fiziksel doğum travması, yenidoğan

fototerapiye bağlı direkt bilirubin düzeylerinin artabileceği bilin-
meli ve ileri tetkikler birkaç gün içerisinde düzeyi normale gelmeyen 
hastalarda yapılmalıdır. Bu durumun patogenezi ve neden bazı has-
talarda daha belirgin görüldüğü ileriki çalışmalarda araştırılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: direkt hiperbilirubinemi, fototerapi

Tablo 1. Fototerapi öncesi ve sonrası direkt bilirubinemi sıklığı

PS195

2010-2012 TARİHLERİ ARASINDA YENİDOĞAN YOĞUN 

BAKIM ÜNİTESİNE YATAN PREMATÜRE BEBEKLERİN 

ANALİZİ

 İbrahim Caner,  Kadir Şerafettin Tekgündüz,  Aytül Temuroğlu,  Yaşar Demirelli
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hast. Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim 

Dalı, Erzurum

Giriş-Amaç: Son 30 yılda antenatal bakımda ve neonatal 
yoğun bakım koşullarında ilerlemelere bağlı olarak özellikle geliş-
miş ülkelerde prematüre bebeklerin perinatal mortalitesi azal-
mıştır. Buna karşın, yapılan araştırmalar bu bebeklerin özellikle 
doğum haftaları ve kiloları düştükçe sakatlık oranlarının arttığını 
göstermektedir. Çalışmamızda ocak 2010-ocak 2012 tarihleri ara-
sında hastanemiz Yenidoğan Yoğun Bakım Kliniğinde izlediğimiz 
prematüre bebeklerde gestasyon haftaları ve doğum kilolarına 
göre mortalite ve karşılaşılan sorunların oranlarını geriye dönük 
olarak irdelemeyi amaçladık.

Yöntem: Yenidoğan Yoğun Bakım Kliniğinde ocak 2010 
- ocak 2012 tarihleri arasında izlenen, 23-37 gebelik haftası ara-
sında doğan 613 prematüre bebeğin verileri retrospektif olarak 
incelendi. 

Bulgular: Çalışmamıza 37 haftadan önce doğan 613 pre-
matüre bebek alındı. Bebeklerin 323’ü (%52.6) erkek, 290’ı kız 
(%47.4) idi. Doğum ağırlığına göre değerlendirildiğinde; 26 
bebek (%4,2) 750 gr altında, 80 bebek (%13) 750-1000 gr arasın-
da, 115 bebek (%18,7) 1001-1499 gr arasında, 392 bebek (%63,9) 
1500 gr ve üzerinde idi. Gebelik haftasına göre değerlendirildi-
ğinde; 20 bebek (%3.3) 25 hafta ve altında, 83 bebek (%13.5) 
26-28 hafta arasında, 151 bebek (%24.6) 29-32 hafta arasında, 
359 bebek (%58.5) 33-37 hafta arasında idi. Bebeklerin 249’unda 
(%40.6) respiratuvar distres sendromu (RDS), 124’ünde (%20
.2) bronkopulmoner displazi (BPD), 137’sinde (%22.3) patent 
duktus arteriozus (PDA), 41’inde (%6.6) nekrotizan enterokolit 
(NEK), 202’sinde (%32.9) prematüre retinopatisi (ROP), 15’inde 
(%2.4) intrakraniyal kanama (İKK) tespit edildi. Bebeklerin gebe-
lik yaşı ve doğum ağırlığı düştükçe RDS, BPD, PDA, NEK, ROP, 
İKK oranlarının arttığı görüldü ve istatistiksel olarak anlamlı 
bulundu (p<0.001). Çalışmaya alınan 613 bebeğin 87 tanesinin 
(%14.1) exitus olduğu saptandı. Mortalite oranları kiloya göre 
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term ve preterm bebeklerde gebelik yaşı ve doğum ağırlığı ile 
ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır.

Hastalar ve Yöntem: 1 Ocak-31 Aralık 2009 tarihleri ara-
sında TC Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Yenidoğan Kliniği’ne yatırılan olgu dosyaları retros-
pektif olarak incelenmiştir. Çalışma grubuna alınan olguların 
hastanede yatışları sırasındaki dosya kayıtlarından gebelik yaşı, 
doğum ağırlığı, cinsiyeti, doğum şekli, çoğul gebelik, akraba evli-
liği durumu ve mortalite kaydedildi. Yatış sırasında bebeğin post-
natal yaşı (gün), perinatal risk faktörleri varlığı (erken membran 
rüptürü, preeklampsi, annede diyabet, hipertansiyon, perinatal 
asfiksi, hipoksik doğum), yatış tanısı (prematürite, sepsis, asfiksi, 
konjenital anomali, sarılık, respiratuvar distres sendromu) kayde-
dildi. Trombosit sayısının 150000/mm3’den daha düşük olması 
“trombositopeni” olarak kabul edildi. 

Bulgular: Çalışmaya alınan toplam 1186 hastanın 183’ü 
(%15.4) trombositopenik idi. Trombosit sayısı 100000/mm3’den 
daha az olan hasta sayısı 68 (%5.7) olarak bulundu. Yaşamın ilk 
gününde trombositopenisi olan hasta sayısı 108 (%22.5) olup, 
trombosit sayısı 100.000/mm3’den daha az olan hasta sayısı 37 
(%7.7) idi. Ortalama trombosit hacmi preterm bebeklerde term 
bebeklere göre istatistiksel olarak daha fazla idi (p=0.03). Buna 
karşılık trombosit dağılım genişliği bakımından gruplar arasın-
da anlamlı istatistiksel farklılık bulunmadı (p=0.06). Preterm 
bebeklerde trombositopeni daha fazla olmakla birlikte iki grup 
arasında anlamlı istatistiksel farklılık yoktu. Ancak trombosit sayı-
sı 100.000/mm3’den daha az olan hasta sayısı preterm bebeklerde 
istatistiksel olarak term bebeklere göre daha fazla idi (p=0.02). 

Sonuç: Trombositopeninin yenidoğan yoğun bakım ünitesi-
ne yatırılan hastalarda sık rastlanan bir hematolojik bulgu olduğu, 
trombositopeninin preterm bebeklerde term bebeklere göre daha 
sık görüldüğü saptandı. Trombosit sayısının gebelik yaşı ile doğru 
orantılı olarak arttığı, ortalama trombosit hacminin preterm 
bebeklerde term bebeklere göre daha yüksek olduğu, buna karşı-
lık trombosit dağılım genişliğinin gebelik yaşı ile ilişkili olmadığı 
görüldü. Trombosit göstergelerinin yenidoğan bebeklerde farklı 
patolojik durumlarda değerlendirildiği daha fazla sayıda araştır-
malara gereksinim olduğu kanısına varıldı.
Anahtar Kelimeler: Ortalama trombosit hacmi, trombositopeni, trombosit 
dağılım genişliği, yenidoğan

PS199

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDEN TABURCU 

EDİLEN PRETERM BEBEKLERDE ALT SOLUNUM 

YOLU ENFEKSİYONLARININ SIKLIĞI VE RİSK 

FAKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 Esra Özer,  Kıymet Çelik,  Senem Alkan
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği, İzmir

Amaç: Preterm bebeklerde, yenidoğan yoğun bakım ünite-
sinden taburculuk sonrası tekrar hastaneye yatış riski yüksektir ve 
hastaneye tekrar yatış nedenleri arasında en sık saptanan neden 
solunum yolu hastalıklarıdır. Bu çalışmada yenidoğan yoğun 
bakım ünitesinden taburcu edilen çok küçük preterm bebeklerin, 
alt solunum yolu enfeksiyonu geçirme ve hastaneye yatış sıklığının 
araştırılması ve solunum yolu enfeksiyonuna zemin hazırlayan 
perinatal risk faktörlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Hastalar ve Yöntem: Prospektif olarak düzenlenen bu çalış-
mada, TC Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma 

PS197

ANNELERİN ANNE SÜTÜ İLE İLGİLİ FARKINDALIKLARI 

VE ÖNERİLER: BAŞKA NE YAPILABİLİR?

 Bilge Tanyeri1,  Perihan Yenidünya1,  Süleyman Bayraktar2

1Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Neonatoloji Bilim Dalı, İstanbul
2Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi,Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 

İstanbul

Amaç: Anne sütü, içeriğinin yenidoğanın gereksinimlerine 
göre değişmesi, enfeksiyonlara karşı koruyucu özellik taşıması, 
bebeğin fizyolojik ve psikososyal gereksinimlerini ilk 6 ay tek 
başına karşılaması ve ekonomik olması gibi özellikleri nedeni ile 
bebekler için en uygun besindir. Bebeklerin anne sütü ile bes-
lenmesi ancak annelerin bu konuda bilinçlenmesi ile artacaktır. 
Bu çalışmada 2013 yılında İstanbul un merkezindeki bir üniver-
site hastanesine başvuran annelerin anne sütü ile ilgili bilgilerini 
değerlendirmek istedik. Buradan edindiğimiz sonuçlarla da ileriye 
dönük başka ne yapabiliriz in cevabını bulmayı amaçladık. 

Yöntem: Çalışma tanımlayıcı tipte olup 2 Ocak -15 Subat 
2013 tarihleri arasında polikliniklere başvuran 300 anneye anket 
formu uygulanarak yapılmıştır. 

Bulgular: Çalışmaya 18- 45 yaş arası 300 anne katıldı. 
Bunların %98.3’ü doğumunu bir sağlık kuruluşunda yapmıştı. 
Eğitim durumlarına bakıldığında %46.4 ile çoğunluğun ilkokul 
mezunu olduğu görüldü. %86.7 si çalışmıyordu. %39 u 2 yaşına 
kadar anne sütü vermişti. Annelerin %89.5 i kolostrumun bebeğe 
verilmesi gerektiğini biliyordu. Doğumdan yarım saat sonra bebek 
emzirilmeli diyenler %90.1 idi. Annelerin doğum öncesi emzirme 
ve anne sütü ile ilgili bilgileri en çok ebe ve hemşirelerden (%29.8) 
aldıkları saptandı. Yazılı ve görsel basının bu konudaki katkısının 
az oldugu gözlendi (%13.1). Annelerin çoğu (%84.3) ilk 6 ay 
sadece anne sütü verilmesi gerektiğini biliyordu. 

Sonuç: Bu çalışma sonucunda eğitim düzeyleri düşük olan 
annelerden oluşan anket grubunun anne sütü ve emzirme ile 
ilgili bilgi düzeylerinin oldukça iyi olduğunu saptadık. Bunda 
sağlık kuruluşunda doğum yapmak etkili olabilir. Bu konuda bil-
gisi olmayan kesimin ise daha çok görsel basınla eğitilebileceğini 
düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Emzirme, yenidoğan, anne sütü

PS198

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNE YATAN 

BEBEKLERDE TROMBOSİTOPENİ SIKLIĞI VE 

TROMBOSİT GÖSTERGELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 Esra Özer,  İlkay Yurtseven,  Sümer Sütçüoğlu,  Senem Alkan
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği, İzmir

Amaç: Trombositopeni yenidoğan döneminde sık karşılaşılan 
hematolojik bulgulardan biri olup, sağlıklı term yenidoğanlarda 
%1-2 oranında, hasta ya da küçük preterm bebeklerde trombo-
sitopeni sıklığının daha fazla olduğu (%18-35) bildirilmektedir. 
Tam kan sayımında yaygın olarak kullanılmaya başlanan ortala-
ma trombosit hacmi, trombosit dağılım genişliği gibi trombosit 
göstergelerine ait değerlendirmeler de yenidoğan hasta populas-
yonunda çok sınırlıdır. Araştırmamızda yenidoğan yoğun bakım 
ünitesine yatırılan olgularda trombositopeni sıklığının belirlen-
mesi, ortalama trombosit hacmi ve trombosit dağılım genişliğinin 
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bilgi ve tutumları, eğitim sonrasında yapılan son-test ile de bilgi 
kazanımları değerlendirildi. 

Bulgular: Eğitim öncesinde katılımcıların neredeyse tamamı 
preterm ve düşük doğum tartılı yenidoğan tanımı ile bu bebekler-
de aşı uygulamaları konusunda özellikle hepatit B ve influenza aşı-
ları hakkında çok yetersiz bilgi sahibi oldukları saptandı. Eğitim 
sonrasında ise başarılı olan katılımcı oranında ileri derecede 
anlamlı bir artış (%18 vs %98,5) kaydedildi.

Sonuç: Preterm yenidoğanlarda aşı uygulamaları hakkında 
doktorların ve diğer sağlık personelinin bilgilerinin, hizmet içi 
eğitimlerle tazelenmesi ve güncel bilgiler ışığında yenilenmesinin, 
bu konu hakkındaki eksik bilgi ve tutumları ortadan kaldıracağı 
ve preterm bebeklerde aşılamada yapılan hataları gidereceği sonu-
cuna varıldı.
Anahtar Kelimeler: preterm aşılaması, aile hekimliği, toplum sağlığı hekimliği

PS201

YENİDOĞAN SARILIĞI NEDENİ İLE HASTANEYE 

YATIRILAN OLGULARDA TEDAVİ KILAVUZLARINA 

UYUMUN ARAŞTIRILMASI

 Esra Özer,  Özkan İlhan,  Sümer Sütçüoğlu,  Senem Alkan
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği, İzmir

Amaç: Yenidoğan sarılığı genellikle kendiliğinden düzelen, 
benign bir klinik durumdur. Yenidoğan sarılığının tedavi sınırla-
rını belirleyen uluslar arası kabul görmüş tedavi kılavuzları bulun-
maktadır. Araştırmamızda yenidoğan sarılığı nedeniyle hastaneye 
yatırılan olgularda hiperbilirubinemi tedavi kılavuzlarına uyumun 
araştırılması amaçlanmıştır. 

Gereç-Yöntem: İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Yenidoğan Kliniği’ne 1 Ocak 2009-31 Aralık 2010 tarihleri ara-
sında yenidoğan sarılığı nedeniyle yatırılan olguların dosyaları 
geriye dönük olarak incelendi. Tüm olguların yatış sırasındaki 
sarılık durumu hiperbilirubinemi tedavi kılavuzuna göre değer-
lendirildi. Ciddi hiperbilirubinemi için herhangi bir klinik risk 
faktörü ya da ek sorunu olan, yatış sırasındaki serum bilirubin 
düzeyi tedavi gerektiren sınırda veya üzerinde olan hastalar 
“Tedavi Gerektiren Bebekler”, yatış sırasında serum bilirubin 
düzeyi tedavi kılavuzunda belirlenen düzeyin altında ve ciddi 
hiperbilirubinemi gelişimi açısından klinik risk faktörü olmayan 
olgular ise “ Tedavi Gerektirmeyen Bebekler” olarak tanımlandı.

Bulgular: Çalışma süresince yenidoğan sarılığı nedeniyle yatı-
rılan, 267’si erkek (%51.5) toplam 518 olgunun ortalama gebelik 
yaşı 37.2 ± 2.2 hafta olup, doğum ağırlığı 2988.3 ± 617 gram idi. 
Yenidoğan sarılığı tedavisinde güncel tedavi kılavuzuna uygun ola-
rak yatışı yapılan hasta sayısı 391 (%75.4) idi. Tedavi kılavuzuna 
göre tedavi gerektiren ve gerektirmeyen bebekler karşılaştırıldı-
ğında gruplar arasında gebelik yaşı, doğum ağırlığı, doğum şekli, 
çoğul gebelik ve akraba evliliği sıklığı açısından anlamlı istatistik-
sel farklılık bulunmazken, tedavi gerektiren grupta erkek bebek 
sıklığı istatistiksel olarak daha fazla idi (p=0.03).

Sonuç: Sarılıklı bebeklerin bilirubin ensefalopatisi gelişimini 
önlemek amacıyla uygun şekilde takibinin yapılması, ancak gerek-
siz tetkik ve tedavilerden kaçınılması gerektiği düşünüldü.
Anahtar Kelimeler: Bilirubin, sarılık, tedavi, yenidoğan

Hastanesi Yenidoğan Kliniği’nden 01.01.2009-31.12.2009 tarih-
leri arasında taburcu edilen ve hastanemiz Yenidoğan polikliniğin-
den takip edilen, gebelik yaşı 32 haftadan küçük preterm bebekler 
çalışma grubunu oluşturmuştur. Olgular poliklinik kontrolleri 
sırasında alt solunum yolu enfeksiyonu geçirme durumu yönü ile 
takip edildiler. Çalışma döneminde hekim tanısıyla alt solunum 
yolu enfeksiyonu geçirdiği tespit edilen olgular “Alt Solunum 
Yolu Enfeksiyonu Geçiren Olgular”, diğer hastalar ise “Alt Solunum 
Yolu Enfeksiyonu Geçirmeyen Olgular” olarak kabul edildi. Ayrıca 
“Hastaneye Yatırılan Olgular” ve “Hastaneye Yatışı Gerekmeyen 
Olgular” olarak da gruplandırıldı. 

Bulgular: Çalışma grubunda yer alan 80’i erkek (%51.6) 
75’i kız (%48.3) toplam 155 olgunun ortalama gebelik yaşları 
29.3 ± 2.0 hafta olup, ortalama doğum ağırlığı 1365 ± 355 gram 
idi. Çalışma grubundaki olguların %47’si (73 bebek) taburculuk 
sonrası en az bir kez alt solunum yolu enfeksiyonu geçirmişti. Alt 
solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle hastaneye yatırılan hasta 
sayısı 34 (%21.9) idi. Alt solunum yolu enfeksiyonu geçiren hasta 
grubunda okula giden kardeş varlığı istatistiksel olarak anlamlı 
düzeyde daha fazla idi (p=0.003). Alt solunum yolu enfeksiyonu 
geçiren hastaların yenidoğan yoğun bakımda yatış süresi, alt solu-
num yolu enfeksiyonu geçirmeyen hastalara göre istatistiksel ola-
rak daha uzundu (p=0.02). Hastaneye yatış gereken alt solunum 
yolu enfeksiyonlu bebeklerde, RSV proflaksisi için uygulanan 
doz sayısı hastaneye yatış gerekmeyen hasta grubuna göre daha 
azdı (p=0.02). Alt solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle hasta-
neye yatış gereken hasta grubunda RSV proflaksisine ortalama 
başlangıç yaşı, kronolojik ve düzeltilmiş yaşa göre, hastaneye yatış 
gerekmeyen hasta grubuna göre daha fazla idi ve gruplar arasında 
anlamlı istatistiksel farklılık vardı. Ancak her iki grup arasında 
proflaksiye uyum bakımından anlamlı farklılık saptanmadı. 

Sonuç: Preterm bebeklerde taburculuk sonrası alt solunum 
yolu enfeksiyonları ve buna bağlı hastaneye tekrar yatış riskinin 
yüksek olduğu gösterildi. Alt solunum yolu enfeksiyonu bakımın-
dan riskli bebeklerin daha erken tespit edilerek uygun koruyucu 
önlemler ve proflaksiye alınmasının alt solunum yolu enfeksiyon-
larını ve buna bağlı hastaneye yatışları azaltacağı kanaatine varıldı.
Anahtar Kelimeler: Alt solunum yolu enfeksiyonu, preterm bebek, respiratuvar 
sinsitiyal virüs

PS200

AİLE HEKİMLERİ İLE TOPLUM SAĞLIĞI HEKİM VE 

HEMŞİRELERİNİN PRETERM AŞILAMASI KONUSUNDA 

BİLGİ VE TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

 Hatice Bulut,  Betül Acunaş,  Ülfet Vatansever Özbek,  Rıdvan Duran
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan 

Bilim Dalı, Edirne

Amaç: Preterm yenidoğanların rutin aşılamaları sağlık çalı-
şanlarının aşılamanın güvenliği ve etkinliği konusundaki bilgi 
eksiklikleri nedeniyle sıklıkla geciktirilmektedir. Bu çalışmanın 
amacı, Edirne ili aile hekimleri ile toplum sağlığı hekim ve hem-
şirelerinin preterm aşılaması konusunda bilgi ve tutumlarını 
belirlemek, verilen bir eğitim kursu sonrasında preterm aşı uygu-
lamalarına yönelik bilgi kazanımlarını değerlendirmektir. 

Gereç ve Yöntemler: Yetmiş iki aile hekimi ile 70 ebe, 
hemşire ve sağlık memuruna önceki iki çalışmadan geliştirilen 
ve güvenirlik derecesi iyi olan bir anket ve eğitim öncesi yapılan 
ön-test uygulanarak pretermlerde aşı uygulamaları konusundaki 
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HİPEROKSİK AKCİĞER HASARI OLUŞTURULMUŞ 

YENİDOĞAN RATLARDA RESVERATROLÜN 

AKCİĞERDEKİ HİSTOPATOLOJİK VE BİYOKİMYASAL 

ETKİLERİ

 Özmert Muhammet Ali Özdemir1,  Ersin Gözkeser1,  Ferda Bir2,  Çiğdem Yenisey3

1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Denizli
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Denizli
3Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Aydın

Amaç: Bronkopulmoner displazi (BPD) tedavisinde günü-
müzde etkinliği kanıtlanmış bir tedavi modeli bulunmamaktadır. 
Hiperoksik akciğer hasarı ile BPD modeli oluşturulan hayvan 
çalışmalarında koruyucu etkileri araştırılan az sayıda ilaç bulun-
maktadır. Literatürde hiperoksik akciğer hasarı oluşturulmuş 
yenidoğan ratlarda resveratrolün etkinliğini değerlendiren bir 
çalışmaya rastlayamadık. Bu amaçla çalışmamızda hiperoksik 
akciğer hasarı oluşturulmuş yenidoğan ratlarda güçlü antioksidan 
ve antiinflamatuvar etkileri olan resveratrolün koruyucu etkisini, 
biyokimyasal ve histopatolojik olarak değerlendirdik.

Gereç-Yöntem: Gebeliği planlanmış wistar albino suşu rat-
ların, kendiliğinden doğan yavru ratları spontan doğumu takiben 
randomize olarak 4 gruba ayrıldı: Grup 1 (oda havası+salin, n=10), 
Grup 2 (oda havası+resveratrol, n=11), Grup 3 (hiperoksi+salin, 
n=6) ve Grup 4 (hiperoksi+resveratrol, n=7). Postnatal 3. günde 
başlayıp 13. güne kadar devam eden deneyde Grup 3 ve Grup 
4’teki ratlar, pleksiglastan imal edilen kapalı alanlarda hiperok-
siye (oksijen konsantrasyonu: %90±2) maruz bırakıldı (Şekil-1). 
Resveratrol 30 mg/kg/gün dozunda intraperitoneal olarak uygu-
landı. Ratlar postnatal 14. günde intraperitoneal pentobarbital 
sodium (200 mg/kg) enjeksiyonu ile öldürüldü. Toraks boşluğu 
torakotomi ile açılarak sol akciğer lobları biyokimyasal analizler 
için kuru tüpte -80 C’de donduruldu. Sağ akciğer lobları pato-
lojik incelemeler için ayrı ayrı kasetlere konarak doku işleminin 
ardından parafine gömüldü. Resveratrolün akciğer dokusunda 
histopatolojik etkileri; alveol yüzey alanı, fibrozis ve düz kas aktin 
(SMA) skoru olarak, biyokimyasal etkileri ise interlökin 1-beta 
(IL-1β), IL-6, IL-10, tümör nekroz faktör-alfa (TNF-α), glutat-
yon (GSH), glutatyon peroksidaz (GSH-Px), glutatyon redük-
taz (GSH-Rd), süperoksid dismutaz (SOD), malondialdehid 
(MDA), myeloperoksidaz (MPO), nitrik oksit (NO) ve nükleer 
faktör kappa B (NFκB) düzeyleri ile değerlendirildi. 

Deney düzeneği

Şekil 1. Solda pleksiglastan imal edilen kapalı alanda hiperoksiye maruz bırakılan 
deney hayvanları, sağda oda havasında bulunan deney hayvanları görülmektedir.

Bulgular: Çalışma sonunda, oda havası grubu ile karşılaştı-
rıldığında hiperoksi grubunda alveol yüzey alanı, fibrozis, SMA 

PS202

YENİDOĞANLARDA HİPERGLİSEMİNİN GELİŞMEKTE 

OLAN BEYNE OLAN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

 Cüneyt Tayman1,  Uluç Yiş2,  İbrahim Hirfanoğlu3,  Osman Öztekin1, 
 Güleser Göktaş4,  Bülent Çağlar Bilgin5

1Denizli Devlet Hastanesi, Yenidoğan Yoğunbakım Ünitesi, Denizli
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı, İzmir
3Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Neonatoloji Bilim Dalı, Ankara
4Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji Embriyoloji Anabilim Dalı, Ankara
5Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Kars

Amaç: Preterm çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerde glu-
koz hemostazisinde anormallikler sıklıkla oluşmaktadır. Preterm 
bebeklerde glikojen ve yağ depolarının sınırlı olması nedeniyle 
doğum sonrası başlangıç olarak hipoglisemi oluşmasına rağmen 
ilerleyen dönemde insülin direnci ve insülin yetersizliği birlikteliği 
nedeniyle hiperglisemi oluşmaktadır. Bu nedenle erken neona-
tal hiperglisemi çok düşük doğum ağırlıklı preterm infantlarda 
yaşamlarının ilk haftaları boyunca sıklıkla ortaya çıkan bir komp-
likasyondur. Erken dönemde oluşan hiperglisemi preterm bebek-
lerde mortalitede artma ve ciddi morbiditelere (özellikle grade 
3-4 intraventriküler kanamaya ve norögelişimsel anormalliklere) 
neden olabilmektedir. Bu bebeklerde erken dönemde oluşan 
hiperglisemi derecesinin gelişmekte olan beyin üzerindeki akut ve 
kronik dönemde etkileri olacaktır. Bu nedenle bu çalışmada rat-
larda oluşturulan orta düzeyli ve ciddi hipergliseminin gelişmekte 
olan rat beynindeki etkileri değerlendirilmek istenmiştir.

Metod: 30 adet Sprague-Dawley yavru rat kontrol grubu, 
orta düzeyli hiperglisemi ve ciddi hiperglisemi grubu olmak 
üzere 3 gruba ayrıldı. Orta düzeyli hiperglisemi oluşturulmak 
üzere %30 dekstroz, ciddi hiperglisemi oluşturulmak üzere %50 
dekstroz içeren steril solüsyondan hayatlarının 2. günü ve 11. 
günü arası subkutan yolla uygulandı. Kan glukozları tüm çalışma 
gruplarında her gün glukostikle ölçüldü. Çalışma sonunda ratların 
beyin dokuları çıkarıldı. Histopatolojik ve immünohistokimyasal 
(TUNEL ve caspase) incelemeler yapıldı.

Bulgular: Hiperglisemi gruplarındaki ratların beyin dokuları-
nın ağırlığı kontrol grubuna göre anlamlı olarak düşük bulundu (P 
< 0.05). Ciddi hiperglisemi grubundaki ratların beyin dokularının 
ağırlığı orta hiperglisemi grubuna göre düşük bulundu (P < 0.05). 
Histopatolojik incelemede hiperglisemi gruplarında kontrol gru-
buna göre beyin dokusunda nöron hücrelerinde azalma ve yıkım 
izlenmekle birlikte, ciddi hiperglisemi grubunda diğer gruba göre 
hasarın arttığı görüldü (P < 0.05). İmmünohistokimyasal incele-
mede hiperglisemi gruplarında apoptozisin kontrole göre belirgin 
arttığı, ciddi hiperglisemi grubunda özellikle hipokampus düze-
yinde apoptozis ve hasarın belirgin olduğu görüldü (P < 0.05). 

Sonuç: Bu çalışmada yavru ratlarda hiperglisemi düzeyinin 
özellikle yüksek hipergliseminin beyne olan hasar verici etkisi 
açık olarak görüldü. Bu nedenle yenidoğan infantlar özellikle çok 
küçük pretermlerde hiperglisemi riskine karşı önlemler alınması 
gerekmektedir. En önemlisi ciddi hiperglisemi gelişmekte olan 
beyinde ciddi hasarlar ve kalıcı sekeller oluşturabilmektedir.
Anahtar Kelimeler: hiperglisemi, yenidoğan, beyin
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PREEKLEMPTİK SIÇAN YAVRULARINDA 

HİSTOPATOLOJİK BULGULAR

 Hülya Seçkin1,  Ömer Cevit1,  Derya Büyükkayhan2,  Ali Çetin3,  Sefa Gültürk4,  Esin Yıldız5

1Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Sivas
2Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Neonatoloji Kliniği, İstanbul
3Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Kıbrıs
4Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Sivas
5Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Sivas

Amaç: Preeklempsi, hem maternal hem de fetal ölüme yol 
açabilen ve hamilelerin yaklaşık %5’inde görülebilen önemli bir 
hastalıktır. Preeklempsinin fizyopatolojisi henüz tam olarak anla-
şılamamıştır. Bu nedenle tedavilerin hiçbiri hastalığı önlemede tam 
olarak etkili olamamaktadır. Bu çalışmanın amacı; sıçanlarda L –
NAME ile oluşturulan preeklempsi modelinde plasental dokularda 
anjiogenezisin uyarılmasında majör rol oynayan vasküler endotelyal 
growth faktör (VEGF)ü ve hipoksi induceble faktör-1(HIF-1) ü 
immünhistokimyasal boyanma yöntemi ile araştırmak ve preek-
lempsinin fetüs gelişimi üzerine etkilerini saptamaktır.

Gereç-Yöntem: Preeklempsi, gebelik günü belirlenmiş albumino 
wistar cinsi sıçanlara, gebeliğin 11.gününden itibaren 7 gün süreyle her-
gün L-NAME (50 mg/kg/gün) gavaj ile uygulanarak oluşturulmuştur. 

Bulgular: Preeklempsi modelindeki hayvanlar (n=15) nor-
motansif grupla (n = 15) karşılaştırıldığında, preeklemptik sıçan-
ların 20.gün sistolik ve diastolik kan basınçları (mmHg) sağ-
lıklı gebe sıçanlardan anlamlı olarak yüksek bulundu (t<0.05). 
Preeklemptik sıçanların 20.gün idrar örneklerindeki protein 
miktarı, sağlıklı gebe sıçanların 20.gün idrar örneklerindeki 
protein miktarından anlamlı olarak yüksek bulundu (p<0.05). 
Preeklemptik sıçanların gebeliğinin 20.günündeki maternal ağır-
lıkları, sağlıklı sıçanların gebeliğinin 20.günündeki maternal ağır-
lıklarına göre anlamlı olarak düşüktü (p<0.05). Preeklemptik 
sıçanların hem fetus sayısı hemde ortalama fetal ağırlıkları, sağlıklı 
sıçanlara göre anlamlı olarak düşüktü (p<0.05). 

Sonuç: Preeklemptik sıçanların plasental dokularında VEGF 
ve HIF-1 ekspirasyonu sağlıklı sıçanlara göre anlamlı olarak yüksek 
bulundu (p < 0.05). Preeklemptik sıçanların fetal dokularıyla sağ-
lıklı sıçanların fetal dokuları arasında histopatolojik fark izlenmedi.
Anahtar Kelimeler: Preeklempsi, sıçan modeli, L-NAME
Histopatolojik Bulgular

Şekil 1. 4.4.A: Alveol ve bronşiol 4.4.B: Alveol 4.4.C: Karaciğer, incebarsak, 
pankreas 4.4.D: Karaciğerde ekstramedullar hematopoez

skoru, IL-10 ve NO düzeylerinde belirgin artış olduğu görüldü 
(p<0.05). Ayrıca, hiperoksi grubunda resveratrol tedavisinin 
SMA skoru, TNF-α, MDA ve NO düzeylerini belirgin olarak 
azalttığı, GSH ve SOD düzeylerini ise belirgin olarak arttırdığı 
saptandı (p<0.05).

Sonuç: Hiperoksik akciğer hasarlanma modeli oluşturarak 
yenidoğan ratlarda yapılan bu çalışmada; NO ve oksidan hasarın 
BPD etiyopatogenezinde önemli bir rolünün olduğu, resveratro-
lün ise TNF-α, NO ve MDA’yı azaltarak, GSH ve SOD düzeyle-
rini arttırarak, hem antiinflamatuvar hem de antioksidan etkile-
riyle hiperoksik akciğer hasarını önlemede etkili olduğu gösterildi, 
ancak BPD tedavisinde resveratrolün etkinliğini ve klinik kullanı-
mını destekleyecek daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: bronkopulmoner displazi, nitrik oksit, resveratrol

PS204

NEKROTİZAN ENTEROKOLİT RAT MODELİNDE ANTİ-

C5A MONOKLONAL İMMÜNGLOBİN TEDAVİSİNİN 

İNTESTİNAL HASARI AZALTICI ETKİSİ

 Cüneyt Tayman1,  Osman Öztekin1,  İbrahim Hirfanoğlu4,  Mehmet Namuslu3, 
 Fahri Karaca2

1Denizli Devlet Hastanesi, Yenidoğan Yoğunbakım Ünitesi, Denzili
2Denizli Devlet Hastanesi, Çocuk Cerrahi Kliniği, Denzili
3Turgut Özal Üniversitesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Ankara
4Gazi Üniversitesi, Yenidoğan Bilim Dalı, Ankara

Amaç: Nekrotizan enterokolit (NEK) öncelikle preterm 
düşük doğum ağırlıklı infantları etkileyen ciddi gastrointestinal 
acil bir durumdur. Kompleman 5a (C5a)’nın nekrotizan entero-
kolit süresince arttığı ve barsak inflamasyonunda önemli rol aldığı 
bilinmektedir. C5a’nın etkinliğinin azaltılması inflamasyonu azal-
tarak oluşmakta olan barsak hasarını azaltacaktır. Bu çalışmada 
Anti C5a monoklonal immünglobulin’in NEK modelinde intes-
tinal hasarı azaltıcı etkisi araştırılmıştır. 

Metod: 36 adet yenidoğan Sprague-Dawley rat 3 guruba ayrı-
larak; NEK, kontrol ve NEK+ Anti C5a monoklonal immünglo-
bulinle tedavi edilen gruplar oluşturuldu. Nekrotizan enterokolit 
modeli hiperosmolar mama, hipoksi-hiperoksi ve soğuk strese 
maruz bırakılarak oluşturuldu. Hastalık modeli oluşturulmaya 
başlanması ile beraber 1.günden itibaren Anti C5a monoklo-
nal immünglobulin tedavisi de NEK+ Anti C5a monoklonal 
immünglobulin ile tedavi edilen gruba intraperitoneal yoldan 
verildi. Çalışma sonunda 4. gün tüm gruplardaki ratlardan proxi-
mal kolon ve ileumun bir kısmı çıkarıldı. Histopatolojik, immün-
histokimyasal ve biyokimyasal çalışmalar yapıldı. 

Bulgular: Tedavi grubunda klinik hastalık skoru, makrosko-
bik intestinal skor, intestinal hasar skoru ve apoptozis skorunda 
belirgin iyileşme olduğu görüldü (P < 0.05). Doku ve kan C5a 
seviyesinde tedavi edilen grupta belirgin azalma olduğu (P < 
0.05), yine tedavi edilen grupta doku myeloperoksidaz, malonildi-
aldehit seviyelerinde belirgin azalma olduğu bulundu (P < 0.05). 

Sonuç: Anti C5a monoklonal immünglobulin’in NEK pato-
genezinde önemli yer alan intestinal inflamasyonu azaltıcı etkisinin 
olduğu ve barsak hasarını azalttığı görüldü. NEK tedavisinde potan-
siyel olarak kullanılabilecek bir tedavi seçeneği olabileceği düşünüldü.
Anahtar Kelimeler: nekrotizan enterokolit, Anti C5a monoklonal immünglobu-
lin, inflamasyon, rat
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KONJENİTAL ANALBÜMİNEMİLİ BİR YENİDOĞAN 

OLGUSUNDA YENİ MUTASYON: ‘ANKARA 

MUTASYONU’

 Duran Yıldız1,  Ömer Erdeve1,  Tuğçe Kalın2,  Serdar Alan1,  Ufuk Çakır1, 
 Dilek Kahvecioğlu1,  Begüm Atasay1,  Lorenzo Minchiotti3,  Saadet Arsan1

1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji 

Bilim Dalı
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
3Pavia Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı

Giriş: Konjenital analbüminemi (KA) nadir olarak görülen, 
serum albümin düzeyinin 1 g/dL’nin altında olması veya hiç 
olmaması ile seyreden, sıklıkla homozigot mutasyonla ortaya çıka-
bilen otozomal resesif bir hastalıktır. Burada postnatal 24. saatin-
de albümin değeri ölçülemeyecek kadar düşük olan bir yenidoğan 
olgusunun ayırıcı tanısı ve yeni mutasyonu tartışılacaktır. 

Olgu: 333/7 haftalık ve 1130 gram (<3p) olarak doğdu. Anne-
baba arasında birinci dereceden akrabalık mevcuttu. Olgunun 24. 
saatte bakılan albümin düzeyi ölçülemeyecek kadar düşük saptan-
dı. Ödemi olmayan hastanın albümin düzeyi 2 kez daha kontrol 
edildi. Yenidoğan döneminde albümin düzeyinde düşüklüğe 
sebep olan durumlara bakıldığında; karaciğer yetmezliği, plesental 
yetmezlik, erken neonatal sepsise bağlı kapiller kaçak sendromu ve 
intestinal kayıplardan uzaklaşıldı. Nefrotik düzeyde proteinürisi 
ve ödeminin olmaması, renal ultrasonagrafisinde böbrek büyüklü-
ğü ve ekojenite artışının olmaması, serum protein elektroforezin-
de albümin dışındaki protein alt gruplarında kompansatuvar ola-
rak yüksekliğin olması (Şekil 1), serum immünglobulin alt tiple-
rinin yaşa göre normal ve yüksek olması, böbrek fonksiyonlarının 
takipte bozulmaması, konjenital enfeksiyonlara ikincil nefrotik 
sendrom açısından bakılan TORCH serolojisinin negatif olması 
nedeniyle konjenital nefrotik sendromdan uzaklaşıldı. Olgunun 
aile soyağacında 7 bireyin albümin düzeylerinin normalin altında 
ya da sınırda olduğu görüldü. KA açısından Pavia Üniversitesi, 
İtalya’da yapılan genetik analizinde 4q13.3 geninin 12. ekzonunda 
yeni tanımlanan splicing mutasyonu gösterildi. mRNA üzerinden 
protein sentezi Genova Üniversitesi, İtalya’da çalışılan bu yeni 
mutasyona Ankara Mutasyonu adı verildi.

Tartışma: Albümin plazmanın majör proteinidir ve total 
serum proteinlerinin yaklaşık %60’ını oluşturur. Normal düzeyi 
3.8-5.4 g/dL arasıdır. Albümin karaciğerden sentezlenir ve 585 
aminoasitten oluşur. Geni 15 ekson ve 14 introndan oluşur ve 
4q13.3’de lokalizedir. Analbuminemide, 4 farklı intron ve 8 
farklı ekson mutasyonu tanımlanmıştır. Tüm dünyada 43 aile-
den 51 olgu bildirilmiştir. Bu olgulardan yalnızca 4’ü yenidoğan 
döneminde tanı almıştır. İlk gün içerisinde albümin düşüklüğü 
farkedilen olgumuz şimdiye kadar tanı konulan olgular içerisin-
de albümin düşüklüğü en erken saptanan olgu olmakla birlikte 
olgumuzda 12. intronda yeni splicing mutasyonu saptanmıştır. 
Çoğunluğunda klinik semptom bulunmazken uzun dönemde 
hafif ödem, ekstremite distallerinde lipodistrofi, arcus lipoides 
cornea, lipid metabolizma bozukluğuna bağlı aterosklerotik kalp 
hastalığı gelişebilir. Çok düşük albümin düzeylerine rağmen öde-
min sıklıkla görülmemesi diğer plazma proteinlerindeki kompan-
satuvar artışa bağlıdır. 

PS206

ORAL İBUPROFENİN KONTRENDİKE OLDUĞU 

HEMODİNAMİK AÇIDAN ÖNEMLİ PATENT DUKTUS 

ARTERİOZUS OLGULARINDA İNTRAVENÖZ 

PARACETAMOL KULLANIMI

 Kadir Şerafettin Tekgündüz1,  Naci Ceviz2,  Yaşar Demirelli1,  Haşim Olgun2, 
 İbrahim Caner1,  Canan Yolcu2

1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hast. Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim 

Dalı, Erzurum
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hast. Anabilim Dalı, Çocuk Kardiyoloji 

Bilim Dalı, Erzurum

Prematüre bebeklerde hemodinamik açıdan önemli patent 
duktus arteriozusun (haöPDA) tedavisinde oral ibuprofen 
(OİBU) yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak OİBU kullanımı-
nın kontrendike olduğu (trombositopeni, nekrotizan enterokolit 
(NEK), şüpheli NEK, renal yetmezlik) durumlarda haöPDA 
tedavisi prematüre beklerde ciddi bir sorun olmaktadır. Bu has-
talar için literatürde intravenöz parasetamol (İVPa) veya oral 
parasetamol kullanımına dair yayınlar mevcuttur. Bu yazıda biz 
OİBU kullanımı kontrendike olan haöPDA tanılı yedi hastada İV 
paresetamol kullanımına dair deneyimimizi sunmaktayız.

Hastaların verileri retrospektif olarak incelendi. Gestasyonel 
yaş ortanca 29 (27-31) hafta, doğum kiloları ortanca 1045 (770-
1390) gr idi. Beş hastada şüpheli NEK, iki hastada kesin NEK 
nedeniyle OİBU kullanılamadı. Hastalara postnatal ortanca 3. 
(1-3) günde ekokardiyografi ile PDA tanısı koyuldu. Başlangıçta 
yedi hastanın üçüne OİBU tedavisi verilebildi (tek kür:2 hasta, 
iki kür: 1 hasta), ancak yanıt alınamadı, sonrasında bu hastalara 
da OİBU kontrendike olduğu için İVPa başlandı. İntravenöz 
parasetamol kullandığımız ilk hastada; ilaç 15 mg/kg/doz 6 saatte 
bir verildi, ancak 4 doz sonunda bakılan transaminaz seviyelerinde 
tedavi öncesine göre yükselme olması nedeniyle ilaç kesildi ((AST 
43 U/L - 260 U/L, ALT 11 U/L - 180 U/L). Diğer 6 hastaya 
İVPa 10 mg/kg/doz 8 saatte bir verildi. Günlük ekokardiyogra-
fik inceleme yapıldı, PDA kapanmadıysa tedaviye devam edildi, 
maksimum 4 gün tedavi verildi. Bu hastalarda herhangi bir hepa-
totoksisite görülmedi. Bu hastalardan 5’inde PDA 1-4 gün içinde 
kapandı. Yanıt alınamayan bir hastaya cerrahi ligasyon yapıldı.

Sonuç olarak, ibuprofen kullanımının kontrendike olduğu 
hastalarda parasetamol kullanımı PDA kapatma tedavisinde bir 
seçenek olabilir. Ancak kullanım dozunun gözden geçirilmesi 
gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: parasetamol, patent duktus arteriozus, ibuprofen
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BCS1L geni sekanslandığında homozigot c.296C>T mutasyonu 
saptandı ve ebeveynlerin de aynı mutasyon için heterozigot oldu-
ğu görüldü. 

Bu homozigot mutasyon daha önce ülkemiz dışındaki üç 
Türk hastada tanımlanmıştır; c.296C>T homozigot mutasyonu 
GRACILE sendromuna neden olan Türk tipi bir mutasyon ola-
rak düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: GRACILE sendromu, mutasyon, yenidoğan

PS209

YENİDOĞANDA PARAİNFLUENZA TİP 3 VİRÜSÜNE 

BAĞLI NADİR BİR ERİTEMA MULTİFORME OLGUSU

 Dilek Kahvecioğlu,  Duran Yıldız,  Serdar Alan,  Ufuk Çakır,  Ömer Erdeve, 
 Begüm Atasay,  Saadet Arsan
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji 

Bilim Dalı, Ankara

Giriş: Eritema multiforme (EM) genellikle mukozaları tut-
mayan, 3 renk zonlu klasik hedef lezyonlarla karakterize akut, 
kendini sınırlayan bir deri hastalığıdır. EM tüm yaşlarda görü-
lebilmekle birlikte en sık adelosan ve genç erişkinleri etkiler. 
Yenidoğan döneminde ise çok nadir görülen bir durumdur. 
Burada yenidoğan döneminde parainfluenza tip 3 virüsüne bağlı 
ortaya çıkan bir eritema multiforme olgusunu sunulmaktadır. 

Olgu: Term, 3000 g, sezeryanla doğan hasta postnatal 17. 
gününde solunum sıkıntısı nedeniyle kliniğimize başvurdu. 
Pnömoni nedeniyle izleme alınan hastanın nazal sekresyonla-
rından gönderilen solunum yolu viral panelinde parainfluenza 
virus tip 3, respiratuar sinsityal virus tip 2(RSV) ve adenovirus 
(+) saptandı. Hastamız 12 gün solunum destek tedavisi sonrası 
taburcu edildi. Hasta taburculuktan 10 gün sonra yüzden başlayıp 
2 gün içinde gövde ve ekstremitelere yayılan eritematöz maküler 
lezyonlar nedeniyle tekrar başvurdu. Lezyonların ortasının soluk 
çevresinin eritamatöz bir haloyla çevrili olduğu görüldü (Şekil 1). 
Hastanın tam kan sayımı, biyokimyası ve akut faz reaktanları nor-
mal olarak saptandı. Etyolojiye yönelik yapılan testlerde toksop-
lazma, rubella, sitomegalovirus, kızamık, ebstein barr virus, RSV 
ve herpes simplex virus tip 1-2 negatif olarak geldi. Takibinde 
tekrar başlayan solunum semptomları nedeniyele bakılan solunum 
yolu viral panelinde parainfluenza tip 3 (+) saptandı. Hastanın 
lezyonlarından alınan cilt biyopsisinde minimal perivasküler der-
matit saptandı. Cilt bulguları EM olarak takip edilen hastanın yüz 
lezyonlarına 5 gün lokal steroid tedavisi uygulandı.Hastanın tüm 
lezyonları 2 ay içerisinde kendiliğinden kayboldu.

Tartışma: Herpes simplex virus, mycoplasma pneumonia, 
hepatit virüsleri, toksoplazma, influenza ve kandida enfeksiyon-
ları, aşılar, ilaçlar, besin alerjileri ve maligniteler EM’ye neden 
olan faktörler arasındadır. Parainfluenza virüsler ise çocuklarda 
akut solunum yolu enfeksiyonlarının %30’ undan sorumlu olup 
genellikle laringotrakeobronşit, bronşiyolit ve pnömoni etkeni 
olarak karşımıza çıkarlar. %4 oranında cilt tutulumu yapabilirler 
fakat literatürde sadece erişkin bir olgu da parainfluenzaya bağlı 
EM tanımlanmıştır. Bizim olgumuzda yenidoğan döneminde 
tanımlanan ilk olgudur. Tedavide altta yatan nedenin ortadan kal-
dırılmasına yönelik olmakla birlikte çok nadir olgularda steroid 
tedavisi denenebilmektedir.

Sonuç: Albümin düzeyi ölçülemeyecek düzeyde düşük olma-
sına rağmen klinik bulgusu olmayan veya hafif olan olgularda KA 
düşünülmeli ve aile taraması yapılarak risk takibi planlanmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Konjenital analbuminemi, yenidoğan, yeni mutasyon

Şekil 1. A: Normal protein elektroforezi. B: Olgunun protein elektroforez sonucu. 
C: Nefrotik sendromda görülen protein elektroforezi

PS208

GRACILE SENDROMUNDA TÜRK TİPİ MUTASYON

 Esra Serdaroğlu1,  Şahin Takcı1,  Heike Kotarsky2,  Onur Çil1,  Eda Utine1, 
 Şule Yiğit1,  Vineta Fellman3

1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalı, Ankara
2Lund Üniversitesi, Klinik Bilimler, Pediatri Bölümü, Lund, İsveç
3Helsinki Üniversitesi, Pediatri Bölümü, Helsinki, Finlandiya

GRACILE sendromu fetal büyüme geriliği, aminoasidüri, 
kolestaz, demir birikimi, laktik asidoz ve erken ölüm ile karakte-
rize otozomal resesif bir hastalıktır. Solunum zincirinde komp-
leks 3’ün şaperonunu sentezleyen BCS1L geninde homozigot 
mutasyonlar sonucu hastalık ortaya çıkar. GRACILE sendromu 
Finlandiya’da tanımlandığından beri 30’u aşkın yenidoğana tanı 
konmuştur. Fin hastalarda tipik olarak p.S78G homozigot nokta 
mutasyonu görülür. 

Şekil 1. Sekanslanan BCS1L geninde hasta anne ve babasında saptanan 
mutasyon

Zamanında doğan beş günlük bir kız hasta, büyüme geriliği 
ve laktik asidoz saptanması üzerine hastanemize yönlendirildi. 
Renal tübülopati, kolestaz ve yüksek ferritin düzeyi tespit edildi. 
Benzer hikayesi olan ve üç aylık olmadan kaybedilen iki kız kar-
deşi olduğu öğrenildi. GRACILE sendromundan sorumlu olan 
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Olgu 3: 25 yaşındaki annenin ikinci gebeliğinden vajinal 
yol ile 24 haftalık, 710 g doğan, 1. ve 5. dakika Apgar skorları 
sırasıyla 5, 8 olan erkek bebek doğum odasında entübe edilerek 
hastanemizin yenidoğan yoğun bakım ünitesine yatırıldı. Akciğer 
grafisinde orogastrik sondanın sağ diafragma hizasında lokalize 
olduğu görüldü (Şekil C). Bebek konservatif olarak tedavi edildi 
ve geniş spektrumlu antibiyotik başlandı. Ancak hasta postnatal 
13. gününde intrakranial kanama ve geç neonatal sepsis nedeniyle 
kaybedildi.

Tartışma: Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde ard arda üç 
prematüre bebekte özofagus perforasyonu olması dikkatimizi kul-
lanılan malzemeler, orogastrik sondayı uygulayan kişi ve yönteme 
yöneltti.Yenidoğan yoğun bakım ünitemize yeni alınan polivinil 
sondaların daha önce kullanılan sondalara nazaran daha sert oldu-
ğu saptandı. Prematüre bebeklerde silikon oragastrik sondalar 
daha yumuşak olduğu için, polivinil orogastrik sondalara tercih 
edilmesi önerilmektedir.Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde pre-
matüre bebeklerde sık kullanılan basit uygulamaların eğer uygun 
malzeme kullanılmazsa beklenmedik ve ciddi komplikasyonlara 
yol açabileceği akılda tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: özefagus perforasyonu, yenidoğan

İatrojenik Özefagus Perforasyonu Olan Olguların Akciğer Grafileri

Şekil 1. A: Akciğer grafisinde orogastrik sondanın karaciğer alanı ve etrafında 
lokalize olduğu ve pnömomediastinum görülüyor. B: orogastrik sondanın 
yerleşiminin sağ diafram altında olduğu görülüyor. C: orogastrik sondanın sağ 
diafragma hizasında lokalize olduğu görülüyor.

PS211

GEBELİKTE TENOFOVİR KULLANIMINA BAĞLI GEÇİCİ 

CİDDİ FETAL ANEMİ

 Seha Saygılı,  Tuğba Erener Ercan,  Gökhan Büyükkale,  Merih Çetinkaya, 
 Esin Yıldız Aldemir,  Sultan Kavuncuoğlu
Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Bölümü, İstanbul

Giriş: Dünyada yaklaşık 350- 400 milyon kişinin hepatit 
B (HBV) ile kronik olarak enfekte olduğu bildirilmektedir. 
Doğurganlık çağındaki kronik hepatit B enfeksiyonlu anneler 
bulaştırıcılıkta önemli bir rol oynamaktadırlar. Immunoprofilaksi 
yokluğunda, HBeAg (+) anne çocuklarının %90’ı enfekte olmak-
tadır. Hepatit B immunglobulin ve aşılama ile yapılan immunop-
rofilaksi sonucu yenidoğan HBV enfeksiyonlarının 85%’inden 
fazlası engellenebilmektedir. Immunoprofilaksi başarısızlığının 
asıl nedeni in-utero veya transplasental HBV enfeksiyonudur. 
Gebelikte antiviral ajan kullanımı, HBV’nin perinatal geçişini 
azaltmaktadır. 

Olgu: Yirmi senedir hepatit B enfeksiyonu olan 34 yaş gra-
vida 2 para 2 anneden 35 gestasyon haftasında 2750 gram olarak 
doğan, apgar skoru 5/7 olan bebek, hipoton ve soluk olduğu için 
yenidoğan yoğun bakım ünitesine alındı. Annenin HBV DNA 
kopya sayısı 4104926 kopya/ml ve HBe Ag değeri 2160 mIU/ml 

Sonuç: EM yenidoğan döneminde çok nadir görülen bir 
durum olup, etiyolojik faktörler arasında parainfluenza virüsün de 
düşünülmesi önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Eritema Multiforme, Parainfluenza Virüs

Şekil 1. Eritema multiformeye bağlı döküntüler

PS210

İLERİ DERECEDE DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI 

BEBEKLERDE İATROJENİK ÖZEFAGUS 

PERFORASYONU

 Derya Çolak1,  Hamdi Oğrağ1,  Defne Engür1,  Tuba Özdemir2,  Barlas Etensel3, 
 Münevver Kaynak Türkmen1

1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Neonatoloji Bilim Dalı, Aydın
2Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Anabilim Dalı, Aydın
3Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Aydın

Giriş: Özefagus perforasyonu prematüre bebeklerde sık-
lıkla iatrojenik olarak gelişen ve nadir gözlenen bir durum-
dur. Perforasyon genellikle üst özefagus ve hipofarinkste oluşur. 
Servikal bölgede özefagus perforasyonuna sıklıkla endotrakeal 
tüp, aspirasyon kateteri ve beslenme sondası neden olmaktadır. 
Cerrahi müdahale uygulanmadan konservatif tedavi yaklaşımları 
yeterli olabilir.

Olgu 1: 33 yaşındaki annenin birinci gebeliğinden sezaryen 
ile 29 haftalık,700 g doğan, 1. ve 5. dakika Apgar skorları sırasıyla 
5, 7 olan kız bebek doğum odasında entübe edilerek hastanemizin 
yenidoğan yoğun bakım ünitesine yatırıldı. Akciğer grafisinde 
entübasyon tüpü ve orogastrik sondanın uygun yerde olduğu 
görüldü.Yaşamının dördüncü gününde taşipne, satürasyon düşük-
lüğü ve batın distansiyonu gelişen hastaya çekilen grafide orogast-
rik sondanın uygun yerde olmadığı, karaciğer alanı ve etrafında 
lokalize olduğu ve sekonder pnömomediastinum geliştiği görüldü 
(Şekil 1A). Bebek konservatif olarak tedavi edildi. Onuncu günde 
başlanan enteral beslenmeyi tolere etti. Ancak hasta doğumunun 
45. gününde geç neonatal sepsis nedeniyle kaybedildi.

Olgu 2: 30 yaşındaki annenin sekizinci gebeliğinden spontan 
vajinal yol ile 22 haftalık, 512 g doğan, 1. ve 5. dakika Apgar skor-
ları sırasıyla 1, 2 olan erkek bebek doğum odasında entübe edile-
rek hastanemizin YYBÜ’e yatırıldı.Akciğer grafisinde orogastrik 
sondanın yerleşiminin sağ diafram altında olduğu görüldü (Şekil 
1B). Bebek konservatif olarak tedavi edildi ve geniş spektrumlu 
antibiyotik başlandı. Yaşamının 12. saatinde immatürite nedeniy-
le kaybedildi.
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lösemilerde hiperlokositozun semptomatik tedavisinde etkin bir 
yöntemdir. Ancak teropotik lökositaferezin yenidoğan bebeklerde 
kullanımıyla ilgili deneyim çok azdır. Bizim olgumuz antenatal 
dönemde trizomi 21 tanısı alan 2900 gram olarak doğan, doğu-
munun ikinci gününde kliniğimize yatırılan ve lökostaz bulguları 
olan hiperlokositozlu bir yenidoğanda başarılı terapotik lökosi-
taferez uygulamasıdır. Olgu, literatürde terapotik lökositaferez 
yapılan en küçük hasta olma özelliğine de sahiptir.
Anahtar Kelimeler: Lökositaferez, lökostaz, akut lösemi, down sendromu

PS213

BAMFORTH SENDROMU: OLGU SUNUMU

 Gonca Sandal,  Özgür Pirgon,  Ahmet Rifat Örmeci
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalı, Isparta

Giriş: Bamforth sendromu, tiroid displazinin yol açtığı kon-
jenital hipotiroidizm, yarık damak ve dik saçlarla karakterize 
kalıtsal geçişli bir sendromdur. Bu sendroma tiroid transkripsiyon 
faktör 2 (TTF-2) ‘yi kodlayan gendeki mutasyon yol açmaktadır. 
Biz, burada yarık damağı, sendroma özgü saç yapısı ve tiroid disp-
lazisi olan yenidoğan olguyu sunmaktayız. 

Olgu: 36 yaşındaki annenin 4. gebeliğinden 4. yaşayan olarak 
term gebelik haftasında 2700 gr. ağırlığında doğan erkek bebek, 
yarık damak, beslenme problemi nedeniyle yatırıldı. Prenatal 
ultrasonografisinde intrauterin gelişme geriliği ve sağ hemisferde 
porensefalisi mevcuttu. Anne baba arasında 3. derece akrabalık 
öyküsü vardı. Hastamızın ikinci kardeşinde (erkek) de yarık 
damak ve benzer fenotipik bulgular mevcuttu ve 6. ayında mal-
nutrisyon nedeniyle kaybedilmişti. Diğer kardeşler sağlıklıydı. 
Gebelik sırasında geçirilen herhangi bir enfeksiyon ve teratojenik 
ilaç kullanım öyküsü yoktu. 

Doğum ağırlığı, 2700 g (<3p), boy, 48cm (10-25p) ve baş 
çevresi 33 cm (<3p idi. Mikrosefali, hipertelorizm, geniş burun 
kökü, öne dönük burun delikleri, düşük yerleşimli kulaklar, küçük 
ve geride çeneyi içeren dismorfik yüz bulguları mevcuttu (Şekil. 
1). Saçlar mat görünümde ve diken gibi sivri uçluydu. Posterior 
yerleşimli yarık damak ve bifid uvulası mevcuttu (Şekil 2). Sol 
koanal atrezisi saptandı. Hematolojik ve biyokimyasal paramet-
releri normal sınırlarda idi.Viral markerları (TORCH) negatifti. 
Serum TSH 100 IU/ml (normal aralık 0.4-4.0) ve serbest T4 0,23 
ng/ml (normal aralık 0.8-1.9) bulundu. Ebeveynler normal görü-
nümdeydi ve tiroid fonksiyon testleri de normaldi. Hastamızın 
karyotip analizi erkek genotipindeydi. Tiroid ultrasonografisin-
de tiroid dokusu saptanmadı. Kraniyal MRG’de sağ hemisferik 
porensefali tespit edildi (Şekil 3). Takibinde tiroid hormonu 
replasman tedavisi başlandı. Postnatal 15. gününde pediatrik 
endokrin, nöroloji ve yarık damak rekonstrüksiyonu planlanmak 
üzere taburcu edildi. 

Tartışma: Bamforth sendromu nadir kalıtsal bir sendromdur. 
Literatürde 5 vaka bildirilmiştir. İlk olarak Bamforth ve ark. tara-
fından tiroid agenezisi, yarık damağı ve diken gibi sivri uçlu saçlara 
sahip olan iki erkek kardeşte tanımlanmıştır. Tiroid transkripsi-
yon faktör 2 (TTF-2)‘yi kodlayan gendeki mutasyonun sendroma 
yol açtığı düşünülmektedir. Bizim vakamızda da tiroid agenezisi, 
konjenital hipotroidism, tek taraflı koanal atrezi, yarık dmak, 
bifid uvula ve diken diken saçlar mevcuttu. Literatürde bildirilen 
vakalardan ayrıcalıklı olarak vakamızda yapısal beyin malformas-
yonu (geniş sağ hemisferik porensefali) da bulunmaktaydı. 

ve ilk gebeliğinde bebeğe perinatal HBV geçişi olduğu için gebe-
liğinin 16. haftasında antiviral tedavi olarak tenofovir tedavisi 
başlanarak 12 hafta devam edildiği öğrenildi.

Hasta RDS tanısı ile entübe edilerek sürfaktan tedavisi uygu-
landı. Tam kan sayımında Hb: 3 g/dl ve Hct %10 ve trombosit: 
46000/ml saptandı. Retikülosit sayısı ( %2) normal saptanan 
hastada kan grubu veya subgrup uygunsuzluğu yoktu. Plasental 
bir anormallik veya sezaryen sırasında kanama, umbilikal kord 
patolojisi saptanmayan hastada fetomaternal transfüzyon lehi-
ne bir öykü saptanmadı. Batın USG ve ekokardiyografisi nor-
mal saptanan hastada intraventriküler evre 2 kanama saptandı. 
Hemoglobin elektroforezi ve ozmotik frajilite testi normal olan 
hastanın G6PD ve pirüvat kinaz düzeyleri de normal sınırlarda 
idi. Yatışı boyunca 2 kez eritrosit süspansiyonu ile transfüze edilen 
hasta postnatal 12. günde taburcu oldu. Şu an 8 aylık olan hasta-
nın takibinde hematolojik açıdan bir patoloji saptanmadı ve ane-
misi tekrarlamadı. Hastanın anemisinin, tenofir kullanımına bağlı 
geçici bir eritroblast baskılanması sonucu geliştiği düşünüldü. 

Tartışma: Hiçbir antiviral ajanın gebelikte kullanımı FDA 
tarafından onaylı değildir. Gebeliğin 3. trimesterinde antiviral 
ajanların kullanım endikasyonları, annede artmış viral yük (1 mil-
yon kopya/ml) veya annedeki viral yükün düzeyine bakılmaksızın 
daha önceki gebelikte bebeğe perinatal geçişin olması şeklinde 
sıralanabilir. Antiviral ajanların gebelikte kullanımının yan etki 
veya konjenital anomalilerin sıklığında normal gebe popülas-
yonuna göre bir artışa neden olmadığı bildirilmiştir. Tenofovir; 
etkinliği, düşük direnç gelişimi ve güvenilirliği ile gebelikte kulla-
nım açısından ideal bir antiviral ajan olarak bildirilmiştir. Hayvan 
çalışmalarında, şu ana kadar tenofovirin hematolojik parametreler 
üzerine herhangi bir olumsuz etkisi gösterilmemiştir. İnsanlarda 
ise hematolojik etkileri ile ilgili bir veri yoktur. Bu olgu, gebelikte 
tenofovir kullanımının olası bir fetal anemi nedeni olabileceğini 
düşündüren ilk olgu sunumudur.
Anahtar Kelimeler: kronik hepatit B, tenofovir, fetal anemi, trombositopeni
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HİPERLÖKOSİTOZLA PREZENTE OLAN DOWN 

SENDROMLU AKUT MYELOİD LÖSEMİ TANISI ALAN 

YENİDOĞANDA BAŞARIYLA UYGULANAN TEROPOTİK 

LÖKOSİTAFEREZİ

 Mustafa Kurthan Mert1,  Hacer Yapıcıoğlu Yıldızdaş1,  Ferda Özlü1, 
 Dinçer Rıza Yıldızdaş2,  Hüseyin Selim Asker1,  Mehmet Satar1, 
 Ferda Tekin Turhan3,  Defne Ay İnan Tuncel4

1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Neonatoloji Bilim Dalı, Adana
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı, Adana
3Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Teropötik Aferez Ünitesi, Adana
4Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı, Adana

Akut lösemi yenidoğan bebeklerde nadir görülen bir durum-
dur. Down sendromlu bebeklerde ise lösemi insidansı 10-20 kat 
fazladır. Hiperlokositoz (WBC>= 100.000 /μl), akut lösemi 
olgularında hayatı tehdit eden lökostaz bulgularına neden ola-
bilmektedir. Lökostaz, akut lösemilerde erken mortalite için en 
önemli risk faktörü olarak görülmektedir. Lösemik blastların 
masif olarak yükselmesi kan viskozitesinin artmasıyla sonuçlan-
maktadır. Bu durum kan damarlarında tıkanıklığa sebep olarak 
iskemi, hipoksi ve endotel hasarına yol açmaktadır. Sonuçta doku 
hemorojisi ve ciddi organ fonksiyon kaybı meydana gelmektedir. 
Lökostaza bağlı tipik teropotik lokösitaferezi, akut ve kronik 
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prenatal tanı endikasyonu olan gebeliklerde prenatal tanı testleri-
nin hayati önem taşıdığı kanaatindeyiz.
Anahtar Kelimeler: Çiftli anoploidi, Edwards Sendromu, Klinefelter Sendromu

Şekil 1. Fish görüntüsü

PS215

LİNEZOLİD YAN ETKİSİ: KATARAKT GELİŞEN 

YENİDOĞAN OLGU

 Banu Aydın1,  Emrah Utku Kabataş2,  Serdar Beken1,  Dilek Dilli1, 
 Ayşegül Zenciroğlu1,  Nurullah Okumuş1

1Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Yenidoğan Kliniği
2Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Pediatrik Oftalmoloji Kliniği

Giriş: Katarakt, özellikle yenidoğanlarda erken saptanmadı-
ğında ve zamanında müdahale edilmediğinde körlükle sonuçla-
nabilen, lens opasifikasyonu ile karakterize bir hastalıktır. Ve bazı 
ilaçların yan etkisi olarak da gelişebilmektedir. Linezolid bebek 
ve çocuklardaki vankomisin dirençli Enterococcus faecium ya da 
Enterococcus fecalis, metisilin dirençli Staphylococcus aureus gibi 
gram pozitif bakterilere bağlı ciddi enfeksiyonların tedavisinde 
FDA tarafından onaylanan oksazolidinon grubu antibiyotiklerin 
bir üyesidir. Bu yazıda linezolid tedavisi sırasında hem trombosi-
topeni hem de bilateral katarakt gelişen, etyolojiye yönelik yapılan 
tetkiklerinde patoloji saptanmayan, linezolid tedavisi kesildikten 
iki gün sonra kataraktı gerileyen, trombositopenisi düzelen bir 
preterm olgu sunulmuştur. 

Vaka: Otuzaltı yaşındaki annenin 6. gebeliğinden 3. yaşayan 
olarak, 26 haftalıkken prematür eylem nedeniyle C/S ile 840 gr 
ağırlığında doğan erkek hasta yenidoğan yoğun bakım ünitesine 
yatırıldı. Respiratuvar distres sendromu nedeniyle endotrakeal 
yoldan surfaktan verilerek nazal SIMV’ye alındı. Postnatal 40. 
günde klinik sepsis gelişen hastaya vankomisin ve meropenem 
(IV) başlandı. Perianal sürüntü kültüründe vankomisin dirençli 
enterokok üremesi nedeni ile hastanın almakta olduğu vankomi-
sin tedavisi kesilerek linezolid (10 mg/kg/gün, iki dozda) başlan-
dı. Linezolid tedavisinin üçüncü gününde prematüre retinopatisi 
(ROP) açısından rutin yapılan muayeneleri sırasında bilateral lens 
periferinde arka kapsüle yakın vakuoller (başlangıç katarakt) sap-
tandı. Etyolojiye yönelik olarak çalışılan laboratuvar tetkiklerinde 
bir özellik saptanmadı. Linezolid tedavisinin 13. gününde göz 

Sonuç: Bamforth sendromu çok nadir görülen bir sendrom-
dur. Ancak tipik fenotipik özellikleri nedeniyle (yarık damak ve 
sendroma özgü saç yapısı) kolaylıkla tanı konabilir.
Anahtar Kelimeler: Bamforth sendromu, porensefali, yenidoğan
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EDWARDS VE KLİNEFELTER SENDROMLARI 

BİRLİKTELİĞİ OLAN NADİR BİR OLGU

 Şenol Bozdağ1,  Okan Yapar2,  Murat Büyükdoğan3,  Burcu Topcu2

1Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul
2Özel Medisatate Kavacık Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul
3Florence Nightingale Hastanesi, Genetik Tanı Merkezi, İstanbul

Trizomi ve Edwards birlikteliği (çiftli anoploidi) literatürde 
çok nadir rastlanır. Literatürde bugüne kadar bilinen 10 vaka 
vardır. Çok nadir rastlanan genetik birliktelik nedeniyle olguyu 
paylaşıma sunmak istedik. 

Akrabalık öyküsü olmayan, aile ve soy ağacında genetik, sis-
temik, konjenital hastalık bulunmayan, gebelikte ilaç kullanma 
öyküsü olmayan, prenatal tanısız, ilk çocuğu sağlıklı 45 yaşındaki 
annenin, spontan gebelik sonucu ikinci çocuğu olarak 38. haftalık 
C/S ile 2100 gr doğan bebeğin spontan solunumunun olmaması 
ve kalp tepe atımının dakikada 100’ün altında olması nedeniyle 
yaklaşık 30 saniye pozitif basınçlı ventilasyon uygulanması son-
rası spontan solunumu başladı. Bir ve 5’inci dakikalardaki Apgar 
Skor değerlendirmesi sırasıyla 7 ve 8 idi. Vücut ağırlığı 2200 gram 
(<10 persantil), boy 46 cm (10-25. persantil), baş çevresi 32 cm 
(10. persantil). Solunum takipneik, interkostal ve subklavuküler 
çekilmeleri mevcuttu. Dinlemekle kalpte üfürüm ve ek ses yoktu. 
Ön fontanel geniş 3x4 cm. Arka fontanel açık 1x1.5 cm idi. Hasta 
dismorfik görünümde; göz kapakları aşağı doğru çekik, kulakları 
düşük ve malforme, retrognati ve yüksek damağı mevcuttu. Meme 
başları ayrık, ayak baş parmaklarında çekiç parmak, 2 ve 3’üncü 
parmaklarda sindaktili mevcuttu. Tonusu zayıf, yenidoğan refleks-
leri zayıf alınıyordu. Haricen erkek görünümde, testisler skrotum 
içinde palpe ediliyordu. Kranial ultrasonografide korpus kallosum 
agenezisi tespit edildi. Takiplerinde hiperdinamik kalp bulguları 
olan hasta, kardiyoloji konsültasyonu sonucunda EKO’da VSD 
ASD, PDA ve Pulmoner Hipertansiyon tanıları aldı.

Genetik tanı ve sendrom araştırılması için yapılan periferik 
kandan lenfosit kültürünün klasik konvansiyonel harvesti ile 
elde edilen 50 metafazın International System for Chromosome 
Nomenclature’e (ISCN) uygun G bantlama sonucu 48,XXY+18, 
seks ve 18’inci kromozom anoploidileri bulunmuş, digoxigenin 
işaretli D18Z1, DXZ1 ve DYZ1 (Vysis-Abbott) probları kulla-
nanarak yapılan moleküler sitogenetik bir yöntem olan Floresan 
İn Situ Hibridizasyon (FISH) ile 200 interfaz hücre nükleusu 
ve 20 metafaz incelenerek tanı doğrulanmış, hastada Edwards ve 
Klinefelter Sendromları birlikteliği ve mozaik olmadığı saptan-
mış, aileye bu yönde genetik danışma verilmiştir.

Dördüncü gün respiratuar asidozu gelişen, konjestif kalp 
yetmezliği için diüretik ve antihipertansif tedavi başlanan, PDA 
ligasyonu düşünülen hasta 48. Gün pnömoni ve sepsis nedeniyle 
exitus oldu. 48,XXY,+18 Edwards ve Klinefelter Sendromları 
birlikteliğinin çok nadir görülse de, prenatal ultrasonografide 
beyin, kalp, intra uterin gelişme geriliği ve diğer anomalilerinin 
anoploidiyi düşündürdüğü vakalarda amniyosentez, koryon villus 
örnekleme, kordosentez ile kolaylıkla kesin tanı sağlanacağından, 
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oksijen saturasyonları %60-65 değerlerinden %80-85 değerlerine 
yükseldi. Hasta yaşamının 16. saatinde tedavi ve izlem amaçlı 
bir üst merkeze sevk edildi. Girişimsel anjiografi ile duktal stent 
uygulaması yapılan hastanın(Şekil 1B), sonrasında klinik bul-
guları belirgin olarak düzeldi. Hastanın ayaktan izlemi devam 
etmektedir. 

Doğum odasında dirençli syanoz duktusa bağımlı konjeni-
tal kalp hastalıklarından kaynaklanabilir. Tanı ve ayırıcı tanıda 
ekokardiyografik değerlendirme gereklidir. Bu olgularda oksijen 
desteğinden kaçınılması, PGE 1 infüzyonuyla duktusun açık 
tutulması; girişimsel anjiografi yada cerrahi uygulaması yapılana 
kadar yaşamsal önem taşır. Pulmoner atrezi ve VSD birlikteliği, 
fallot tetralojisinin ağır bir şeklidir. Pulmoner dolaşım duktus ve 
gelişen kollaterallerle sağlanır. Syanoz doğumu izleyen ilk saat-
lerde başlar ve tetralojiye göre çok daha ciddidir. Duktus bağımlı 
hastalıklarda duktusa stent implantasyonu ilk kez Gibbs tarafın-
dan 1992 yılında yapılmıştır. Transkateter tedavi ile duktusa stent 
yerleştirilmesi cerrahi şant gereksinimini ortadan kaldıran güvenli 
ve etkili bir girişimdir.
Anahtar Kelimeler: yenidoğan, syanoz, pulmoner atrezi, duktal stent

Pulmoner atrezide duktusa stent uygulaması

Şekil 1. A: Olgunun telekardiyografisinde pulmoner konusta çöküklük 
B: Girişimsel anjiografi ile duktusa stent implantasyonu uygulanması. Stentin 
duktus düzeyinde balon ile açılışı izleniyor.
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METİLEN TETRAHİDROFOLAT REDÜKTAZ (MTHFR) 

GEN POLİMORFİZMİ SAPTANAN TROMBOZ 

OLGULARIMIZ

 Hacer Ergin1,  Kazım Küçüktaşçı1,  Özmert Muhammet Ali Özdemir1, 
 Özlem Şahin1,  Gökhan Ozan Çetin2,  Yasemin Işık Balcı3

1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Neonatoloji Bilim Dalı, Denizli
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Denizli
3Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji Bilim Dalı, Denizli

Giriş: Yenidoğan döneminde tromboz, asemptomatik olabi-
leceği gibi yaşamı tehdit edecek kadar ağır seyredebilir. Asfiksi, 
sepsis, NEK, konjenital kalp hastalıkları, bazı genetik hastalıklar 
ve santral kateter uygulaması tromboz riskini arttırmaktadır. 
Metilen tetrahidrofolat redüktaz (MTHFR) C677T mutasyonu 
plazma homosistein düzeyini arttırarak; A1298C mutasyonu ise 
homosistein düzeyini etkilemeden tromboza eğilim oluşturur. Bu 
yazıda MTHFR gen polimorfizmi zemininde sepsis, santral kate-
ter uygulaması, asfiksi, konjenital kalp hastalığı ve NEK gibi risk 
faktörleri bulunan trombozlu beş olgu sunuldu.

Olgu 1: Miadında 3450gr doğan kız hasta VSD, konjestif 
kalp yetmezliği, sepsis, kandidemi nedeniyle tedavi edilirken; 
51.gününde baş-boyun bölgesinde ödem gelişti. MR anjiografide 
juguler vende tromboz saptandı. Santral ven kateteri çıkarılan 
olguya enoxaparin başlandı. MTHFR A1298C homozigot gen 
polimorfizmi saptandı, homosistein düzeyi normaldi. Sağ juguler 
veni rekanalize olan hasta, enoxaparin tedavisi ile izlenmektedir.

muayenesinde kataraktın progrese olduğu ve trombosit sayısının 
giderek düştüğü görüldü. Linezolid tedavisinin 14. gününde kli-
nik sepsis bulguları düzelen ve kültürlerinde üreme saptanmayan 
hastanın iki gün sonra bakılan trombosit değerinin herhangi bir 
transfüzyon yapmaksızın yükseldiği, göz muayenesinde kataraktın 
gerilediği saptandı. Bir hafta sonra yapılan göz muayenesinde ise 
katarakt bulgusu görülmedi. Postnatal 118. gününde, genel duru-
mu iyi olan tam enteral beslenen ve oksijen gereksinimi olmayan 
hasta poliklinik kontrollerine gelmesi önerilerek taburcu edildi. 

Tartışma: Linezolidin erişkinlerde ve çocuklarda kullanımı 
2002 yılında FDA tarafından onaylanmakla birlikte özellikle 
küçük çocuklarda bu ilaç ile ilgili deneyimler sınırlıdır. Etkinliği 
ve tolerabilitesi ile ilgili veriler daha çok erişkin popülasyonundan 
elde edilen verilerdir. En sık bildirilen yan etkiler ishal, kusma, 
baş ağrısı, transaminaz yüksekliği ve döküntüdür. Bunun yanı sıra 
miyelotoksisite, periferik nöropati, laktik asidoz ve optik nöropati 
yapabildiği bildirilmektedir. Yenidoğanlarda linezolid kullanımı 
sırasında katarakt gelişebileceği de göz önünde tutulmalı, ilaç kul-
lanımı sırasında oftalmolojik muayeneler de yapılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, katarakt, sepsis, linezolid
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DOĞUM ODASINDA DİRENÇLİ SYANOZ GÖZLENEN 

PULMONER ATREZİLİ OLGUDA DUKTUSA STENT 

İMPLANTASYONU

 Emel Akıncı Ataoğlu1,  Ahmet Çelebi2,  Abdullah Erdem2,  Derya Büyükkayhan3, 
 Murat Elevli1,  Merve Aktaş1,  Nilgün Selçuk Duru1

1Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği, İstanbul
2Siyami Ersek Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatrik Kardiyoloji Kliniği, İstanbul
3Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Neonatoloji Kliniği, İstanbul

Özellikle yaşamın ilk saatleri ve günlerinde syanoz sıklıkla 
pulmoner sorunlardan kaynaklansa da, doğumsal kalp 
hastalıklarına bağlı syanozun ayırıcı tanısı önemlidir. Pulmoner 
sorunlardan kaynaklanan syanoza genellikle belirgin respiratuvar 
distres bulguları eşlik eder. Kardiyak syanozda ise şok yada 
metabolik asidoz bulguları gelişmedikçe respiratuvar distres 
bulguları hafiftir. Duktusa bağımlı kalp hastalıklarında dolaşım 
kollapsı ve şok gelişmeden ayırıcı tanı ve tedavide uygun yaklaşım 
önem taşımaktadır. Bu bildiride doğum odasında dirençli syanoz 
gözlenen ve duktusa stent implantasyonundan yarar gören 
pulmoner atrezili olgu sunulmuştur. 

Antenatal öyküsünde özellik olmayan, 36 haftalık erkek bebek 
spontan vajinal yolla, boy:47cm ağırlık:2500gr başçevresi:33cm 
olarak, 7/9 APGAR ile doğdu. Fizik muayenesinde serbest akış 
oksijenle düzelmeyen santral syanoz ve 2/6 pansistolik üfürüm 
dışında özellik yoktu. Çekilen direk grafide pulmoner vaskülari-
zasyonun normal ancak pulmoner konusun çökük olduğu dikkati 
çekti(Şekil 1A). Dirençli syanozunun olması nedeniyle yapılan 
ekokardiyografi: Aort kolumna vertebralisin solunda vena kava 
inferior sağında -Foramen ovale açık-Mitral ve triküspit kapak 
normal-Aort %50 dekstropoze-Subaortik geniş VSD(10mm)-
PULMONER ARTER HİPOPLAZİK VE PULMONER 
KAPAK ATRETİK-Pulmoner antegrat akım izlenmedi-Sağ ve 
sol pulmoner arter 4mm hipoplazik-pulmoner arter dalları duktus 
aracılığıyla dolmaktadır” şeklinde rapor edildi. Bu bulgularla hasta 
Fallot tetraloji + Pulmoner atrezi tanısı aldı. Ekokardiyografi son-
rasında PGE 1 infüzyonu başlandı. PGE 1 infüzyonu sonrasında 
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Apgar 3-7 olarak doğdu ve hasta yenidoğan yoğun bakım üni-
tesine alındı. Hastanın antenatal öyküsünde annede ağır pre-
eklampsi, esansiyel trombositoz ve bebekte intrauterin büyüme 
geriliği mevcuttu. Fizik muayenesinde ağırlık 1180 gr (10-50p) 
boyu 36 cm(10p), ve baş cevresi 27,5 cm (10-50 p) idi. Prematüre 
bulguları, solunum sıkıntısı dışında patolojik bulgu saptanma-
yan hasta entübe edilerek ventilatöre bağlandı. Göbek kateteri 
takıldı. Akciğer grafisi respiratuar distres sendromu ile uyumlu 
bulunmadı. Antibiyotik, total parenteral nutrisyon, sıvı elektrolit 
tedavileri düzenlendi. Rutin tetkiklerinde özellik saptanmadı 
ve 2. günü minimal enteral beslenmeye başlandı. Yatışının 3. 
günü genel durumda kötüleşme, ventilatör parametrelerinde artış, 
gastrik rezidü, akut faz reaktanlarında artış ve nötropenisi olan 
hastanın kültürleri alındı. Aynı gün yapılan ekokardiografisinde 
(EKO) patent duktus arteriozus (PDA) ve mitral kapak altında 
yaklaşık 5 mm çapında vejetasyonları izlendi. Antibiyotik tedavisi 
meropenem, vankomisin ve flukonazol olarak düzenlendi, PDA 
nedeniyle ibuprofen tedavisi başlandı. Mevcut tedavi ile klinik 
ve laboratuar bulgularında düzelme olan hastanın kültürlerinde 
etken saptanamadı. EKO ile takip edilen hastanın vejetasyonların 
tedavinin 13. gününde küçüldüğü ve 21.günü tamamen kaybol-
duğu izlendi. Antibiyotik tedavisi 3 haftaya tamamlandı. İzlemde 
ventilatörden ayrılan, full enteral beslenmeye geçilen hasta postna-
tal 62. gününde taburcu edildi. Hasta halen yenidoğan polikliniği-
mizden takip edilmektedir.

Sonuç ve Tartışma: İnfektif endokardit prematüre bebekler-
de oldukça nadirdir ve sıklıkla geç dönemde fungal veya koagülaz 
negatif stafilokok enfeksiyonları ile ilgilidir. Kateter kullanımının 
yaygınlaşması ile birlikte sıklıkta artış olmuştur. Bizim olgumuz-
da yaşamın 3. gününde enfektif endokardit saptanmış olması 
ilgi çekicidir. Literatürde prematüre bebekte 5. günde fungal 
enfeksiyona bağlı enfektif endokardit bildirilmiştir. Antibiyotik 
tedavisine rağmen küçülmeyen lezyonlarda doku plazminojen 
aktivatörleri kullanılmaktadır. 

Enfektif endokardit tanı koyması zor ancak tedavisi ve takibi 
önemli olan mortalite ve morbiditesi yüksek bir durumdur. Bu 
nedenle prematüre bebeklerde sepsis epizodu varlığında enfektif 
endokardit açısından da hastaların değerlendirilmesi gerektiği 
düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: infektif endokardit, prematüre, sepsis
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ERKEN MEMBRAN RÜPTÜRÜNÜN PREMATÜRE 

BEBEKLERDEKİ PROGNOZU:

 Leyla Daban Kolsuz,  Bilge Beste Demirel,  Tuğba Gürsoy,  Güner Karatekin, 
 Fahri Ovalı
Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğunbakım Ünitesi

Amaç: Erken membran rüptürünün 32 hafta altı preterm 
bebekler üzerindeki etkisini araştırmak.

Gereç ve Yöntem: 1/1/2012-31/12/2012 tarihleri arasında 
Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi yenidoğan yoğun 
bakım ünitesinde takip edilen 32 hafta altı 295 bebek geriye 
dönük incelendi. Preterm erken membran rüptürü olan anne-
lerden doğan bebekler EMR (+) grubu, preterm erken mebran 
rüptürü olmayan annelerden doğan bebekler ise EMR (-) grubu 
oluşturdu. Bu bebeklerin verileri retrospektif olarak incelendi ve 
SPSS 20.0 programına girildi. Her iki grup kısa dönem morbidite 

Olgu 2: Erken neonatal sepsis nedeniyle antibiyotik tedavisi 
uygulanan 28 haftalık 1050gr doğan kız hastada 8.gün ağır sepsis 
ve sağ kolda tromboz gelişti. Umblikal arter-ven kateteri çıkarılan 
hastaya uygun antibiyotik, İVİG, enoxaparin ve destek tedavisi 
başlandı. Sağ kol doppler USG’de venlerde akımın olmadığı 
görüldü. MTHFR A1298C geninde homozigot polimorfizm ve 
homosistein düzeyi sınırda yüksek saptanan hasta iki gün sonra 
kaybedildi. 

Olgu 3: Asfiksi, RDS, NEK ve geç neonatal sepsis nedeniy-
le izlenen 23 haftalık 620gr doğan kız hastada 16 günlükken 
sağ göğüs laterali ve sağ ön kolda tromboz saptandı. Sağ kol 
doppler USG’de arter-ven akımı vardı. Tromboz bölgesi sınırlı 
kaldı. Enoxaparin verilmeden lezyonlar dört günde kayboldu. 
Homosistein düzeyi normal ve MTHFR A1298C geninde homo-
zigot polimorfizm saptanan olgu 65 günlükken, ROP cerrahisi 
için havayoluyla transport sırasında kaybedildi. 

Olgu 4: Erken neonatal sepsis ve pnömoni nedeniyle tedavi 
edilen 31 haftalık 1870gr doğan erkek hastada üç günlükken ağır 
sepsis, NEK ve DİK gelişti. Uygun antibiyotik, İVİG ve destek 
tedavisi başlandı. Bir gün sonra sağ kulak ve sağ ayak dorsalinde 
tromboz gelişti. Tromboz bölgesi sınırlı kalan olguya enoxaparin 
başlanmadı. MTHFR A1298C ve C677T genlerinde heterozigot 
polimorfizm ve homosistein düzeyi yüksek saptanan olgu 36 gün-
lükken taburcu edildi. 

Olgu 5: Prematürite tanısıyla izlenen 30 haftalık 1690gr 
doğan erkek hastada, altı günlükken sepsis, DİK ve NEK gelişti. 
Uygun antibiyotik, İVİG ve destek tedavisi başlandı. Bilateral 
ayak, bacak ve sağ el bileğinde tromboz gelişen olgunun lezyon-
ları, enoxaparine gerek kalmadan 14 günde düzeldi. MTHFR 
A1298C ve C677T genlerinde heterozigot polimorfizm ve 
homosistein düzeyi yüksek saptanan olgu postnatal 42.günde 
taburcu edildi.

Sonuç: Yenidoğanlarda protrombotik risk faktörleri ile bir-
likte, altta yatan MTHFR gen polimorfizminin tromboz gelişimi 
açısından önemli olduğu unutulmamalıdır.
Anahtar Kelimeler: Metilen Tetrahidrofolat Redüktaz, tromboz, yenidoğan
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YAŞAMIN ÜÇÜNCÜ GÜNÜNDE ENFEKTİF 

ENDOKARDİT SAPTANAN PREMATÜRE BEBEK: OLGU 

SUNUMU

 Pelin Doğan1,  Nilgün Köksal1,  Hilal Özkan1,  Fahrettin Uysal2,  Özlem Bostan2, 
 Solmaz Çelebi3,  İpek Güney Varal1,  Onur Bağcı1

1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji 

Bilim Dalı
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi,Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Kardiyoloji 

Bilim Dalı
3Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi,Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Enfeksiyon 

Bilim Dalı

Giriş: İnfektif endokardit yenidoğan ve süt çocuklarında sey-
rek görülmekle beraber son yıllarda tedavi ve beslenme amacıyla 
kateterlerin sık kullanılması nedeniyle yenidoğanlarda da insidans 
artışı izlenmektedir. Ekokardiografi tanıda çok önemli olup 2 
mm’den büyük vejetasyonlar, kapak disfonksiyonları ve miyokar-
diyal abse oluşumu saptanabilir. 

Olgu: Otuziki yaşındaki annenin 3. gebeliğinden 2. yaşayan 
olarak, 29 haftalık gebelikten 1180 gr ağırlığında fakültemizde 
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ve CoHb düzeyi %8 saptandı. Maske ile %100 konsantrasyonda 
5 l/dk oksijen verildi. 6. saatinde CoHb düzeyi %1,5’ a geriledi. 
Oksijen desteği azaltılarak kesildi. Kardiyak enzimleri, EKG’ si ve 
transfontanel USG’ si normal olan hastanın emmesinin ve genel 
durumunun iyi olması üzerine yatışının 3. gününde kontrole gel-
mek üzere taburcu edildi. 1 yıllık izlemlerinde büyüme ve gelişme-
si normal sınırlarda izlendi, nörolojik defisit saptanmadı, kranial 
MR ve EEG’sinde patoloji izlenmedi.

Tartışma: Santral sinir sisteminin immaturasyonu, HbF’nin 
karbonmonoksite afinitesinin yüksek olması, metabolizmanın 
hızlı olması, CO-Hb yarılanma ömrünün uzun olması, oksijen 
tüketiminin fazla olması nedeniyle yenidoğanların CO zehirlen-
mesinden etkilenme riskinin daha yüksek olduğu düşünülmekte-
dir. Bu nedenle her ne kadar literatürde yenidoğan olgu sunum-
ları az olsa da mortalite riskinin yenidoğanlarda yüksek olduğu 
aşikardır. Ülkemiz koşullarında, özellikle kış aylarında emmede 
azalma, uykuya eğilim şikayetleri ile başvuran yenidoğanlarda CO 
maruziyeti akılda tutulmalı, anamnezde sorgulanmalı ve uygun 
yaklaşım sergilenmelidir.
Anahtar Kelimeler: Neonatal, Karbonmonoksit

PS221

YENİDOĞAN DÖNEMİNDE KOROZİF ÖZOFAJİT 

OLGULARIMIZ

 Adil Umut Zübarioğlu,  Ali Bülbül,  Sinan Uslu,  Ömer Güran,  Asiye Nuhoğlu
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Yenidoğan Yoğun Bakım Kliniği, İstanbul

Amaç: Yenidoğan döneminde saptanan özefajitlerin büyük 
çoğunluğu eroziv olup korozif vakalar olgu bildirimi olarak 
nadiren literatürde yer almaktadır. Yenidoğanda korozif özofa-
jit, genellikle korozyon yapabilecek ilaçların yanlışlıkla ve ihmal 
neticesi verilmesi nedeniyle görülmektedir. Morbiditesi yüksek 
olan bir durumdur. Bu çalışmada kliniğimizde takip ettiğimiz ve 
literatürde ilk kez vaka serisi şeklinde ele alınan 3 olguyu sunmayı, 
mevcut tanı ve tedavi olanaklarını tartışmayı amaçladık.

Olgu 1: 21 günlük erkek bebek, yanlışlıkla annesi tarafından 
1 çay kaşığı povidon iyot çözeltisinden içirilme nedeniyle acil 
polikliniğimiz getirildi. Fizik bakısında ve laboratuar bulgula-
rında patoloji tespit edilmeyen hastanın oral alımı kesilip, çocuk 
gastroenteroloji tarafından endoskopisi yapıldı. Özofagus alt uçta 
hiperemi, kardia girişinde yüzeyel ülser (evre 1 özofajit) saptandı. 
Anne sütüyle beslenmeye başlanan hastaya i.v. ranitidin uygulandı. 
1 hafta sonra kontrol endoskopisi normal saptanan bebek taburcu 
edildi. 10. gün bakılan tiroid fonksiyon testleri normal saptandı. 

Olgu 2: Acil polikliniğimize getirilen 23 günlük kız bebeğe, 
ihmal neticesinde babası tarafından D vitamini damlası yerine 
verrutol isimli siğil ilacından 5 damla verildiği öğrenildi. Fizik 
bakısında ağız mukozasında hiperemi dışında patolojik bulguya 
rastlanılmadı. Oral alımı kesilip endoskopisi yapıldı. Ora-bukkal 
mukozada yanık alanları ve mide mukozasında hiperemik alanları 
saptanan hastanın özefagusunda patolojik bulgu izlenmedi. Anne 
sütüyle beslenen hastaya ve i.v. ranitidin tedavisi uygulandı. 1 hafta 
sonraki kontrol endoskopisi normal saptanan hasta taburcu edildi. 

Olgu 3: 22 günlük kız bebek, yanlışlıkla D vitamini damlası 
yerine, alkol borik asit (%3 borik asit, %97 etil alkol) içerikli 
yüzeyel mantar tedavisinde kullanılan ilaçtan 5 damla verilmesi 
nedeniyle yenidoğan polikliniğine getirildi. Fizik muayene ve 
laboratuar tetkikleri (serum etil alkol düzeyi 0 mg/dL) normal 

ve mortalite açısından karşılaştırıldı. Homojen dağılımlı sayısal 
değişkenler student’s t-testi ile, homojen dağılım göstermeyenler 
MWU testi ile karşılaştırıldı. Kategorik değişkenlerin karşılaştı-
rılmasında ile Ki-kare testi kullanıldı. P<0.05 istatistiksel olarak 
anlamlı kabul edildi. 

Bulgular: 32 haftanın altında doğan 295 bebeğin 75’i(%25) 
EMR (+), 220’si (%75) EMR (-) idi. Her iki grup arasında doğum 
ağırlığı, gebelik haftası ve cinsiyet açısından fark yoktu. EMR(- 
) grupta doğum odasında entübasyon ihtiyacının daha fazla 
(%46,8), takibinde klinik seyrin daha kötü olduğu, daha fazla sep-
sis (%37,6) geliştiği, TDP(%12,7), trombosit transfüzyonlarının 
(%24,6) daha çok verildiği görüldü. EMR(+) grupta ise bronko-
pulmoner displazi (BPD)’nin (%22,7) daha fazla olduğu görüldü. 
Çalışmamızda prenatal faktörler karşılaştırıdığında EMR(-) grup-
ta preeklampsi, IUGG gibi prognozu olumsuz etkileyen faktörler 
anlamlı derecede fazla idi. 

Sonuç: EMR prematüreliğe yol açan sebeplerden sadece bir 
tanesidir. Plasental yetmezlik, preeklampsi, preterm eylem diğer 
sık sebepler arasındadır. EMR nedeniyle doğan bebekler erken 
dönem izlemlerinde daha az sorun çıkartırken, BPD bu bebekler-
de daha yüksek oranda görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: EMR, prematürite, morbidite, mortalite
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NEONATAL KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİ

 Adil Umut Zübarioğlu,  Ali Bülbül,  Sinan Uslu,  Ömer Güran,  Ebru Türkoğlu, 
 Asiye Nuhoğlu
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Yenidoğan Yoğun Bakım Kliniği, İstanbul

Karbonmonoksit (CO) zehirlenmesi, özellikle gelişmekte 
olan ülkelerde toplumun ilgisini çeken, çocukluk çağındaki tüm 
zehirlenmelerin %3.9-9.4’üne ve çocukluk çağında zehirlenmeye 
bağlı ölümlerin %58.2-%75’ine neden olan, literatürde çok sayı-
da çalışma olmasına rağmen yenidoğanla ilgili bilgilerin yetersiz 
olduğu bir durumdur. Bu çalışmada yenidoğan yoğun bakım üni-
temizde izlediğimiz CO intoksikasyonu saptanan iki yenidoğan 
vakası literatür bilgileri eşliğinde sunuldu.

Olgu 1: Zamanında, 3300 gr ağırlığında vaginal yolla doğan 
12 günlük erkek hasta ailesi tarafından Çocuk Acil Polikliniğine 
son 6 saattir emmede azalma, uyuklama ve soba zehirlenmesi 
şüphesi ile getirildi. Hipoaktif ve letarjik görünen hastanın vital 
bulguları normaldi, oksijen saturasyonu (SpO2) düzeyleri %95-
98 arasıydı ve tetkiklerinde karboksi hemoglobin (CoHb) düzeyi 
%13,3 saptandı. Hastaya maskeyle %100 konsantrasyonda 5 l/
dk oksijen tedavisi başlandı. 6. saat kontrolünde CoHb düzeyi 
%3,2’ ye geriledi. Oksijen tedavisi kademeli olarak azaltıldı. 
Kontrol CoHb düzeyi %0,9’a gerilemesi üzerine tedavisi kesildi. 
Postnatal 16. gününde genel durumu ve emmesi iyi olan, yapılan 
transfontanel ultrasonografisi (TUSG), kardiyak enzim düzey-
leri ve elektrokardiyografisi (EKG) normal olan hasta poliklinik 
kontrolüne gelmek üzere önerilerle taburcu edildi. 6 aylık kontrol 
muayenelerinde ve tetkiklerinde (MR ve EEG) patolojik bulguya 
rastlanılmadı. 

Olgu 2: Normal vaginal yol ile zamanında problemsiz olarak 
doğan 3 günlük erkek hasta, kömür sobası kullanılan odada annesi-
nin evde baygın bulunması nedeniyle Çocuk Acil Polikliniğimize 
getirildi. Aktivitesi iyi olan ve solunum sıkıntısı dışında vital 
bulguları normal bulunan hastanın, SpO2 oda havasında %95-97 



234

P O S T E R  B İ L D İ R İ L E R

21.  Ulusal  Neonatoloji  Kongresi

Sonuç olarak tromboz saptanan yenidoğan bebeklerde, yakın 
takip yapılması koşuluyla düşük doz rtpa kullanımı etkin ve güve-
nilir gözükmektedir.
Anahtar Kelimeler: plazminojen aktivatörü, tromboz, yenidoğan
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NAZAL İNHALE NİTRİK OKSİT İLE TEDAVİ EDİLEN 

PERSİSTAN PULMONER HİPERTANSİYONLU İKİ 

YENİDOĞAN OLGU

 Şenol Bozdağ1,  Taner Yavuz2,  Şirin Güven1,  Nesrin Özkan1,  Nuran Başoğlu1, 
 İsmail İşlek1

1Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul
2Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, 

İstanbul

Yenidoğanın persistan pulmoner hipertansiyonu (YDPPH) 
görülme sıklığı, canlı doğumda 1-2/1000 olup, yenidoğan 
ünitelerinde yatan hastalarda 1-2/100 olarak bildirilmektedir. 
Yenidoğanın persistan pulmoner hipertansiyonu önemli oranda 
morbidite ve mortaliteye (%10-20) neden olur. Potansiyel risk 
faktörleri prematürite, dismatürite, infeksiyon, mekonyum aspi-
rasyon sendromu, diyabetik anne bebeği (DAB) olması, genetik 
ve yapısal anomalilerdir. Burada YDPPH ve DAB olan iki olgu 
sunularak, YDPPH’da nazal inhale nitrik oksid (iNO) tedavisi-
nin, hastalığın seyrine etkisini vurgulamak amaçlanmıştır.

Olgu 1: Otuz iki yaşındaki annenin 3. gebeliğinden 3. canlı 
doğum olarak 40 haftalık, 5510 gr ağırlığında sezeryanla doğan 
kız bebek, postnatal 1. günde hipoglisemi gelişmesi nedeniyle 
yenidoğan yoğun bakım ünitesine yatırıldı. Öyküde; akraba evlili-
ğinin olmadığı, gebeliğin takipli olduğu ve son trimesterde gestas-
yonel diyabet tanısıyla insülin kullandığı belirlendi. Postnatal 2. 
günde bebekte taşipne gelişti ve hood ile oksijen tedavisi başlandı. 
Üçüncü günde sternum sol üst ve alt bölgelerde 2/6 şiddetinde 
sistolik üfürüm duyuldu. Postnatal 3. gündeki ekokardiyografide 
(EKO) hafif düzeyde asimetrik septal hipertrofi, ciddi pulmoner 
hipertansiyon (PH), geniş PDA ve PFO’nin açık olduğu saptandı. 
İntravenöz prostasiklin (10 ng/kg/dak) ve dobutamin (5 mcg/
kg/dak) infüzyon tedavisi başlandı. Tedavinin 7. gününde yapılan 
EKO’da ciddi PH’nun devam ettiği saptandı. Prostasiklin kesile-
rek, nazal iNO (10 ppm) ve sildenafil (1.5 mg/kg/gün 3 dozda) 
başlandı. Nazal iNO 3 gün uygulandı, EKO’da PDA’nın spontan 
kapandığı ve PH’nun düzeldiği belirlendi. 

Olgu 2: Otuz yaşındaki annenin 6. gebeliğinden 2. canlı 
doğum olarak 36 haftalık, 3900 g ağırlığında sezeryanla başka 
bir merkezde doğan erkek bebek, postnatal 1. günde hipoglisemi 
gelişmesi ve DAB olması nedeniyle yenidoğan yoğun bakım üni-
tesine yatırıldı. Öyküde; akraba evliliği olmadığı, gebeliğin takipli 
olduğu ve son trimesterde gestasyonel diyabet tanısıyla insülin 
kullandığı öğrenildi. Bebeğin ilk fizik bakısında; genel durumu 
orta-kötü, KTA: 148 atım/dk, SS: 58/dk ve sternumun solunda, 
alt bölgede 3/6 sistolik üfürüm saptandı. Ellerinde jitteriness tar-
zında ince tremorları mevcuttu. Kan şekeri kontrol altına alındı. 
EKO’da hafif düzeyde hipertrofi, geniş PDA, küçük sekundum 
tipte ASD, ciddi düzeyde PH mevcuttu. İntravenöz prostasiklin 
(8 ng/kg/dk) ve dobutamin (5 mcg/kg/dk) infüzyonu, oral silde-
nafil (1,5 mg/kg/gün 3 dozda), 3 günlük ibuprofen tedavisi baş-
landı. Kontrol EKO’da PDA’nın kapanmasına rağmen PH’nun 
yüksek devam etmesi nedeniyle prostasiklin kesilerek, nazal iNO 

saptandı. Oral alımı kesilip, endoskopisi yapılan hastada evre 
1 özofajit tespit edildi. Intravenöz ranitidin başlanıp kademeli 
olarak anne sütüyle beslenmeye başlandı. 1 hafta sonra yapılan 
kontrol endoskopisinin normal saptanması üzerine taburcu edildi. 

Tartışma: Yenidoğan döneminde korozif özefajit ile ilgili 
bilgiler korozif madde içeren ilaçların ihmal neticesi verilmesi 
veya Munchausen Sendromu olarak tanımlanan vaka bildirim-
leri ile sınırlıdır. Erken klinik bulgular ile ilerleyici özellikteki 
sekeller korozif ajana, yanık bölgesine ve derecesine bağlı olarak 
değişmektedir. Vakalarımızda korozif maddelerin gastrointestinal 
sistem mukozalarında farklı alanlarda minimal erozif hasara yol 
açtığı tespit edildi. İlaç firmaları tarafından yenidoğan ve çocuk-
luk çağında kullanılan ilaçların erişkinlerden farklı indekse tabi 
olması ve farklı ambalajlarda (renk, şekil ve güvenlikli kapak) üre-
tilmesinin istenmeyen intoksikasyon vakalarının ortaya çıkışını 
engelleyebileceğini düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: yenidoğan, özofajit
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YENİDOĞAN TROMBOZUNUN TEDAVİSİNDE DÜŞÜK 

DOZ REKOMBİNANT DOKU TİPİ PLAZMİNOJEN 

AKTİVATÖRÜNÜN ETKİNLİĞİ

 Yaşar Demirelli1,  Kadir Şerafettin Tekgündüz1,  İbrahim Caner1, 
 Zuhal Keskin Yıldırım3,  Haşim Olgun2,  Mustafa Büyükavcı3,  Naci Ceviz2

1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hast. Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim 

Dalı, Erzurum
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hast. Anabilim Dalı, Çocuk Kardiyoloji 

Bilim Dalı, Erzurum
3Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hast. Anabilim Dalı, Çocuk Onkoloji Bilim 

Dalı, Erzurum

Yenidoğan döneminde girişimsel işlemler başta olmak üzere 
birçok durum tromboz oluşumu ile sonuçlanabilmektedir. 
Özellikle düşük doğum ağırlıklı bebekler katater uygulamaların-
daki artışa bağlı olarak yenidoğan trombozu ile daha sık karşılaş-
maktadır. Rekombinant doku tipi plazminojen aktivatörü (rtpa), 
tromboz tedavisinde etkinliği kanıtlanmış, yenidoğan döneminde 
kullanılan bir preparattır. Burada kliniğimizde tromboz nedeniyle 
düşük doz rtpa kullandığımız hastaların verilerini sunmak istedik.

Hastaların gebelik yaşları ortanca 38 (25-40) hafta arasında, 
doğum ağırlıkları ortanca 2525 (670-3000) gr arasında idi. Üç 
hastada konjenital kalp hastalığı nedeniyle uygulanan arteryel 
kataterizasyona bağlı femoral arterde, 1 hastada umblikal arteryel 
kataterizasyona bağlı bilateral femoral arterde ve 1 hastada braki-
yal artere girişime bağlı radial ve ulnar arterde tromboz gelişirken, 
1 hastada umblikal venöz katatere bağlı sağ atrial trombüs gelişti. 
Hastalara rtpa başlama zamanı ortanca 5 (2-19) gün arasında, 
verilme süresi ortanca 5,5 (4 saat -9 gün) saat arasında değişmekte 
idi. Hastalara rtpa 0,01-0,03 mg/kg/saat doz aralığında verildi. 
Tüm hastalar 2-6 saatlik aralarla doppler usg veya ekokardiyografi 
ile takip edildi. Trombozda düzelme yok ise rtpa infüzyonuna 
devam edildi. Günde iki kez transfontanel USG ile kanama takibi 
yapıldı. Tedaviye cevap 4 saat ile 216 saat arasında idi. Tüm hasta-
larda tromboza bağlı bulgularda düzelme görüldü. Bir hastamızda 
germinal matriks grade 1 kanama gelişti. Diğer hastalarda kanama 
olmadı. İntrakardiak trombüs gelişen hastamızda faktör V Leiden 
heterozigot mutasyonu saptandı. 
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Tedavi başlangıcından 20 gün sonra ferritin düzeylerinde 
düşme, asit miktarında azalma, genel durumda düzelme görüldü 
ve hasta ayaktan takip edilmek üzere taburcu edildi.

Sonuç: Olgumuz, sadece şelasyon ile tedavi edilmiş ve tama-
men iyileşmiş bir NH olgusudur. NH’un hipotroidi ve sekonder 
karnitin eksikliği ile birlikteliği nadir görülen bir kombinasyondur. 

Eks olan monokoryonik ikiz kardeşinin sepsis, karaciğer 
yetmezliği, beyin ödemi, batında asit ile kaybedildiği için biz bu 
kardeşin NH ile kaybedildiğini düşünmekteyiz. 

Literatürde 2005 yılında yayınlanmış dikoryonik ikiz NH 
vakası olmakla beraber, biz olgumuz ile ilk kez monokoryonik ikiz 
gebelikte NH vakasını sekonder karnitin eksikliği ve hipotroidi 
birlikteliğinde bildirmek istiyoruz.
Anahtar Kelimeler: Monokoryonik İkiz Kardeş, Neonatal Hemokromatozis

Şekil 1. Axiyal ağırlıklı görüntülerde pankreasta ve karaciğerde intensite azalması

Tablo 1. olgunun laboratuar bulguları

Normal değer 15. gün 23. gün 35. gün

Bilurubin Total (mg/dL) <0,7 0,4 2,1 1

Bilurubin Direkt (mg/dL) <0,3 0,2 1,1 0,5

Albumin (g/dL) 2.0-3.7 1,9 2,2 4,4

INR 0.8-1.8 3,05 1,87 0,97

ALT / AST (U/L) <55/<40 101/34 75/33 47/23

Ferritin (ng/mL) 22–322 1600 1380 330

AFP (ng/mL) <80 000 299560 - -

Amonyak (mmol/L) 18-72 37,9 - -

Laktat (mg/dl) 4,5-19 3,5 - -

Pruvat (mg/dl) 0,5-1 0,4 - -

fT4 (ng/dl) 0,66-2,36 1,12 0,76 -

TSH (mU/L) 0,7-18 2,84 2,039 -

(20 ppm) uygulandı. Nazal iNO tedavisinin 3. gününde klinik ve 
EKO bulgularının gerilediği saptandı.

Burada sunduğumuz hipoglisemiye ikincil YDPPH gelişen 
DAB olan iki olguyla, konvansiyonel tedaviye cevap vermediği 
halde, nazal iNO uygulaması ile hastalığın sağaltımına nasıl ciddi 
katkıda bulunduğunu vurgulamak istedik.
Anahtar Kelimeler: İnhale nitrik oksid, pulmoner hipertansiyon, yenidoğan

PS224

İKİZLERDE NEONATAL HEMOKROMATOZİS OLGUSU

 Levent Korkmaz1,  Osman Baştuğ1,  Hülya Halis1,  Şeyma Memur1,  Fulya Livciğerci2, 
 Selim Kurtoğlu1

1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan 

Bilim Dalı
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Giriş: Neonatal hemokromatosis (NH) ilk kez 1957’de 
tanımlanmıştır. Patogenezinde en önemli etkenin alloimmün 
reaksiyon olduğu düşünülmektedir.

T2 ağırlıklı MRG‘de çeşitli dokulardaki sinyal azalması şeklin-
de siderozis gösterilebilir. Ekstrahepatik siderozisin gösterilmesi 
ve bunların laboratuar bulgular ile kombinasyonu NH tanısını 
kesinleştirmektedir. 

Medikal tedavi ile tamamen iyileşen olgular da bildirilmekte-
dir. Sonraki hamileliklerde tekrarlama oranı %80’dir.

Vakamızda antioksidan tedavi uygulanarak tedavi edilmiş, 
beraberinde sekonder karnitin eksikliği, hipotroidi bulunan ikiz 
yenidoğan vakası sunulmaktadır.

Vaka: 1830gr 34 haftalık spontan ikiz eşi (monokoryonik) 
olarak sezaryen ile doğan kız hasta. Doğumlarının 7. gününde 
ağızdan kahve rengi sıvı gelmesi, emmeme, aktivitede azalma 
nedenleriyle hastanemize sevk edildiler. 

Karın normalden bombe görünümde, karaciğer kot kenarında 
4-5 cm, sert ele geliyor. Splenomegali yok, traube açık olan hastaya 
sadece bir defa 10cc/kg’dan eritrosit süspansiyonu verildi. 

2350gr doğan İkizi doğumunun 12. gününde hastanemizde 
sepsis, karaciğer yetmezliği, beyin ödemi, batında asit tablosuyla 
eks oldu.

GALT:5.22 U\g hb(>3)
Batın USG: hepatomegali, barsak ansları arasında serbest 

mayi (asit) mevcut.
Abdominal renkli doppler USG: Normal
Batın MRG; karaciğer, pankreasda (figüre-1), kas ve kemikili-

ğinde demir depolanması.
Hastanın INR’si 3’ün üzerindeydi ve yapılan K vitaminine 6 

saat sonra cevap alınamaması nedeniyle akut karaciğer yetmezliği 
düşünüldü (Tablo 1).

Karaciğer biyopsisinde grade 2 demir birikimi, presirotik-siro-
tik değişiklikler ve hemofagositoza rastlanmaması, karaciğer yet-
mezlik tablosu mevcudiyeti, ferritin yüksekliği (tablo-1), MRI’de 
ekstrahepatik (pankreasta) demir birikimi bulunması nedeniyle 
(figür-1) 

TANDEM (μmol/L): Açil karnitin/karnitin analizinde C0 
karnitin (serbest) 2,6 (N:8,5-9), C2 total karnitin 5,8 (N:7,5-8,5) 
düzeyleri düşük. Sekonder karnitin eksikliği ile uyumlu bulundu. 

NH düşünülerek 15. günde kokteyl ve Karnitine tedavisine, 
23. günde L-tiroksin tedavisine başlandı. 
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BT ANJİOGRAFİ İLE AORT KOARKTASYONU TANISI 

ALAN İKİ YENİDOĞAN OLGUSU

 Dilek Kahvecioğlu1,  Suat Fitöz2,  Atila Kılıç1,  Serdar Alan1,  Cem Karadeniz3, 
 Ömer Erdeve1,  Tayfun Uçar3,  Begüm Atasay1,  Ercan Tutar3,  Saadet Arsan1, 
 Semra Atalay1

1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,Neonatoloji 

Bilim Dalı, Ankara
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı,Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı, 

Ankara
3Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk 

Kardiyolojisi Bilim Dalı, Ankara

Giriş: Kalp kateterizasyonu aort koarktasyonunun kesin tanı-
sı için altın standart kabul edilmekle birlikte, bu girişimsel işleme 
bağlı komplikasyon ve yan etkilerin gelişebilmesi, günümüzde üç 
boyutlu BT anjiografi kullanımını aort koarktasyonu tanısı için 
önemli bir yöntem haline getirmiştir. Burada ünitemizde aort 
koarktasyonu tanısında BT anjiografi kullanılan iki olgu sunula-
rak, bu tanısal yaklaşımın yenidoğan uygulamalarındaki yerinin 
tartışılması amaçlanmıştır.

Olgular: Olgu 1; yapılan ekokardiyografide sinus venosus tipi 
atriyal septal defekt (ASD) ve aort koarktasyonu saptanması üze-
rine ünitemize sevk edilmişti. Hastaya 0,05 mcgr/kg/dk dozunda 
prostaglandin E1 infüzyonu başlandı ve balon anjioplasti planlan-
dı. Detaylı anatomik yapının değerlendirilmesi amaçlı üç boyutlu 
BT anjiografi yapılarak; sol subklavian arter distalinde aortada 
ciddi koarktasyon ve sağ atriumda genişleme saptandı (Şekil 1a). 
İnen aorta dar olan segmentine balon dilatasyon yapılmak üzere 
yapılan kalp kateterizasyonu sonucunda kritik aort koarktasyonu, 
minimal prekardiyal sıvı, ASD ve ventriküler septal defekt ( VSD) 
saptandı Anatomik zorluklar nedeniyle balon anjioplasti yapı-
lamayarak postnatal 7. günde düzeltici cerrahi operasyona gön-
derildi. Olgu 2; ekokardiyografisinde aort hipoplazisi saptanan 
prostaglandin E1 infüzyonu başlanan bir günlük bir yenidoğandı. 
Operasyon öncesi anatomik yapının belirlenmesi için yapılan BT 
anjiografide arkus aorta hipoplazisi, sol subclavian arter distalinde 
ileri derecede koarkte segment, pulmoner arterde genişleme ve 6 
mm genişliğinde patent duktus arteriozus (PDA) izlendi. (Şekil 
1b). Hastaya postnatal 15. gününde açık kalp ameliyatı yapılarak 
aort PDA ile ağızlaştırıldı ve pulmoner banding yapıldı.

Tartışma: Aort koarktasyonun tanısının konulmasında tanı 
standartı katater anjiografidir. Bu invaziv işlem için klinik durumu 
stabil olmayan hastalar ve anatomik olarak hipoplastik segmentin 
eşlik ettiği durumlar uygulama güçlüğü yaratmaktadır. Bizim de 
sunduğumuz ilk olguda hipoplastik segment nedeniyle katater 
anjiyografi başarıyla uygulanamamıştır. Bu tip olgularda operas-
yon öncesi çekilen BT anjiyografi anatomik detayın ortaya konul-
masında büyük yarar sağlamaktadır. Ayrıca katater angiografi sıra-
sında tekrarlayan kontrast madde enjeksiyonlarına ihtiyaç duyu-
labilirken BT anjiografi tek bir bolus kontrast madde infüzyonu 
sonrası uygulanabilmektedir. BT anjiografi sırasında ağır sedasyon 
ve genel anestezi gereksiniminin olmaması önemli bir özelliktir. 
Sunduğumuz 2. olguda sınırda bir böbrek yetmezliği olması ve 
klinik durumunun stabil olmaması nedeniyle katater anjiyografi 
yapılamamış ve alternatif olarak BT anjiyografi uygulanmıştır.

Sonuç: Özellikle kardiyak kataterizasyon yapılamayan yeni-
doğan hastalarda veya yaşamı tehdit edebilen komplikasyon 

PS225

GİLBERT SENDROMU VE CRİGLER-NAJJAR 

SENDROMU TİP 1 BİRLİKTELİĞİNİN OLDUĞU UZAMIŞ 

SARILIKLI BİR OLGUDA YENİ BİR MUTASYON

 Duran Yıldız1,  Serdar Alan1,  Atila Kılıç1,  Aytaç Yaman2,  Ömer Erdeve1, 
 Zarife Kuloğlu2,  Begüm Atasay1,  Saadet Arsan1

1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji 

Bilim Dalı
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk 

Gastroenteroloji Bilim Dalı

Crigler-Najjar sendromu (CNS), üridin difosfat glukuronil 
transferaz (UGT) 1A1 enzim eksikliği sonucu, ağır doğumdan 
itibaren hemolitik olmayan indirek hiperbilirubinemi ile karakte-
rize, otozomal resesif kalıtımı gösteren nadir bir hastalıktır. CNS 
sendromu tip I, II ve Gilbert sendromunun (GS) üçü de bilirubin 
UGT enziminin kodlayan gendeki defektler sonucu oluşurlar. 
CNS’den farklı olarak GS’ler hafif ve klinik önemi olmayan sarılık 
ile seyrederler, toplumda sıkça görülürler. Burada, genetik ana-
lizinde yeni mutasyon saptanan ve aynı zamanda genetik olarak 
Gilbert Sendromu tanısı alan bir CNS tip 1 olgusu sunulacaktır. 

Doğum sonrası ilk kez ikinci günde sarılığı fark edilen ve 
üç kez fototerapi ile düzelen patolojik sarılığı olan term olgu 
yaşamının 17. gününde yeniden sarılık yakınması ile hastanemi-
ze getirildi. Karaciğer fonksiyon testleri normal iken 21.3 mg/
dl total bilirubin değeri ile fototerapi amaçlı ünitemize yatırıldı. 
Anne-babanın birinci derece kuzen olduğu ancak ailede daha 
önce ciddi hiperbilirubinemi görülmediği öğrenildi. ABO, Rh ve 
subgrup uygunsuzluğu veya diğer hemolitik sarılık nedenleri ile 
sepsis, dehidratasyon, hipotiroidizm, olası hematomlar gibi diğer 
hastalıklar da dışlandı. Glukoz 6 fosfat dehidrogenaz ve prüvat 
kinaz enzim eksikliği tetkikleri normal idi. Fototerapi ile düşen 
ancak hızla tekrar yükselen total bilirubin nedeniyle fenobarbital 
başlandı, ancak yanıt alınamadı. Olgunun genetik analizinde, 
UGT1A1 geninde ilk defa tanımlanan homozigot c.92T>G 
(p.Leu31Arg) mutasyonu gösterildi. Bu mutasyonun büyük ihti-
malle ‘damaging’ etkisi ile enzimde çalışma sorunu oluşturduğu 
düşünüldü. Ayrıca olgunun UGT 1A1 promotor bölgesinde TA 
genişlemesi homozigot olarak gösterildi, A(TA)7TAA. Böylece 
genetik olarak GS tanısını da aldı. Anne ve babanın her ikisinin 
de bu mutasyon için taşıyıcı olduğu belirlendi. Evde günlük foto-
terapi alan ve en son 9 aylık iken değerlendirilen olgunun mental 
ve motor gelişim basamakları yaşıtları ile uyumlu idi. Nihai tedavi 
için karaciğer transplantasyonu planlanmaktadır.

Bu olgudaki gibi UGT 1A1 genindeki yeni mutasyonların 
tanımlanması, unkonjuge hiperbilirubinemiyle karakterize hasta-
lıkların patogenezini daha iyi anlamamıza yardımcı olduğundan 
önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Crigler-Najjar sendromu, Gilbert sendromu, mutasyon, 
yenisoğan
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FAMİLYAL GLUKOKORTİKOİD EKSİKLİĞİ OLGU 

SUNUMU

 Selma Aktaş,  Yıldız Atalay,  Esra Döger,  Ferit Kulalı,  Ebru Kazancı,  Sezin Ünal, 
 Esin Koç,  Ebru Ergenekon,  Esra Önal,  Canan Türkyılmaz,  İbrahim Hirfanoğlu, 
 Aysun Bideci
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara

Giriş: Familyal glukokortikoid eksikliği, izole glukokortiko-
id eksikliği ile karakterize otozomal resesif geçiş gösteren nadir 
bir hastalıktır. Plazma renin ve aldosteron düzeyi etkilenmez. 
Yenidoğan döneminde ya da daha ileri çocukluk döneminde 
hiperpigmentasyon, hipoglisemi, konvülsiyon, büyüme-gelişme 
geriliği ile bulgu verir.

Olgu: 28 yaşındaki annenin 6. gebeliğinden 3. yaşayan olan, 
38 haftalık 3400 gr kız bebek vajinal yolla doğmuş. İlk olarak 
Kastamonu’da görülen hasta 3. günlükken başlayan hipoglisemi ve 
konvülsiyon nedeni ile 13 günlükken tarafımıza yönlendirildi.İlk 
görüldüğü hastanede fenobarbital başlanmış, çekilen MR’da oksi-
pital lobta infarkt görülmüş. Fizik muayenesinde yaygın hiperpig-
mentasyon, hipotonisite ve yenidoğan reflekslerinde azalma tespit 
edilen hastanın çocuk acile başvuru anında hipoglisemisi vardı. 
Hipoglisemi sırasında bakılan plazma ACTH düzeyi çok yüksek-
ken, kortizol düzeyi tespit edilemeyecek kadar düşük, aldosteron, 
17OH progesteron, elektrolit düzeyi normal aralıktaydı. EEG’si 
kortikal irritabilite olarak raporlandı. Abdomen USG’de adrenal 
bezler normal olarak değerlendirildi. Anamnezde annenin 3 düşü-
ğü olduğu ve anne ile babanın 3. derece akraba oldukları öğrenildi. 
Bu verilerle hastaya izole glukokortikoid eksikliği tanısı koyuldu 
ve steroid tedavisi başlandı, steroid tedavisi sonrasında normogli-
semi sağlandı. Mutasyon analizi gönderildi,sonuç bekleniyor.

Yorum: Yaygın hiperpigmentasyon, konvülsiyon ve hipog-
lisemi varlığında, anamnezde akraba evliliği ve sebebi bilinme-
yen bebek ölümleri varsa familyal glukokortikoid eksikliğinden 
şüphelenilmelidir. 
Anahtar Kelimeler: Hiperpigmentasyon, Hipoglisemi, Konvulziyon, Yenidoğan
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BALIK YAĞI İÇEREN LİPİD EMÜLSİYONLARININ 

İÇERMEYENLERE GÖRE PARENTERAL NUTRİSYON 

İLİŞKİLİ KARACİĞER HASARINI ÖNLEMEKTE 

ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

 Halil Değirmencioğlu1,  Erhan Çalışıcı1,  Mehmet Yekta Öncel1,  Yavuz Yılmaz2, 
 Şerife Suna Oğuz1,  Uğur Dilmen3

1Ankara İli 1. Bölge Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Zekai Tahir Burak Kadın 

Sağlığı ve Eğitim Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği, Ankara
2Ankara İli 1. Bölge Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Zekai Tahir Burak Kadın 

Sağlığı ve Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi, Ankara
3Ankara İli 1. Bölge Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Zekai Tahir Burak Kadın 

Sağlığı ve Eğitim Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği, Ankara; Yıldırım Beyazıt 

Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk sağılığı ve hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

Amaç: Yenidoğan döneminde cerrahi ve parenteral nutrisyon 
(PN) ilişkili kolestaz önemli bir klinik tablodur. Uzun süre bes-
lenememe ve PN bağımlılığı, cerrahi işlem sırasında, öncesinde 
veya işleme bağlı komplikasyonlarla ilişkili kolestaz, mortalite 
ve morbiditeyi arttırmaktadır. Balık yağı içeren lipid emülsiyon 
kullanımının neonatal kolestazın daha hızlı düzelme sağladığı 

olasılığında, operasyon öncesi anatomik yapının ortaya konulması 
için BT anjiografi kolay uygulanabilen tanısal bir yöntemdir.
Anahtar Kelimeler: Aort Koarktasyonu, BT Anjiyografi, Yenidoğan

Sol subklavian arter distalinde aortada ciddi koarktasyon
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KAPİLLER HEMANJİYOMDA PROPRANOLOL TEDAVİSİ: 

OLGU SUNUMU

 Özgül Tunç Akbaş1,  Didem Aliefendioğlu1,  Cihat Şanlı2,  İbrahim Vargel3

1Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı
2Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı
3Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı

Giriş: Hemanjiyom infantlarda sık görülen tümörler ara-
sında olup sıklıkla baş-boyun bölgesinde seyrek olarak da gövde 
ve ekstremitelerde yer alır. Fonksiyon bozukluğuna ve estetik 
problemlere sebep olanlar dışında çoğunlukla tedavi gerekmez. 
Medikal tedavide kortikosteroidler, vinkristin, siklofosfamid, 
interferon alfa ve propranolol kullanılır. Tedavide ilk seçenek 
olarak oral steroidler tercih edilmesine rağmen yan etkileri fazla-
dır. Günümüzde yan etkisi daha az olan propranolol ile oldukça 
basarili sonuçlar elde edilmiştir. Burada sol elinde kapiller heman-
jiyomu olan ve propranolol tedavisiyle ile tamamen gerileyen bir 
olgu sunulmuştur. 

Olgu: 25 yaşındaki annenin ikinci gebeliğinden ikinci yaşa-
yan olarak C/S ile 2680 gr ağırlığında doğan ve konjenital hipo-
tiroidi nedeniyle izlemde olan bebeğin postnatal 18. gününde sol 
el sırtında deriden kabarık vişne renginde hemanjiyom gözlendi. 
Giderek genişleyen ve renginde koyulaşma olan hemanjiyomun 
boyutları bebek 3 aylık olduğunda 4x3 cm’e ulaşmıştı. Diğer fizik 
inceleme ve laboratuvar bulguları normal olan olguya sürtünme 
ile ülserasyon oluşturma riski ve estetik nedenlerle o.5 mg/kg/gün 
dozda oral propranolol tedavisi başlandı. Tedavi süresince prog-
resif olarak gerileme saptanan lezyon 6 aylık tedavi sonrasında ise 
tamamen düzeldi.

Sonuç: Olgumuz yan etkisinin az olması, kolay ulaşılabilme-
si, ucuz olması ve tam düzelme elde edilmesi nedeniyle kapiller 
hemanjiyom tedavisinde propranol tedavisinin önemine dikkat 
çekmek için sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: kapiller hemanjiyom, medikal tedavi, propranolol
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normal sınırlarda olan hastanın akciğer grafisinde kardiyotorasik 
oran %66 olması dışında önemli bir patolojik bulgu saptanmadı. 
Yenidoğanın geçici takipnesi öntanısıyla noninvaziv mekanik 
ventilasyon desteğinde izlenen hastada postnatal 48. saatte sinüs 
taşikardisi gelişti. Ekokardiografik incelemede sol ventrikül sis-
tolik disfonksiyonu, interventriküler septal hipertrofi, 20 mitral 
yetmezlik ve 20 triküspit yetmezlik saptandı. Sinüs taşikardisi 
180-200/dk arasında seyreden ve solunum distresi bulguları artan 
hasta sedatize edilerek entübe edildi. Tansiyon değerleri yaşına 
göre normalin alt sınırında seyreden hastaya dopamin (10mcg/
kg/dk)ve dobutamin (5mcg/kg/dk) infüzyonu başlandı ve titre 
edildi. İzleminde dar ve geniş QRS’li taşikardi gelişmesi üzerine 
inotrop tedavileri kesildi. Medikal tedavi planlandı ancak hemo-
dinamik olarak stabil olmayan hastaya acil senkronize kardiover-
siyon uygulandı. Sinüs ritmine dönen ve taşikardisi gerileyen hasta 
24 saat içinde ekstübe edildi. Kontrol EKO’da kontraksiyonları 
iyi olan ve aritmisi tekrarlamayan hasta postnatal 12.gününde 
taburcu edildi.

Yorum: Diabetik anne bebeklerinin doğum sonrası bakım-
larında kardiyovasküler adaptasyonun sağlandığından emin 
olunmalıdır. Bu bebeklerde değişen oranlarda bildirilen septal 
hipertrofi kalp yetmezliğine yol açabilir. Özellikle inotrop desteği 
gerektiren, hemodinamik açıdan stabil olmayan vakaların yakın 
izlemi ve aritmi açısından takibi önem arz etmektedir. Bu vaka 
literatürde diabetik anne bebeklerinde görülen nadir bir komp-
likasyon olan kalp yetmezliği ile birlikte aritmi gelişmesi nedeni 
ile sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Diabetik anne bebeği, aritmi

PS231

UZAMIŞ PROSTAGLANDİN E1 KULLANIMI VE VENÖZ 

STAZA İKİNCİL JENERALİZE PERİOST REAKSİYONU VE 

YUMUŞAK DOKU ŞİŞLİĞİ

 Serdar Alan1,  Tayfun Uçar2,  Ömer Erdeve1,  Begüm Atasay1,  Saadet Arsan1, 
 Semra Atalay2

1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji 

Bilim Dalı
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk 

Kardiyoloji Bilim Dalı

Prostaglandin E1 (PGE1), siyanotik konjenital kalp hastalık-
larında, asıl tedavi olan cerrahiye kadar, kısa süreli duktus açıklığı-
nın sağlanması için kullanılan birinci tercih ilaçtır. Özellikle bazı 
klinik durumlarda, nadiren PGE1’in uzun kullanımı gerekebilir. 
Burada, pulmoner atrezi tanısı alan bir yenidoğanda, uzun süre 
PGE1 kullanımı ve venöz staza bağlı gelişen ağır yumuşak doku 
şişliği ve jeneralize periost reaksiyonu olgusu sunularak literatür 
verisi tartışılacaktır.

Yaşamının ilk gününde siyanoz ve mezokardiyak ve ikin-
ci interkostal bölgede 3/6 sistolik üfürüm tespit edilen term 
hastanın ekokardiyografik değerlendirmesinde pulmoner atrezi, 
ventriküler septal defekt ve sağdan sola şantı olan patent duktus 
arteriozus tespit edildi. PGE1 tedavisi başlandı. Yaşamının 2. 
gününde sağ pulmoner arter ile subklavian ven arasına modifiye 
Blalock-Taussing şant konuldu. Ancak takılan şant tromboze 
olduğu için PGE1 tedavisine devam edildi. İkinci kez yapılan şant 
operasyonu sonra, etkili heparinizasyona karşın, yeniden trombüs 
oluştu. Trombofili paremetreleri normal sınırlarda bulundu. Olgu 

gösterilmiştir. balık yağı içeren lipid emülsiyonu kullanımının 
kolestaz üzerine etkilerini araştırmaktır. Bu amaçla cerrahi prob-
lem nedeniyle beslenemeyen ya da beslenmesine ara verilen hasta-
larda orta zincirli trigliserid ile birlikte balık yağıda içeren (30g/l) 
SMOFlipid emülsiyonun veya standart (%20, uzun ve orta zincirli 
trigliserid içeren soya fasülyesi yağı bazlı) lipid kullanımı etkilerini 
kolestaz ve mortalite üzerine etkilerini araştırmayı planladık. 

Gereç-Yöntem: Ocak 2011 – Şubat 2012 tarihleri arasında 
cerrahi işlem uygulanan, PN ile beslenen ve SMOF lipid veya 
standart lipid emülsiyonu kullanılan hastaların dosyaları retros-
pektif incelendi. Hastaların demografik özellikleri, risk faktörleri 
kaydedildi. Hastalar parenteral nütrisyon tedavisinde kullanılan 
lipid emülsiyonuna göre gruplandırıldı.

Bulgular: Her iki grup [grup I(standart lipid) n= 11, grup II 
(SMOF lipid) n= 13] arasında gebelik haftaları (grup I= 36 ± 4,3 
hf, grup II= 30,3±3,4) ve doğum ağırlıkları (grup I= 2395±635 
gr, grup II= 1404 ±670 gr) dışındaki demografik özellikleri ve risk 
faktörleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı. 
Kolestaz açısından yapılan istatistiksel değerlendirmede kolestaz 
süresi ve tedavisi arasında gruplar arası farklılık saptanmadı. 
SMOF lipid kullananlarda sepsis sayısı diğer gruptan daha fazla 
bulundu (p= 0,003). Her iki grup arasında mortalite açısından 
istatistiksel farklılık yoktu (p=0,386). 

Sonuç: Çalışmada değerlendirmeye alınan hastalar arasında 
SMOF ya da standart lipid emülsiyonu kullanımının kolestaz 
gelişimini önlemek açısından bir farklılık oluşturmadığını tespit 
ettik. Ancak örneklem grubunun küçük olması ve retrospektif 
dizayn bu çalışmanın sınırlayıcı faktörleridir. Daha geniş serilerle 
yapılacak çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: yenidoğan, parenteral nutrisyon, kolestaz
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DİABETİK ANNE BEBEĞİNDE NADİR GELİŞEN BİR 

KOMPLİKASYON: VENTRİKÜLER TAŞİKARDİ

 Meltem Koyuncu Arslan1,  Özgür Kızılca2,  Burçin İşcan1,  Ali Haydar Sever1, 
 Mustafa Kır2,  Nuray Duman1,  Abdullah Kumral1,  Hasan Özkan1

1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yenidoğan Bilim Dalı, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediyatrik Kardiyoloji Bilim Dalı, İzmir

Giriş: Perinatal bakım alandaki gelişmelere rağmen diabetik 
anne bebekleri; preterm eylem, makrozomi, asfiksi, solunum 
sıkıntısı, polisitemi, hipertrofik kardiyomyopati ve konjenital 
anomaliler gibi fizyolojik-metabolik ve konjenital anomaliler için 
risk altındadır. Diabetik anne bebeklerinde özellikle ilk trimester-
de saptanan yüksek maternal HbA1c düzeyleriyle ilişkili olarak 
%30 oranında kardiyak malformasyon eşlik eder. Bu bebeklerde 
saptanan asimetrik septal hipertrofi oranları ise literatürde %25-
75 arasında bildirilmektedir. Geçici hipertrofik subaortik stenoza 
neden olabilen septal hipertrofi genellikle 4 ay içerisinde spontan 
düzelir. Ancak hiperinsülinemi etkisiyle septal hipertrofi ve dola-
yısıyla meydana gelen çıkış yolu obstruksiyonları nedeniyle bu 
bebeklerde konjestif kalp yetmezliği bulguları gelişebilir.

Olgu: 39 yaşında G5P4A1 tip 2 DM tanısı olan gebelik 
süresince insülin kullanan ancak kan şekerleri regüle seyretmeyen 
anneden 38.gestasyon haftasında C/S ile 4470gr. olarak doğan 
term erkek bebek doğum sonrası oksijen ihtiyacının olması üze-
rine yenidoğan ünitesine alındı. Kord kanından gönderilen labo-
ratuvar tetkiklerinde enfeksiyon lehine bulgusu olmayan, kan gazı 
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yarattığı inferior vena kava basısına bağlı dolaşım problemleri 
ve basıya bağlı pulmoner, renal, gastrointestinal sorunlar ile yay-
gın damar içi pıhtılaşma bozukluğuna bağlı ortaya çıkmaktadır. 
Burada, masif hepatomegali ile başvuran ve inferior vena cava 
sendromunun eşlik ettiği NB tanısı alan bir yenidoğan sunularak 
bu çok nadir durum tartışılmaktadır.

Yaşamının 6. günü batın şişliği fark edilerek başka bir hasta-
neye götürülen term olgunun batın muayenesinde, tüm üst karın 
bölgesini kaplayan kitle tespit ediliyor (Şekil 1a). Tam kan sayımı 
ve böbrek fonksiyonları normal sınırlarda saptanıyor. Bilgisayarlı 
batın tomografisinde, sağ adrenalde 4.8x3.6 cm kontrast madde 
tutmayan kitle ve hepatomegali görülüyor (Şekil 1b). Serum 
nöron spesifik enolaz düzeyi 60 ng/ml (N: <10), alfa feto protein 
düzeyi 22754 ng/ml (N: 0-9) ve idrar vanilmandelik asit ve serum 
ferritin düzeyleri sırasıyla, 5718 mg/gün (N: 0.5-2) ve 531 ng/
ml (N: 24-336) bulunuyor. Kemik iliği incelemesinde patolojik 
bulgu gözlenmiyor. Olguya 18. gününde yapılan batın ultrasonog-
rafisinde inferior vena cava akımında basıya bağlı azalma gözleni-
yor. Hasta nöroblastom ve karaciğer metastazı tanılarıyla kemo-
terapi amaçlı ünitemize sevk ediliyor. Olguya yaşamın 20-23. 
günleri arası modifiye VEC protokolü (Vinkristin, Etoposid, 
Karboplatin) tedavisi başlandı. Kemoterapiye yanıtsız olan olgu 
klinik durumunun kötüleşmesi, vücut alt yarısında belirginleşen 
dolaşım bozukluğıu ve ödemin gözlenmesi ve solunumunu ancak 
yüksek frekanslı ventilasyon ile idare edebilir duruma gelmesi 
nedenleriyle cerrahiye alındı. Çıkarılan tümör dokusu nöroblas-
tom olarak tanı aldı, karaciğerde metastaz tespit edildi, tümör 
dokusundan çalışılan MYC-N amplifikasyonu <3 kopya idi. 
Cerrahi sırasında inferior vena kava basısı direk gözlendi (Şekil 
1c), sonrasında hipotansif şok ve yaygın damar içi pıhtılaşma 
sorunları ile 2 saat içinde olgu kaybedildi.

Çocukluk döneminde NB ile ilişkili karaciğer metastazı son-
rası inferior vena cava sendromu bildirilse de yenidoğanlar için 
bu durum oldukça nadirdir. Tedavi, ‘bekle ve gör’ seçeneğinden 
hepatik arter embolizasyonuna, kemoterapiden cerrahiye kadar 
farklılıklar içermektedir. Ancak yenidoğan evre 4S nöroblastomlu 
hastalara yaklaşımda fikir birliği yoktur.
Anahtar Kelimeler: Konjenital nöroblastom, inferior vena kava sendromu, 
yenidoğan

Konjenital Nöroblastom

Şekil 1A: Batının distandü görünümü. B: Batın bilgisayarlı tomografisinde, kitle 
ve büyük hepatomegali. C: İntraoperatif kitle ve karaciğerin görünümü.
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KONJENİTAL TÜBERKÜLOZ OLGUSU

 Dilek Yavuzcan Öztürk,  Ebru Yalın İmamoğlu,  Tuğba Gürsoy,  Güner Karatekin, 
 Hüsnü Fahri Ovalı
Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Konjenital tüberküloz nadir görülür fakat mortalitesi %44’ün 
üzerinde seyredebildiği için önemlidir. Konjenital tüberküloz 
vakalarında basil 2 yolla bebeğe geçebilir. Transplasental yolla 

128 gün aralıksız, 0.01-0.07 mcg/kg/d aralığında PGE1 infüz-
yonu almak zorunda kaldı. Almış olduğu toplam doz 14 mg ve 
ortalama günde 118 mcg idi. Yaşamının 44. günü olguda bilateral 
alt ekstremitelerde belirgin ağrı ve ısı artışının eşlik ettiği şişlik 
farkedildi. Her iki pretibial bölge sert ve gergindi. Akut faz belir-
teçleri geniş spektrumlu antibiyotiğe karşın yüksek olduğu için 
osteomiyelitten şüphelenildi. Uzun kemik grafilerinde simetrik 
olarak belirgin periost reaksiyonu ve diyafiz kalınlaşması görüldü 
(Şekil). 18F-FDG tüm vücut pozitron emisyon tomografisi ile 
osteomiyelit dışlandı. Alkalen fosfataz (644 U/l; N: 150-420) 
dışında serum kalsiyum, fosfor ve karaciğer fonksiyon testleri 
normal sınırlarda idi. Olgunun ve annesinin sifiliz serolojisi 
negatif bulundu. Yaşamının 52. gününde duktus arteriozusa stent 
konulması amacıyla yapılan anjiografide iliyak ve femoral venlerde 
tromboz saptanması nedeniyle başarısız oldu. Antikoagülan teda-
vi ve rekanalizasyon sonrası yaşamının 119. günüde anjiyografi ile 
duktus arteriozusa stent konuldu. Stent sonrası PGE1 infüzyonu 
azaltılarak kesildi. Olgu 132. günde taburcu edildi. 

PGE1 infüzyonu ile ilişkili kortikal kalınlaşma veya periost 
reaksiyonu nadir olsa da toplam doz ve süre ile doğru orantılıdır. 
Olgumuzda bu kadar ağır periost reaksiyonu ve yumuşak doku 
şişliği olması venöz stazın ek katkısı nedeniyle olabilir.
Anahtar Kelimeler: Siyanotik konjenital kalp hastalığı, yenidoğan, prostoglan-
din E1

Alt Ekstremite Grafisi

Şekil 1. Yaşamın 39. gününde, uzun kemiklerde belirgin kortikal kalınlaşma.

PS232

MASİF HEPATOMEGALİYE BAĞLI İNFERİOR VENA 

CAVA SENDROMU OLAN NEONATAL NÖROBLASTOM 

OLGUSU

 Serdar Alan1,  Ufuk Çakır1,  Dilek Kahvecioğlu1,  Zülfikar Gördü2,  Ömer Erdeve1, 
 Hande Dinçaslan2,  Begüm Atasay1,  Serdar Beken3,  Gülsan Yavuz1,  Saadet Arsan1

1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji 

Bilim Dalı
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk 

Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı
3Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi, Neonatoloji Bilim Dalı

Nöroblastom (NB) biyolojik ve klinik davranış olarak çok 
fazla heterojendir. İki ayın altıdaki evre 4S nöroblastomlu bebek-
ler, 3-12 aylık bebekler ile karşılaştırıldıklarında daha kötü prog-
noza sahiptirler. Kötü sonuçlar çok büyük hepatomegalinin 
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epizodik flaşing, bulantı, kusma, diyare, abdominal ağrı, taşikardi, 
senkop, hipotansiyon, dispne, vizing gibi semptomlar gözlenebilir. 
Burada doğumdan itibaren bulgu veren bir olgu sunulmuştur. 

Olgu: 37 yaşındaki annenin 5. gebeliğinden NSVY ile 3800 
gr olarak doğan erkek hasta doğumda vücudunda yaygın dökün-
tülerinin olması üzerine kliniğimize yönlendirildi. Öz ve soy 
geçmişinde özellik tespit edilmedi. Fizik muayenesinde saçlı deri 
dahil tüm vücutta en büyüğü 3 cm boyutlarında yer yer veziko-
büllöz makülo-papüler hiperpigmente lezyonlar gözlendi. Diğer 
sistemler doğaldı. Laboratuar incelemelerinde ve periferik yay-
masında patoloji tespit edilmedi. Hastaya cilt biyopsisi yapıldı ve 
Toluidin mavisi ile yapılan boyamada dermisde, hücre stoplazma-
larında metakromatik bol granül bulunan mast hücreleri saptandı 
ve ürtikerya pigmentoza olarak rapor edildi. Sistemik mastositoza 
yönelik yapılan tetkiklerde patoloji tespit edilmedi. Hastaya oral 
ketotifen ve lokal lezyonları için düşük potensli steroidli krem 
başlandı. İzlemde annesi ile temas ettikçe vücudunda yaygın 
flaşing gözlendi ancak sistemik semptom gelişmedi. Anneye geli-
şebilecek anjiyoödem ve anafilaksi durumunda uygulamak üzere 
adrenalin kullanımı eğitimi verilerek taburcu edildi. 

Tartışma: Deri mastositozu nadir, sıklıkla sporadik olarak 
görülen bir hastalıktır ve ÜP mastositozlarının %58,4-90’ını 
oluşturur. Enfeksiyonlar, metabolik nedenler, toksinler, aspirin 
duyarlılığı yada hamam böceği ısırmalarının ÜP’ya yol açtığı rapor 
edilmiştir. Ağır mastositozlu hastalarda sık görülmekle birlikte, 
anormal mast hücre birikimi olan ÜP’li hastalarda fizik stresler 
sonucu histamin, heparin ve prostaglandinler açığa çıkıp flaşing, 
hipotansiyon, senkop ve şok görülebilmektedir. Bizim hastamızda 
annesi ile hemen her temastan sonra flaşing görüldü. ÜP‘lı hasta-
larda pubertede %50 oranında spontan remisyon görülür. Mast 
hücrelerinin cilt dışında depolanması ile görülen ve mastositozlu 
hastaların %5-10’unu oluşturan sistemik mastositoz, çocuklarda 
erişkinlerden çok daha nadirdir. Asemptomatik kemik lezyonları 
radyolojik olarak osteoporotik veya osteosklerotik alanlar şek-
linde görülebilir. GİS tutulumunda hepatosplenomegali, diyare, 
steatore ve peptik ülser gelişebilir. Anemi, lökositoz, eozinofili 
sistemik mastositozlu hastaların 1/3’ünde saptanabilir. Yenidoğan 
cilt lezyonlarının sık görüldüğü bir dönem olup, ayırıcı tanıda ÜP 
da akılda tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Ürtikerya Pigmentoza, Mastositozis, Yenidoğan
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YENİDOĞAN DÖNEMİNDE KARACİĞERDE 

SUBKAPSÜLER HEMATOM İLE PREZENTE OLAN 

HEMOFİLİ A OLGUSU

 Sara Sürmeli Erol1,  Banu Aydın1,  Dilek Dilli1,  Barış Malbora2,  Serdar Beken1, 
 Ayşegül Zenciroğlu1,  Nurullah Okumuş1

1Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Yenidoğan Kliniği
2Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Pediatrik Hematoloji Kliniği

Giriş: Karaciğerde hematom yenidoğanlarda çok nadir görü-
len bir durumdur. Travma, koagülopati, hipoksi, sepsis, preek-
lampsi ve maternal ilaç kullanımı gibi durumlara bağlı olarak 
ortaya çıkar. Hemofili A’da yenidoğanlarda en sık kanama şekli 
spontan intrakraniyel kanamalar iken diğer major organlara spon-
tan kanama oldukça nadirdir. 

enfekte anneden fetusa geçerek ikincil hematojen yayılım ile kara-
ciğerde primer kompleks oluşturabilir ya da enfekte amniyotik 
sıvının aspirasyonu sonucu akciğerlerde veya gastrointestinal sis-
temde primer odak meydana getirebilir. Konjenital tüberkülozda 
karaciğer ve akciğerler en sık tutulan organlardır. Bu vaka tüber-
küloz insidansının tekrar arttığı günümüzde bu duruma dikkat 
çekmek için sunuldu. 

Olgu Sunumu: 26 yaşındaki annenin 1. gebeliğinden 1. yaşa-
yan, 26 haftalık ve 940 gram olarak plasenta dekolmanı nedeniyle 
C/S ile doğurtulan erkek bebek prematürite, milier tüberkülozlu 
(tbc) ve erken membrane rüptürlü anne bebeği, tanılarıyla yatırıl-
dı. Prenatal öyküsünden annenin mikroenjeksiyon ile gebekaldığı, 
gebeliğinin 16. haftasında milier tbc tanısıyla dörtlü antitüberkü-
loz tedavi başlandığı öğrenildi. Bebeğin fizik muayenesinde hafif 
solunum sıkıntısı dışında özellik saptanmadı. Nazal CPAP’ta 
izleme alındı. AMS (açlık mide suyu), BOS, idrar örneklerin-
den mikobakteri kültürü gönderildi. Yapılan batın ultrasonunda 
özellik saptanmadı. Annede aktif tüberküloz olduğundan bebeğe 
izoniazid profilaksisi, EMR’si olduğu için antibiyoterapi başlandı. 
5 gün nazal CPAP’ta izlendikten sonra hooda alındı. 14. günde 
PPD yapıldı negatif bulundu. Stabil seyreden hasta postnatal 
21. gününde solunum sıkıntısı nedeniyle entübe edildi. Çekilen 
akciğer grafisinde yaygın retikülonodüler infiltrasyon saptandı. 
DTA, BOS ve kan kültürleri gönderilerek vankomisin, merope-
nem tedavisi başlandı. Viral enfeksiyon açısından RSV antijeni 
gönderildi negatif bulundu. Annesinde prenatal tüberküloz olan 
hastada akciğer grafisinde milier görünümünün olması, batın 
ultrasonunda karaciğerde kalsifiye odaklar görülmesi bakteriyel 
pnömoni tedavisine yanıt alınaması nedeniyle tüberküloz kültür-
leri tekrar gönderilerek 3’lü (izoniazid+ rifampisin+pirazinamid) 
tedavi başlandı. Hastanın DTA örneklerinde ARB saptanamadı. 
Gönderilen tüm kültürler negatif geldi. İdrardan gönderilen PCR 
negatif geldi. Halen tedavisi devam eden hasta ventilatöre bağlı 
HFO modunda izlenmeye devam etmektedir.

Sonuç: Gebeliğinde tüberküloz tanısı alan annelerin bebekle-
rinde akciğer bulguları postnatal üçüncü haftada ortaya çıkabilir. 
Anneye gebeliğinde tedavi ve bebeğe doğumdan hemen sonra 
profilaksi başlansa bile bebek akciğer bulguları açısından takip 
edilmelidir.
Anahtar Kelimeler: konjenital tüberküloz

PS234

DOĞUMDA ORTAYA ÇIKAN ÜRTİKERYA PİGMENTOZA 

OLGUSU

 Murat Konak1,  Nuriye Tarakçı1,  Munise Daye2,  Hatice Toy3,  Rahmi Örs1

1Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Neonatoloji Bilim Dalı
2Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Dermatoloji Bilim Dalı
3Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Patoloji Bilim Dalı

Mastositozis lokal ve sistemik mast hücre birikimi için kul-
lanılan bir terimdir. Bu hastalığın deri bulgularına ürtikerya 
pigmentoza(ÜP) denir. Deri mastositozu klinik olarak üç gruba 
ayrılır. ÜP (ensık), mastositom ve diffüz deri mastositozudur. 
Mastositozisin başlangıcı tüm vakaların %55’inde 0- 2 yaş ara-
sındadır. Özellikle infantlarda büllöz erüpsiyonlar görülebilir. 
Vezikül ve bül hastalığın ilk işareti olabilir. Sistemik tutulum 
adult başlangıç gösteren hastalarda daha sık görülür. Ancak siste-
mik tutulum olmaksızın mast hücre mediatörlerine bağlı kaşıntı, 
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Hastaya beta blokör başlandı. RDS tablosu düzelen hastanın 
takipleri sırasında etyolojisi bulunamayan ateşleri oldu. İmmun 
yetmezlik açısından incelendiğinde C4: %22 (33-55) olarak yaşı-
na göre düşük saptandı. Antibiyotik baskısı altında olan hastanın 
alınan kültürlerinde üreme saptanmadı. Beta blokör tedavisine 
devam edilen hastada uzun QT ile birlikte sindaktilinin olması, 
immün yetmezliğin eşlik etmesi Timothy sendromunu düşündür-
dü. Tanıyı kesinleştirmek için yapılan mutasyon çalışmalarının 
sonucu beklenmektedir.

Sonuç: Timothy sendromu nadir bir hastalık olup ilk kez 
Splawski ve arkadaşları tarafından tanımlanmıştır. Kardiak aritmi, 
sindaktili, immün yetmezlik, aralıklı hipoglisemi, hipotoni, men-
tal retardasyon, nöbet ve otizm gibi nörolojik tutulumla beraber 
olabilir. Tip 1 (klasik) ve aynı genin transkript varyantındaki 
mutasyondan kaynaklanan tip 2 olmak üzere iki tiptir. Prognozu 
kötü olup ortalama yaşam 2.5 yıldır. Ölümün en sık nedeni 
aritmilerdir.
Anahtar Kelimeler: uzun QT, Timothy sendromu

PS237

YENİDOĞANIN ENDER BİR ONKOLOJİK SORUNU: 

İNTRAKRANYAL MALİGN DEV HÜCRELİ KEMİK TÜMÖRÜ

 Özgür Olukman1,  Bengü Demirağ2,  Şebnem Çalkavur1,  Yöntem Yaman2, 
 Fatma Kaya Kılıç1,  Tuncer Turhan3,  Başak Doğanavşargil Yakut4,  Canan Vergin2, 
 Sertaç Arslanoğlu1

1Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan 

Kliniği, İzmir
2Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk 

Hematoloji-Onkoloji Kliniği, İzmir
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirurji Anabilim Dalı, İzmir
4Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İzmir

Giriş-Amaç: Çocukluk çağında kemiğin dev hücreli tümörü 
genellikle uzun kemiklerin epifiz bölgesinde ortaya çıkan, sıklık-
la benign fakat lokal agresif seyir gösteren, ender rastlanan bir 
tümördür. Nadiren kraniyal yerleşimli olabilen bu tümörde en çok 
sfenoid ve temporal kemik tutulumları görülür. Cerrahi olarak 
çıkarılamadığı durumlarda kemoterapi ve/veya radyoterapi, inter-
feron ve son yıllarda osteoklast diferansiyasyonu üzerinden etkili 
ajanlar da kullanılabilir.

Olgu: 24 yaşındaki annenin, ikinci gebeliğinden, sezaryen 
doğumla, 40. gestasyon haftasında, 3600 gram doğan erkek 
olgu postnatal 3. gününde solunum sıkıntısı, emmede azalma, 
kusma, morarma yakınmalarıyla kliniğimize yatırıldı. Antenatal 
öyküsünde ve soy geçmişinde özellik olmayan olgunun geliş fizik 
muayenesi hafif tonus azalması dışında olağandı. Çekilen akciğer 
grafisinde özellik olmayan hastanın kan gazları normal sınırlarda, 
infeksiyon kriterleri negatifti. Ekokardiyografik değerlendirmede 
patent foramen ovale dışında patolojik bulguya rastlanmadı. 
İzleminde birkaç kez satürasyon düşüklüğü ve bradikardinin 
eşlik ettiği apne epizodları gözlenen hastanın olası intrakranyal 
patolojilere yönelik çekilen transfontanel ultrasonografisinde pos-
terior fossada şüpheli tümoral kitleye rastlandı. Kranyal manyetik 
rezonans görüntülemede ise posterior fossada, solda ekstraaksiyel 
yerleşimli, serebellum ve beyin sapına bası etkisi oluşturan, 4x3 cm 
boyutunda, solid tümoral kitle varlığı doğrulandı. Postnatal 18 
günlükken beyin cerrahisine nakil verilen olguya lezyonun lokali-
zasyonu nedeniyle ancak biyopsi düzeyinde cerrahi uygulanabildi 
ve histopatolojik incelemesi kemiğin malign dev hücreli tümörü 

Vaka: Dış merkezde 39. gebelik haftasında spontan vajinal yol 
ile 3025 gram ağırlığında doğan erkek bebek postnatal 18. saatin-
de kitle saptanması nedeniyle hastanemize sevk edildi. Epikrizden, 
hastada doğumdan sonra bakılan hemoglobin (Hb) değerinin 18 
g/dl’den postnatal 12. saatte 10 g/dl’ye düştüğü, batın distansiyo-
nu gelişmesi nedeniyle yapılan abdomen ultrasonografide (USG) 
karaciğerde kitle saptandığı öğrenildi. Yenidoğan yoğun bakım 
ünitesine kabulünde genel durumu bozuk ve şok tablosunda olan 
hasta entübe edilerek mekanik ventilatöre bağlandı. Laboratuar 
tetkiklerinde Hb:8.5 g/dl, Hct:%24.8, lökosit:15000/mm3, trom-
bosit:117000/mm3, direkt coombs testi negatif, PT:18 sn, aPTT: 
81 sn, INR:1.6, fibrinojen:95 mg/dl saptandı. Abdomen USG’de 
karaciğer sağ lob posterior segmentinde 40x30 mm boyutunda 
kistik alanlar içeren heterojen hafif ekojen solid lezyon izlendi. 
Doppler USG’de karaciğerdeki lezyonda vaskülarite saptanmadı 
ve bulgular hematom lehine değerlendirildi. Ayrıca lezyon kom-
şuluğundaki morrison aralığında da yoğun septasyon ve kistik 
görünüm içeren 30x10 mm boyutunda hematom, batında yaygın 
komplike asit ve bilateral skrotal kesede 20x25 mm boyutunda 
ekojenik formasyon almış hematom görüldü. Transfontanel USG 
normaldi. Kanama diyatezi açısından gönderilen tetkiklerinde; 
Faktör VIII düzeyi: %6 (50-150), Faktör IX düzeyi:%54 (50-
150), Faktör VII düzeyi:%23 (50-150), Faktör V düzeyi:%28 
(50-150), vWF antijeni:%115 (60-150), Protein C düzeyi:%25 
(15-120), Protein S düzeyi:%31 (15-120) idi. Hastaya Hemofili 
A tanısı ile 50 IU/kg/gün faktör VIII başlandı. İzlemde genel 
durumu iyileşen ve hematom boyutlarında küçülme gözlenen 
hasta postnatal 18. gününde ayaktan faktör VIII tedavisine devam 
etmek üzere taburcu edildi. 

Tartışma: Hemofili A yenidoğan döneminde nadir olmakla 
birlikte ciddi organ kanamalarıyla bulgu verebilir. Çok nadir bir 
durum olan karaciğer hematomu varlığında akla hemofili A da 
gelmeli, bu açıdan gerekli tetkikler yapılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, hematom, hemofili A
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TİMOTHY SENDROMU

 Nuriye Tarakçı1,  Murat Konak1,  Rahmi Örs1,  Rafaella Bloise2

1Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Neonatoloji Bilim Dalı, Konya
2University of Pavia, Pavia,İtalya

Giriş: Timothy Sendromu(TS) multiple organ disfonksiyonu 
ile seyreden nadir konjenital ritm bozukluğudur. Otozomal domi-
nant geçişli olup klinik olarak uzun QT sendromu ve sindaktili ile 
karakterizedir. Ayrıca konjenital kalp hastalıkları, immun yetmez-
lik ve otizm de eşlik edebilmektedir. Tanı klinik ve CaV1.2 genin-
de CACNA1C de bilinen üç mutasyondan birinin varlığında 
konulmaktadır. Literatürde genetik olarak tanı almış ender vaka 
olması nedeni ile olgumuzu sunduk. 

Olgu: Prenatal fetal bradikardi tespit edilmesi üzerine 31 
haftalıkken sezaryen ile doğan bebek premature ve bradikardi 
nedeni ile kliniğe yatırıldı. Fizik muayenesinde vücut ağırlığı: 
2000gr, BÇ:31cm, KTA: 86/dk, TA: 47/26 mm/hg olan hasta-
nın her iki el 3 ve 4. parmaklarda sindaktili, düşük kulak, solunum 
sıkıntısı dışında patolojiye rastlanmadı. Entübe edilerek mekanik 
ventilatöre bağlandı. Bradikardinin devam etmesi üzerine çekilen 
EKG’ sinde QT intervalinin uzadığı (QTc 0.65ms) görüldü. EKO 
da patent foramen ovale dışında yapısal anomali gözlenmedi. 
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yaygın organizasyon bulgusu tespit edildi. İzlemde genel durumu 
stabil olan hasta ayaktan takibe alınarak taburcu edildi. 

Sonuç ve Tartışma: Term bebeklerde prematüre retinopa-
tisini taklit eden retinopati oldukça nadirdir ve sıklıkla ailesel 
veya sadece göz bulgularıyla karakterize sendromlarla birliktedir. 
Oksidatif strese maruz kalmamış veya ailesel retinal patolojileri 
olmayan term bebeklerde retinopati sıklıkla eslik eden kranial 
patolojilerle birliktedir ve intrauterin dönemdeki intrakranial 
patolojinin retinal maturasyonun duraksamasına sebep olduğu ve 
kan oksijen düzeyinin bu nedenle rölatif yüksek gelip retinopatiye 
yol açtığı bildirilmiştir. Burada intrakranial kalsifikasyon, mik-
rosefali, korpus kallozum atrofisiyle birlikte, evre 2-3 retinopati 
saptanan term bebek nadir olması nedeniyle sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: intrakranial kalsifikasyon, mikrosefali, prematüre retinopa-
tisi, term bebek

PS239

YENİDOĞANDA YAKIN BOĞULMAYA BAĞLI GELİŞEN 

AKUT RESPİRATUVAR DİSTRES SENDROMUNDA 

SÜRFAKTAN KULLANIMI: OLGU SUNUMU

 Nurdan Fettah,  Dilek Dilli,  Serdar Beken,  Aysegul Zenciroğlu,  Nurullah Okumuş
Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Giriş: Yakın boğulma, kaza eseri su veya başka bir sıvıya batma 
olayından kurtarılan bir kişinin 24 saat sonra sağ kalması olarak 
tanımlanır. Yakın boğulmaya bağlı ani veya sinsi bir şekilde akut res-
piratuvar distres sendromu (ARDS) gelişebilir. ARDS hipoksemi, 
azalmış akciğer kompliyansı ve pulmoner ödem ile karakterizedir. 

Sürfaktan, prematürelerde RDS tedavisinde yaygın olarak kul-
lanılan terapötik bir ajandır. Bununla birlikte ARDS, aspirasyon, 
travma ve sepsise bağlı gelişen akciğer hasarında da kullanılabil-
mektedir. Erişkin ve çocuklarda suda yakın boğulma sonrası geli-
şen ciddi ARDS olgularında sürfaktan kullanımı ile ilgili sınırlı 
sayıda veri mevcuttur. Burada suda yakın boğulma sonrası ARDS 
gelişen ve sürfaktan ile başarıyla tedavi edilen bir olgu sunuldu.

Olgu: Yirmialtı günlük erkek bebek acil servise ciddi solunum 
sıkıntısı nedeniyle getirildi. Başvurudan iki saat önce bebeğin 
banyo yaptırılırken annesinin elinden kayıp su dolu banyo leğeni-
nin içine düştüğü öğrenildi. İlk resüsitasyon girişiminden sonra, 
hasta mekanik ventilatöre bağlanmak üzere yenidoğan yoğun 
bakım ünitesine kabul edildi. Hastanın PaO2/FiO2 oranı: 97 
(<200), SaO2: %84, akciğer grafisinde bilateral heterojen dansite 
artışı mevcuttu. Bu bulgularla ARDS tanısı konuldu. Ampirik 
olarak ampisilin ve gentamisin başlandı. Oksijenizasyonu konvan-
siyonel tedavilerle düzelmeyen hastaya endotrakeal tüp yoluyla tek 
doz sürfaktan uygulandı (Curosurf ® 100mg/kg). Hastanın hipok-
semisinin devam etmesi üzerine (PaO2/FiO2 oranı: 124, SaO2: 
%88) sürfaktan aynı dozda tekrar verildi. SpO2 düzeyi 24 saat 
içinde %90’a yükselen hasta 3 gün sonra ekstübe edildi. Akciğer 
grafisi bulguları yedi günde tamamen düzeldi. Hasta yatışının 15. 
gününde şifa ile taburcu edildi.

Yorum: ARDS, %50-70 mortalite oranı ile potansiyel olarak 
ölümcül bir durumdur. ARDS’nin fizyopatolojisinde pulmoner 
sürfaktan hasarının önemli rol oynadığını düşündüren çalışmalar 
mevcuttur. Burada sunulan olgu, yakın boğulma ilişkili ARDS 
tedavisinde sürfaktan kullanılan ve başarıyla tedavi edilen ilk yeni-
doğan olgu olması açısından önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Yakın boğulma, yenidoğan, ARDS, sürfaktan

(evre I-II) lehine yorumlandı. İzleminde beyin sapı basısına bağlı 
vital fonksiyonlarda bozulma olmayan, fokal nörolojik defisit veya 
konvülziyon gözlenmeyen hastanın göz ve göz dibi bakısında da 
patolojik bulguya rastlanmadı. İşitme taramasında sol kulakta kitle 
etkisine bağlı kalıcı sensorinöral işitme kaybı tespit edildi. Emme 
ve yutma fonksiyonu yetersiz olduğundan anne sütüyle enteral 
beslenme sağlandı. Yaşı gereği radyoterapi şansı olmayan hastaya 
4 kür kemoterapi (sisplatin+adriamisin) uygulandı. İki kür sonrası 
%50’ den fazla küçülme, 4 kür sonrasında tam remisyon elde edi-
len olgu şu an 1 yaşında olup izlemine devam edilmektedir.

Sonuç: Literatürde yenidoğan yaş grubunda posterior fossada 
yerleşmiş malign dev hücreli kemik tümörü tanılı hasta çok az 
sayıda olup, çoğu hasta totale yakın cerrahi eksizyona rağmen kısa 
sürede progresif lezyonları nedeniyle kaybedilmiştir. İlk tanı aşa-
masında biyopsi düzeyinde opere edilebilmiş ve sadece kemotera-
piyle tam remisyona girmiş olan hasta 7 aydır tedavisiz izlenmekte 
olup, nadir görülmesi nedeniyle sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Kemik tümörü, malign, yenidoğan
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PREMATÜRE RETİNOPATİSİNİ TAKLİT EDEN 

RETİNOPATİSİ OLAN TERM BEBEK: OLGU SUNUMU

 Pelin Doğan1,  Nilgün Köksal1,  Hilal Özkan1,  Meral Yıldız2,  İpek Güney Varal1, 
 Onur Bağcı1,  Zeynep Yazıcı3

1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji 

Bilim Dalı
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
3Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı

Giriş: Prematüre retinopatisi çoğunlukla hasta ve küçük 
prematüre yenidoğanların damarlanması henüz tamamlanma-
mış retinalarında görülen bir oksidan hasar hastalığı olup term 
bebeklerde oldukça nadir izlenen bir durumdur. Term bebeklerde 
özellikle de doğumda intrakranial patolojileri olanlarda prematüre 
retinopatisine benzer retinopati görülebilir.

Olgu: Yirmisekiz yaşındaki annenin 5. gebelikten 4. yaşayan 
olarak, miadında, sezeryan ile Apgar 8-9 olarak 2250 gr ağırlığın-
da hastanemizde doğan erkek bebek antenatal aort koarktasyonu 
saptanmış olması nedeniyle ileri tetkik ve tedavi amacıyla yenido-
ğan ünitesine yatırıldı. Öz geçmişinde annenin gebelikte takipli 
olduğu preeklampsi ve oligohidroamnios saptanmış olduğu, soy-
geçmişinde anne babası arasında 3. dereceden akrabalık olduğu 
öğrenildi. Fizik muayenesinde tartısı 2250 gr (<10 p), boyu 48 cm 
(10-50 p) ve baş çevresi 30 cm (<10 p) bulundu. Muayenesinde 
saptanan pataolojik bulgular, mikrosefali, skrotal hiperpigmen-
tasyon, ve hipospadiasdı.. Femoral nabazanları bilateral pozitif ve 
tansiyonları normal bulundu. Rutin tetkiklerinde özellik olmayan 
hastanın ekokardiografisinde biküspit aorta, küçük patent duktus 
arteriozus dışında patolojik bulgu saptanmadı. Kranial USG de 
periventriküler kalsifikasyonlar tespit edildi. Göz muayenesinde 
bilateral özellikle temporal bölgede belirgin avasküler retina görü-
nümü ve evre 2-3 retinopati izlendi. Tekrar yapılan muayenelerde 
de aynı bulgu sebat etti, izlemde gerileme olduğu için lazer foto-
koagülasyon uygulanmadı. TORCH serolojisi, metabolik tarama 
testi, batın USG, hormonal tetkikleri normal bulunan hastanın 
kranial MR incelemesinde intrakranial kalsifikasyon, korpus 
kallozum atrofisi saptandı. İzlemde klonik vasıfta konvülzyonları 
gözlenen hastaya fenobarbital tedavisi başlandı ve EEG’sinde 
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deaminaz eksikliği olduğu öğrenildi. Muayenesinde vücut ağır-
lığı:1740 gr, boy:37 cm, baş çevresi:28,5 cm idi. Hastanın saçlı 
deride, postauriküler bölgeden boyuna uzanan bölgede, burunda, 
alt ekstremitede, penisde aplasia kutisi mevcuttu. Hastaya oro-
gastrik sonda takılmak istendi ancak sondanın özefagusta takıldı-
ğı görüldü. Özefagus atrezisi veya striktür olabileceği düşünüldü. 
Alınan tetkiklerinde Hb:17.2 gr/dl, lökosit:13.350/mm3, trom-
bosit:307.000/mm3 bulundu. Böbrek fonksiyon testleri, karaciğer 
enzimleri normaldi. Elektrolit patolojisi yoktu. Transfontanel 
USG’de sol koroid plexusta hemoraji saptandı. Batın USG’si nor-
maldi. İlk ayakta direkt batın grafisinde batında hiç gaz gölgesi 
yokken daha sonraki grafilerinde midede gaz olduğu ve midenin 
hafif dilate olduğu görüldü. Hastadaki bu görünümün Bart 
Sendromuna eşlik edebilen pilor stenozu ile ilişkili olabileceği 
düşünüldü. Hasta ağızdan sürekli tükürük gelmesi nedeni ile sık 
aspirasyonla küvez nemi yüksek tutularak takibe alındı. Parenteral 
beslenme başlandı. Kardiak üfürümü nedeni ile yapılan ekokar-
diografisinde geniş patent duktus arteriozus saptandı. İzleminin 
3. gününde ciltte büllöz lezyonlar ortaya çıkmaya başladı ve arttı. 
Hastada apasia kutis ve epidermolizis bülloza birlikteliği, tırnak 
deformiteleri ile Bart Sendromu düşünüldü. Genetik mutasyon 
analizi açısından genetik bölümü ile konsülte edildi ancak Bart 
Sendromu açısından tetkik yapılamadı. Takibinde hipernatremisi 
gelişen ve vücut ağırlığı düşen hastada, bu durum ciltten sıvı kay-
bına bağlandı. Maisi artırıldı. Hasta çocuk cerrahisi ile değerlendi-
rilip gastrostomi açılması plandı. Özefagus atrezisi açısından kli-
nik durumu stabilleştiğinde değerlendirilmesi planlandı. Destek 
tedavisi ile takip edilen hastada izleminin 9. gününde septik tablo 
gelişti. Antibiyoterapi başlandı. Takibine devam edilen ciltte bül-
löz lezyonları giderek artan hasta 14. gününde kaybedildi. 

Sonuç: Bart sendromu nadir görülür ve tip 6 aplasia kutis ile 
ilişkilidir. Bu duruma duodenal atrezi, trakea-özefageal fistül, düşük 
kulak, geniş fontanel, yarık dudak, mikrognati, burun hipoplazisi, 
genitoüriner malformasyonlar eşlik edebilir. Bu nedenle hastaların 
ek patolojiler açısından dikkatle değerlendirilmesi gereklidir.
Anahtar Kelimeler: Aplasia kutis, bart sendromu, epidermolizis bülloza

Şekil 1. Hastanın alt ekstremitelerinin görünümü

PS240

KONJENİTAL SİTOMEGALOVİRÜS ENFEKSİYONU 

TANISI ALAN PRETERM BEBEKTE CİDDİ LÖKOMOİD 

REAKSİYON

 Dilek Ulubaş Işık1,  Özge Aydemir1,  Yusuf Kale1,  Hüsniye Yücel1, 
 Ahmet Yağmur Baş1,  Nihal Demirel1,  Nilüfer Arda2,  Sema Apaydın2

1Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği
2Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü

Sitomegalovirus (CMV) konjenital viral enfeksiyonların en 
sık nedeni olup %90 asemptomatiktir. Semptomatik infantlarda 
intrauterin büyüme geriliği, hepatosplenomegali, kolestaz, trom-
bositopeni, mikrosefali ve blueberry muffin döküntüleri görüle-
bilmektedir. Lökomoid reaksiyon; total lökosit sayısının 50.000 /
mm3 üzerinde olması olarak tanımlanmaktadır. 

Burada 26 hafta, 1080 gr doğan, respiratuvar distress send-
romu ve lökomoid reaksiyon (lökosit >100,000 /mm3) tanıları 
ile izlenen ve takibinde kolestaz, blueberry muffin döküntüleri, 
hepatosplenomegali gelişen ve konjenital CMV enfeksiyonu tanı-
sı alan preterm infant sunulmuştur. 

Yenidoğan döneminde ciddi lökomoid reaksiyon konjenital 
lösemi ve Down Sendromu’ na bağlı myeloproliferatif hastalık 
ile birlikte görülmekte olup, konjenital CMV enfeksiyonu ile 
birlikteliği bildirilmemiştir. Vakamız lökomoid reaksiyon ile pre-
zente olan ilk konjenital CMV enfeksiyonu olması nedeni ile 
sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Sitomegalovirus, lökomoid reaksiyon, preterm infant, viral 
enfeksiyon

Şekil 1. Blueberry muffin döküntüleri ve cilt biyopsisinde ekstramedüller 
hematopoez

PS241

BART SENDROMU: BİR OLGU SUNUMU

 Tamer Güneş,  Şeyma Memur,  Hülya Halis,  Osman Baştuğ,  Levent Korkmaz, 
 Adnan Öztürk,  Selim Kurtoğlu
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Neonatoloji Bilim Dalı, Kayseri

Giriş: Bart Sendromu derinin konjenital kısmi yokluğu ile epi-
dermolizis büllozanın birlikteliğidir. 1966 yılında Bart ve arkadaş-
ları tarafından tanımlanmıştır. Etyolojisi tam olarak bilinmemekle 
birlikle genetik geçişi gösteren veriler vardır. Bu yazıda klinik olarak 
Bart Sendromu tanısı düşündüğümüz bir vakayı sunmak istedik.

Olgu: 28 yaşındaki sağlıklı annenin 4. gebeliğinden 3. canlı 
doğum olarak, 31 haftalık NSVY ile doğan hasta prematürite ve 
cilt defektleri nedeni ile ileri izlemi için yatırıldı. Öyküsünden 
anne baba arasında kuzen evliliği olduğu, bir kardeşinin epilepsi 
tanısı ile takip edildiği, bir kardeşinin cilt problemleriyle takip 
edilip 10 günlükken kaybedildiği ve iki kuzeninde adenozin 
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anomaliler sıklıkla bildirilmektedir. İliak ve femoral arterlerin 
konjenital malformasyonları nadir olarak görülmektedir. Burada 
Yenidoğan Yoğun Bakım Servisinde bilateral ana iliak arter hipop-
lazisi saptadığımız bir hastayı sunmaktayız.

Kırkiki yaşında annenin 5. gebeliğinden 5. yaşayan olarak 
sezaryen ile miadında doğan hasta solunum sıkıntısı olması nede-
niyle Yenidoğan Yoğun Bakım Servisine yatırıldı. Fizik inceleme-
de sternum solunda 2/6 sistolik üfürümü olması ve her iki femoral 
nabzının alınamaması nedeniyle Çocuk Kardiyoloji bölümü tara-
fından değerlendirildi. İlk gün yapılan ekokardiyografik inceleme 
sonucunda; geniş ventriküler septal defekt, küçük sekundum 
atriyal septal defekt, hafif triküspit yetmezliği ve pulmoner hiper-
tansiyon (sağ ventrikül basıcı: 71 mmHg) saptandı. Pulmoner 
hipertansiyona yönelik magnezyum sülfat tedavisi başlanan has-
tanın takibinde genel durumunun düzeldiği, oksijen ihtiyacının 
ortadan kalktığı görüldü. Kontrol ekokardiyografi incelemesinde 
abdominal aort koarktasyonu olabileceği rapor edildi. Hastaya 
çok kesitli bilgisayarlı tomografi çekildi (Şekil 1). Sonucunda 
hastanın ana iliak arterlerinde hipoplazi olduğu (sağ: 1.6 mm, 
sol: 1.8 mm) rapor edildi. Beraberinde pulmoner arterlerin geniş, 
arkus aortanın da abdominal aortadan dar olduğu (en dar yeri 4 
mm) belirtildi. Çocuk kardiyoloji tarafından hastada aort koark-
tasyonu düşünülmedi ve takip edilmesi uygun görülerek postnatal 
15 günlükken taburcu edildi.

Yenidoğan bebeklerde fizik incelemede periferik nabızlara, 
özellikle femoral arter nabızlarına bakılması önemlidir. Çünkü bu 
muayene ile yenidoğan döneminde henüz klinik bulgu vermemiş 
aort koarktasyonu gibi bir hastalık yakalanabilir. Bizim hastamız-
da olduğu gibi, femoral arter nabızlarının alınamamasının nadir 
bir nedeni de bilateral ana iliak arterlerin hipoplazisi olabilir.
Anahtar Kelimeler: iliak arter, hipoplazi, aort koarktasyonu

Şekil 1. Çok kesitli tomografi 3D aort ve iliak arterler

PS242

PREMATÜRE BİR BEBEKTE İNTRAKARDİYAK KANDİDA 

TOPU

 Secil Erçin,  Taner Yavuz,  Tuğba Gürsoy,  Güner Karatekin,  Hüsnü Fahri Ovalı
Zeynep Kamil Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Giriş: Postnatal ilk haftanın sonunda yaşayabilen aşırı düşük 
doğum ağırlıklı bebeklerde mantar kolonizasyonu giderek artan 
bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. İmmatür immün sistem-
leri nedeniyle bu bebeklerde kandidiazisin takibinde ve enfeksi-
yonun kontrol altına alınmasında güçlükler yaşanabilmektedir. 
Postnatal 15.gününde mantar sepsisi ve geniş atrial candida topu 
gelişen 890 gram ağırlığındaki bebeğimizin takip ve tedavi strate-
jilerini tartışmak amacıyla bu olgu sunumu gerçekleştirildi.

Olgu: Anhidramnios ve 72 saatlik erken membran rüptü-
rü olan, steroid dozları tamamlanmış kız bebek, 27. gestasyon 
haftasında 890 gr ağırlığında 4/7 Apgar ile doğdu.Yoğun bakım 
ünitemize entübe halde kabul edildi. Göbek arter ve ven kata-
terleri takıldı. RDS tanısı ile 2 doz sürfaktan tedavisi aldı ve 
kültürleri alınarak ampisilin-sulbaktam ve gentamisin tedavisi 
başlandı. Akciğer grafisindeki havalanma farkı nedeniyle HFO 
ile izleme alındı. İzleminde postnatal 8.gününde antibiyotikleri 
kesildi ve 9.gününde ekstübe edilerek nazal SIMV’de izleme 
alındı. Postnatal 14.gününde göbek ven katateri çekilerek kül-
türe yollandı, katater ucu kültüründe üreme olmadı. Postnatal 
15.gününde genel durum u kötüleşen septik taraması pozitif olan 
hastaya vancomisin, meropenem ve flukanazol tedavisi başlandı, 
Kan kültüründe candida albicans üreyen ve EKO’sunda sağ atri-
umda 5x5,5 mm çapında vegetasyon saptanan hastanın flukana-
zolü kesilerek amfoterisin B başlandı. Kardiyovasküler cerrahi 
ile görüşülerek 2 hafta medikal tedavi sonrası operasyon amaçlı 
hazırlanması planlandı. İlk göz muayenesinde odak saptanmayan 
hastanın 1 hafta sonra ki kontrol muayenesinde sağda şüpheli lez-
yon, tekrarlanan batın USG’de de karaciğerde hipoekojen alanlar 
ve böbrek medullasında odak saptandı. Hasta acil cerrahi girişim 
amaçlı kardiyovasküler cerrahi bölümüne gönderildi. Opere edi-
lerek mantar topu çıkarılan bebek postop kardiyovasküler cerrahi 
yoğun bakımda izlenmektedir.

Sonuç: Santral venöz kataterlerin ve antibiyotiklerin sık kul-
lanıldığı çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerde fungal enfeksiyon-
ların akılda tutulması gerekir, enfekte bebekler organ tutulumu 
açısından mutlaka tetkik edilmelidir.
Anahtar Kelimeler: İntrakardiyak, Mantar, prematüre

PS243

YENİDOĞANDA BİLATERAL İLİAK ARTER 

HİPOPLAZİSİ; OLGU SUNUMU

 Kadir Şerafettin Tekgündüz1,  Naci Ceviz2,  Mecit Kantarcı3,  İbrahim Caner1, 
 Yaşar Demirelli1,  Haşim Olgun2

1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hast. Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim 

Dalı, Erzurum
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hast. Anabilim Dalı, Çocuk Kardiyoloji 

Bilim Dalı, Erzurum
3Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Erzurum

Abdominal aorta 4. lumbar vertebra hizasında sağ ve sol ana 
iliak arterlere ayrılmaktadır, bu ayrım öncesine ait konjenital 
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Şekil 1. Hipotermi tedavisi sonrası epidermolizis büllozalı olgu

PS245

AŞIRI DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BİR PREMATÜREDE 

AORTAPULMONER PENCERE: OPERATİF BİR BAŞARI 

ÖYKÜSÜ

 Özgür Olukman1,  Şebnem Çalkavur1,  Osman Nejat Sarıosmanoğlu2, 
 Timur Meşe3,  Önder Doksöz3,  Mustafa Karaçelik2,  Fatma Kaya Kılıç1, 
 Aylin Göktay4,  Sertaç Arslanoğlu1

1Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan 

Kliniği, İzmir
2Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kalp ve 

Damar Cerrahisi Kliniği, İzmir
3Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk 

Kardiyoloji Kliniği, İzmir
4Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji 

ve Reanimasyon Kliniği, İzmir

Giriş-Amaç: Aortapulmoner pencere (APP) nadir görülen 
doğumsal kalp hastalıklarından birisidir. Defekt çıkan aorta ile 
pulmoner arter arasındaki konjenital bir açıklıktan ibaret olup, ya 
tek başına, ya da diğer konjenital kalp anomalileriyle birlikte göz-
lenebilir. Yenidoğan döneminde en sık patent duktus arteriozus 
ve ventriküler septal defekt gibi soldan sağa şantlı kalp hastalıkla-
rıyla karışır. Yanlış tanı ya da tanıda gecikme erken dönemde, geri 
dönüşsüz pulmoner vasküler hastalık gelişmesine ve operasyon 
şansının yitirilmesine neden olabilir. 

Burada postnatal 8. gününde kalp yetmezliği bulgularıyla 
kliniğe yansıyan aşırı düşük doğum ağırlıklı bir prematüre olgu, 
literatürde tanı alan ve opere edilen en küçük gestasyon yaşı ve 
doğum ağırlığındaki bebek olması nedeniyle sunulmuştur.

Olgu: 18 yaşındaki annenin 1. gebeliğinden, normal vajinal 
yolla, 28 haftalık, 800 gram doğan olgu respiratuar distres send-
romu nedeniyle izlenip surfaktan tedavisi aldığı dış merkezden 
kalp yetmezliği ön tanısıyla kliniğimize sevk edildi. Yapılan 
ekokardiyografik incelemesinde Tip 1 APP, atriyal septal defekt, 
2/3 sistemik pulmoner hipertansiyon tespit edilen olguya post-
natal 28. gününde, 1080 gram ağırlığında ve 0,13 m2 vücut 
yüzey alanına sahipken düzeltici açık kalp cerrahisi uygulandı ve 
defekt gluteraldehitli perikardiyal yamayla onarıldı. Postoperatif 
2 gün boyunca myokardiyal ödem nedeniyle sternum açık izlenen 
ve masif mediastinal kanaması olan olguya yatak başı cerrahi 
revizyon uygulandı. Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde 53 gün 
konvansiyonel mekanik ventilasyon uygulanan olguya geliştirdiği 

PS244

AĞIR HİPOKSİK İSKEMİK ENSEFALOPATİNİN EŞLİK 

ETTİĞİ DİSTROFİK EPİDERMOLİZİS BÜLLOZALI BİR 

YENİDOĞAN OLGUSUNDA BAŞARILI HİPOTERMİ 

UYGULAMASI

 Nilgün Karadağ,  Serdar Beken,  Ümit Arman Eşref,  Elif Özyazıcı,  Dilek Dilli, 
 Nurullah Okumuş,  Ayşegül Zenciroğlu
Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 

Yenidoğan Kliniği

Giriş: Hipoksik iskemik ensefalopati (HİE) intrapartum 
hipoksi veya geç antepartum serebral hipoksi ve iskeminin neden 
olduğu akut ilerleyici ensefalopati tablosudur. Yenidoğan yoğun 
bakım ünitelerinde (YYBÜ) yaşanan tüm gelişmelere rağmen 
HİE halen yenidoğanlarda en önemli morbidite ve mortalite 
nedenlerinden birini oluşturmaktadır. Serebral oksijenizasyonun 
azalması ile beyinde gelişen metabolik değişimler akut dönemde 
nöronal nekroz, uzun dönemde periventriküler lökomalazi ve 
çeşitli nörolojik problemlere yol açabilir. Hipotermi günümüz-
de bu sorunları azaltabilmek amacıyla asfiktik yenidoğanlarda 
uygulanan güncel bir tedavidir. Ancak literatürde ağır cilt lezyon-
larında uygulanabilirliği konusunda yeterli veri yoktur. Burada 
ağır HİE tanısı alan hipotermi tedavisinin başarıyla uygulandığı 
distrofik epidermolizis büllozalı bir yenidoğan olgu sunuldu.

Vaka: Yirmibeş yaşındaki annenin G1P1Y1 olarak 41. gebe-
lik haftasında sezaryen ile 3230 gram dünyaya gelen kız bebeğine 
doğum salonunda mekonyum aspirasyonu sendromuna (MAS) 
bağlı ağır solunum yetmezliği ve bradikardi nedeniyle derin 
trakeal aspirasyon ve resusitasyon uygulandı. Birinci ve 5. daki-
ka Apgarı 4/5 olan hasta entübe halde YYBÜ’ne alındı. Hasta 
Sarnat & Sarnat sınıflamasına göre evre 3 HİE kabul edildi. 
Fizik muayenede saçlı deride, gövdede, genital organlarda ve 
mukozalarda yaygın erozyona uğramış büllöz lezyonlar, el ve ayak 
parmaklarında küntleşmiş distrofik tırnak yapıları dikkat çekti. 
Akraba evliliği öyküsü yoktu. Kordon kan gazında pH:6,97, BE: 
-21 olan hasta rektal ısı 33.5°C’de tutulacak şekilde 72 saat süreyle 
tüm vücut soğutma tedavisine (Tecotherm Neo-Astek Medikal) 
alındı. Tedavi sırasında cilt lezyonlarında artış gözlenmedi. Tedavi 
sonrası erken dönemde ekstubasyonu sağlanan hastanın diğer 
viseral organ görüntülemelerinde ek anomaliye rastlanmadı. Cilt 
biyopsisi ile distrofik tipte epidermolizis bülloza tanısı doğrulan-
dı. Dermatolog önerisi ile hastaya polimiksin, basitrasin, gümüş 
sülfodiyazin ve çinko-vazelin içeren özel pudralar ile bakım uygu-
landı. Sistemik antibiyotik tedavisi tamamlanan hasta yatışının 
41.gününde dermatoloji, çocuk nörolojisi ve çocuk gelişim polik-
liniği bölümlerince izlenme önerileri ile taburcu edildi.

Tartışma: Epidermolizis bülloza asfiktik yenidoğanların 
hipotermi ile tedavisinde bir engel oluşturmamalıdır. Hastaların 
ağır cilt lezyonlarına rağmen başarı ile tedavisi mümkündür.
Anahtar Kelimeler: Hipoksik iskemik ensefalopati, epidermolizis bülloza, hipo-
termi tedavisi
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hipoplastik sol kalp saptanmış. Prostoglandin E infüzyonu baş-
lanmış. Bir gün sonra hava ambulansı ile sevk edilen bebeğin 
varışında helikopter içindeki muayenesinde solunumu yoktu, 
kardiyak nabız zayıf alınıyordu. Hemen canlandırma uygulandı, 
yanıt alınamadı

Sonuç: Transport endikasyonu olan hastaların uygun koşul-
larda sevki yapıldığında yaşam şansları olmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Transport, yenidoğan

PS247

PRETERM YENİDOĞANDA İNGUİNAL HERNİ İLE 

PREZENTE OLAN OVER TORSİYON OLGUSU

 Nilgün Karadağ1,  Serdar Beken1,  Elif Özyazıcı1,  Dilek Dilli1,  Ayşegül Zenciroğlu1, 
 Nurullah Okumuş1,  Derya Erdoğan2,  Hasibe Gökçe Çınar3

1Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 

Yenidoğan Kliniği
2Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 

Çocuk Cerrahisi Kliniği
3Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 

Radyoloji Ünitesi

Giriş: Overlerin kendi etrafında dönmesi, dolaşımının bozul-
ması nadir ancak tanı ve tedavisi aciliyet gerektiren önemli bir 
sorundur. Adneksiyal torsiyon yenidoğan dönemi de dahil her yaş 
grubunda görülebilir. Burada, preterm bir bebekte inguinal herni 
ile prezente olan over torsiyonu olgusu sunulmaktadır.

Olgu: Otuzbir yaşındaki habituel abortus öyküsü olan 
G4P1Y1 anneden 28. haftalık sezaryen ile 850 gr olarak dünyaya 
gelen kız bebeği yenidoğan yoğun bakım ünitesine alındı. RDS 
nedeniyle tek doz (200mg/kg) poractant α verildi. Mekanik 
ventilatörde izleme alınan bebeğe, yaşamının 3. günü trofik bes-
lenme başlandı. İzlemde oral alımı kademeli olarak arttırılan ve 
postnatal 7. günde ekstübe edilen hastada yaşamın 2. haftasında 
nekrotizan enterokolit gelişti. Orogastrik dekompresyona alı-
nan hastaya, 10 gün ampisilin, gentamisin, klindamisin tedavisi 
verildi. Ardından, enteral beslenme tekrar başlandı ve kademeli 
olarak artırıldı. Yaşamının 30. gününde tam enteral beslenen, 
küvöz içi oksijen tedavisi ile solunumu desteklenen hastanın fizik 
muayenesinde sağda inguinal herni dikkati çekti. Fizik muayende 
herninin redukte edilemediği görüldü. Bunun dışında ek bir pato-
lojik bulgusu olmayan hastaya aynı gün içerisinde yüzeyel USG 
yapıldı. Yapılan USG’de inguinal hernilerde sıkça gözlediğimiz 
barsak segmenti yerine torsiyone over izlendi (şekil 1) ve hastadan 
doppler USG istendi. Doppler USG ile tanısı doğrulandı. Acil 
olarak laparoskopik cerrahi uygulandı ve torsiyone sağ overin kur-
tarılması sağlandı. Ameliyat sonrası ek sorunu olmayan hasta oksi-
jen ihtiyacının da kalmadığı yatışının 64.gününde taburcu edildi. 

Yorum: Adneksiyal torsiyonun %15’inin bebek ve çocuklar-
da olduğu ve çoğunda adnekslerde primer patolojinin nadiren 
saptandığı bildirilmektedir. Olguların üçte ikisinde patoloji sağ 
overdedir. Nedeni muhtemelen sol adneksin sigmoid kolona 
yakınlığı ve dolayısıyla dar bir alanda mobilize olamamasıdır. 
Preoperatif kesin tanı konulması nadirdir. Genellikle tanı ve teda-
vide gecikmeler yaşanabilir. Doppler Ultrasonografi (USG) tanı-
da yardımcıdır. Fertilitenin korunması açısından ameliyatı aciliyet 
gerektirir. İnguinal herni, preterm bebeklerde %5-%30 arasında 
görülebilmektedir. Düşük doğum ağırlıklı ve preterm bebeklerde 
bu oran daha yüksektir. Fizik muayene bulguları ile inguinal herni 

sepsis ve ventilasyonla ilişkili pnömoni atakları sırasında 2 kez 
surfaktan verildi. Postkonsepsiyonel 36. haftasında klinik ve rad-
yolojik bulguları doğrultusunda bronkopulmoner displazi olarak 
değerlendirilerek tedavi protokolü uygulandı. Seri kranyal ultraso-
nografilerinde bilateral evre 2 intraventriküler kanaması gözlenen 
olgunun postkonsepsiyonel 40. haftadaki manyetik rezonans 
görüntülemesinde intrakranyal patoloji saptanmadı. Postoperatif 
kardiyoloji kontrollerinde sekundum atriyal septal defekti ve 
minimal rezidüel şantı dışında patolojiye rastlanmayan, kalp 
yetmezliği bulguları gözlenmeyen, total oral beslenen ve yeterli 
kilo alımı olan olgu postnatal 100. gün, postkonsepsiyonel 42. 
haftasında taburcu edildi. 

Sonuç: Ender görülen ve erken tanı almadığı takdirde medi-
kal veya cerrahi tedavi olanağı bulunmayan APP’nin yenidoğan 
döneminde diğer doğumsal kalp hastalıklarından ayırt edilmesi 
ve mümkün olan en erken dönemde cerrahi tedavi uygulanması 
hayat kurtarıcıdır.
Anahtar Kelimeler: Aortapulmoner pencere, prematüre, düşük doğum ağırlığı, 
kardiyak cerrahi

PS246

TRANSPORT NASIL OLMALI

 Nermin Tansuğ
Özel Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi, Kocaeli

Son yıllarda yenidoğan yoğun bakım ünitelerindeki tıbbi tek-
noloji ve bakım koşullarının hızla gelişmesi hasta yenidoğanların 
sağkalımlarını artırmış ve seyirlerini belirgin olarak düzeltmiştir. 
Günümüzde doğum öncesi dönemde riskli gebe ve fetüs önemli 
oranda erken saptanabilmekte ve doğumun risk düzeyine uygun 
bir merkezde yapılması ile bu bebeklerin sağkalım oranları art-
maktadır. Ancak risk durumu her zaman önceden öngörüleme-
mekte ve doğumdan sonra bebeğin uygun merkeze gönderilmesi 
gerekmektedir. Transport koşullarının iyileştirilmesine rağmen 
doğru bebeklerin, doğru zamanlarda, doğru merkezlere sevk 
edilememesi hem ölüm oranını yükseltmekte hem de emek kay-
bına neden olmaktadır. Aşağıdaki olgular bu yanlış uygulamalara 
örnek olarak sunulmuştur. 

Olgu 1: Bir hastanede inutero bilateral renal agenezi, anal 
atrezi ve pes equinovarus deformitesi saptanmış. Gebelik son-
landırılması aile tarafından kabul edilmemiş ve 6. aydan itibaren 
izlenmiş. Gebeliğin 35. haftasında 5/9 Apgar ile doğmuş, doğum 
sonrası entübe edilmiş. Fizik bakıda anal atrezi, batın ultraso-
nografisinde bilateral renal agenezi, akciğer grafisinde pulmoner 
hipoplazi saptanmış. Ventilatörde izlenen hastanın bir ileri merke-
ze nakline karar verilerek kara ambulansı ile gönderilmiş. Yaklaşık 
5 saatlik yolculuktan sonra bebeğin kabulünde genel durumu kötü 
idi. Hemen canlandırma başlatılmış fakat bebek 1,5 saat sonra 
kaybedilmiştir.

Olgu 2: 27 haftalık, 1100 gram doğmuş ve entübe edilmiş olan 
bebek doğduğu hastanede uygun koşullar bulunmaması nedeniyle 
sevk edilmiş. Bebek kara ambulansı ile 4-5 saatlik kara yolculuğundan 
sonra kabul edildi. Gelişinde ekstübe olan bebek tekrar entübe edildi. 
Sol ayakta parmaklar ekimotik, sırtta ekimoz vardı. Renal yetmezlik 
nedeni ile periton diyalizi için kateter takıldığında batında taze kan 
saptanması üzerine laparotomi yapıldı. Karaciğer ve dalakta laseras-
yon, böbreklerde hematom saptandı. Bebek kaybedildi.

Olgu 3: Sepsis şüphesi ve solunum sıkıntısı nedeni ile bir has-
taneye kabul edilen dokuz günlük bebeğin ekokardiyografisinde 
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polimeraz zincir reaksiyonu negatif gelene kadar 30 gün devam 
edildi. Topikal oftalmik asiklovir tedavisi 21 günde tamamlandı. 
Bilateral epiteliyal keratit bulguları postnatal 31. günde tamamen 
düzeldi. Onaltı gün ventilatör desteği alan ve kranial MR incele-
mesi normal olan hasta klinik ve virolojik kür ile postnatal 46. gün 
taburcu edildi.

Bildiğimiz kadarı ile bu vaka literatürde, bilateral blefaro-
konjonktivit ile prezente olan ilk dissemine Herpes simpleks 1 
enfeksiyonlu prematüre yenidoğan olgusudur. Topikal ampirik 
antibiyotik tedavisine yanıtsız, bilateral blefarokonjonktiviti olan 
yenidoğanlarda ayırıcı tanıda Herpes simpleks 1 enfeksiyonu 
akılda tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: herpes simplex, yenidoğan, blefarokonjonktivit

PS249

İNFANTİL KOLİK NEDENİ İLE GELENEKSEL TEDAVİ 

UYGULANAN YENİDOĞANDA YANIK VAKASI

 Nuriye Tarakçı,  Murat Konak,  Rahmi Örs
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Neonatoloji Bilim Dalı, Konya

Giriş: İnfantil kolik en az üç gün, günde üç saati aşan huzur-
suzluk ve ağlama nöbetleri olarak tanımlanmaktadır. Etyolojisi 
bilinmeyip etkili bir tedavisi yoktur. İnfantil kolik nedeni ile 
geleneksel yöntemler kullanılan bir hastada istenmeyen etkilerin 
ortaya çıkabileceğini hatırlatmak istedik.

Olgu: 20 günlük kız hasta ateş şikayeti ile acil polikliniğe 
başvurdu. VA: 3440gr BÇ: 35cm, genel durum orta,ateş: 38.5 C 
(cilt), nabız: 140/dk SS: 46/dk olan hastanın fizik muayenesinde 
tüm batın cildinde yaygın hiperemi ve ısı artışı dışında özellik yok 
idi. Geç neonatal sepsis düşünülen hastanın yapılan CBC, CRP, 
prokalsitonin, TİT, BOS incelemesi normaldi. Soygeçmişinde 
özellik olmayan hastanın özgeçmişinde gazına bağlı huzursuz-
luğun giderilmesi amacı ile büyük annesi tarafından bebeğin 
karnına Bisse isimli katran içeren maddeyi sürerek 48 saat bekletil-
diği öğrenildi. İkinci derece yanığı olan hastaya yeterli hidrasyon, 
yanık pansumanı ve profilaktik antibiyotik başlandı. Ateşi düşen 
hastanın takiplerinde herhangi bir skar bırakmaksızın hiperemisi 
düzeldi. 

Sonuç: İnfantil kolik tedavisinde kullanılan geleneksel 
yöntemlerin bebeklerde istenmeyen komplikasyonlara yol açtı-
ğı durumlara daha nadir olmakla birlikte rastlanmaya devam 
etmektedir.
Anahtar Kelimeler: yenidoğan, kolik, yanık

PS250

YENİDOĞAN SEPSİSİNDE ÇOK NADİR BİR ETKEN: 

SERRATİA LİQUEFACİENS

 Ufuk Çakır,  Serdar Alan,  Duran Yıldız,  Dilek Kahvecioğlu,  Ömer Erdeve, 
 Begüm Atasay,  Saadet Arsan
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Hastalıkları Ana Bilim Dalı-Neonatoloji Bilim Dalı.

Giriş: Bu sunumda zamanında doğan bir yenidoğanda geç 
neonatal sepsis etkeni olarak nadir görülen ve genel durumu 
iyi olup, akut faz yüksekliği, trombositopeni eşlik eden Serratia 
Liquefaciens (S.Liquefaciens) bağlı sepsisli bir olgu sunulacaktır. 
Böylece oldukça nadir görülen S.Liquefaciens’e bağlı sepsisin 

düşünülen preterm doğan kız bebeklerde ayırıcı tanıda over torsi-
yonu da akılda tutulmalı ve yenidoğan döneminde inkarserasyon 
riski yüksek inguinal herni onarımları geciktirilmemelidir.
Anahtar Kelimeler: Prematürite, inguinal herni, over torsiyonu

Şekil 1. Ultrasonografide torsiyone sağ over görüntüsü

PS248

BİLATERAL BLEFAROKONJONKTİVİT İLE 

PREZENTE OLAN DİSSEMİNE HERPES SİMPLEKS 1 

ENFEKSİYONLU PREMATÜRE YENİDOĞAN OLGUSU

 Ebru Yalın İmamoğlu,  Murat Günay,  Esen Acıöz Çilek,  Alev Aktaş, 
 Didem Arman,  Tuğba Gürsoy,  Hüsnü Fahri Ovalı,  Güner Karatekin
Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Yenidoğan bebeklerde herpes enfeksiyonlarının yaklaşık 
%20’sine Herpes simpleks tip 1 virüs sebep olmaktadır. Herpes 
simpleks virüsü yenidoğanlarda, dissemine viseral enfeksiyon, 
izole meningoensefalit veya izole cilt, göz ve/veya ağız tutulu-
mu olarak üç farklı şekilde ortaya çıkmaktadır. Dissemine her-
pes enfeksiyonu diğerlerine göre en yüksek oranda mortaliteye 
sahiptir. 

Cilt-göz-ağız hastalığı her ne kadar selim bir hastalık olarak 
bilinse de, dissemine hastalığa dönüşme riski taşımaktadır. 

Olgumuz, uzamış erken membran rüptürü olan anneden, 26 
gestasyon haftasında sezaryen ile 1056 gram ağırlığında doğmuş 
idi. Postnatal 7. gününde bilateral blefarokonjonktivit gelişen 
bebekte göz bulgularının topikal oftalmik antibiyotik tedavisine 
rağmen ilerlediği fark edildi. İzleminde ciltte herpetik döküntüsü, 
oral mukozal lezyonları ve bilateral epiteliyal keratit bulguları 
ile cilt-göz-ağız hastalığı düşünülerek postnatal 9. gün sistemik 
yüksek doz asiklovir tedavisi ile topikal asiklovir tedavisi başlandı. 
Annenin ve eşinin genital muayenelerinde ve annenin antenatal 
öyküsünde herpes enfeksiyonu açısından özellik saptanmadı. 
Herpes simpleks tip 1 DNA polimeraz zincir reaksiyonu yöntemi 
ile kanda Herpes simpleks tip 1 DNA 144 000 kopya/ml ve beyin 
omurilik sıvısında 100 kopya/ml olarak saptandı. Letarji, apne, 
bradikardi, santral sinir sistemi tutulumu, pnömoni ve dissemine 
intravasküler koagülasyona bağlı gastrointestinal kanama gelişen 
hastada dissemine enfeksiyon düşünüldü. Bu nedenle sistemik 
tedaviye kan ve beyin omurilik sıvısı Herpes simpleks tip 1 DNA 
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Olgu: 34 yaşındaki annenin 4G/4CD olarak, miadında C/S 
ile, 2730gr doğmuş. Takiplerinde yaygın asidi gözlenen hasta-
da yapılan batın MR’ında hemokromatoz ile uyumlu karaciğer 
intentisitesi azalmış olarak bulunan hastada NH düşünülerek 
hastanemize gönderildi.

Hasta geldiğinde; Karaciğeri kot altında yaklaşık 3-4 cm 
palpabl, batında asiti mevcuttu. Albumin 3,2 (g/dl), T.bil 6,9 
(mg/dl), D.bil 5,5 (mg/dl), AST(U/l) 88, ALT(U/l) 53, Ferritin 
2017(ng/mL) ve APTT’si ölçülemeyen INR’si 2.25 olan hastada 
akut karaciğer yetmezliği düşünüldü ve bunu yapabilecek tablolar 
gözden geçirildi. Ancak hastanın ekstrahepatik bir dokuda daha 
demir birikimine rastlanmadı. Ferritin yüksekliğinin en önemli 
nedenlerinden olan Hemofagositik lenfohistiositoz(HLH) tanı 
kriterlerine hastamız uymuyordu. 

Doppler USG (N)
Karaciğer biyopsisi; kolestaz ve fibrozisle uyumlu iğne biyop-

sisi, galaktozemi, fruktozemi, yağ oksidasyon defekti (?) olarak 
raporlandı. 

Total galaktoz: 390< (<10 mg\dl)
Serbest galaktoz: 342< (<5 mg\dl)
Galaktoz-1-P düzeyi: 48< (<5 mg\dl)
GALT: 5,92 (>3 U\g hb)
Mevcut sonuçlarlar hastaya galaktozemi tanısı konularak 

tedavisine başlanıldı ve metabolizma polikliniğine yönlendirilerek 
taburcusu planlandı. 

Sonuç: Ferritin yüksekliğinin ilk akla getirdiği hastalık olan 
NH ile galaktozemi birlikteliği nadir görülen birlikteliklerdendir. 
Literatürde, NH ile birlikte olan galaktozemi olgusu Duarte vari-
antı olarak sadece ülkemizden 2011 yılında yayınlanmıştır. 

Halen literatürde galaktozemi ile NH’a bağlı olmayan ferritin 
yüksekliğinin birlikteliğinden bahsedilmemektedir. Olgumuzda 
ferritin yüksekliği ile gelen bir galaktozemi olgusu olması ve ferri-
tin yüksekliğinin galaktozemi tanısı içinde çok bahsedilmeyen bir 
laboratuar bulgusu olmasından dolayı bu konuya dikkat çekmek 
istedik.
Anahtar Kelimeler: Ferritin, Galaktozemi, Neonatal Hemokromatozis

PS252

YENİDOĞANDA WOLF PARKİNSON WHİTE ZEMİNİNDE 

GELİŞEN SUPRAVENTRİKÜLER TAŞİKARDİ OLGUSU

 Levent Korkmaz1,  Abdullah Özyurt2,  Ali Baykam2,  Hülya Halis1,  Şeyma Memur1, 
 Osman Baştuğ1,  Özge Pamukçu2,  Mehmet Adnan Öztürk1,  Tamer Güneş1, 
 Selim Kurtoğlu1

1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan 

Bilim Dalı, Kayseri
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Kardiyoloji 

Bilim Dalı, Kayseri

Amaç: Supraventriküler taşikardi (SVT) çocukluk çağı ve 
yenidoğan döneminde en sık karşılaşılan kardiak aritmidir. Bu 
dönemde 1:200-250 oranında tanımlanmaktadır. Yenidoğanlarda 
klinik bulgular daha ağır olup kalp yetersizliği ve hidrops feta-
lis şeklinde karşımıza çıkabilir. Vakalarm %10-20’sinde hastalık 
zemininde Wolf Parkinson White (WPW) paterni mevcuttur. 
Bazen ilaçlara dirençli ve yineleyebilen ataklar nedeniyle yenido-
ğan döneminde morbidite ve mortaliteye neden olabilir. Burada 
yenidoğan döneminde fenilefrin kullanımı sonucu WPW zemi-
ninde gelişmiş bir SVT olgusu sunulmuştur.

yenidoğanlarda oluşturduğu kliniğine ve tedavisine katkıda bulu-
nulması amaçlanmıştır.

Olgu: Hastamız 26 yaşında anneden 38 hafta 5 gün 3560 g 
kız sezaryen olarak doğdu. İki gün solunum destek tedavisi sonrası 
tam oral beslenen hastanın postnatal 10. günde kliniğinde bozul-
ma olmaksızın akut faz yüksekliği ve trombositopenisi olması 
üzerine geç neonatal sepsis açısından vankomisin ve meropenem 
tedavileri başlandı. Trombositopenisi 5 gün devam ettiğinden 
günlük trombosit desteği aldı. Kan kültüründe S.Liquefaciens 
üreyen ve antibiyogramında meropenem hassasiyeti olun hastada 
vankomisin 7 günde, kontrol kan kültüründe üreme olmaması, 
akut fazlarının normal olması üzerine meropenem tedavisi 14 
günde kesildi. Hastanın beyin omurilik sıvısı ve idrar kültüründe 
üreme olmadı. Hasta postnatal 27. günde tam oral beslenerek 
taburcu edildi. 

Tartışma: S.Liquefaciens insan klinik örneklerinden nadiren 
izole edilen bir etken olmasına rağmen, ikinci en sık izole edilen 
serratia türü olarak düşünülmektedir. İlk vaka 1971’de tanımlan-
mıştır. Solunum sistemi, kontakt lens, yaralar ve idrardan izole 
edilmiştir. Kontamine tıbbı gereçlerle ilişkili enfeksiyonlara sebep 
olan çevresel bir mikroorganizmadır. Literatürde şu ana kadar 
5 yenidoğandan 3 sepsis, 2 yenidoğanda menenjit tespit edilmiş 
olup menenjiti olan bir olgu kaybedilmiştir. 

Sonuç: Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde Serratia sep-
sisinin çok nadir görülmesinin yanısıra S.Liquefaciens’e bağlı 
sepsis çok az olguda bildirilmiştir. Daha önce bildirilen yenidoğan 
olgularında trombositopeni olmayıp, etkin tedavi edilemediği 
durumda ölüme neden olabilen bir mikrororganizma olmasından 
dolayı hastanın sunulması amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Serratia Liquefaciens, Sepsis, Yenidoğan

PS251

NEONATAL HEMOKROMATOZİS İLE KARIŞABİLECEK 

GALAKTOZEMİ OLGUSU

 Selim Kurtoğlu,  Levent Korkmaz,  Hülya Halis,  Şeyma Memur,  Osman Baştuğ, 
 Tamer Güneş,  Mehmet Adnan Öztürk
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan 

Bilim Dalı

Amaç: Klasik Galaktozemi; 40’tan fazla mutasyonuna bağlı 
en sık GALT eksikliği ile oluşan otozomal resesif geçişli meta-
bolik bir hastalıktır. Beyin, lens, böbrek ve karaciğerde toksik 
galaktoz metabolitlerinin birikimi sonucu hastalık kliniği oluşur.
Etiyopatogenezinde değişik teoriler öne sürülmekle beraber, genel 
görüş alloimmün bir problem olduğu yönündedir. Karaciğerdeki 
siderozis bulgulan diagnostik değildir veya siderozisin yokluğu 
tanıyı dışlamaz. RES demir depolanmasından genellikle korun-
muştur.T2 ağırlıklı MRG‘de normal ve demir yüklü dokunun 
manyetik duyarlılık farkı çeşitli dokulardaki siderozisi gösterebi-
lir (özellikle karaciger ve pankreasta). Hemokromatoziste tipik 
olarak MRG’de karaciğer ve pankreasta sinyal azalması görülür. 
MRG demir birikiminin değerlendirilmesinde noninvaziv bir 
yöntemdir.Karaciğer yetmezliğinin ve ekstrahepatik siderozis gös-
terilmesi ve bunların laboratuar bulgular ile kombinasyonu NH 
tanısını kesinleştirmektedir. NH tanısı için ekstrahepatik bir 
dokuda daha demir birikiminin gösterilmesi gerekir. İlginç olarak 
AST, ALT değerleri genellikle normaldir.
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bulguları j(Osborn) dalgaları, PR-QRS-QT aralığında uzama, 
değişen T dalga anormallikleri ve atriyal-ventriküler disritmilerdir. 
Hipoterminin daha az rastlanan EKG bulguları ST elevasyonu, 
myokardiyal enfarkt ve perikarditi taklit eden erken repolarizas-
yon değişiklikleridir.

Olgu: 23 yaşında G1P1 ablatio plasenta öyküsü olan anne-
den 38. gestasyon haftasında 2870 gr ağırlığında 2/4/4 Apgar 
ile doğan kız bebek, doğum salonunda uygulanan resüsitiasyon 
sonrası yenidoğan yoğun bakım ünitesine alındı. İlk kan gazında 
ph:6.38, BE:-20 olan olguya rektal ısı 33.5OC’de tutularak tam 
vücut soğutma şeklinde hipotermi tedavisi başlandı. Terapötik 
hipotermi süresince EKG bulguları normal olan infantta, 72. 
saatte tedavinin sonlandırılıp, tekrar ısıtılmanın sağlanmasının 
ardından dirençli konvulziyonlarının olması nedeniyle hastaya 
yeniden 24 saat süre ile hipotermi uygulandı. Yeniden ısıtılmaya 
başlanmasından sonraki 2.günde akut miyokard enfarktüsüne 
taklit eder şekilde ST elevasyonu, inferolateral derivasyonlarda J 
nokta elevasyonu, sağ prekordiyal derivasyonlarda ST depresyonu 
saptandı. Kardiyak enzimleri normal olan ve elektrolit imbalan-
sı saptanmayan olgunun ekokardiyografisinde de miyokardiyal 
duvar hipokinezisi, sistolik disfonksiyon, yapısal kalp hastalığı 
ve perikardiyal effüzyon mevcut değildi. EKG izleminde infe-
rolateral erken repolarizasyon olarak yorumlanan persistan ST 
elevasyonu saptandı.

Yorum: Hipotermi tedavisi sonrası özellikle yeniden ısınma 
fazında nadir bilinen bir EKG bulgusu olan ST elevasyonu sap-
tanabilir. Hipotermi tedavisinin EKG bulguları miyokardiyal 
enfarktüsü veya akut perikarditi taklit edebilir. Bu değişiklikler 
inferolateral erken repolarizasyon olarak tanımlanır. Bu bulgular 
erişkin vakalarda sunulmuştur. Ancak olgumuz yenidoğan döne-
minde hipotermi tedavisi sonrası erken repolarizasyonun tanım-
landığı ilk vakadır.
Anahtar Kelimeler: Terapötik hipotermi, inferolateral erken repolarizasyon

PS254

PRETERM YENİDOĞANDA PNÖMONİ İLE PREZENTE 

OLAN KONJENİTAL BRUSELLOZ

 Banu Aydın1,  Serdar Beken1,  Ragıp Akansel1,  Dilek Dilli1,  Ayşegül Zenciroğlu1, 
 Nurullah Okumuş1,  Gönül Tanır2

1Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Yenidoğan Kliniği
2Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Pediatrik Enfeksiyon Kliniği

Giriş: Bruselloz infekte hayvanların pastörize edilmemiş süt 
ve süt ürünlerinin tüketilmesi ya da sekresyonlarına maruz kalın-
ması sonrasında ortaya çıkan zoonotik bir hastalıktır. Çok nadir 
görülmesi nedeniyle burada konjenital bruselloz tanısı alan bir 
hasta sunulmuştur. 

Vaka: 27 yaşındaki annenin 3. gebeliğinden 3. yaşayan olarak 
25 haftalık spontan vajinal yolla 810 gr doğan bebek doğum salo-
nunda nazal CPAP’e alınarak Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesine 
transport edildi. Prenatal öyküsünden annenin USG’sinde amni-
yon sıvısının ileri derecede azalmış olduğu öğrenildi. Fizik mua-
yenesinde genel durumu kötü, olan hastanın solunum sıkıntısı 
mevcuttu. Akciğer radyogramında interstisyel görünümü ve sağda 
daha belirgin infiltrasyonları olan, %50 oksijene rağmen, satu-
rasyon düşüklüğü olan hastaya 100 mg/kg’dan beractant alfa 

Olgu: Miadında 3000gr doğan 10 günlük erkek hasta acil 
polikliniğe sabah başlayan ağlama, huzursuzluk, zor nefes alma, 
morarma şikayetleri ile başvurdu. Yapılan ilk muayenesinde kalp 
atımının 284/dk (Şekil 1) ve huzursuz olduğu görüldü. Kalp 
yetmezliği bulguları henüz bulunmuyordu. Anamnez sorgusun-
da hastanın bir gün önce soğukalgınlığının olduğu ve gittikleri 
doktor tarafından kendilerine fenilefrin içeren soğukalgınlığı 
ilacı yazıldığı öğrenildi. Hasta acilen yenidoğan yoğun bakım 
servisine yatırıldı. Tedavisinde vagal uyarı yapılan ama taşikardisi 
düzelmeyen hastaya adenozin yanıt alınana kadar artan dozlarda 
(100,150,200μg/kg) verildi. Çekilen kontrol EKG’sinde kalp tepe 
atımı 133’e düşen hastada WPW ile uyumlu bulgulara (delta dal-
gasına) rastlandı (Şekil 1). Daha sonra tedavisi oral amiodaron ve 
beta bloker ile düzenlenen hasta takibe alındı. 

Sonuç: Supraventrikiller taşikardi çocukluk çağının en sık 
görülen aritmi türüdür. Antenatal dönemde taşikardi, postnatal 
dönemde huzursuzluk, emme bozukluğu, taşipne, taşikardi ve 
kalp yetersizliği ile ortaya çıkabilir. Birçok yenidoğan SVT’yi 
ilk saatlerde tolere etmekle birlikte 6-12 saatten daha fazla süren 
vakalarda kalp atım hacminin azalması sonucunda kalp yetersizli-
ği gelişebilmektedir. Hastaların %15’inde sepsis ve ilaç kullanımı 
öyküsü, %10-20’sinde EKG’de Wolf Parkinson White (WPW) 
paterni mevcuttur. Bazı doğumsal kalp anomalilerinde (Ebstein 
anomalisi, tek ventrikül, büyük arter transpozisyonu) SVT’ye 
eğilimleri vardır. 

Yenidoğanda SVT’nin uzun dönem tedavisinde ortak görüş 
bulunmamaktadır. Digoksinin etkisinin az olması ve WPW send-
romunda önerilmemesi nedeniyle çoğu merkezde uzun dönem 
tedavide beta blokerler tercih edilmektedir. 

Bu olgu ile biz, hem yenidoğanda sempatomimetik grubu 
ilaçlara karşı artmış hassasiyete dikkat çekmek, hem de SVT’li 
hastalarda WPW olabileceğini düşünerek digital kullanımında 
dikkatli olunmasını hatırlatmak istedik.
Anahtar Kelimeler: Fenilefrin, Supraventriküler Taşikardi, Wolf Parkinson 
White

Şekil 1. Tedavisi öncesi SVT (Üstteki Şekil), SVT tedavisi sonrası delta dalgasının 
görüldüğü WPW sendromu (alttaki Şekil).

PS253

TERAPÖTİK HİPOTERMİNİN BEKLENMEDİK BİR 

KOMPLİKASYONU: İNFEROLATERAL ERKEN 

REPOLARİZASYON

 Meltem Koyuncu Arslan1,  Murat Şahin2,  Burçin İşcan1,  Ali Haydar Sever1, 
 Mustafa Kır2,  Nuray Duman1,  Abdullah Kumral1,  Hasan Özkan1

1Dokuz Eylül Üniversitesi, Yenidoğan Bilim Dalı, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi, Pediyatrik Kardiyoloji Bilim Dalı, İzmir

Giriş: Hipoksik iskemik ensefalopati tedavisinde terapötik 
hipotermi uygulaması ile sağkalım oranlarının ve 18. ayda nöro-
gelişimsel sonuçların iyileştirildiği gösterilmiştir. Hipoterminin 
bildirilen kardiyak yan etkileri arasında sinüs bradikardisi, 
inotropik destek gerektiren hipotansiyon, persistan pulmoner 
hipertansiyon bulunmaktadır. Klasik elektrokardiyografi (EKG) 
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Şekil 1. Hastanın tanı anında magnetik rezonans görüntüsü

PS256

NADİR BİR KONJENİTAL İSHAL NEDENİ: TUFTİNG 

ENTEROPATİ

 Dilek Kahvecioğlu1,  Duran Yıldız1,  Atila Kılıç1,  Banu İnce Alkan2,  Ömer Erdeve1, 
 Zarife Kuloğlu3,  Begüm Atasay1,  Arzu Ensari2,  Saadet Arsan1

1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji 

Bilim Dalı, Ankara
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı
3Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk 

Gastroenteroloji Bilim Dalı

Giriş: Tufting enteropati (TE) diğer adıyla ‘ intestinal epitel-
yal displazi ‘ erken ortaya çıkan inatçı ishal, persistan villus atrofisi, 
lamina propriada düşük miktarda mononükleer hücre infiltrasyo-
nu ve spesifik histolojik epitelyal hücre tutulumu ile karakterize 
nadir bir konjenital ishal sendromudur. Kronik ishal nedeniyle 
ünitemize sevk edilip TE teşhisi alan bir olguyu sunularak çok 
nadir olan bu tablonun tartışılması planlanmıştır.

Olgu: 38 hafta, 3800 g olarak sezaryenle doğan erkek bebek, 
postnatal 1. gününde başlayan günde 10 kez dışkılama ve emme-
sinde bozulma nedeniyle postnatal 4. gününde hastaneye başvur-
muş. Konjenital ishal ön tanısıyla dış merkezde tedavi edilirken 
postnatal 33. günde ileri tetkik ve tedavi amacıyla ünitemize sevk 
edildi. Hastanın anne ve babasının 2. dereceden akraba olduğu, 1 
kardeşinin 1 aylıkken yine ishal nedeniyle kaybedildiği ve hastanın 
3 kuzeninin nedeni bilinmeyen bir sebeple süt çocukluğu döne-
minde kaybedildiği öğrenildi. Fizik muayenesinde genel durumu 
kötü, kaşektik görünümde, entübe, interkostal retraksiyonları 
mevcut ve karaciğeri 3 cm palpable olarak kaydedildi. Hastanın 
laboratuvarında anemi, trombositopeni, lökositoz, böbrek ve 
karaciğer fonsiyon testlerinde bozukluk ve akut faz reaktanlarında 
yükseklik saptandı. Hastaya 400 ml/kg intravenöz sıvı tedavisi ve 
uygun antibiyotik tedavisi başlandı. Hastanın izleminde günde 9 
kez (190 g/gün) gaita yaptığı, gaita pH’ının 5 ve redüktan madde-
sinin (+) olduğu görüldü. Fosfor düzeyi çok düşük olan hasta (0.5 
mg/dl) postnatal 35. gününde ani kardiyak arrest sonrası kaybe-
dildi. Hastadan postmortem alınan ince barsak biyopsisi sonucun-
da hemotoksilen& eozinle boyalı örneklerde villusların belirgin 

(Survanta®) endotrakeal yoldan verildi, ampisilin ve gentamisin 
tedavisi başlandı. Yatışında BACTEC 9120 otomasyon sistemi 
(Becton Dickinson, Maryland, ABD) ile çalışılan kan kültüründe 
beşinci gününde Brucella melitensis üremesi üzerine hastanın 
tedavisine Sefotaksim ve Rifampisin eklendi. Brusella STA titre-
sinin 1/1280, Brusella IgM 63.08 NTU pozitif ve Brusella IgG 
29.51 NTU olduğu görüldü. (anne titreleri?) Hasta konjenital 
bruselloz olarak değerlendirildi. Takip akciğer grafilerinde infilt-
rasyonlarında düzelme olmayan hastanın kontrol kan kültüründe 
de Brusella melitensis üredi. Yatışının 14. gününde genel durumu 
kötüleşen ve verilen tedaviye yanıt vermeyen hasta sepsis ve çoklu 
organ yetmezliği nedeni ile exitus oldu.

Tartışma ve Sonuç: Konjenital bruselloz nadir ve oldukça 
fatal seyredebilen bir durumdur. Ciddi akciğer tutulumu yapabilir. 
Bruselloz açısından riskli bölgelerde yaşayan gebelerde korun-
ma önlemlerinin alınması perinatal mortalite ve morbiditeyi 
azaltabilir.
Anahtar Kelimeler: yenidoğan, brusella, aglütinasyon, pnömoni
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YENİDOĞANDA İLİOPSOAS ABSESİ; OLGU SUNUMU

 Yaşar Demirelli,  Kadir Şerafettin Tekgündüz,  İbrahim Caner
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hast. Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim 

Dalı, Erzurum

Yenidoğan döneminde iliopsoas absesi nadir görülmektedir. 
Klinik olarak çoğunlukla kalçada ve uylukta şişlik, eklem hareket 
kısıtlılığı ve ağrı ile bulgu verir. Laboratuar olarak beyaz küre ve 
akut faz yanıtında artış sıklıkla görülmektedir. En sık saptanan 
ajan Stafilokokkus aures’tir. Sinsi başlangıçlı olması, semptom ve 
bulguların özgül olmaması nedeniyle tanı ve tedavide gecikmeler 
olabilmektedir. Tanı US, BT veya MR ile konulabilmektedir.

21 yaşındaki annenin ilk gebeliğinden ikiz eşi olarak C/S ile 
miadında 1770 gr ağırlığında doğan erkek bebeğin postnatal 7. 
günde sol femoral bölgede şişliği farkedilmiş. Dış merkezde oral 
antibiyoterapi başlanmış. Şişliğin artması nedeniyle postnatal 
22 günlükken kliniğimize yatırılan hasta geldiğinde sol femur 
üst 1/3 bölümde belirgin şişlik ve sol alt extremite boyunca +2 
gode bırakan ödem mevcuttu. Hiperemisi ve ateşi yoktu. Diğer 
vital bulguları stabil idi. İlk bakılan tetkiklerinde BK:26,200/
mm3 CRP:2,97 mg/L (0-5), prokalsitonin: 0.148 ng/ml (0-2) idi. 
Hastanın USG’sinde abse formasyonu ihtimali olması üzerine US 
eşliğinde perkütan drenaj yapıldı, 7 cc pürülan materyal geldi. MR 
görüntülemesinde sol böbrek inferior lojundan başlayıp inguinal 
kanalı geçip proksimal uyluğa kadar uzanan sol iliopsoas kasında 
multiloküle abse formasyonu gözlendi (Şekil 1). Ortopedi tara-
fından opere edilerek abse drenajı yapıldı. Ampisilin, sefotaksim 
ve vankomisin tedavisi başlandı. Abse drenjında metisilin dirençli 
Staf. Aures üredi. Klinik ve laboratuar bulguları gerileyen hastanın 
tedavisi 6 haftaya tamamlandı. 

Yendioğanda ilipsoas absesi nadir görüldüğünden tanı koy-
mak zordur. Özellikle uyluk ve kalçada şişme, eklem hareket 
kısıtlılığı ve ağrı varlığında ayırıcı tanıda akla gelmesi gereklidir.
Anahtar Kelimeler: iliopsoas, abse, yenidoğan
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ilk yaşayan olarak 39 hafta, 2800 gram doğmuştu. 2. olgu ise 
24 yaşında anneden, 3. gebelik ilk yaşayan olarak 33 hafta 1900 
gram doğmuştu. Fizik muayenelerinde her ikisinde de kaba yüz 
görünümü, geniş fontanel, basık burun kökü, dar göğüs kafesi, üst 
ve alt ekstremitelerinde ileri derecede kısalık mevcuttu. Çekilen 
düz kemik grafilerinde uzun kemiklerde yassılaşma, eğrileşme ve 
kısalık nedeniyle gelişen telefon ahizesi benzeri görünüm saptan-
dı. Eşlik eden anomali açısından yapılan kraniyal ve tüm batın 
ultrasonlarında özellik saptanmadı. Genetik konsültasyonunda 
olguların tanısı klinik olarak doğrulandı. Entübe olarak izlenen 
olgulardan birincisi postanatal 4. gününde, diğeri ise 8. gününde 
solunum yetmezliği nedeniyle kaybedildi.

Vaka 3 ve vaka 4 ise takipsiz gebelikler sonucunda doğan, 
solunum sıkıntısı nedeniyle kliniğimize entübe olarak yatırılan 
vakalardı. 1. olgu 18 yaşındaki annenin 1. gebeliğinden 38 /6 
hafta 1920 gram doğan bebekti. 2. olgu ise 19 yaşındaki anneden, 
3. gebelik 2.yaşayan olarak 41/5 hafta 1775 gram doğmuştu. Fizik 
muayenelerinde her ikisi de SGA bebeklerdi ve başları gövdeye 
göre büyük görünümdeydi. Palpasyonla çok geniş fontanel ve 
kafada irili ufaklı çok sayıda kıkırdak parçaları ele geliyordu. Tüm 
ekstremitelerde belirgin kısalık ve tüm ekstremite grafilerinde ileri 
derecede kısalık ve osteopeni, uzun kemiklerde akordiyon benzeri 
üst üste binmiş çok sayıda kırıklar belirgindi. Eşlik eden anomali 
açısından yapılan kraniyal ve tüm batın ultrasonlar normaldi. 
Yapılan genetik konsultasyonu ile bulguların OI tip 2 için tipik 
olduğu belirlendi. Entübe izlenen olgulardan birincisi postnatal 
4. gününde, diğeri ise 3. gününde kaybedildi.

Sonuç: İskelet displazilerinin tiplerinin tanınması uygun 
genetik danışmanlık vermek için gereklidir. Postnatal fizik muaye-
ne ve detaylı radyolojik inceleme ayırıcı tanının yapılmasını sağlar.
Anahtar Kelimeler: Osteogenezis İmperfecta, Tanatoforik Displazi
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PREMATÜRE BİR BEBEKTE DİGOKSİN BAĞLAYICI 

ANTİKOR KULLANIMI: BİR VAKA TAKDİMİ

 Gözdem Kaykı,  Merve Çiçek Kanatlı,  Şahin Takcı,  İlker Ertuğrul,  Şule Yiğit
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalı, Ankara

Pediatrik yaş grubunda kalp yetmezliği tedavisinde kardiyak 
glikozidler yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu ilaçlar kalp kasında 
bulunan Na/K ATPaz pompasına bağlanarak etki göstermektedir. 
Terapötik indeksi dar olan digoksinin yenidoğan döneminde yan 
etkileri güç anlaşılmaktır. Özellikle çok düşük doğum ağırlıklı 
prematüre bebeklerde digoksin intoksikasyonu semptomları iyi 
bilinmemektedir. İntoksikasyon tedavisinde digoksin kesilerek 
çoğunlukla digoksin bağlayan antikorlar kullanılır. Bu vaka, yeni-
doğan döneminde digoksin intoksikasyonunda digoksin bağlayıcı 
antikor kullanımına dikkat çekmek amacıyla sunulmuştur.

Vaka sunumu: Yirmi beş yaşındaki annenin 4. gebeliğin-
den 3. yaşayan olarak sezaryen doğum ile 30.gebelik haftasın-
da 1240 gram olarak doğan 42 günlük kız bebek malnütris-
yon, nekrotizan enterokolit konjestif kalp yetmezliği nedeniyle 
yatırıldı. Fizik muayenesinde üfürümü ve hepatomegalisi vardı. 
Ekokardiyografisinde patent duktus arteriozus ve ventriküler 
septal defekt saptandı. Konjestif kalp yetmezliğine yönelik digok-
sin (5mcg/kg/gün IV), kaptopril, furosemid tedavileri başlandı. 
Nekrotizan enterokolit nedeniyle opere edilen hastaya barsak 
rezeksiyonu ve ileostomi yapıldı. Parenteral digoksin tedavisinin 
7.gününde sinüs bradikardisi (kalp hızı:80-90 atım/dk) ve aralıklı 

kısaldığı yüzey epitelinin belirgin irregülarite gösterdiği, epitelden 
lümene doğru yer yer irili ufaklı tomurcuklanmalar izlendiği ve 
bu bölgelerde “brush border” kaybı gözlendi. Tariflenen alanların 
epitelinde çok sıralanma, nükleer irregülarite, polarite kaybı ile 
karakterli “psödodisplastik” görünüm mevcuttu (Şekil 1). Bu 
bulgular TE ile uyumlu olarak değerlendirildi. 

Tartışma: TE erken dönemde ortaya çıkan ve özellikle Arap 
kökenlilerde görülen çok nadir bir konjenital ishal sendromudur.
Literatürde çok az sayıda bildirimi olan bu hastalık yaşamın ilk 
gününden itibaren olan ve günlük gaita miktarının 100-200 ml/
kg ’a ulaştığı sulu ishalle karakterizedir. Gebelikte polihidroam-
niyos öyküsünün olmaması, akraba evliliği ve etkilenmiş kardeş 
öyküsü önemlidir. Histolojik olarak yüzey enterositlerinde fokal 
kalabalıklaşma içeren hörgüçe benzer anormalliklerle karakteri-
zedir. Hızlı dehidratasyon ve elektrolit dengesizlikleri nedeniyle 
ölümle sonuçlanabilmektedir. 

Sonuç: Sunulan olgu Türkiye’den bildirilen ilk TE olgusudur. 
TE çok nadir görülmekle birlikte ilk günden itibaren devam eden 
ishali olan olgularda akla gelmesi gereken bir hastalık olup, ileri 
dönemde genetik aktarımı konusunda gelişme elde edildiğinde 
prenatal tanı imkanı sunulabilecektir.
Anahtar Kelimeler: Tufting Enteropati, Konjenital İshal

Şekil 1. H&E boyalı ince barsak örneklerinde epitelden lümene doğru 
tomurcuklanmalar

PS257

İSKELET DİSPLAZİLİ DÖRT OLGUYA YAKLAŞIM

 Bilge Demirel,  Didem Arman,  Hatip Aydın,  Tuğba Gürsoy,  Güner Karatekin, 
 Hüsnü Fahri Ovalı
Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Giriş: Tanatoforik displazi (TD) ve Osteogenezis Imperfekta 
(OI) tip II nadir görülen ölümcül iskelet displazilerindendir. Her 
ikisi de genelde otozomal dominant olup çoğu yeni mutasyondur. 
Kemik deformiteleri ve pulmoner hipoplaziye bağlı çoğunlukla 
yenidoğan döneminde ölüme yol açan bu hastalıkların bulguları-
nın iyi bilinmesi ayırıcı tanı açısından önemlidir. Bu yazıda yeni-
doğan döneminde tanı alan iki OI tip 2 ve iki TD vakası ayırıcı 
tanıya dikkat çekmek için sunuldu. 

Olgular: Vaka 1 ve vaka 2 prenatal takiplerinde TD’ den 
şüphelenilen ve solunum sıkıntısı nedeniyle servisimize entübe 
olarak yatırılan bebeklerdi. 1. olgu 30 yaşında anneden 3. gebelik 
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sütüyle beslenen, kan ürünü transfüzyonu hiç yapılmamış, klinik 
olarak stabil, büyümekte olan preterm olgusu, doğum sonrası 47. 
günde nötropeni ve etyolojisinde anne sütü kaynaklı sitomegalo-
virüs enfeksiyonu saptanması nedeniyle sunuldu.

Olgu: Preterm erkek yenidoğan 28 6/7 gestasyon haftasında, 
21 yaşındaki guatr nedeniyle propilthiourasil kullanan ve oli-
gohidramniyos saptanan anneden, Doppler’de diyastolik akım 
kaybı nedeniyle sezaryenle 910 g (10.p) ağırlığında doğdu. Apgar 
skoru 1., 5., 10. ve 15. dakikalarda 3/5/7/9; kordon kanında kan 
pH’sı 7,32 idi. Hasta 3 saat entübe, 4 gün nazal SIMV’de izlendi. 
Antibiyotik başlanılmayan hastanın surfaktan, kan ve kan ürünü 
transfüzyonu ihtiyacı hiç olmadı. Takibinde PN 47. gününde PC 
35 6/7 GH’da (1630 g) rutin laboratuar kontrolünde daha önce 
bulunmayan nötropenisi (Lökosit: 5910/mm3, mutlak nötrofil 
sayısı: 290/mm3) saptandı. Semptomu olmayan hasta zenginleş-
tirilmiş anne sütüyle ölçülü besleniyor ve son 2 hafta ilave olarak 
anne göğsünü emiyordu. Olgumuzda CMV IgM: 2,73 COI 
(pozitif >1 COI), CMV IgG: 41,79 U/ml (pozitif >1 U/ml) 
saptandı. İdrarda CMV DNA PCR kalitatif negatif bulundu. 
Annede CMV IgM: 0,196 COI (pozitif >1 COI), CMV IgG: 
500 U/ml (pozitif >1 U/ml), ve anne sütünde CMV DNA PCR 
kalitatif pozitif saptandı. Hasta şu anda PN 70. gününde, 40 GH’a 
ulaştı. Vücut ağırlığı 2580 g ve nötropeni dışında klinik belirti ve 
bulgusu yok. En son lökosit sayısı 5920/ mm3, mutlak nötrofil 
sayısı 660/mm3 saptandı. Kranial US takipleri, göz muayeneleri, 
kranial MR ve işitme testleri normal bulundu. 

Sonuç: CMV seropozitif annelerin bebeklerinde doğum 
sonrası kazanılmış CMV enfeksiyonunda anne sütüyle beslenme 
ve gestasyon haftasının küçük preterm olması önemli risk fak-
törleridir. Bu annelerin 32 gestasyon haftanın altında doğan çok 
düşük doğum ağırlıklı bebeklerinin, dondurulmuş anne sütüyle 
beslenmeleri ve ilk bir hafta içinde konjenital CMV enfeksiyo-
nunun ekarte edilip, kazanılmış CMV enfeksiyonu açısından 
izlenmeleri önerilir.
Anahtar Kelimeler: Stomegalovirüs enfeksiyonu, yenidoğan

PS261

YENİDOĞAN BEBEĞE YAPILAN BİR KARACİĞER NAKİL 

ÖYKÜSÜ

 Ayla Günlemez1,  Demet Oğuz1,  Çiğdem Arıkan2,  Ayşe Sevim Gökalp1

1Kocaeli Üniversitesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı, 

Kocaeli
2İzmir Kent Hastanesi, Çocuk Gastroenterolojisi

Çocuklarda karaciğer nakli vücut ağırlığı 5 kg’ın altındaki 
bebeklerde nadir olarak yapılmaktadır. Yaşamın ilk günü ağır 
karaciğer yetmezliği tanısı alan ve tedaviye cevap vermeyen 
hastamız, ülkemizde ilk kez yenidoğan bebeğe karaciğer nakli 
yapılmış olması nedeniyle burada sunulmaktadır. 

Olgu: 1,5 günlük erkek bebek, dış merkezden solunum sıkın-
tısı, hipoglisemi, trombositopeni, koagülasyon testlerinde bozuk-
luk, hipotonisite nedeniyle sevk edildi. Öyküsünde: Aralarında 
akrabalık olmayan sağlıklı baba ve 35 yaşındaki sağlıklı annenin 
3. yaşayan bebeği olarak C/S ile 40. gebelik haftasında 3600 gr, 
mekonyumla boyalı doğduğu, doğum sonrası aktif canlandırma 
ihtiyacının olmadığı, 2 saatlik O2 tedavisinin ardından anne yanı-
na verildiği ancak inleme ve hipoglisemi nedeniyle yatırıldığı öğre-
nildi. Hastanın muayenesinde genel durumu kötü, ikterik, hipo-
tonik, periferik dolaşımı bozuk olarak saptandı. Organomegali 

ventriküler taşikardi atakları görüldü. Kan serum digoksin düzeyi 
3.75 ng/ ml (normal aralık: 0.8-2 ng/ml) olarak saptandı. Digital 
intoksikasyonu düşünülen hastaya bir kez 2 mg digoksin bağlayıcı 
antikor tedavisi verildi. İzlemde bradikardi ve ventriküler taşikardi 
atakları düzeldi. 

Bu vaka nedeniyle yenidoğan döneminde digoksin intoksikas-
yonu semptomları ve tedavisi vurgulanmıştır.

Bu vaka nedeniyle yenidoğan döneminde digoksin intoksikas-
yonu semptomları ve tedavisi vurgulanmıştır.
Anahtar Kelimeler: digoksin bağlayıcı antikor, digoksin intoksikasyonu, 
prematürite

PS259

BARTTER SENDROMUNUN EŞLİK ETTİĞİ NADİR BİR 

NON-İMMÜN HİDROPS FETALİS OLGUSU

 Gökhan Büyükkale,  Tuğba Erener Ercan,  Merih Çetinkaya,  Şerife Gül Ercan, 
 Sultan Kavuncuoğlu
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Olgu: Renal ve genitoüriner sistem hastalıklarının yaklaşık 
%2-3 oranında non-immün hidrops fetalise neden olduğu rapor 
edilmiştir. Non-immün hidrops fetalis patofizyolojisinde renin-
anjiotensin sisteminin aktive edilmesinin etkili olduğu bilinmekle 
beraber artmış renin aktivitesi ile birlikte görülen Neonatal 
Bartter Sendromunun yol açtığı non-immün hidrops fetalis olgu-
ları nadir olarak rapor edilmiştir.

28 yaşındaki annenin 3. gebeliğinden 3. yaşayan olarak C/S 
ile 36. gestasyonel haftada 4000 gr olarak doğurtulan erkek bebek 
prenatal dönemde hidrops tanısı almış olması ve doğum sonrası 
solunum sıkıntısının olması nedeni ile Yenidoğan Yoğun Bakım 
Ünitesine yatırıldı. Her iki plöral boşlukta bol miktarda sıvı 
olması nedeni ile torasentez uygulaması sonrası bilateral toraks 
tüpü takıldı. Solunum sıkıntısı devam eden olgu mekanik venti-
latöre bağlandı. Non-immün hidrops fetalis etyolojisi açısından 
araştırılan hastada belirgin bir etyoloji saptanamadı. İzleminin 
40. gününde kilo kaybı, dehidratasyon,kan gazında hipokloremik 
metabolik alkaloz, biyokimyasında hipokloremi, hiponatremi ve 
hipopotasemi belirlendi. Serum renin, aldosteron, idrar sodyum 
ve klor düzeyleri artmış olarak bulundu. Bu bulgularla Neonatal 
Bartter Sendromu tanısı konulan hastaya indometazin tedavisi 
başlandı. Tedavi sonrası kan gazı ve biyokimyasal parametrelerin-
de belirgin olarak düzelme gözlendi. Yatışının 53. gününde olgu 
devam eden solunum problemlerine bağlı olarak kaybedildi.

Biz burada bildiğimiz kadarı ile literatürde 2.kez non-immün 
hidrops fetalis ve neonatal Bartter sendromunun birlikte görüldü-
ğü bir yenidoğan olgusunu sunmayı amaçladık.
Anahtar Kelimeler: non-immün hidrops, Bartter sendromu, renin, anjiotensin

PS260

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI PRETERM 

BİR YENİDOĞANDA DOĞUM SONRASI 

SİTOMEGALOVİRÜS ENFEKSİYONU

 Yasemin Akın,  Fatma Kaya Narter,  Mehmet Gündüz,  Esra Çetinkaya Polatoğlu, 
 Melek Özbenli
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği, İstanbul

Amaç: Seropozitif annelerin sütü preterm bebeklere doğum 
sonrası sitomegalovirüs geçişinin başlıca sebebidir. Taze anne 
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pulmoner stenoz, hafif sistolik disfonksiyon saptandı. Periton 
sıvısı transuda vasfındaydı.

Olgumuza solunum sıkıntısı nedeniyle 16 gün mekanik venti-
lasyon, aralıklı boşaltıcı parasentez, ampisilin-sefotaksim tedavile-
ri uygulandı. Kültürlerinde üreme olmadı, idrar-kan aminoasitleri, 
tandem MSS, idrar organik asitleri normaldi. Enzim çalışmasıyla 
GM-1 gangliosidozis tanısı alan hasta 2 aylıkken ek oksijen deste-
ğiyle taburcu edildi.

GM1 gangliosidozis dokularda sfingolipid, GM1 gangliosid, 
glikoprotein bağlı oligosakkaridler, keratan sülfat birikimiyle sey-
reden lizozomal depo hastalığıdır. Otozomal-resesif geçişli olup 
beta-asit galaktosidaz eksiktir. Klinik bulguların derecesi, enzim 
düzeyi, ortaya çıkış yaşın göre infantil ve juvenil formları vardır. 
İnfantil form ağır bulgularla seyreder, erken ortaya çıkar, asit-beta 
galaktosidaz aktivitesi tümüyle eksiktir. SSS’de ilerleyici dejeneras-
yon, kaba yüz, büyük dil, dişeti hiperlazisi, hepatosplenomegali, 
skrotal ödem, kifoz, ekstremite ödemi, kardiomyopati, ventrikü-
ler hipertrofi, kemik iliğinde depo hücreler görülebilir. Mental 
retardasyon, konvulsiyonlar, hızlı nörolojik bozulma gelişerek 3-4 
yılda ölüme neden olur. Radyolojik bulgularda dizostozis mul-
tipleks, ventriküler dilatasyon, serebral atrofi, miyelinizasyonda 
bozulma görülebilir. Ayırıcı tanıda Hurler, Nieman-Pick, I-cell 
hastalığı düşünülmelidir. Tanı doku kültüründe enzim eksikli-
ğinin gösterilmesiyle konur. Spesifik tedavisi yoktur. Olgumuz 
GM1 gangliosidozisin NIHF’in nadir görülen nedenlerinden 
olduğundan sunulmuş, sonraki gebelikler için aileye genetik 
danışma verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: non-immun hidrops, yenidoğan, GM1 gangliosidozisizozo-
mal depo hastalığı

PS263

Erken Dönemde Semptomatik Olan Galen Ven Anevrizması 
Olgusu
 Murat Konak,  Nuriye Tarakçı,  Rahmi Örs
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Neonatoloji Bilim Dalı

Galen ven anevrizması serebral arterin koroid dalları ve/veya 
baziler arter dalları ile mezensefalonun genişlemiş venleri arasında 
arteriyovenöz bir fistülün varlığı sonucunda, Galen venin genişle-
mesi ile oluşur. Kız ve erkeklerde eşit oranda görülür. Yenidoğan 
ve süt çocukluğu döneminde en sık semptom veren serebrovaskü-
ler patolojidir. Hiperdinamik kalp yetmezliği, intrakraniyal yapı-
lara bası etkisi ve kanamaya eğilimi nedeniyle ciddi morbidite ve 
mortaliteye neden olan bir lezyondur. Anevrizmanın büyüklüğü 
özellikle kalp yetmezliğinin şiddetini etkilediğinden önemlidir. 
Yenidoğan dönemindeki hastaların %95’i kalp yetmezliği ile, 
kalan %5’i ise hidrosefali, subaraknoid kanama veya intraventri-
küler kanama ile getirilmektedir. Özellikle yenidoğan döneminde 
ciddi kalp yetmezliği ile başvuran Galen veni anevrizmalı bebek-
lerin tedavisinde endovasküler yaklaşımla anevrizmayı besleyen 
arterlerin embolizasyonu sonucunda anevrizmal kan akımının 
azaltılması ile başarılı sonuçlar alınmıştır. Biz burada nadir görü-
len ve çok hızlı bir şekilde ilerleyici organ disfonksiyonuna neden 
olan bir anevrizmalı olgu sunarak erken müdahalenin önemini 
vurgulamak istedik. 

Olgu: 23 yaşındaki annenin ilk gebeliğinden 39 haftalık 
kız bebek 3250 gr olarak fetal distres nedeniyle acil sezeryan ile 
doğurtuldu. Hastanın intrauterin takiplerinin yetersiz olduğu ve 

yoktu. Tetkiklerinde PT:55 sn, PTT:57sn, AST:64, ALT:140 
TB:10.3, DB: 2.1, Albümin: 2.9, Amonyak: 478 CRP: negatif 
bulundu, kültürlerde üreme olmadı. O2 tedavisi, inotropik des-
tek, TDP, K vitamini, antibiyotik ve carboglu tedavisi verildi. 
Akciğer grafisi, TFUS, amplitüd EEG ‘si normal bulundu. Yaygın 
ödemi başlayan hastanın böbrek foksiyon testeri normaldi. Batın 
MR’de karaciğer boyutlarında azalma konturlarda düzensizlik, 
sirotik grünüm saptandı. Etyolojiye yönelik olarak TORCH 
serolojisi, CMV, EBV, Enterovirüs, Parvovirüs PCR, Troponin 
I,Ferritin düzeyleri, doğuştan metabolik hastalık taraması normal 
bulundu. Hemofagositik sendrom açısından bakılan kemik iliği 
aspirasyonunda özellik saptanmadı. Pn 15. gününde ağır kara-
ciğer yetersizliği klinik ve laboratuar bulguları destek tedavilere 
rağmen ağırlaşan hasta uygun donör bulunarak ambulans uçak 
eşliğinde karaciğer transplantasyonu yapılmak üzere İzmir Kent 
Hastanesi’ne sevkedildi. Hastaya PN 16. Gün yakın akrabadan 
karaciğer nakli yapıldı. Nakil sonrası hastanın karaciğer fonk-
siyonlarının ve kanama testlerinin normalle döndüğü, hasta-
nın ekstübe edildiği, ödemlerinin tamamen gerilediği öğrenildi. 
Çıkarılan karaciğerde yaygın nekroz saptandığı sinuzoidal ya da 
mikrovasküler zedelenme ya da obstrüktif mikrovasküler hastalık 
nedeniyle olabileceği rapor edildi. 

Ancak hastanın naklin 7. gününde genel durumunun ani 
bozulmasyla kaybedildiği ve metabolik veya vasküler sorunlarla 
ilişkili olabileceğinin düşünüldüğü öğrenildi. 

Daha önce ülkemizde yenidoğan bebeklerde yapılamayan 
karaciğer nakli, tıbbi tedaviye cevap vermeyen ağır karaciğer 
yetmezliği olan yenidoğanlarda en son tedavi seçeneği olarak 
düşünülebilir.
Anahtar Kelimeler: Karaciğer, Nakil, Yenidoğan

PS262

GM1 GANGLİOSİDOZİS OLGUSU

 Sevim Ünal,  Mehmet Gündüz,  İlyas Oku,  Filiz Ekici
TCSB Ankara Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Non-immun hidrops fetalisli (NIHF) olgular hidrops feta-
lislerin %90’ını oluşturur, insidansı 1/1500-1/3800, mortalitesi 
%50-98’dir. NIHF prognozu etyolojisiyle ilgili olup, hidrops 
gelişme zamanı ne kadar erkense o kadar kötüdür. Gestasyonel yaş 
NIHF etiyolojisiyle ilişkilidir, 24. gebelik haftasına kadar anöp-
loidi, sonrasında kardiyak nedenler sık görülür. Doğumsal meta-
bolik hastalıklardan depo hastalıklar, lizozomal hastalıklar, toksik 
metabolitlerin uzaklaştırılamamasına bağlı organ yetmezlikleri, 
kardiomyopati, kardiyak disfonksiyona bağlı NIHF gelişebilir. 
Burada NIHF etyolojisi araştırılan ve GM1 gangliosidozis tanısı 
alan bir yenidoğan sunulmuştur.

Otuzbir yaşında annenin 4. gebeliğinden 3. yaşayan olarak 
vajinal yolla 3000 g, 35 haftalık doğan erkek olgu, 15 günlük-
ken solunum sıkıntısı ve asit nedeniyle sevk edildi. Anne-babası 
2. derece akrabaydı, 1 kız ve 1 erkek sağlıklı kardeşleri vardı. 
Geldiğinde ağırlığı 2525 g (%10-25), baş çevresi 32.5 cm (%25), 
ısısı 36.9°C, solunum hızı 60/dakika, kalp hızı 149/dakika, kan 
basıncı 84/45 mm-Hg, saturasyonu %78, kaba yüz, mikrognathi, 
batında matite, dispne, takipne, retraksiyonları vardı. Dinlemekle 
ince ralleri, skrotum ve alt extremitede +++ gode bırakan ödemi, 
2. derece sistolik üfürümü mevcuttu. Abdominal ultrasonogra-
fide batın içi masif asit, sağ plevral mayi, ekokardiyografisinde 
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ml (0.6-3.1), DHEA-S:8.24 μg/dl (80-560), kortizol: 0.2 μg/
dl (5-25), ACTH: 1021 pg/ml (0-46), plazma renin aktivitesi 
(PRA): 127 pg/ml, aldosteron: 160 pg/ml (29-162). Plazma yağ 
asitleri normaldi. Adrenal USG normaldi. ACTH uyarı testine 
kortizol yanıtı alınamadı. Tansiyonları normal değerde seyretti. 
Bu bulgularla konjenital adrenokortikal ACTH yanıtsızlığı send-
romu düşünülen hastaya 10 mg/m2/gün oral hidrokortizon baş-
landı. Moleküler analiz için kan örneği gönderildi. İki hafta tedavi 
sonrasında hiperpigmentasyonu gerilemeye başladı; aktivitesi 
canlı ve emmesi iyi olan hasta 28. günde taburcu edildi.

Yorum: Konjenital adrenokortikal ACTH yanıtsızlığı send-
romu, izole glukokortikoid eksikliğinin olduğu otozomal resesif 
geçişli nadir bir hastalıktır. Yenidoğan ve erken çocukluk döne-
minde hiperpigmentasyon, hipoglisemi atakları, konvülziyon, 
tekrarlayan infeksiyon ve ölüm olabilir. Hipoglisemiye eşlik eden 
cilt rengi değişikliği bu hastalığın tanısında önemli bir uyarıcı 
bulgu olup erken tanıya yardımcı olabilir.
Anahtar Kelimeler: ACTH yanıtsızlığı sendromu, yenidoğan

PS265

NONKETOTİK HİPERGLİSİNEMİ FALLOT TETRALOJİSİ 

BİRLİKTELİĞİ: OLGU SUNUMU

 Derya Büyükkayhan1,  Nurdan Erol2,  Işıl Özer2,  İlke Mungan Akın1, 
 Hatice Sibel Sevük Özümüt1,  Yusuf İzzet Ayhan2,  Pınar Yağmur2,  Metin Dönmez2, 
 Ayşegül Aslan2

1Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Neonatoloji Kliniği, İstanbul
2Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği, İstanbul

Nonketotik hiperglisinemi; otozomal resesif geçişli nadir bir 
metabolik hastalıktır. Mitokondriyal sistemin, glisini metabolize 
eden enzim grubunun eksikliğiyle karakterizedir. En sık görülen 
formu olan neonatal nonketotik hiperglisinemide enzim aktivitesi 
hemen hiç yoktur. Nonketotik hiperglisinemide bulgular yaşamın 
ilk saatlerinde başlayabileceği gibi, bazı olguların farkedilmesi 
yaşamın 8.gününe kadar gecikebilir. Yaşamın ilk haftasında göz-
lenen beslenme güçlüğü, letarji, koma ve konvülziyonlar pekçok 
metabolik hastalıkla benzerlik göstersede eşlik eden hıçkırık 
nöbetleri öncelikle nonketotik hiperglisinemiyi düşündürmelidir. 
Bulguları yaşamın ilk haftasında başlayan beslenme güçlüğü, letar-
ji, konvulsiyonlar, koma ve ölüme kadar giden tablo ile karşımıza 
çıkmaktadır. Beraberinde korpus kallosumda agenezi-disgenezi, 
serebral atrofi, hidrosefali, myelinizasyonda gecikme gibi sant-
ral sinir sistemi anomalileri bildirilmektedir. Ancak literatürde 
nonketotik hiperglisineminin fallot tetralojisi ile birlikteliğinden 
bahsedilmemektedir. Olgu nonketotik hiperglisinemi ve fallot 
tetralojisi birlikteliğini rapor etmek amacıyla sunulmuştur. 

Olgu: 32 yaşında anneden G2P2Y2, 38 hafta 3 günlük ola-
rak, 2860 gr, 46 cm, 33cm baş çevresi ile dışmerkezde doğmuş. 
Öyküden anne ve babanın dördüncü derece akraba olduğu, 
yaşamın üçüncü günü kontrole geldiğinde hareketlerinde azalma, 
genel durumunda bozulma ile yoğun bakıma alındığı öğrenildi. 
Entübe edilen ve metabolik hastalık düşünülerek kliniğimize 
sevk edilen olguda fizik muayenede genel durum kötü, letar-
jik, syanotik, ateş 36.5 0C, N: 120/dk, TA: 97/65 mmHg idi. 
Hipertelorizm, dar alın, yüksek damak ve pes eqinovarus dikkati 
çekti. Oskultasyonda 3/6 sistolik üfürüm duyuldu, solunum 
sesleri doğaldı, organomegali yoktu. Doğumsal metabolik has-
talık yönünden değerlendirilirken derin metabolik asidozunun 

sancılarının başlaması üzerine başvurdukları merkezimizde yapı-
lan değerlendirmede galen ven anevrizması olabileceği belirtildi. 
Yenidoğan yoğun bakıma kabul edilen hastanın hastanın vücut 
ağırlığı ve boyu, gebelik haftasına göre normal sınırlardaydı. 
2/6 sistolik üfürüm dışında patololik muayene bulgusu yoktu. 
Postnatal dönemde yapılan kraniyal ultrasonografi, kraniyal MRI 
ve MR anjiografide Galen veni anevrizması ve hidrosefalisi oldu-
ğu doğrulanarak embolizasyon hazırlıklarına başlandı. Ancak 
doğumdan sonra 3. saatten itibaren kalp yetmezliği gelişti ve 
gerekli inotropik destekleri verildi. İzlemde ilerleyici böbrek ve 
barsak yetersizliği gelişen hasta DIC tablosundan yaşamın 37. 
saatinde kaybedildi. 

Tartışma: İntrauterin dönemde Galen veni anevrizmasına 
bağlı kalp yetmezliği seyrektir. Çünkü düşük dirençli serebral 
arteriovenöz malformasyon, yine düşük dirençli olan uteroplasen-
tal ünite ile denge halindedir. Ancak doğumda plasentanın kaybı 
ile kalp debisinin %70’inden fazlası serebral dolaşıma yönelir. 
Doğumdan sonra anevrizmanın büyüklüğü ile orantılı olarak 
hızlıca hiperdinamik KKY gelişir. Hastalara mümkün olan en kısa 
sürede müdahale edilmesi hayat kurtarıcıdır. Literatür incelen-
diğinde olgulara genellikle 3. günde endovasküler embolizasyon 
uygulandığı görülmektedir. Ancak olgumuzdaki gibi büyük anev-
rizmalarda çok daha erken müdahale gerekmektedir. Bu durum 
ise prenatal tanının önemini vurgulamaktadır. Yeterli ekipmana 
sahip bir merkezde hasta semptomatik olmadan embolizasyon 
için değerlendirilmesi uygun görünmektedir.
Anahtar Kelimeler: Galen ven anevrizması, Hiperdinamik kalp yetmezliği, 
yenidoğan

PS264

KONJENİTAL ADRENOKORTİKAL ACTH YANITSIZLIĞI 

SENDROMU

 Özgül Bulut,  Zeynep İnce,  Ozan Uzunhan,  Asuman Çoban
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 

Neonatoloji Bilim Dalı

Amaç: Doğum sonrası ilk gün hipoglisemik nöbeti olan 
ve günler içinde jeneralize hiperpigmentasyon gelişen bir kon-
jenital adrenokortikal ACTH yanıtsızlığı sendromu vakasının 
sunulması.

Olgu: Gestasyon yaşı 37 4/7 hafta, doğum tartısı 2540g 
olan erkek bebek, G1P1 anneden sezaryen ile doğdu. Annenin 
gebelik takipleri normaldi. Fizik muayenede hafif hipotonisite 
dışında özellik yoktu. Doğumdan üç saat sonra jeneralize nöbet 
geçiren bebeğin nöbet sırasında bakılan kan şekeri 40 mg/dL 
bulundu. Diğer laboratuvar incelemelerinde kalsiyum 8.3 mg/
dl, sodyum 139 mmol/L, potasyum 4.6 mmol/L, üre 7mg/dl, 
kreatinin 0.59 mg/dl, amonyak 130 μmol/L, laktat 1.2 mmol/l ve 
karaciğer fonksiyon testleri normaldi. Glukoz 200 mg/kg bolus 
yapıldıktan sonra 6 mg/kg/dk olacak şekilde perfüzyona başlandı. 
Takiplerinde hipoglisemisi ve nöbetleri gözlenmeyen ancak emme 
refleksi zayıf olan hasta nazogastrik tüp ile beslenmeye başlandı. 
Konvülsiyon etiyolojisine yönelik yapılan doğumsal metabolizma 
hastalıkları tarama testleri, TORCH infeksiyonları serolojisi nega-
tif geldi; kraniyal ultrasonografi (USG) normaldi. Hipoglisemiye 
eşlik eden en dikkat çekici bulgu günler içinde gelişen tüm vücud-
da yaygın hiperpigmentasyondu. Bu nedenle adrenal yetersizlik 
düşünülen hastada yapılan endokrinolojik test sonuçları: 17-OH 
progesteron: 0.80 ng/ml (0.5-2.4), androstenedion: >10 ng/
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CKİY’te sekonder lenfoid organlar histolojik olarak hipop-
laziktir. Bununla birlikte, timik epitel normal olduğundan has-
talarda kemik iliği transplantasyonu sonrası timus fonksiyonel 
duruma gelir. Lenf bezleri, tonsiller, peyer plakları yoktur ya da 
az gelişmiştir.

Ebstein-Barr virüsü, bu yaş grubunda nadir bir ajan olmakla 
birlikte, CKİY’lerde kontrolsüz lenfoproliferatif hastalığa yol 
açabilir. Hastamızda da viral ve bakteriyel labaratuvar değerleri 
negatif olmasına rağmen gelişen enfeksiyon tablosu sonucunda 
hastamızı hastanemize yatışının ikinci ayında kaybettik.

Bu olguyu sunmadaki amacımız; özellikle kardeş ölümü ve 
akrabalarında CKİY ile ilgili hikayesi olan ailelerde nadir bir has-
talık olan ADA eksikliğine bağlı CKİY’ğe dikkat çekmek ve bu 
hastalığın oluşturduğu acil pediatrik durumu gündeme getirmek 
istememizdir.
Anahtar Kelimeler: ADA eksikliği, Ciddi kombine immün yetmezlik

Şekil 1. akciğer parankimi normal ancak seçilemeyen timus gölgesi

Tablo 1. hastanın ve ailesinin immünolojik sonuçları

Sonuç Normal değer

ADA enzim aktivitesi (nmol/h/mg) 0 26 ± 10

Anne/Baba ADA (nmol/h/mg) 14,5/12,3 26 ± 10

%dAXP 70,4 <1

IgA (mg/dL) < 6,6 15–52

IgD (mg/dL) 6,78 10–51

IgE (iu/mL) 17,2 0–15

IgG (mg/dL) 537 470–970

IgM (mg/dL) 16,9 41–139

CD 45 %77.4 88–100

CD3 %8,1 60–85

CD4 %7,9 29–59

CD8 %0 19–48

CD19 %9,7 11–16

NK %23,7 5–20

ve belirgin hiperamonyemisinin olmaması nedeniyle kanda ve 
BOS örneğinde aminoasit miktar tayini gönderildi. BOS glisin 
düzeyi 281μmol/L ve serum glisin düzeyi 2556μmol/L olan hasta 
(BOS glisin/serum glisin oranı 0.11) nonketotik hiperglisinemi 
tanısı aldı. Hiperglisinemiye yönelik sodyum benzoat ve ketamin 
tedavisi başlanan hasta glisin düzeyleri düştükten sonra ekstübe 
edilerek taburcu edildi. Ayaktan izlemleri sırasında nonketotik 
hiperglisinemiye yönelik tedavi planında önemli değişiklik gerek-
medi. Ancak fallot tetralojisine bağlı hipoksik nöbetlerinin olma-
sı nedeniyle yeniden hospitalize edildi. Fallot tetralojisine yönelik 
cerrahi girişim planlanan hasta çocuk kalp damar cerrahisi yoğun 
bakımında halen izlenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Nonketotik hiperglisinemi, fallot tetralojisi, yenidoğan

PS266

CİDDİ KOMBİNE İMMUN YETMEZLİK VE ADA EKSİLİĞİ 

OLGUSU;

 Türkan Patıroğlu1,  Hatice Eke Güngör1,  Levent Korkmaz2,  Osman Baştuğ2, 
 Hülya Halis2,  Şeyma Memur2,  Himmet Haluk Akar1,  Selim Kurtoğlu2

1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İmmünoloji 

Bilim Dalı - Kayseri
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalı, Yenidoğan Bilim Dalı - Kayseri

Giriş: Ciddi kombine immün yetmezlik (CKİY), 1/50.000-
1/100.000 sıklığında, farklı genetik nedenlere bağlı ortaya çıka-
bilen, T ve B lenfosit fonksiyonlarında bozukluklarla karakterize, 
yaşamın ilk aylarından itibaren ciddi enfeksiyonlarla kendini 
gösteren, primer immün yetmezlik hastalığıdır. ADA eksikliğine 
bağlı CKİY ilk kez 1972’de bildirilmişdir. 

İntravenöz immunoglobulin, enzim replasmanı ve profilaktik 
antimikrobiyal tedavi geçici düzelmeler sağlayabilse de kemik iliği 
transplantasyonu günümüzde tek küratif tedavi yöntemidir.

Erken dönemde, hastaların ciddi enfeksiyonlar ve organ hasarı 
gelişmeden tanı alması ve pediatrik immünoloji merkezlerine 
gönderilmesi prognoza önemli ölçüde katkı sağlar.

Olgumuz ile nadir bir hastalık olan ADA eksikliğine bağlı 
CKİY’ğe ve bu hastalığın oluşturduğu acil pediatrik duruma dik-
kat çekmek istedik. 

Vaka: 30 yaşında annenin 2G/1CD olarak miadında C/S ile 
2800gr doğmuş. Hastanın postnatal ikinci haftasında ateşi olan 
hasta fakültemize başvurdu. 

Hb(g/dl);15.2, WBC/lenfosit(/mm3);1600/780, Plt(/
mm3);185000 ve akciğer grafisinde timus gölgesi mevcut değildi 
(resim1).

Fizik muayenesi normaldi.
Kuzeninde ADA eksikliği ve hastamızıda kardeş ölüm hika-

yesinin olması, immunglobulinlerinin ve immün yetmezlik pane-
linde lenfosit alt gruplarında düşüklük bulunması (tablo1) nedeni 
ile kombine immun yetmezlik (ADA eksikliği?) düşünülen hasta 
yenidoğan matür servisine yatırıldı. 

ADA enzim aktivitesi çalışılan hastada aktivitenin olmadığı 
görülerek enzim replasman tedavisine başlanıldı. Bu dönem-
de enfeksiyon tablosu gelişen hasta tüm müdehalelere rağmen 
kaybedildi.

Sonuç: CKİY’li hastalarda serum immünglobulin (Ig) düzey-
leri düşüktür ancak anneden geçen IgG nedeniyle hastamızda 
olduğu gibi ilk 4-6 ay serumda IgG düzeyleri normal olabilir. 
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ilk günden itibaren minimal enteral beslenme denenen bebeğe, 
enteral beslenmeyi tolere edemediğinden, PN 8. günde oral dom-
peridon başlandı. Bir hafta sonra enteral beslenmeyi tolere eden 
bebeğin domperidon tedavisi kesildi ancak izleminde gözlenen 
aralıklı desatürasyonlar gastroözofageal reflü ile ilişkilendirildi-
ğinden PN 21. günde oral domperidon tedavisi yeniden başlandı 
(0.60 mg/kg/gün, 3 dozda; önerilen 0.75-1.5mg/kg/gün). PN 31. 
gün ciddi bradikardi gelişti ve IV adrenaline rağmen bradikardi 
ısrar ettiğinden hasta entübe edildi. EKG’de QTc aralığı 0.51 sn 
saptandı ve QT uzamasına yol açmış olabileceği düşünülen dom-
peridon ve flukanazol profilaksi tedavileri kesildi. Hastada aynı 
gün tekrarlayan bradikardi, ventriküler taşikardi (VT) ve “torsade 
de pointes” (TdP) şeklinde değişken disritmi atakları gelişti ve bu 
durum iki gün devam etti. Bradikardi atakları için IV adrenalin, 
VT için IV lidokain ve TdP için MgSO4 perfüzyon tedavileri 
uygulandı. İki günün sonunda disritmi atakları azalarak sinüs 
ritmine döndü; üç günün sonunda da QT aralığı normale döndü. 
Sonraki izleminde tekrar disritmi gelişmeyen hasta bir hafta sonra 
ekstübe edildi ve PN 69. gününde taburcu edildi. 

Yorum: Domperidon, antidopaminerjik özellikte bir prokine-
tik ajandır ve yenidoğan ünitelerinde yaygın olarak kullanılmakta-
dır. Bu ilacın QT aralığında uzama ve nadiren TdP gibi çeşitli 
kardiyak disritmilere yol açabildiği bilinmektedir. Flukonazol da 
domperidon gibi sitokrom p450 sisteminde metabolize edildiğin-
den serum domperidon düzeyini artırabilir. Literatürde dompe-
ridon kullanımına bağlı ciddi kadiyotoksisite gelişen toplam 14 
vaka bildirilmiş olup bunların yalnızca ikisi oral kullanıma bağlı 
gelişmiştir. Olgumuz, domperidon kullanımına bağlı gelişen ilk 
yenidoğan vakasıdır.

Sonuç olarak yenidoğanlarda oral domperidon kullanımı ile 
ilgili yeterli sayıda klinik çalışma yoktur. Vakamızda gösterildiği 
gibi ciddi kardiyak yan etki riski olduğundan, özellikle de flukana-
zol profilaksisi/tedavisi alan bebeklerde dikkatle kullanılmalıdır. 
Tedavi öncesi ve tedaviye başlandıktan sonra EKG ile QT mesa-
fesinin değerlendirilmesi, ciddi disritmi gelişmesini önlemeye 
yardımcı olabilir.
Anahtar Kelimeler: domperidon, Torsade De Pointes, yenidoğan

PS269

YENİDOĞANDA İDİYOPATİK VENTRİKÜLER 

TAŞİKARDİ: OLGU SUNUMU

 Şenol Bozdağ1,  Taner Yavuz2,  Şirin Güven1,  Çiğdem Yanar Ayanoğlu1, 
 Gülden Yıldırım1,  İsmail İşlek1

1Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul
2Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, 

İstanbul

Yenidoğanda izole ventriküler erken vuru (VEV) göreceli sık, 
ventriküler taşikardi (VT) ise çok nadiren görülmektedir. Aritmi 
etiyolojisi saptanamadığında VT idiyopatik olarak sınıflandırılır. 
Burada monomorfik ve kısa (non-sustained) ventriküler taşikardi 
(NSVT) ile prezente olan term yenidoğan, VT tedavi yaklaşımı-
nın hatırlatılması amacıyla sunulmuştur.

Polikliniğimize postnatal 5. gününde kontrol muayenesi-
ne gelen yenidoğan, sık VEV saptanması nedeniyle yenidoğan 
yoğun bakım ünitemize yatırıldı. Öyküsünden 25 yaşındaki 
annenin ikinci gebeliğinden ilk canlı doğan, miadında C/S ile 
41 haftalık 3830 gr erkek bebeğin APGAR değerleri 6/8 idi. 

PS267

AİLESEL HİPOKALSİÜRİK HİPERKALSEMİ

 Fatma Kaya Narter,  Yasemin Akın,  Rabia Keskin Kılıç,  Melek Özbenli, 
 Mehmet Gündüz
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği, İstanbul

Amaç: Ailesel hipokalsiürik hiperkalsemi kalsiyum-duyarlı 
reseptör (CASR) gen mutasyonu sonucu gelişmektedir ve hiper-
kalseminin nadir bir nedenidir. Bu reseptörün inaktivasyonu 
reseptörün kalsiyuma duyarlılığını azaltmakta; bu nedenle daha 
yüksek kalsiyum seviyeleri ile paratiroid bezlerden parathormon 
salımını inhibe edilebilmektedir. Sendrom hafif veya orta dere-
cede hiperkalsemi, hipokalsiüri, ve normal veya hafifçe artmış 
parathormon seviyeleriyle karakterizedir.

Ailesel hipokalsiürik hiperkalsemi tanısı konulan yenidoğan 
olgu nadir bir hiperkalsemi nedeni olması ve CASR gen mutasyo-
nu saptanması nedeniyle sunulmuştur.

Olgu: G1P1 23 yaşında sağlıklı anneden ilerlemeyen travay 
nedeniyle S/C ile 3570 g ağırlığında doğan erkek yenidoğan 
doğum sonrası 48. saatinde fazla tartı kaybı nedeni ile alınan 
biyokimyasında (Ca:12,26 mg/dl) ve kontrolünde hiperkalsemi 
(Ca:12,7mg/dl) saptanması nedeniyle PN 59. saatinde yenidoğan 
ünitesine yatırıldı. Semptomu olmayan olgunun fizik muaye-
nesinde, doğum ağırlığına göre %6,4 tartı kaybı ve hafif ikterik 
görünümü vardı. Laboratuarda hipokalsiüri (Ca/kreatinin oranı 
0,009), sınırda yüksek magnezyum seviyesi (Mg:2,2 mg/dl), yük-
sek parathormon seviyesi (PTH: 110,3 pg/ml) saptandı. Ailesel 
hipokalsiürik hiperkalsemi tanısı konulan hastanın kendisinde ve 
annesinde CASR gen analizinde 986. ve 990. Kodonda homozi-
got, 1011. kodonda heterozigot mutasyon saptandı.

Sonuç: Hiperkalsemili olgularda idrarda hipokalsiüri varsa 
ailesel hipokalsiürik hiperkalsemi tanısı düşünülmeli; benign bir 
hastalık olması, medikal ve cerrahi tedavi gerektirmemesi nede-
niyle kesin tanısı konulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: hiperkalsemi, hipokalsüri

PS268

PRETERM BİR YENİDOĞANDA DOMPERİDON 

KULLANIMINA BAĞLI GELİŞEN CİDDİ BİR DİSRİTMİ: 

“TORSADE DE POİNTES” TİPİ VENTRİKÜLER 

TAŞİKARDİ

 Ozan Uzunhan1,  Zeynep İnce1,  Özgül Emel Bulut1,  Kemal Nişli2, 
 Asuman Çoban1

1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 

Neonatoloji Bilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 

Çocuk Kardiyolojsi Bilim Dalı, İstanbul

Amaç: Beslenme intoleransının tedavisi için oral domperidon 
kullanılan preterm bir yenidoğanda gelişen ciddi kardiyak disrit-
mi vakasının sunulması.

Olgu: Gestasyon yaşı 28 4/7 hafta, doğum ağırlığı 780 g olan 
ve fetal distres nedeniyle sezaryen ile doğurtulan preterm asimet-
rik SGA erkek bebek, entübe edilerek yenidoğan yoğun bakım 
ünitesine alındı. Respiratuvar distres sendromu tanısıyla sürfaktan 
verilerek postnatal (PN) ilk günün sonunda ekstübe edildi ve iki 
gün de nazal-CPAP’ta izlendikten sonra ventilatörden ayrıldı. PN 
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spontan vajinal yol ile doğan erkek bebek, prematürite nedeniyle 
yenidoğan yoğun bakım ünitesinde takibe alındı. Hasta respiratu-
var distres sendromu (RDS) nedeniyle, entübe edilerek sürfaktan 
tedavisi uygulandı ve SIPPV+VG modunda mekanik ventilatöre 
bağlandı. Takiplerinde satürasyonları düşük seyreden ve akciğer 
grafisi RDS ile uyumlu olan hastaya 2 kez daha sürfaktan tedavisi 
uygulandı. Yaygın ekimozları olan hastaya ilk 2 gün, günde 2 kez 
15 cc/kg, takip eden diğer 3 günde ise günde 1 kez 10 cc/kg taze 
donmuş plazma verildi. Postnatal 3. gün yapılan kranial ultraso-
nografide evre 4 intraserebral kanama tespit edildi.

Postnatal 15. günde dış merkezde yapılan EKO’da hemodina-
mik olarak anlamlı PDA ve PFO saptandı. Medikal tedaviye yanıt 
vermeyen hastaya 30.gün PDA ligasyonu uygulandı. Hastanın 
ligasyon sonrası 3. günde dinlemekle 2/6 sistolik üfürümü duyul-
ması üzerine kontrol EKO’da her iki atriyumda; özellikle sağ atri-
yumda daha büyük olmak üzere soliter heterojen kitle görünümü 
oluşturan trombüs tespit edildi (sağda 0.8 cm2, solda 0.2 cm2). 
Hastanın mevcut periferik santral katateri çıkartılıp, kültürleri 
alındı. Trombositopenisi ve akut faz reaktan yüksekliği (CRP:16 
mg/dL) saptanan hastaya vankomisin, meropenem tedavisi baş-
landı. Hastaya enoksaparin 1.5 mg/kg/doz 12 saatte bir sc baş-
landı. MTFR, F5-Leiden, Protein C, Protein S ve protrombin 
20210A düzeyi gönderildi. Sonuçlar normal bulundu. Antifaktör 
Xa sonucuna göre enoksaparin dozu ayarlandı. Tedavinin 3. haf-
tasındaki kontrol EKO’da sol atriyumdaki trombüsün organize 
olduğu ve sağ atriyumdaki trombüsün 0.9 cm2 olduğu saptandı. 
Hastanın genel durumunun kötü olması, sol atriyumdaki mevcut 
trombüsün organize olması ve emboli riski taşımaması nedeniyle 
çocuk kardiyolojisi ve kardiyovasküler cerrahisi tarafından cer-
rahi girişim önerilmedi ve enoksaparin tedavisine devam edildi. 
Takiplerinde sağ atriyal trombüsde küçülme (0.3 cm2) saptanan 
hastanın enoksaparin tedavisi sonlandırılarak, antiagregan dozda 
asetil salisilik asit ile taburcu edildi.
Anahtar Kelimeler: Atriyal tromboz, enoksaparin, prematüre, trombositopeni

PS271

DOWN SENDROMLU BİR YENİDOĞANDA GEÇİCİ 

LÖSEMİ

 Cenk Çelik1,  Bilge Yılmaz1,  Gökmen Bilgili2,  Hüseyin Gülen3

1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Anabilim Dalı, Manisa
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yenidoğan Bilim Dalı
3Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji Bilim Dalı

Giriş: Geçici lösemi Down sendromlu yenidoğanlarda genel-
likle ilk bir ay içerisinde görülen ve yaşamın ilk yılındaki löse-
milerin %1’ni oluşturan bir klinik tablodur. Genellikle myeloid 
lösemi şeklinde ortaya çıkmakta ve spontan olarak üç ay içerisinde 
düzelebilmektedir. Her ne kadar remisyon oranı yüksek olsa da 
sonradan hastaların %13-33’ünde dört yaşına kadar akut myeloid 
lösemi (AML) gelişebilmektedir. Bu nedenle birçok çalışmada 
erken dönemde ARA-C tedavisi önerilmektedir. Burada yenido-
ğan sarılığı nedeniyle kliniğimize başvuran Down sendromlu bir 
olgu sunulmaktadır. 

Olgu: Postnatal 7. gününde total bilirubinin 22 mg/dL 
olması nedeniyle kliniğimize başvuran Down sendromlu olgunun 
rutin tetkiklerinde trombosit sayısının 54,000/mm3 ve periferik 
yaymada %5 atipik hücre görülmesi üzerine yapılan kemik iliği 
aspirasyonunda %13 blast saptandı. Geçici lösemi tanısı konulan 

Ebeveynleri arasında 2. dereceden akraba evliliği olduğu öğre-
nildi. Hastanın fizik muayenesinde genel durumu iyi, kalp tepe 
atımı 143/dk ve oskültasyonla, 5-6 atımda bir fark edilen aritmi 
vardı. Kardiyolojik muayenede başka bir özellik yoktu, diğer fizik 
muayene bulgularında özellik saptanmadı. Kalp hızı monitorize 
edildi. EKG’sinde 4-5 atımda bir monomorfik VEV saptandı. 
Monitor izleminde VEV sıklığının (en sık 4-5 vuruda bir) değiş-
ken olduğu gözlendi. EKO’da apikal yerleşimli küçük müsküler 
VSD vardı, kardiyak işlevler normal sınırlarda idi, erken vurular 
fark edildi. Rutin biyokimyasal tetkiklerinde özellik saptanmadı. 
Yatışının ilk 4 günü sık VEV devam etti, 5. günde ise bigemine ve 
trigemine VEV, couplet VEV ve sık sık NSVT gelişti. Çocuk kar-
diyolojisi konsültasyonu sonrası idiyopatik VT tanısıyla yatışının 
6. gününde intravenöz amiodarone 5 mg/kg yükleme ve 10 mg/
kg/gün idame tedavisi başlandı. Tedavinin 8. günündeki holter 
EKG kaydında, sık bigemine-trigemine VEV, couplet VEV ve 
NSVT epizotları tespit edildi. Hastabaşı monitor izleminde VT 
sıklığında azalma olmadığı için tedaviye yanıtsızlık düşünülerek 
tedavinin 12. gününde esmolol infüzyonu (100 mcg/kg/dak) 
başlandı. Hasta başı monitor izleminde NSVT sıklığının azaldığı 
gözlendi. Tedavinin 17. günündeki holter EKG’de VT sonlandığı, 
kompleks VEV olmadığı saptandı, ilk kayıt ile karşılaştırıldığın-
da izole VEV sıklığının (%2’ye karşın %9,5) arttığı belirlendi. 
İntravenöz infüzyonlar kesilerek oral amiodarone ve propranolol 
tedavisine geçildi. İzlemde VT tekraralamadığı ve VEV sıklığının 
belirgin azaldığı gözlendi. tedavinin 24. günündeki holter EKG 
kaydında nadir monomorfik VEV dışında özellik yoktu ve tabur-
cu edildi.

İdiyopatik VT’nin prognozu yenidoğan ve sütçocukların-
da oldukça iyi olmakla birlikte, tedaviye yanıtsızlık gelişebilir, 
dolaşım yetersizliği ve ani ölümle sonuçlanabilir. Buna göre VT 
tedavide antiaritmik tedavi endikasyonlarının doğru belirlenmesi 
son derecede önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Aritmi, ventriküler taşikardi, yenidoğan

PS270

PREMATÜRE BİR BEBEKTE İNTRA-ATRİAL TROMBOZ: 

OLGU SUNUMU

 Şenol Bozdağ1,  Taner Yavuz2,  Şirin Güven1,  Nesrin Özkan1,  Hasan Akkuş1, 
 İsmail İşlek1,  Ahmet Sami Yazar1

1Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kiniği, İstanbul
2Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, 

İstanbul

Yenidoğanlarda tromboz insidansı 0.51/10,000 doğumdur. 
Atriyal tromboz nadir rastlanan bir durumdur. Sağ atriyal trom-
boz sol atriyal tromboza göre çok daha ender görülen bir lezyon-
dur. Ender görülmesine karşın, trombüs sağ atriyum duvarından 
bağımsız ve serbest durumda ise masif pulmoner emboli, ya da 
paradoksal emboli gibi ölümcül komplikasyonlara yol açabilir. 
Klinik olarak yeni duyulan kardiyak üfürüm, disritmi, inatçı trom-
bositopeni, enfeksiyon ve sepsis bulgularının varlığında kardiyak 
trombüs düşünülmelidir. Kesin tanı transtorasik ekokardiyografi 
(EKO) ile konabilmektedir. Biz burada, PDA ligasyonu sonrası 
yeni ortaya çıkan kardiyak üfürüm ve israr eden trombositopeni 
nedeniyle, ekokardiyografi (EKO) ile atriyal tromboz tanısı konu-
lan prematüre bir yenidoğanı paylaşmak istedik.

19 yaşındaki annenin 1. gebeliğinden 1. canlı doğum, ikiz eşi 
olarak, 24 haftalık, 670 gr ağırlığında, 6-7 APGAR ile normal 
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kalp yetmezliği ve malinite riski nedeniyle cerrahi eksizyon gerek-
liliği doğmaktadır. Erken cerrahi, olası morbiditelerin azalmasına 
yardımcı olmaktadır.
Anahtar Kelimeler: pnömotoraks, kistik adenomatoid malformasyon, pulmoner 
sekestrasyon

PS273

BİR OLGU NEDENİYLE VELOFARENGEAL YETMEZLİK

 Özgül Tunç Akbaş1,  Didem Aliefendioğlu1,  Özlem Boybeyi2,  Tutku Soyer2

1Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı
2Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı

Giriş: Velofarenks, yumuşak damak ve süperior farenksi 
ilgilendiren müskülomembranöz bir valvdir. Yutma, kusma ve 
konusma esnasında bazı harfleri çıkarmak için kapanması gere-
kir. Velofarengeal yetmezlik terimi yumusak damak ile farengeal 
duvarların olusturduğu sfinkterin yetersizliği için kullanılmakta-
dır. Yetmezlik geçici veya kalıcı olabilir. Submüköz yarık damak, 
konjenital palatal yetmezlik, yarık damak onarımı ve adenoi-
dektomi sonrası, tonsil hipertrofisi, farengomegali, nöromüs-
küler anomaliler, velofarengeal sfinkter hareket eksikliği sonu-
cu gelişebilir veya konjenital olabilir. Velofarengeal yetmezlik 
Velokardiyofasiyal Sendroma eşlik edebilir. 

Olgu: 22 yaşındaki annenin 1. gebeliğinden 1. yaşayan olarak 
C/S ile 3270 gr ağırlığında, SAT’a göre 35 haftalık, USG’ye göre 
40 haftalık 1.dk Apgarı 7, 5. dk Apgarı 9 ile doğan kız bebek doğ-
duktan sonra solunum sıkıntısının olması üzerine servisimize yatı-
rıldı. Entübe edilip mekanik ventilatör desteği verildi. İzleminde 
larengotrakeomalazi ve bronkomalazi tespit edilen hasta yatışının 
16. gününde ekstübe edilebildi ve postnatal 23. gününde imper-
fore hymen ve intrauterin kist nedeniyle opere edildi. Yatışından 
itibaren beslenme problemi olup yutma güçlüğü belirgin olan 
hastaya yatışının 44. gününde çekilen farengoözefageal grafi ile 
velofarengeal yetmezlik tanısı konuldu, yutma rehabilitasyonu 
verildi. Genetik bölümünce izleme alındı ve nazogastrik sonda 
ile beslenecek şekilde taburcu edildi. Halen 7 aylık olan olgunun 
yutma güçlüğü kısmen iyileşmekle birlikte beslenmesi nazogastrik 
sonda aracılığı ile sağlanmaktadır. 

Sonuç: Bu olgu beslenme problemi olan yenidoğanlarda velo-
farengeal yetmezliğe dikkat çekmek ve olası akciğer enfeksiyonları 
önlemek için nazogastrik sonda ile beslenme ve yutma rehabilitas-
yonunda geç kalmamanın önemini vurgulamak için sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: velofarengeal yetmezlik, yenidoğan, yutma güçlüğü

PS274

DEV UMBİLİKAL KORD: PATENT URAKUSUN ENDER 

GÖRÜLEN BİR PREZENTASYONU VE TRİZOMİ 13 

BİRLİKTELİĞİ

 Gökmen Bilgili1,  Nalan Neşe2,  Nurcan Yılmaz3,  Abdülkadir Genç4,  Ömer Yılmaz4, 
 Can Taneli4

1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yenidoğan Bilim Dalı, Manisa
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı
3Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
4Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı

Giriş: Dev umblikal kord etiyolojisi belli değildir. 
Hipoosmolar fetal idrarın patent urakus yolu ile Wharton jeli 

hastaya 10 gün süre ile düşük doz ARA-C tedavisi uygulandı. 
Hasta halen remisyonda izlenmektedir. 

Sonuç: Yenidoğan döneminde Down sendromlu bebeklerde 
tam kan sayımı ve periferik yaymanın dikkatli değerlendirilmesi 
geçici löseminin belirlenmesi, tedavisi ve uzun dönem izlem açı-
sından gereklidir.
Anahtar Kelimeler: Down sendromu, yenidoğan, geçici lösemi

PS272

PNÖMOTORAKSLI BİR YENİDOĞAN OLGUDA KİSTİK 

ADENOMATOİD MALFORMASYON VE PULMONER 

SEKESTRASYON BİRLİKTELİĞİ

 Tuğba Erener Ercan,  Gökhan Büyükkale,  Esra Ağırgöl,  Özge Sağlam, 
 Gül Ercan,  Esin Yıldız Aldemir,  Merih Çetinkaya,  Sultan Kavuncuoğlu
Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Bölümü, İstanbul

Giriş: Pulmoner sekestrasyon (PS) ve konjenital kistik ade-
nomatoid malformasyon (KKAM) akciğerin iyi bilinen ancak 
çok da sık görülmeyen konjenital anomalileridir. KKAM ve eks-
tralober pulmoner sekestrasyon birlikteliği bildirilmekle birlikte 
ender görülmektedir. Ekstralober pulmoner sekestrasyon normal 
akciğer dokusundan ayrı, trakeobronşial yapılarla bir bağlantısı 
olmayan, aorta veya aortanın majör dallarıyla beslenen akciğer 
parenkiminden oluşan bir kitledir. KKAM ise akciğerin fokal 
ve çoğunlukla unilateral displazisidir. Antenatal USG’nin rutin 
kullanımı ile bu konjenital fetal anomaliler erken dönemde fark 
edilmeye başlanmıştır. 

Olgu: Aralarında akrabalık olmayan 42 yaş baba ile 41 yaş 
sağlıklı anneden 40 gestasyon haftasında 4600 gram olarak sezar-
yen ile doğan ve 1. ve 5. dakika apgarları 9/10 olan hastaya prena-
tal dönemde kistik adenomatoid malformasyon tanısı konulmuş. 
Solunum sıkıntısı nedeniyle yenidoğan yoğun bakım ünitesinde 
izlenen ve takibinde oksijen satürasyonları düşen hasta entübe 
edilerek sürfaktan tedavisi uygulandı. Akciğer grafisinde sağda 
pnömotoraks saptanan hastaya göğüs tüpü takıldı. Postnatal 5. 
günde çekilen toraks BT’de sağ akciğer alt lobda kistik adenoma-
toid malformasyon olarak değerlendirilen çok sayıda milimetrik 
boyutta ve septasyonlar içeren kistik alan izlendi. Entübe şekilde 
izlenen hasta postnatal 14. günde çocuk cerrahisi tarafından opere 
edildi. Sağ akciğer alt lob süperior segmentlerde kistik akciğer 
malformasyonu ve ek olarak orta lob hizasında ayrı olarak bronş 
ağacı ile bağlantısı olmayan ve aortadan beslenen intratorakal 
ekstralober sekestrasyon dokusu saptandı. Patoloji sonucu da 
kistik adenomatoid malformasyon tip 2 ve pulmoner sekestrasyon 
ile uyumlu bulundu. Postnatal 23. günde ekstübe olan hastada 
postnatal 28. günde tekrar pnömotoraks gelişti ve entübe edilerek 
tekrar sağ toraks tüpü takıldı. Pnömotoraksı rezorbe olan hasta-
nın postnatal 39. günde pnömotoraksı tekrarladı ve genel durumu 
kötüleşti. Hastaya çocuk cerrahisi tarafından lobektomi yapıldı.

Tartışma: KKAM, erkeklerde daha sık gözlenen ve 1:11,000 
ile 1:35,000 sıklıkta izlenen akciğerin ender görülen bir malfor-
masyonudur. Çoğunlukla unilateraldir ve tek lobu tutar. Antenatal 
tanılı KKAM’larda perinatal mortalitenin %9 ile %49 arasında 
değiştiği bildirilmiştir. KKAM ve PS birlikteliği çok daha az sık-
lıkta görülmektedir. Ekstralober PS’lu olguların %50’sinde PS ve 
tip 2 KKAM birlikteliği bildirilmiştir. Belirgin sistemik arteriyal 
damar ile beslenen PS/KKAM ‘ın involüsyona uğraması pek 
olası değildir. Bazen pnömotoraks KKAM’ın ilk belirtisi olabilir. 
Solunum sıkıntısı, enfeksiyon, intratorasik kanama, hemoptizi, 
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enterovirus tip 71 üredi. Antiinflamatuar olarak ibuprofen başlan-
dı. Troponin T düzeyi yüksek olan hastaya IVIG verildi. Koroner 
anjio BT’de perimembranöz VSD, interatrial septal defekt, aort 
dekstrapozisyonu, sağ koroner arter anomalisi saptandı, Fallot 
Tetrolojisi ile uyumlu olarak değerlendirildi. Meningoensefalit 
açısından gönderilen BOS kültüründe üreme olmadı. Klinik 
bulguları ve troponin T düzeyi gerileyen hastanın almakta olduğu 
ibuprofen tedavisinin 3 aya tamamlanması planlanarak taburcu 
edildi.

Sonuç: Enfeksiyöz nedenli perikarditlerin etiyolojisinden 
sıklıkla viral etkenler sorumludur. Kardiyak tamponad, akut peri-
karditin en sık korkulan komplikasyonlarından biridir ve tedavi 
edilmediğinde ölümcüldür. Yenidoğan döneminde saptanan viral 
perikardit olguları literatürde oldukça nadirdir ayrıca sunduğu-
muz olgu, literatürdeki enterovirus tip 71’in yenidoğan dönemin-
de neden olduğu ilk viral perikardit olgusudur.
Anahtar Kelimeler: Enterovirus, kardiyak tamponat, perikardit, yenidoğan

PS276

PULMONER HİPERTANSİYON TEDAVİSİNDE İLOPROST 

İNSTİLASYONU

 Sezin Ünal,  Ebru Kazancı,  Selma Aktaş,  Ferit Kulalı,  İbrahim Murat Hirfanoğlu, 
 Esra Önal,  Canan Türkyılmaz,  Ebru Ergenekon,  Esin Koç,  Yıldız Atalay
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Neonatoloji Bilim Dalı, Ankara

Giriş: Pulmoner hipertansiyon (PH) yenidoğan yoğun 
bakımda izlenen hastaların %10’unu etkileyen pulmoner vasküler 
rezistansın artması ile karakterize, duktus arteriozus veya foramen 
ovale düzeyinde sağdan sola şant gelişmesi sonucunda ağır hipok-
seminin görüldüğü durumdur. Konjenital diyafram hernisi ağır 
pulmoner hipertansiyona neden olabilir. PH tedavisinde kulla-
nılan prostasiklin-epoprosteronol ve analogları-iloprost PGI2 ve 
adenilat siklaz yolağı üzerinden pulmoner vazodilatasyon yapar. 
Prostasiklin ve analogları sistemik etkilerinden kaçınmak için 
inhalasyon yolu ile verilmektedir. Bu bildiride iloprost instilas-
yonundan fayda gören pulmoner hipertansiyonu olan konjenital 
diyafram hernili bir yenidoğan sunulmuştur. 

Olgu: Intrauterin sol diyafram hernisi tanısı olan hasta 38 
hafta 3 günlük sezeryen ile 3195 gr ağırlığında doğdu. Bir ve 5’inci 
Apgar skorları 5/6 idi. Doğum odasında entübe edildi. Mekanik 
ventilasyon başlangıcındaki kan gazında pH:7.01, pCO2:95 
mmHg, pO2:46 mmHg idi. Hasta sedatize edilerek HFO modun-
da (Frekans:10 Hz, MAP:12 mmHg, Amplitude:35, FiO2:%100) 
başlandı. Bir saat sonraki kontrolünde oksijenasyon indeksi (OI) 
60 idi, MAP ve amplitud artırımından ve intratrakeal surfak-
tan tedavisinden sonra OI 45’e azaldı kan gazi normokarbikti. 
Preduktal ve postduktal oksijen saturasyonu farkı %10’dan fazla 
idi ve PAB 60 mmHg ölçüldü. Pulmoner antihipertansif tedavi 
olarak sildenafil ve milniron başlandı. KDZ>3 sn olan ve sis-
temik hipotansiyonu olan hastaya dopamin tedavisi 5 mcgr/
kg/dk başlanarak artırıldı. İzleminin 12. saatinde ventilasyon 
parametrelerinde iyileşme görüldü ve OI 8’e azaldı. Hasta 48 saat 
HFO modunda izlendi. Bu süre içinde dirençli hipotansiyonunu 
gelişen hastaya adrenalin infüzyonu ve hidrokortizon verildi, 
pulmoner antihipertansif tedaviye magnezyum ve inhale iloprost 
eklendi, milniron kesildi. Hasta 48. saatinde OI 18 ile SIMV’de 
izlenmeye başlandı. İloprost inhalasyonu başarı ile verilemediğin-
den instilasyon ile verildi. iloprost 2 saat ara ile 1.5 mikrogram 

içine reflüsü nedeniyle oluştuğu düşünülmektedir. Literatürde az 
sayıda olgu bildirilmiştir. Bu hipotezi tümüyle destekleyen olgu-
muz, ayrıca trizomi 13 birlikteliği olan tek olgu olması nedeniyle 
sunulmuştur.

Olgu: Prenatal trizomi 13 tanısı konulan yenidoğan 
doğum sonrası yenidoğan yoğun bakım ünitemize yatırıldı. 
Fizik bakısında mikroftalmi, sağ alın ve göz kapağında kapiller 
hemanjiomlar,polidaktili ve 3.5 cm eninde 12.5 cm kalınlığında 
dev umbilikal kord mevcuttu. Ultrasonografik bakıda sol böb-
rekte hidronefroz ve mesanenin sağ yanına ilişkili içi sıvı dolu 
kistik yapı ortaya kondu. Ekokardiyografide sekundum atriyal 
septal defekt ve subaortik ventriküler septal defektin eşlik ettiği 
çift çıkımlı sağ ventrikül saptandı. Kraniyal MR’da malformasyon 
saptanmadı. Postnatal 2. günde infraumbilikal insizyon ile opera-
tif eksplorasyon yapılan hastada umbilikal kord tabanının büyük 
bir urakal kalıntı ile devamlı olduğu görüldü. Urakal kalıntı eksize 
edilip göbek onarıldı. Posteperatif sorun yaşanmadı. Umbilikal 
kordun patolojik incelemesinde urakusun varlığı Wharton jeli 
ve değişici epitel benzeri epitelin gösterilmesi ile doğrulandı. 
Hastamız 4 aylık iken ventilatör ile ilişkili pnömoni nedeniyle 
kaybedildi. 

Sonuç: Patent urakusun prenatal tanısı genellikle mümkün 
değildir. Dilate umbilikal kord ve kord ödemi saptanan olgularda 
patent urakus birlikteliği akla gelmelidir. Dev umbilikal kord ile 
doğan bebeklerin urakal kalıntı ile birlikte erken dönemde eksiz-
yonu tercih edilen cerrahi yöntemdir. Antenatal genetik tanısı 
olmayan dev umbilikal kordlu bebeklerde ek anomaliler araştırıl-
malı ve postnatal kromozom analizi yapılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: dev umbilikal kord, patent urakus, trizomi 13

PS275

VİRAL PERİKARDİT TANILI YENİDOĞAN: OLGU 

SUNUMU

 Sema Tanrıverdi1,  Deniz Gönülal1,  Özgün Uygur1,  Özge Altun Köroğlu1, 
 Zülal Ülger2,  Candan Çiçek3,  Mehmet Yalaz1,  Nilgün Kültürsay1

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim 

Dalı, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik 

Kardiyoloji Bilim Dalı, İzmir
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir

Giriş: Perikardit, perikardiyal inflamasyon ve effüzyonla 
karakterizedir. Pek çok enfeksiyöz, kollajenöz, vasküler, meta-
bolik, neoplastik ve idiopatik nedeni olabilir. Sıklıkla viral peri-
kardit görülür ve en sık nedenleri Coxackie grup B ile echovi-
rus tip 8’dir. Kendiliğinden düzelebilen ve hafif hemodinamik 
değişiklikler dışında başka bir bozukluğa yol açmayabileceği 
gibi perikardiyosentez veya açık cerrahi drenaj gerektiren ciddi 
hemodinamik bozukluklara da neden olabilir. Perikardit ve plev-
ral effüzyon tanısında ekokardiyografinin sensitivitesi yüksektir. 
Antiinflamatuar tedavi yeterli olabilmektedir. Kardiyak tampo-
nad gelişirse perikardiyosentez gerekir. 

Olgu: 26 yaşındaki gestasyonel diyabetli anneden 38 hf, 3420 
gr olarak doğan, antenatal dönemde Fallot tetralojisi saptanan olgu 
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesine yatırıldı. Ekokardiyografisinde 
geniş VSD ve PA saptanan hasta dijitalize edildi. İzleminin ikinci 
gününde solunum sıkıntısı gelişen hastanın kontrol ekokardiyog-
rafisinde kardiyak tamponad saptandı. Perikardiyosentezle 33 ml 
transuda vasfında sıvı boşaltıldı. Perikardiyal sıvının kültüründe 
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trakeostomiye bağlı majör bir sorun yaşanmadı. Sık tekrarlayan 
üriner sistem infeksiyonları 7. ayında yapılan sünnetten sonra 
düzeldi. Aradan geçen aylar içinde hipotonisitesi ellerini kolları-
nı ve bacaklarını zayıf da olsa hareket ettirebileceği düzeydeydi. 
Yüzünde ise mimik kaslarının zayıf olarak çalıştığı görüldü. 
Herhangi bir duyu kaybı olmadığı için tüm ağrılı işlemlerde anal-
jeziye çok önem verildi. Sosyal ve psikolojik gelişimi için de aile ile 
işbirliği içinde çalışıldı. 

Postnatal 8.ayında gastrostomisi açılan bebek ev tipi mekanik 
ventilatör ve oksijen konsantratörü ile ailesine de gerekli bakım 
ve ilkyardım eğitimleri verildikten sonra evine taburcu edildi. 
Evde geçirilen 3 haftanın ardından gastrostomi tüpünün yerin-
den çıkması ve sekresyonlarının iyice çoğalıp genel durumunun 
bozulması üzerine alt solunum yolu enfeksiyonu tanısı ile tekrar 
hastaneye yatırıldı. Halen normal odada ev tipi ventilatör ve oksi-
jen konsantratörü ile izlenmekte ve antibiyotik tedavisini almakta 
olup tedavi sonunda taburcu edilmesi planlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Miyotubuler Miyopati, MTM1 mutasyonu, Hipotonik 
Bebek, Yenidoğan

PS278

PANSİTOPENİ İLE BAŞVURAN METİLMALONİK 

ASİDEMİ: VAKA SUNUMU

 Osman Baştuğ1,  Mehmet Adnan Öztürk1,  Levent Korkmaz1,  Şeyma Memur1, 
 Hülya Halis1,  Fatih Kardaş2,  Ekrem Ünal3,  Selim Kurtoğlu1

1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Yenidoğan Bilim Dalı
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Metabolizma Bilim Dalı
3Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı

Giriş: Metilmalonik asidemi (MMA) organik asidemiler 
içinde yer alan, otozomal resesif geçişli bir hastalıktır. Türkiye’deki 
sıklığı tam olarak bilinmemektedir.

Pansitopeni, kemik iliğinde prekürsör hücrelerin sayısal yeter-
sizliği veya bunların matür hücrelere dönüşümündeki bir bozuk-
luk sonucu ya da defektli hücrelerin üretilmesi veya anormal bir 
ortamla karşılaşan hücrelerin erken yıkılmasıyla ortaya çıkan 
periferik kanda tüm seri hücrelerinin düşük bulunmasıdır. 

Pansitopeni ile kliniğimize yatırdığımız ve yapılan tetkikler 
sonucunda MMA tanısı konulmuş bir hastayı sunmayı uygun 
bulduk.

Olgu Sunumu: 25 yaşındaki annenin 3. gebeliğinden 3. 
canlı doğum olarak 38. gestasyon haftasında doğan kız olgu, 56. 
gününde 2 haftadır devam eden kusma şikayetiyle hastanemize 
başvurdu. Büyüme gelişme geriliği ve kan sayımında pansitopenisi 
olduğu için hastanemiz yenidoğan ünitesine yatırıldı. Birinci dere-
ce kuzen evliliği mevcuttu. Kardeş ölüm veya yakın akrabalarında 
bebek ölüm hikayesi yoktu. Solukluk ve cilt altı yağ dokusu azal-
ması dışındaki sistem muayeneleri olağandı. Kan sayımında Hb: 
8.4g/dl, Beyaz küre: 3670/mm3, mutlak nötrofil sayısı: 520/mm3, 
trombositleri: 33.000/mm3 olarak ölçüldü. Tam idrar tetkiki, kan 
şekeri, kan gazı, idrar keton düzeyi, karaciğer ve böbrek fonksiyon 
testleri, elektrolitleri, CRP’si normaldi. Kan kültüründe üremesi 
olmadı. Hastanın devam eden kusması ve pansitopenisine yönelik 
TORCH, Parvovirus B19, EBV, ANA, Anti dsDNA, amonyak, 
pürüvat, laktat ve Tandem MS ile aminoasit analizi tetkikleri 
normal olarak geldi. Tandem MS ile açilkarnitin/karnitin analiz 
raporunda C0 serbest karnitin 5.7 μmol/L (N: 8,5-90) geldiği 
için hastaya 100mg/kg/gün dozunda karnitin başlandı. Kemik ili-
ğinde eritroid displazi ve hemofagositik hücrelerin olduğu tespit 

endotrakeal kanül içine damlatılarak verildi. Her tedavi sırasında 
pre-post duktal oksijen saturasyonları takip edilerek sağdan sola 
şantın 15 saniye içinde düzeldiği görüldü. Tedavi 5 gün aynı dozda 
verildi, sonra doz aralığı artırıldı. Hasta dördüncü gününde opere 
edildi. Postoperatif 12 gün sildenafil ve inotrop, postoperatif 13 
gün iloprost alan hasta postoperatif 14’üncü gün başarılı şekilde 
ekstübe edildi. 

Sonuç: Literatürde epoprosterenol instilasyonundan fayda 
gördüğü belirtilen PH olan dört olgu ve iloprost instilasyon-inha-
lasyon kombine tedavinin uygulandığı bir olgu sunumu vardır. 
Bizim olgumuzda literatüre (2 mcg, 90 dakika ara ile) benzer 
doz kullanılmış olup, sistemik yan etki görülmedi. İnstilasyon 
sonrasında sağdan sola şantın kaybolduğu ve oksijenizasyonun 
düzeldiği görüldü. Bu olgu pulmoner hipertansiyon tedavisinde 
prostasiklinin analoglarının inhale verilemediği durumlarda insti-
lasyon yolu ile verilebileceğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: yenidoğan, pulmoner hipertansiyon, iloprost
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YENİDOĞANDA MTM1 GEN MUTASYONUNA BAĞLI 

MİYOTUBULER MİYOPATİ OLGUSU

 Murat Palabıyık,  Elif Toros,  Gülseren Arslan,  Özgür Yücel,  İrfan Choussein, 
 Sevgi Akyürek
Özel Avcılar Hospital İstanbul

Yenidoğan döneminde ağır hipotoni ve solunum yetmezliğine 
yol açan bir kas hastalığı olan miyotubuler miyopatinin en sık ve 
en ağır görülen formu X’e bağlı olan tipidir. Sadece erkeklerde 
görülür. Çoğunlukla ilk aylarda fatal seyreder. Bu hastalık ilk kez 
1969’da Van Wijngaarden tarafından tanımlanmış olup 1996’da 
Laporte ve ark. MTM1 geni mutasyonu ile ilişkini göstermişler-
dir. Bu bildiride hastanemizde doğan ve halen ev tipi ventilatör 
ile izlenen X’e bağlı miyotubuler miyopatili bir erkek hastamız 
sunulmaktadır.

Olgu: 31 yaşındaki annenin ilk gebeliğinden 38 gebelik 
haftasında sezaryen ile 2820g ağırlığında doğan bebek APGAR 
skorları 1. Dakikada 7 ve 5. Dakikada 8 olmasına rağmen post-
natal 1. Saatinde solunumun yüzeyelleşmesi nedeniyle entübe 
edildi. Herhangi bir akciğer sorunu yaşanmayan ancak spontan 
solunumu da yeterli olmayan hipotonik bebek mekanik ventila-
törden ayrılamayınca postnatal 9. gününde alınan kas biyopsisin-
de miyotubuler miyopati ile uyumlu bulgulara rastlandı. Bebeğin 
fizik muayenesinde hipotonisi ve testislerinin de palpe edileme-
mesi dışında anormal bulgu yoktu. Ultrasonografik incelemede 
sağ testis intraabdominal yerleşimli olarak görüldü. Sol testis hiç 
görülemedi. 

Sitogenetik analizde sayısal veya yapısal bir kromozom ano-
malisi görülmedi. Moleküler genetik incelemesinde ise MTM1 
geninde hemizigot c.1420C>T (Arg474Term) mutasyonu sap-
tandı. Bu mutasyon Laporte ve ark. tarafından tanımlanan ve 
X’e bağlı miyotubuler miyopati ile ilişkilendirilen mutasyon idi. 
Aileye genetik danışma verebilmek amacıyla anne ve babadan da 
yapılan moleküler genetik incelemelerinde ise herhangi bir mutas-
yona rastlanmadı. 

Bebeğin klinik izlemlerinde hipotonisi devam ettiği için 
mekanik ventilasyonun uzun süreceği düşünülerek postnatal 5. 
ayında trakeostomisi açıldı. Yoğun hemşirelik bakımı sayesinde 
uzun süren endotrakeal entübasyon, mekanik ventilasyon ya da 
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ventilatör desteği ile yoğun bakımımızda izlenmektedir. Bulguları 
Hennekam Sendromu ile uyumlu olarak değerlendirilen hastanın 
genetik analiz sonucu beklenmektedir.

Sonuç: İntrauterin saptanan bilateral plevral efüzyonu nede-
niyle intrauterin şant takılıp yenidoğan yoğun bakımımızda 
izleme alınan Olgu: tekrarlayan plevral efüzyonlar gibi lokalize 
efüzyonlarda lenfatik drenaj bozukluğu ile seyreden hastalıkların 
ve bu bulguya dismorfik yüz görünümü eklenen hastalarda da 
doğuştan lenfödem sendromları içinde Hennekam Sendromunun 
da düşünülmesi gerektiğini vurgulamak amacıyla sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: plevral efüzyon, lenfödem, Hennekam sendromu

PS280

PREMATÜR İNFANTTA BÜYÜK ARTRİYAL TROMBÜS 

OGUSU;

 Ali Baykam1,  Abdullah Özyurt1,  Levent Korkmaz2,  Mehmet Adnan Öztürk2, 
 Özge Pamukçu1,  Nazmi Narin1,  Seliim Kurtoğlu1

1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Kardiyoloji 

Bilim Dalı - Kayseri
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan 

Bilim Dalı - Kayseri

Giriş: Umblikal venöz kataterizasyon (UVC) NİCU’da elli 
yıldan daha uzun süredir kullanılır. Bu uygulama oldukça değerli 
bilgi ve pratik uygulama imkanı sağlamakla birlikte beraberinde 
sepsis, trombüs gibi ciddi komplikasyonları da getirebilir. Tüm 
bunların yanında intrakardiyal trombüs nadir bir olaydır ve çoğu 
nedeni de santral venöz katetere (CVC) bağlıdır. En sık klinik 
tablolarından biri ise sağ artriyal trombüs ve buna bağlı kitle kli-
niğidir. Burada UVC ile ilişkili büyük sağ atriyal trombüsü olan 
prematür bir olgu sunularak UVC uygulanan hastalarda kardiyak 
kontrollerin sağlanması konusuna dikkat çekilmek istendi.

Vaka: 28 yaşındaki anneden ikiz hamilelikle 34 hafta, 1238gr 
olarak dünyaya gelen 36 günlük erkek hasta, doğum sonrası 
hipoglisemilerinin olması nedeniyle hastanemize sevk edildi. 

Geldiğinde yapılan kan şekeri takiplerinde hipoglisemiye 
rastlanmayan hastada göbek kateter uygulaması 15 günü geçtiği 
görüldü (36 gün) ve hastanın katateri çekilerek periferik maiye 
geçildi.

Yapılan fizik muayenesinde 2/6 sisitolik üfürümü tesbit edilen 
hastaya EKO planlandı ve yapılan EKO sonucunda sağ artriyumu 
tamamıyla dolduran artriyal kitleye rastlandı. PT, PTT sonuçları 
normal olan hastaya heparinizasyon planlandı ancak doz kontro-
lünde zorluk yaşanması nedeniyle düşük molekül ağırlıklı heparin 
ile tedaviye devam edildi. 

Sınırda hipoglisemisine yönelik tahlillerinde kortizol cevabın-
da yetersizlik görüldü ve hipoglisemisinin buna bağlı olabileceği 
düşünüldü. 

Hastanın takiplerinde operasyon için hazırlık yapıldı ancak 
trombüsün küçüldüğü gözlenilmesi üzerine günlük EKO’larla 
takip ve tedavisine devam edildi.

Günlük EKO takiplerinde trombüsteki küçülmenin devam 
ettiği görülen hastanın hastanemize yatışının 74. gününde subku-
tan düşük molekül ağırlıklı heparin uygulamasıyla evinden takip 
edilmek üzere taburcusu planlandı. En son kontrol EKO takiple-
rinde artriyal trombüsün daha da küçüldüğü gözlendi.

Sonuç: Yeni yayınlanan bir metaanalize göre hastamızın tek 
bulgusu olan üfürüm, trombüsü olan yenidoğan ve infantların 
%14.3’ünde saptanmıştır. Atriyal fibrilasyonla ilişki diğer bir 

edildi. Ferritin, folik asit, vitamin B12, demir, demir bağlama nor-
mal olarak geldi. Hb’i 7.0g/dl ve trombositleri 4000/mm3’e düştü-
ğü için eritrosit ve trombosit destekteğinde bulunuldu. Pediatrik 
Hemotoloji Bölümünün önerisiyle G-CSF yapılmaya başlandı. 
Daha önceden takip ettiğimiz organik asidemi hastalarında kemik 
iliği süpresyonu olduğunu gördüğümüz için hastadan idrar orga-
nik asit analizi çalışıldı. Sonuçlar metil malonik asidemiyle uyum-
lu geldiği için hastaya almakta olduğu karnitin tedavisine devam 
edilirken, ek olarak hidroksikobalamin ve organik asidemiye 
uygun mama başlandı. Yeni başlanmış ve tek doz yapılmış olan 
G-CSF’ye devam edilmedi. Diet ve hidroksikobalamin tedavi-
sinden 3 gün sonra beyaz küresi 13.000/mm3’e yükseldi. Kliniği 
düzelen hasta kilo almaya başladı.

Tartışma: Hastamızda olduğu gibi asidoz olmadan, akraba 
evliliği ile birlikte kusma, pansitopeni ve büyüme gelişme geriliği 
sebebiyle gelen hastalarda da organik asidemi olabileceğini düşün-
memiz gerekir. Tanısında zorluklar yaşanması nedeniyle vakayı 
sunmayı uygun bulduk.
Anahtar Kelimeler: metil malonik asidemi, pansitopeni, yenidoğan
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İNTRAUTERİN DÖNEMDE BİLATERAL PLEVRAL 

EFÜZYON SAPTANAN OLGU: HENNEKAM SENDROMU

 Gökmen Bilgili1,  Özen Tekin2,  Serdar Ceylaner3,  Yeşim Baytur4

1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yenidoğan Bilim Dalı, Manisa
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Anabilim Dalı
3İntergen Genetik Merkezi, Ankara
4Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Giriş: Hennekam sendromu (HS), lenfatik sistemin geli-
şimsel bozukluğuna bağlı olarak intestinal lenfanjiektazi, eks-
tremiteler, yüz ve dış genital organlarda ciddi lenfödem, plevral, 
perikardiyal efüzyon, fasiyal anomaliler ile karakterize otozomal 
resesif geçişli bir hastalıktır. Eşlik eden öğrenme güçlüğü, nöbetler 
görülür. Tipik yüz görünümü, midfasiyal hipoplazi, basık burun 
kökü, hipertelorizm, epikantus, uzun filtrum, gingival hipertrofi, 
küçük ağız ve düşük kulaklarla karakterizedir. 

Olgu: 35 yaşında G2P1A0Y0 anneden son adet tarihine göre 
37 haftada ultrasonografiye göre 30 haftada C/S ile Apgar skoru 
9/10 olarak 1250 gr ağırlığında doğdu. Doğumunda yapılan 
fizik muayenesinde sol hemitoraks posterolateralinde kateter ucu 
mevcuttu. Dismorfik yüz görünümü olan hastanın basık burun 
kökü, mikrognatisi, yüksek dar damağı, belirgin kulakları mev-
cuttu. Hasta hafif solunum sıkıntısı, prematürite ve düşük doğum 
ağırlığı sebebiyle yenidoğan yoğun bakım ünitesine yatırıldı. 
Hastanın gebeliğin 16. haftasında tespit edilmiş olan bilateral 
plevral efüzyonu mevcuttu. 19. haftada sol hemitoraksa, 26.hafta-
da sağ hemitoraksa şant yerleştirilmiş idi. Hastanın kız kardeşinde 
de intrauterin saptanmış olan bilateral plevral efüzyon ve 31. 
gestasyon haftasında doğum sonrasında 17. saatte eksitus olma 
öyküsü vardı. Postanatal ilk günlerde göğüs tüpü takılarak izlenen 
hastanın anlamlı drenajı olmaması üzerine tüpleri çekildi; gelen az 
miktarda sıvının biyokimyasal analizi şilöz vasıflı değildi. İzlemde 
hastanın klinik durumuna göre aralıklı olarak çekilen akciğer 
grafilerinde ve yapılan toraks ultrasonografilerinde sağda en geniş 
yerinde 15 mm, solda 9 mm.’ye varan plevral sıvı izlendi. Karyotip 
analizi 46,XX olarak saptandı. Yüzde, boyunda, göğüs duvarında 
ve alt ekstremitelerde de tekrarlayan ödemleri olan hasta 5 aylık 
olup, son 2 haftadır pnömoni nedeniyle entübe olarak mekanik 
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boşaltıldı. Boşaltılan sıvının biyokimyasal incelemesi hastaya verilen 
sıvı içeriğiyle uyumluydu. Bir gün sonra ekstübe edilen ve klinik 
bulguları düzelen bebeğin kontrol EKO’sunda az miktarda rezidü 
sıvı varken, bir hafta sonraki EKO’da efüzyonun tamamen kaybol-
duğu görüldü. Bebek PN 35. gününde taburcu edildi. 

Yorum: Periferik yolla takılan santral kateterler, yenidoğan 
yoğun bakım ünitelerinde uzun süreli TPN ve i.v tedavi gereksini-
mi nedeniyle yaygın olarak kullanılmaktadır. Kateterin yeri direkt 
grafiyle doğrulanabilmesine karşın kolun adduksiyonu veya kan 
akımıyla birlikte zamanla katererin distale doğru yer değiştirmesi 
mümkündür. Hiperozmolar solüsyonların jet akımıyla veya doğ-
rudan kateterin kendisine bağlı endokardiyal hasar ve perforasyon 
oluşabilmektedir.

Sonuç olarak PICC olan her yenidoğanda beklenmeyen ani 
klinik bozulma durumunda mutlaka perikardiyal efüzyon veya 
kalp tamponadı da akla gelmelidir. Kateter yerinin yalnızca ilk 
yerleştirme işleminden sonra değil, sonraki akciğer görüntüleme-
lerinde de kontrol edilmesi, böyle bir komplikasyonun önlenme-
sine yardımcı olabilir.
Anahtar Kelimeler: kardiyak tamponad, PICC, yenidoğan
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YENİDOĞANDA NADİR BİR OLGU: İNTRAUTERİN 

VOLVULUS

 Nazlı Dilay Gültekin1,  Ahmet Alptekin2,  Özgül Salihoğlu1,  Leyla Bilgin1, 
 Sami Hatipoğlu1

1Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, 

YYBÜ, İstanbul
2Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, İstanbul

İntestinal rotasyon anomalileri 6000 canlı doğumda bir 
görülür. Yüzde 80 olgu neonatal dönemde ortaya çıkar. Olgular 
geç tanı aldığından hastalığın mortalite ve morbiditesi yüksektir. 
Burada intestinal iskemi, nekroz ve perforasyona neden olan 
nadir bir intrauterin volvulus vakası sunuldu.

Olgu: Yirmi dokuz yaşında annenin takipli ilk gebeliğinden 
40. gestasyon haftasında doğan erkek bebek, emme güçlüğü ve 
antenatal ultrasonda mezenterik kist tanısı olması nedeniyle 
yaşamının 1.saatinde yenidoğan yoğun bakım ünitesine yatırıldı. 
Annenin son trimesterde geçirilmiş idrar yolu enfeksiyonu öyküsü 
mevcuttu. Doğum tartısı 3680gr (50.p), boyu: 50cm (50.p), baş 
çevresi: 34 cm (50.p), Apgarı 1. dakikada 9, 5. dakikada 10 idi. 
Fizik muayene bulgularında patoloji yoktu. Hastaya erken sepsis 
ön tanısı ile ampisilin ve gentamisin başlandı. Yaşamının 1.günün-
de safralı rezidü gözlendi. Laboratuar tetkiklerinde patolojik 
bulgu saptanmadı. Batın ultrasonografisinde yaklaşık 46x41 mm 
boyutunda kalın cidarlı, lümeninde seviye veren hiperekojenik 
kistik kitle görünümü mezenterik kist ve/veya duplikasyon kistiy-
le uyumlu bulundu. Postnatal 30. saaatte batın distansiyonu belir-
ginleşip, safralı rezidülerinin artması üzerine laboratuar tetkikleri 
tekrarlandı. WBC:20600/mm3, PLT:210000/mm3, Hb:10.8g/
dl, CRP:14.17mg/dl, Ca:7.6mg/dl, Na:126mEq/L, T.Bilirubin: 
9.9mg/dl, D.Bilirubin:0.5mg/dl idi. Çocuk Cerrahisi uzmanının 
önerisi ile batın tomografisi çekildi. Tomografide lezyon yine 
mezenterik kist ile uyumlu bulundu. Batın bulguları ilerleyen 
hasta perforasyon ön tanısıyla yaşamının 36.saatinde operasyona 
alındı. Operasyon sırasında intrauterin volvulusa sekonder ileal 
nekroz ve perforasyon saptanan hastaya geçici ileostomi açıldı. 

bildiride ise küçük sağ atriyal trombüslü aşırı düşük ağırlıklı 
infantta heparin tek başına başarıyla kullanılmıştır. Biz ise has-
tamızda kullanım zorlukları nedeniyle düşük molekül ağırlıklı 
heparini tedavinin devamında tercih ettik. Artriyal trombüs için 
spesifik semptom veya bulgu tanımlanmamış olup biz sadece üfü-
rüm ile gelen ve göbek katateri takılmış olan hastalarda trombüs 
gelişebileceğine dikkat çekmek istedik.
Anahtar Kelimeler: artriyal trombüs, yenidoğan

Şekil 1. 14mmx6,5mm boyutunda tedavi öncesi sağ artriyal trombüs.

Şekil 2. 0,5mmx0,9mm boyutunda tedavi sonrası sağ artriyal trombüs
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PERİFERİK YOLLA TAKILAN SANTRAL KATETER 

UYGULAMASINA BAĞLI GELİŞEN CİDDİ BİR 

KOMPLİKASYON: KARDİYAK TAMPONAD

 Ozan Uzunhan1,  Asuman Çoban1,  Özgül Emel Bulut1,  Kemal Nişli2, 
 Zeynep İnce1

1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 

Neonatoloji Bilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 

Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı, İstanbul

Amaç: Periferik yolla takılan santral kateter (peripherally 
inserted central catheter,PICC) uygulamasının ender ve ciddi bir 
komplikasyonu olan kardiyak tamponad gelişen bir yenidoğan 
vakasının sunulması. 

Olgu: Gestasyon yaşı 32 2/7 hafta, doğum ağırlığı 970g olan 
preterm simetrik SGA erkek bebek, monokoryonik diamniyotik 
ikiz eşi olarak sezaryen ile doğurtuldu ve entübe olarak yenidoğan 
yoğun bakım ünitesine yatırıldı. Respiratuvar distres sendromu 
tanısıyla sürfaktan verilerek ilk günün sonunda ekstübe edilen 
bebek, iki gün de nazal CPAP’ta izlendikten sonra ventilatörden 
ayrıldı. Aşırı düşük doğum ağırlığı nedeniyle uzun süre parenteral 
sıvı tedavisi gereksinimi olacağı düşünülen bebeğe postnatal (PN) 
4. günde sağ kübital fossadan PICC takıldı ve direkt grafi ile kate-
ter ucunun vana kava superior-sağ atriyum bileşkesinde olduğu 
doğrulandı. PN ilk gün total parenteral beslenme (TPN) başlanan 
bebeğin enteral beslenmesi, beslenmeyi tolere edememesi nedeniyle 
ancak ilk haftadan sonra arttırılabildi. PN 16. gününde enteral 
beslenmesi artan ve parenteral sıvısı kesilmesi planlanan bebek, 
genel durumunu bozan apnelerinin olması, dolaşımının bozulması 
ve solunumsal asidoz gelişmesi üzerine entübe edildi. İnfeksiyon 
göstergeleri negatif olan hastanın fizik muayenesinde kalp sesleri 
derinden geliyordu. Akciğer grafisinde akciğer parankimi normal 
idi, kardiyomegali olması, PICC ucunun sağ ventrikül içinde göz-
lenmesi nedeniyle kateterden gitmekte olan dekstrozlu sıvı durdu-
ruldu. Acil ekokardiyografi (EKO) ile değerlendirilen hastada yay-
gın perikardiyal efüzyon ile tamponad bulguları saptandı. Kateteri 
çıkartılarak perikardiyosentez yapıldı ve yaklaşık 20 mL berrak sıvı 
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belirlenmesinde oldukça kullanışlı bir yöntemdir. Burada sunulan 
olguda da arkus aorta hipoplazisi tanısı ve eşlik eden ek anomaliler 
çok kesitli bilgisayarlı tomografi ile kolaylıkla gösterilmiştir.

Sonuç: Çok kesitli bilgisayarlı tomografi yenidoğanın kon-
jenital kalp hastalıklarının tanısında ve tedavisinin takibinde 
invasiv olmayan, güvenilir bir yöntem olarak yerini almaktadır.
Anahtar Kelimeler: arkus aorta hipoplazisi, çok kesitli bilgisayarlı tomografi

PS285

NADİR GÖRÜLEN BİR SENDROM: ANOFTALMİ-PLUS 

SENDROMU

 Burçin İşcan1,  Meltem Koyuncu Arslan1,  Ali Haydar Sever1,  Özlem Giray Bozkaya2, 
 Nuray Duman1,  Abdullah Kumral1,  Hasan Özkan1

1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 

Yenidoğan Bilim Dalı
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Genetik 

Bilim Dalı

Giriş: “Anoftalmi-plus sendromu” 1995 yılında Fryns ve 
arkadaşları tarafından iki kardeşte tanımlanmış bir sendromdur. 
Tanımlanan indeks vaka olan 17 haftalık kız fetüste, bilateral 
anoftalmi, bilateral yarık damak ve dudak, makroti, bilateral 
lateral fasial kleft, açık nöral tüp defekti ve uterus ünikornis bil-
dirilmiştir. Bu vakanın ilk kardeşi sağlıklı olmakla birlikte ikinci 
kardeşinde de bilateral anoftalmi ve anormal sol kulak yapısı bil-
dirilmiştir. Bugüne kadar literatürde “anoftalmi plus sendrom”lu 
bizim bildiğimiz 10 vaka rapor edilmiştir. Koanal atrezi, korpus 
kallosum agenezisi, serebellar vermis hipoplazisi, serebral vent-
rikülomegali, frontal ensefalosel “Anoftalmi-plus sendromu”nda 
bildirilen diğer anomaliler arasında yer alır. Yakın zamanda ülke-
mizden yapılan yayınlarda sendroma eşlik eden hipotroidizm, 
panhipopituitarizm ve adrenal hipoplazi gibi endokrin bozukluk-
lar da bildirilmiştir. Tanı klinik bulgulara dayanır. Şimdiye kadar, 
hastalıkla ilişkili gen tanımlanmamıştır. Etkilenmiş kardeş varlığı 
otozomal resesif kalıtımı desteklemektedir. Hastalığa neden olan 
mutasyon bilinmeden, taşıyıcı taraması ve prenatal tanı moleküler 
genetik testlerle mümkün değildir. Yüksek riskli gebelerde US 
ve MR antenatal tanıda kullanılabilir. Literatürde bildirilmiş az 
sayıdaki vakada takiple ilgili bilgilerimiz sınırlıdır. Ayırıcı tanı-
da oral-facial-digital sendrom, fronto-fasio-nasal displazi akılda 
tutulmalıdır.

Olgu: 24 yaşındaki sağlıklı annenin 3. Gebeliğinden 40. 
Gebelik haftasında C/S ile 3550 gr (50 p) ağırlığında doğan kız 
bebek bilateral koanal atrezi, solunum sıkıntısı nedeniyle doğum-
hanede entübe edilerek yoğun bakıma alındı. Öyküsünden anne 
baba arasında akrabalık olmayan ailenin 7 yaşında sağlıklı erkek 
çocukları ve 16 haftalık düşük sonucu kaybedilen kız bebekleri 
olduğu öğrenildi. Hastanın yapılan fizik muayenesinde bileteral 
bleferofimozis, yarık damak/dudak, oksipital bölgede kemik 
defekti ile birlikte küçük ensefelosel kesesi tespit edildi. Yapılan 
tetkiklerinde tam kan sayımı, karaciğer ve böbrek fonksiyon 
testleri, serbest T4, TSH ve kortizol düzeyleri normal saptandı. 
Karyotip analizi normal (46 XX) olarak değerlendirildi. Orbital 
MR incelemesinde her iki gözün ileri derecede mikroftalmik 
olduğu, kranial MRI incelemesinde serebellar vermis agenezisi ve 
oksipital bölgedede küçük kemik defekti ile birlikte ensefelosel 
kesesi tespit edildi. Batın US ve Ekokardiyografik incelemesi 
normal idi. Postnatal 1. Gününde bilateral koanal atrezi operasyo-
nuna alındı. Postnatal 12. gününde hasta taburcu edildi.

Yaşamının 15.gününde ileostomisi kapatıldı. Olgu postnatal 32. 
günde anne göğsünden beslenir şekilde taburcu edildi.

Sonuç: Volvulus yenidoğanda nadir görülmekle beraber ciddi 
komplikasyonlara yol açabilen bir durumdur. Hastanın klinik seyi-
ri radyolojik değerlendirmeden daha ön planda tutulmalı, antena-
tal tanı ile örtüşmeme gibi riskler göz önünde bulundurulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: intrauterin volvulus, perforasyon, yenidoğan

PS284

ÇOK KESİTLİ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İLE ARKUS 

AORTA HİPOPLAZİSİNİN TANISI

 Ebru Kazancı1,  Canan Türkyılmaz1,  Deniz Oğuz2,  Mehmet Gümüştaş2, 
 Öznur Boyunağa3,  Yıldız Atalay1

1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik 

Kardiyoloji Bilim Dalı
3Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı

Genellikle aort koarktasyonuna eşlik eden arkus aorta hipop-
lazisi aortada uzunca bir segmentin daralmasıyla tariflenir. 
Tanımlamada fikir birliği olmadığından arkus aorta hipoplazi-
sinin gerçek insidansı bilinmemektedir. Erken tanı, eşlik eden 
anomalilerin gösterilmesi ve darlığın derecesinin belirlenmesi 
tedavinin planlanmasında önemlidir. Bu raporda takipne nede-
niyle yenidoğan yoğun bakım servisine kabul edilen ve çok kesitli 
bilgisayarlı tomografi ile aort hipoplazisi tanısı alan bir yenidoğan 
anlatılmıştır.

Olgu: Zamanında, sezaryen ile üçüncü gebelikten ilk yaşayan 
olarak 2610 gr doğan erkek bebek, doğum sonrası takipnesinin 
ve oksijen ihtiyacının olması nedeniyle yenidoğan yoğun bakım 
servisine kabul edildi. 

Hastanın yatışında yapılan fizik muayenesinde kalp seslerinin 
sağdan gelmesi, devamlı üfürümünün olması ve femoral nabızla-
rının zayıf alınması nedeniyle yapılan ekokardiyografisinde meso-
kardisinin ve inen aortada akım hızlanmasının olduğu öğrenildi 
ayrıca patent duktus arteriosus ve ventriküler septal defekt izlendi. 
Küvöz içi serbest oksijen ile izlenen hastaya postnatal ikinci 
gününde ateşinin olması ve akciğer grafisinde izlenen infiltrasyo-
nu nedeniyle antibiyoterapi başlandı. Atipik yüz görünümünün 
olması, akciğer grafilerinde vertabral anomalilerinin izlenmesi 
üzerine olası anomalilerin taranması amacıyla yapılan abdominal 
ultrasonografide sağ böbreğin atrofik olduğu görüldü. İzlemde 
ateşi düşen, akut faz reaktanları düzelen hastanın antibiyotikleri 
kesildi. Takipnesi ve oksijen ihtiyacı devam eden hastanın fizik 
muayene bulgularının ve ekokardiografisinde izlenen inen aor-
tada akım hızlanmasının arkus aorta anomalisini düşündürmesi 
nedeniyle yapılan çok kesitli bilgisayarlı tomografisinde arkus aor-
tanın hipoplazik olduğu, sol ana karotid arterin sağ brakiosefalik 
trunkustan köken aldığı görüldü. Postanatal 10. gününde oksijen-
siz izlenmeye başlanan hastanın takipnesi geriledi. Genel durumu 
düzelen hasta takip ve tedavisi planlanarak taburcu edildi. 

Tartışma: Konvansyonel vasküler anjiografi konjenital kardi-
yak ve vasküler anomalilerin tanınmasında altın standart olsa da 
invasiv olması ve olası komplikasyonları nedeniyle invasiv olma-
yan yöntemler giderek daha fazla tercih edilmektedir. Bunların 
arasında çok kesitli bilgisayarlı tomografi, üç boyutlu yüksek kali-
teli görüntülerin yanı sıra, vasküler ve ekstravasküler yapıları aynı 
anda değerlendirebilme olanağı ile ön plana çıkmaktadır. Arkus 
aorta anomalilerinin tanınmasında, lokalizasyonunun ve şeklinin 
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KONTAMİNE ANNE SÜTÜNE BAĞLI NEONATAL 

KLEBSİELLA PNEUMONİAE SEPSİSİ

 Sümer Sütçüoğlu1,  Esra Arun Özer1,  Senem Alkan1,  Süheyla Serin Senger2, 
 Şükran Köse2,  Füsun Can3,  Önder Ergönül4

1T.C.S.B. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Neonatoloji Kliniği, İzmir
2T.C.S.B. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik 

Mikrobiyoloji, İzmir
3Koç Üniversitesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Istanbul
4Koç Üniversitesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Istanbul

Giriş: Neonatal sepsis yenidoğanlarda morbitide ve morta-
litenin sık görülen nedenlerinden biridir. Özellikle çok düşük 
doğum ağırlıklı bebeklerde gram negatif organizmalar ciddi 
enfeksiyonlara sebep olmaktadır. Burada aşırı düşük doğum 
ağırlıklı ve kontamine anne sütüne bağlı Klebsiella pneumoniae 
sepsisi tanılı bir prematüre bebek olgusu sunulmuştur.

Olgu: Bir haftalık erken membran rüptürü öyküsü olan 32 
yaşındaki gravida 2 para 2 anneden in vitro fertilizasyon yöntemi 
ile ikiz eşi olarak son adet tarihine göre 29. gestasyonel haftada 
850 g. doğan olgu postnatal solunum sıkıntısı olması üzerine 
respiratuar distres sendromu tanısı ile yatırıldı. Yenidoğan yoğun 
bakım ünitesinde izleminin 37. gününde genel durumunda bozul-
ma, bradikardi, solunum sıkıntısı, apne, kusma, periferik dolaşım 
bozukluğu gözlenen olgunun laboratuar tetkiklerinde CRP: 70 
mg/ml (0-5) trombositler: 102.000/mm3 saptandı. Olgunun kan 
kültüründe Klebsiella pneumoniae izole edildi. Aynı dönemde 
annede mastit ve ateş yüksekliği olduğu öğrenilmesi üzerine anne 
sütü ve anne kan örneği bakteriyolojik incelemeye gönderildi. 
Anne sütü ve anne kan kültürlerinde de Klebsiella pneumoniae 
izole edildi. Anne sütü ve anne kanından izole edilen Klebsiella 
pneumoniae suşlarının PCR analizi bebek kanından izole edilen 
suş ile özdeş olduğunu gösterdi.

Yorum: Neonatal Klebsiella enfeksiyonu olan olgularda, 
bulaş yolu olarak kontamine anne sütü de akla getirilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Anne sütü, sepsis, yenidoğan

PS288

HOMOZİGOT FAKTÖR V LEİDEN MUTASYONU VE 

İNTRAKRANİYAL KANAMA

 Özden Turan1,  Emine Türkkan2,  Elif Sinan1

1Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği, İstanbul
2Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatrik Hematoloji Kliniği,İstanbul

Herediter koagülopatiler, intrakraniyal kanamanın ortaya çık-
masında önemli bir faktördür. Faktör V Leiden mutasyonu sadece 
yetişkinlerde değil yenidoğan döneminde de trombozlara neden 
olmaktadır. Burada, intrakraniyal kanaması olan ve homozigot 
faktör V Leiden mutasyonu saptanan olgu sunuldu.

Olgu Sunumu: Otuzbir yaşındaki annenin ilk gebeliğin-
den 38 haftalık, fetal distres nedeniyle acil sezaryenle, makat 
geliş, 2010 g doğan bebek hipoglisemi ve SGA tanılarıyla dış 
merkezden sevk edildi. CRP 80 mg/L olan hastaya ampisilin 
ve netilmisin tedavisinin başlandığı öğrenildi. Hipoglisemisi 
devam ettiğinden perkütan yerleşimli santral kateter takılarak 
glukoz infüzyon hızı 12 mg/kg/dk’ya artırıldı. Postnatal 5.gün 
ateş, huzursuzluk, sol kol ve bacakta konvülsiyonu olan hastaya 

Yorum: Anoftalmi-plus sendromu literatürde yeni tanımlan-
mış ve az sayıda vakanın bildirildiği bir sendromdur. Anoftalmi 
veya mikroftalmiye eşlik eden multibl konjenital anomaliler-
le karakterizedir. Olgumuzda var olan oksipital ensefalosel ve 
serebellar vermis agenezisi anoftalmi-plus sendromunda ilk kez 
bildirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Anoftalmi, ensefelosel, koanal atrezi

PS286

GRİSELLİ SENDROMU TANISI ALAN YENİDOĞAN 

OLGUSU

 Zeliha Özdemir,  Ayşe Erbay,  Bilin Çetinkaya Çakmak,  Birgin Törer, 
 Hande Gülcan
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Adana

Amaç: Griselli sendromu, otozomal resesif geçişli, nadir bir 
hastalıktır. Melanositlerde melanozomların birikmesi sonucu, 
saç telinde pigment kümelerinin yokluğu, saç ve deride pigmen-
tasyonda yetersizlik ile karakterizedir. Genellikle 1 - 8 yaş arası 
dönemde, gümüş rengi saç, hepatosplenomegali, immün yetmez-
lik ile tanı konmaktadır. Saç telinden yapılan ışık mikroskopik 
inceleme tanıda tipiktir. Hemofagositik sendrom ile birlikteliği 
görülebilmektedir. Bu olgu yenidoğan döneminde tanı alması ve 
hemofagositik sendroma ait bulguların iyi dökümente edilmesi 
sebebiyle sunuldu.

Olgu: Otuzbeş yaşındaki annenin beşinci gebeliğinden, üçün-
cü canlı doğum olarak miadında, sezaryan doğum ile 3500 gram 
ağırlığında dış merkezde doğan kız bebek postnatal 23. gününde 
başlayan halsizlik ve öksürük nedeniyle izlenirken postnatal 26. 
günde hastanemize kabul edildi. Soy geçmişinde; kardeşlerinden 
biri 6 aylık iken Griselli sendromu tanısı almış ve eksitus olmuş. 
Anne baba arasında 1. derece kuzen evliliği öyküsü var. Fizik mua-
yenesinde saçlar açık, küllü sarı-gri renkte, bilateral periorbital 
ödem, sol sternal kenarda 2-4. interkostal aralıkta 1/6 şiddetinde 
sistolik üfürüm, karaciğer kot altında midklavikuler hatta 3-4 
cm, dalak 4 cm palpe edildi. Tüm ciltte özellikle gövde ön yüzde 
alt ekstremitelerde peteşileri mevcuttu. Hastada klinik fenotipik 
özellikleri ve saç bulguları ile Griselli sendromu düşünüldü. Işık 
mikroskobunda saç incelemesinde düzensiz yerleşimli geniş mela-
nozom görünümü izlendi. Hastanın anemisi, trombositopenisi 
olması üzerine kemik iliği aspirasyonu yapıldı. Hemofagositoz 
saptandı. Hemofagositik sendrom tanısı konulan hastaya trans-
füzyon desteği, deksametazon ve IVIG verildi. HLH 2004 proto-
kolüne uygun şekilde etopozoid ve siklosporin tedavisi başlandı. 
Hasta pediatrik onkoloji servisinde izleme alındı. Anne ve baba-
dan bakılan doku grubu testleri baba ile tam uyumlu bulundu. 
Hasta kemik iliği nakli yapılan bir merkeze yönlendirildi. 

Yorum: Griselli sendromunun kesin tedavisi kemik iliği 
transplantasyonudur. Tipik klinik bulgular varlığında, saç telinin 
ışık mikroskopik incelemesi ile kesin tanı konulabilmektedir. 
Hastalar araya giren enfeksiyonlarla sıklıkla kaybedilmektedir. 
Erken dönemde tanı alması ve uygun yönetimi yaşam şanslarını 
arttırabilmektedir. Yenidoğan döneminde tanısının nadir olması 
nedeniyle olgu sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Griselli Sendromu, yenidoğan, hemofagositik sendrom
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ile dekompresyon uygulandı. Hastanın sinovyal sıvı kültüründe 
metisilin duyarlı stafilokokus aureus saptandı. Çekilen ekstremite 
MR’ında omuz ekleminde lobulasyon gösteren yaygın efüzyon, 
subakromial bursit, sinovit, artrit ve humerus başında hafif defor-
masyon, epifiz hattında lizis, epifiz destruksiyonu saptandı ve 
patolojik görünümler osteomiyelitle uyumlu bulundu. Hastanın 
tedavisi 6 haftaya tamamlanarak tam iyileşme ile taburcu edildi. 6 
aylık kontrol muayenelerinde iskelet sistemi, nörolojik bulguları, 
büyüme ve gelişmesi normal saptandı. 

Tartışma: Yenidoğan döneminde osteomyelit ve artritin 
erken tanısı semptomların belirsiz ve nonspesifik olması nede-
niyle güçtür. Erken tanı ve uygun tedavi mortaliteyi engeller. 
Hastamızda sağ kolda hareketsizlik ve omuzda minimal şişlik 
dışında bulgu yoktu. Yapılan radyolojik değerlendirmelerinde 
saptanan efüzyonun iğne aspirasyonunda artrit, MR’ında ise oste-
omyelit saptanan olguya ilk andan itibaren uygun antibiyoterapi 
(6 hafta) ve dekompresyon uygulandı. Artrotomiye gereksinim 
olmadı. Yenidoğan döneminde yumuşak dokuda saptanan ödem 
ve hareket kısıtlılığı, özellikle hastanede yatış anamnezi olan olgu-
larda osteoartrit açısından ele alınarak değerlendirmeli, tedavi 
unsurları etkin bir şekilde ivedilikle uygulanmalıdır.
Anahtar Kelimeler: yenidoğan, osteoartrit

PS290

SCWARTZ JAMPEL SENDROMU: OLGU SUNUMU

 Semiha Bahçeci,  Selma Tunç,  Esen İspiroğlu,  Hatice Demirol,  Feyza Girgin, 
 Orhan Başaran,  Hüseyin Tolan,  Uğur Deveci,  Mustafa Aydın
Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Yenidoğan Ünitesi Elazığ

Scwartz jampel sendromu, nadir görülen ve otozomal resesif 
kalıtılan bir bozukluktur. Klinik olarak hastadan hastaya değişe-
bilmekle birlikte kas güçsüzlüğü, miyotonik myopati, anormal 
kemik gelişimi, eklem kontraktürleri, gelişme geriliği, fasial ano-
maliler, blefarofimozis, mikrostomi gibi bulgular görülebilmek-
tedir. Hastalarda mitokondrial disfonksiyona bağlı olabileceği 
düşünülen hipertermi krizleri tanımlanmıştır. Anestezi esnasında 
malign hipertermi lethal komplikasyonudur.

21 Yaşındaki annenin 3. Gebeliğinden zamanında normal 
vajinal yolla evde doğan hasta emmeme nedeni ile hastaneye götü-
rülmüş. Pnömoni tanısı ile 16 gün hastanede izlenen hastanın bul-
guları düzelmeyince hastanemize sevk edilmiş. Anne-babası birinci 
derecede kuzen olan olgunun diğer iki kardeşinin sağlıklı olduğu 
öğrenildi. Antenatal öyküde gebelikte bebek hareketlerinin az 
olduğu bildirildi. Fizik muayenede vücut ağırlığı 2060 gr (<10.P), 
boyu 48 cm (25p); genel durumu orta, kas tonusu ve aktivitesi 
azalmış, yenidoğan refleksleri zayıf, atipik yüz görünümü ve ble-
farofimozisi mevcuttu (Şekil 1). Hastaneye geldiğinde vücut ısısı 
41 0c, kalp tepe hızı 230 vuru/dakika, solunum hızı 60 solunum/
dakika idi. Yapılan kan tetkiklerinde herhangi bir patolojik bulgu 
saptanmadı. Enfeksiyon olasılığıyla hastaya antibiyotik tedavisi baş-
landı. Hipertermiye yönelik antipiretik verildi, ılık su ile pansuman 
yapıldı. İzleminde hipotonisi devam eden, kilo alımı yavaş olan ve 
3-4 günde bir hipertermi atakları gözlenen hastada emme refleksi 
olmasına rağmen yutmada sorun yaşadığı için gavaj ile beslenme 
yapıldı. Kraniyal görüntülemede herhangi bir patoloji saptanmadı. 
Ateşleri nedeniyle aralıklı kan tetkikleri tekrarlandı ve antibiyotik 
tedavisi değişiklikleri yapıldı, ancak hipertermi atakları devam etti. 
Bu bulgularla hastada scwartz jampel sendromu tanısı düşünüldü. 

fenobarbital, vankomisin ve meropenem başlandı. Transfontanel 
ultrasonda(USG) intraventriküler ve parankimal kanama izlendi. 
Beyin magnetik rezonans incelemesinde (MRI) ventrikül içinde 
ve sol lateral ventrikül komşuluğunda parankimde 1.5x1.5 cm 
hematom izlendi. MR angiografide sol transvers sinüs, sol sigmo-
id sinüs ve sol jugular bulbus izlenemedi.Venöz oklüzyon, venöz 
sinüs trombozu saptanmadı. Her iki anterior ve orta serebral arter 
kalibrasyonlarında azalmalar izlendi. Bir hafta sonra yapılan MR 
angiografide internal serebral ven, galen ven, inferior sagital sinüs 
seviyesinde akım izlenmedi (trombüs?). İkinci haftada yapılan 
MRI’da triventriküler belirginleşme ve periventriküler lokoma-
lazik değişiklikler izlendi. Laboratuvar tetkiklerinde; tam kan 
sayımı, PT, PTT, fibrinojen, faktör 8,9,11,12,13, antitrombin 3, 
protein S, lipoprotein a, homosistein, antifosfolipid antikorları 
ve metabolik taramaları normaldi. Ekokardiyografide hafif pul-
moner stenoz saptandı. Renal dopler USG normaldi. Protein C 
aktivitesi 49 (n:70-140), protrombin gen mutasyonu ve MTHFR 
C677İ mutasyonu normaldi. Homozigot faktör V Leiden mutas-
yonu ve heterozigot MTHFR A1298C mutasyonu saptandı. 
Postnatal 38. gün taburcu edildi. Aileye faktör V leiden mutasyon 
analizi yaptırmaları önerildi.

Yorum: Faktör V Leiden mutasyonunun intrakraniyal kanama 
patogenezindeki rolü kesin olarak belli değildir. Faktör V Leiden 
mutasyonu taşıyıcısı olan yenidoğanlarda tromboz yanı sıra int-
rakraniyal kanama riskinin arttığı bildirilmektedir. İdiopatik 
intrakraniyal kanamalarda konjenital trombofili araştırılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Faktör V Leiden mutasyonu

PS289

YENİDOĞANDA OMUZ BÖLGESİNDE OSTEOARTRİT

 Adil Umut Zübarioğlu,  Sinan Uslu,  Ali Bülbül,  Mesut Dursun,  Muhittin Çelik, 
 Asiye Nuhoğlu
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Yenidoğan Yoğun Bakım Kliniği, İstanbul

Amaç: Akut hematojen osteomyelit ve septik artrit, kemik 
ve eklemin yenidoğan döneminde nadir görülen (1000 yenido-
ğan yatışında 1 olguda) ciddi piyojenik infeksiyonlarıdır. Erken 
bebeklik döneminde genellikle birlikte görüldüklerinden dolayı 
osteoartrit olarak tanımlanmakta ve sıklıkla invazif girişimlere 
sekonder gelişmektedirler. Bu çalışmada omuz eklemi-humerus 
kemiğinde osteoartrit saptanan olgumuz güncel tanı ve tedavi 
yaklaşımları gözden geçirilerek sunuldu.

Olgu: 21 yaşındaki takipli annenin ilk gebeliğinden, zama-
nında, normal yolla ve 3200 gr ağırlığında doğan erkek bebeğin, 
postnatal 2. gününde ateş ve huzursuzluk şikayeti ile başvurduğu 
hastanede dehidratasyon teşhisi ile takip ve tedavi edildiği öğre-
nildi. Taburculuktan 4 gün sonra evde kolunda hareketsizlik fark 
edilen hasta polikliniğimize getirildi. Fizik muayenesinde genel 
durum orta, huzursuz görünümde idi, sağ kolda moro refleksi 
alınamıyordu ve sağ omuzda şişlik, ısı artışı ve eritem mevcuttu. 
Laboratuar değerlendirmesinde lökosit sayısı: 19100 /mm3, CRP: 
25,7 mg/dl, ESH: 68 mm/saat, periferik yaymada sola kayma 
saptandı. Hastanın düz grafileri çekildi ve yumuşak dokuda hacim 
artışı izlendi. Ortopedi tarafından omuz eklemine iğne ile ponk-
siyon yapıldı, bol pürülan materyal geldiği ve gram boyamada 
bol lökosit olduğu görüldü. Mevcut bulgularla septik artrit ön 
tanısı ile uygun dozlarda vankomisin ve meropenem tedavisi 
başlandı. Hastanın idrar, kan ve bos kültürleri alındı üreme 
olmadı. Ortopedi tarafından hastaya anestezi altında acık drenaj 
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PS292

KONJENİTAL KATARAKT TANISI KONAN KORNEAL 

ABRAZYON OLGUSU

 Nuriye Tarakçı1,  Murat Konak1,  Refik Oltulu2,  Rahmi Örs1

1Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Neonatoloji Bilim Dalı, Konya
2Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı,Konya

Giriş: TORCH grubu intrauterin enfeksiyonlar ile 
Galaktozemi gibi bazı metabolik hastalıklarda sıklıkla doğuştan 
katarakt gözlenmektedir. Biz burada doğduğu andan itibaren fizik 
muayenede katarakt düşünülen ancak ayrıntılı incelemede korneal 
abrazyon olarak değerlendirilen bir olguyu sunduk.

Olgu: Bir günlük, G5P4 olarak 30 haftalık iken inutero 
intrakraniyal kanama tespit edilmesi üzerine sezaryen ile doğan 
kız bebek yaygın peteşi, gözde katarakt ve hepatomegali olması 
üzerine intrauterin enfeksiyon ön tanısı ile kliniğimize sevk edil-
di. Özgeçmişinde özellik olmayan hastanın anne ve babasında 
birinci derece akraba olduğu ve bir gebeliğin 32 haftalık iken 
intrauterin eksitus olduğu öğrenildi. Fizik muayenede genel 
durum kötü,entübe, VA: 1765gr, BÇ: 29,5cm, ön fontanel ger-
gin ve bombe, bilateral gözde katarakt, karaciğer 4 cm palpable, 
ciltte yaygın ekimoz ve peteşiler mevcut idi. Laboratuvar incele-
mede BK: 8740 /mm3, Hb: 13,9 gr/dl, Hkt: %49,4, Trombosit: 
236000/mm3, CMV IgG avidite: (+) Toksoplazma IgM (-) 
Rubella IgM: (-), PTT:50.8, PT:26, INR:2,44, VDRL: (-), Beyin 
tomografi: Yaygın parankimal kanama, SGOT:97 IU, SGPT:34 
IU diğer biyokimyasal değerler normal idi. İntrauterin enfeksiyon 
ön tanısı ile yatırılan hastanın takiplerinde Hb değeri giderek azal-
dı, direk bilirübinemisi gelişti. Metabolik hastalık açısından fluo-
rescein ile yapılan göz muayenesinde katarakt olmadığı, kuruluk 
ve korneal abrazyon olduğu tespit edildi. Suni gözyaşı ve kapatma 
tedavisi uygulandı. 

Sonuç: İntrauterin enfeksiyon ve metabolik hastalıklarda 
sıklıkla görülen konjenital katarakt düşünülen durumlarda ayrın-
tılı değerlendirmenin kataraktla kolaylıkla karıştırılabilen korneal 
abrazyon gibi göze patolojilerin saptanması açısından önemli 
olduğuna dikkat çekmek istedik. Bu gözdeki patolojinin acil ve 
doğru tedavisi açısından hayati önem taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: fluorescein, katarakt, konjenital enfeksiyon, korneal 
abrazyon

PS293

PSÖDO-TORCH SENDROMU (BARAİTSER REARDON 

SENDROMU) TANISI KONULAN BİR YENİDOĞAN 

OLGUSU

 Merih Çetinkaya,  Gökhan Büyükkale,  Tuğba Erener Ercan,  Merve Erdemir, 
 Sultan Kavuncuoğlu
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Olgu: Baraitser Reardon sendromu ya da diğer adı ile Psödo-
torch sendromu konjenital mikrosefali, intrakranial kalsifikasyon 
ve konvulziyonlar ile karakterize olan, TORCH açısından yapılan 
tüm tetkiklerin normal bulunduğu,ancak non-spesifik intrauterin 
enfeksiyon bulgularının bazılarının gözlendiği, otozomal resesif 
geçiş gösterdiği düşünülen bir sendromdur..

24 yaşındaki annenin 1. gebeliğinden C/S ile 3100 gr ola-
rak 36. gestasyonel haftada doğurtulan erkek bebek atipik yüz 

Bu nedenle bakılan kemik grafileri normal olarak değerlendirildi. 
Tanıyı doğrulamaya yönelik moleküler çalışma yapılamadı. Gavaj 
beslenmeye devam edilecek ve ayaktan takipleri yaplacak şekilde 
taburcu edilen hastanın birkaç gün içinde evde öldüğü öğrenildi. 
Nadir görülmesi nedeni ile olgunun sunumu yapıldı.
Anahtar Kelimeler: Scwartz Jampel Sendromu, Yenidoğan

Şekil 1. Atipik yüz görünümü ve blefarofimozisi izlenmektedir

PS291

PREMATÜRE BİR BEBEKTE PSÖDOBARTTER 

SENDROMU İLE PREZENTE OLAN KİSTİK FİBROZİS 

OLGUSU

 Hüsniye Yücel,  Ayşen Sumru Kavurt,  Dilek Ulubaş,  Özge Aydemir, 
 Ahmet Yağmur Baş,  Nihal Demirel
Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi, Ankara

Kistik fibrozis otozomal resesif geçişli genetik bir hastalıktır. 
7. kromozom üzerinde yer alan kistik fibrozis transmembran regü-
latör genindeki mutasyon sonucu oluşur. Primer olarak solunum 
ve gastrointestinal sistem etkilense de diğer sistemleri de etkileye-
bilir. Biz bu yazıda preterm bir bebekte nadir olarak hiponatremi, 
hipokloremi ve metabolik alkoloz ile prezente olan, diğer karakte-
ristik klinik özelliklerin olmadığı kistik fibrozis vakasını sunduk.

Vaka: 37 yaşındaki annenin 2. gebeliğinden 2. yaşayan olarak 
33 hafta 1800 gram olarak doğan erkek bebek prematüre olması 
ve respiratuar distres sendromu tanısı ile yenidoğan yoğun bakım 
ünitesine alındı. Anne baba arasında akrabalık yoktu ve 14 yaşında 
sağlıklı bir kız kardeşi vardı. Kilo alımı olmayan bebekte postnatal 
44. günde hiponatremi, hipokloremi ve metabolik alkoloz sap-
tandı. Anne sütü ile beslenen bebekte kusma, diyare veya poliüri 
gözlenmedi. Diüretik vb. ilaç kullanılmadı. Kilo alamama dışında 
fizik muayenesi normaldi. İdrar elektrolitleri, immünreaktif trip-
sinojen ve ter testi yapıldı. İmmünreaktif tripsinojen 243 ng/ml 
(<170 ng/ml), ter testi pozitif saptandı (>60). Gen analizi sonu-
cu ΔF508 (c.1521-1523delICTT) heterozigot, C.2657+5G/A 
heterozigot saptandı. Elektrolit bozuklukları tedavi edildi. Çocuk 
Göğüs Hastalıkları Bölümü ile konsülte edildi ve sindirim enzim 
preparatı başlandı. Sonrasında kilosunda artış izlendi. Aileye 
genetik danışma önerildi. Bu olgu, prematüre bir bebekte, kistik 
fibrozisin karakteristik klinik özellikleri olmaksızın kilo alamama, 
hiponatremi, hipokloremi ve metabolik alkoloz gibi nadir klinik 
ve laboratuvar bulguları ile prezente olabileceğini vurgulamak için 
sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: kistik fibrozis, prematüre, psödobartter
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Fizik incelemesinde; ağırlığı 2350 gram ve boyu 42 cm olan 
hastanın bilateral düşük kulak ve yarık damak-dudak anomalisi 
ve sol meme başı altında bir adet aksesuar memesi mevcuttu. Sağ 
gözde optik disk kolobomu, sol gözde optik disk solukluğu ve reti-
nal kolabom saptandı. Dış genitalyası haricen erkek görünümlü 
olan hastanın penis boyu 2 cm ve testisleri skrotumlarda idi. 

Batın USG’de sağ böbrek görülemedi, sol böbrek pelvikaliksi-
el yapıları ve sol üreter dilate olarak gözlendi. Yapılan işeme sisto-
üretrografi incelemesinde vezikoüretral reflü izlenmedi. Çekilen 
MAG-3 sintigrafide sağ böbrek görülmezken, sol böbrek topla-
yıcı sisteminde aktivite stazı ve sol üreterde dilatasyon saptandı. 
Sistoskopi ile sol üreterde darlık saptandı ve düzeltildi. Skrotal 
USG’de sağ testis 13x8 mm, sol testis 14x9 mm ebatında ve epi-
didimisler normal olarak değerlendirildi. Birden çok anomalisi 
bulunan hastaya yapılan kromozom analizi 45 XO olarak rapor-
landı. FSH: 0.73 mIU/ml, LH: 2.53 mIU/ml, Estradiol: 5 pg/
ml, Testesteron: 4.11 ng/ml olarak ölçüldü. Bu bulgularla SRS 
düşünülen hastada yapılan PCR analizinde SRY geni pozitif ola-
rak saptandı, hangi kromozomda lokalize olduğunun belirlenmesi 
amacı ile gönderilen FISH analizinde 7q distal bölgede SRY geni 
tespit edildi ve SRY geninin 7. otozoma transloke olduğu görüldü. 

Özel biberonla beslenen hasta taburcu edildikten sonra 
Yenidoğan, Pediatrik Endokrinoloji, Plastik Cerrahi ve Göz 
Polkilinikleri tarafından izlenmektedir. 

Yorum: Bu vaka, XO erkek SRS literatürde nadir olarak rapor 
edildiği için sunuldu
Anahtar Kelimeler: 45 XO, yenidoğan, erkek seks reversal sendromu

PS296

PREMATÜRE BİR YENİDOĞANDA SİNOVİYAL SARKOM 

OLGUSU

 Ali Annagür1,  Ayhan Taştekin2,  Doğan Köse1,  Cengiz Erol3,  Serdar Uğraş4, 
 Yavuz Köksal1

1Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya
2Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
3Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
4Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Konya

Giriş: Yumuşak doku sarkomları nadir görülen maliniteler-
dir. Sıklığı <1y altındaki çocuklarda 1.6/100,000 iken, >70y’da 
18.2/100,000’tür. Sinoviyal sarkom, çocukluk çağında rabdomi-
yosarkomdan sonra en sık görülen malin yumuşak doku sarkomu-
dur. Çocuklarda nadir olarak görülmektedir (0.5/1,000,000), sık-
lığı 20 yaşından sonra artmaktadır. Literatür taramasında sadece 3 
tane term yenidoğanda Sinovial sarkom olgusu bildirilmiştir. 32 
haftalık olarak doğan 3 günlük bir yenidoğanda yaygın metastaz 
yapmış bir synovial sarcoma olgusunu sunduk.

Olgu: Erken doğum eylemi nedeniyle 32 haftalık olarak 
doğan hasta 3 günlük iken kolda kitle nedeniyle hastanemize 
sevk edildi. Fizik muayenede; vücut ağırlığı 2150gr(%75-90P), 
boy:43cm(%50-75P), başçevresi:32cm(%75-90P). Karaciğer mid-
klavikular hatta 4cm palpabl. Sol üst ekstremitede 10x10x8cm 
boyutlarında üzeri vaskülarize, yer yer nekrotik alanlar ve bazı 
bölgelerde sızıntı şeklinde kanaması olan yumuşak doku kitlesi 
mevcuttu. Laboratuar testleri normaldi.

Lezyona yönelik MRG’de sol üst ektremitede 10x9x8 cm 
boyutlarında sol humerus ve skapulayı çepeçevre saran, sol bra-
kial ve aksiller bölgeyi tutarak nörovasküler yapıları çepeçevre 
saran, T1 ağırlıklı kesitlerde hipointens, T2 ağırlıklı kesitlerde 

görünümü ve mikrosefalik olması nedeni ile yenidoğan servisi-
ne yatırıldı. İzleminde konvulziyonları gözlenen hastanın beyin 
BT’sinde periventriküler bölgede intrakranial kalsifikasyonlara 
rastlandı. TORCH açısından araştırılan hastanın serolojik tet-
kiklerinde özellik saptanmadı, CMV PCR negatif bulundu. 
Metabolik taramaları ve göz muayenesi normal bulunan hastaya 
antiepileptik tedavi başlandı. Psödo-torch sendromu tanısı konu-
lan hasta kontrole gelmek üzere taburcu edildi.

Biz burada intrakranial kalsifikasyon, mikrosefali ve konvul-
ziyon bulguları olan her olguda tanıda öncelikli olarakTORCH 
enfeksiyonunun araştırılmasının gerektiğini ancak, tetkiklerin 
normal bulunduğu olgularda Psödo-torch (Baraitser Reardon) 
Sendromunun da düşünülmesinin uygun olacağını göstermeyi 
amaçladık
Anahtar Kelimeler: Psödo-torch sendromu, intrakranial kalsifikasyon, TORCH

PS294

PATENT DUKTUS ARTERİOZUSTA YENİ ALTERNATİF 

TEDAVİ: PARASETAMOL

 Aslı Memişoğlu1,  Hülya Özdemir1,  Baran Arcagök1,  Mehmet Malkoç1, 
 Figen Akalın2,  Hülya Selva Bilgen1,  Eren Özek1

1Marmara Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji
2Marmara Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik Kardiyoloji

Doğum ağırlığı 545 gr ve gebelik haftası 23 hafta olan post-
natal 9. gününde nekrotizan enterokolite bağlı ileal perforasyon 
geliştiği için peritoneal diren takılan, postnatal 15. gününde 
hemodinamik olarak anlamlı Patent duktus arteriozusu (PDA) 
olan, akut renal hasarı ve trombositopenisi bulunan aşırı düşük 
doğum ağırlıklı bir bebekteki intravenöz (İV) parasetamol tedavi-
si deneyimimizi aktardık. Medikal duktus arteriozus kapatılması 
amacıyla uyguladığımız 3 günlük 60 mg/kg/gün (4x) parasetamol 
tedavisi sırasında herhangi bir yan etki gelişmedi ve PDA tama-
men kapandı. Literatüre bakıldığında; bu tedavinin uygulandığı 
en küçük bebek olması açısından vakayı sunduk. Bu tedavi 
yaklaşımı, ibuprofen gibi klasik medikal tedavi seçeneklerinin 
tercih edilmeyeceği veya bu tedavilere yanıtsız olgularda cerrahi 
ligasyona alternatif olarak PDA’ lı çok küçük prematürelerde 
düşünülebilir.
Anahtar Kelimeler: Patent duktus arteriozus, Parasetamol, Prematüre, 
Yenidoğan

PS295

45 XO ERKEK SEKS REVERSAL SENDROMU

 Şebnem Kader1,  Mehmet Sarıaydın1,  Yakup Aslan1,  Ayşenur Ökten2

1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp fakültesi Yenidoğan Bilim Dalı, Trabzon
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp fakültesi Endokrin ve Metabolizma Bilim Dalı, Trabzon

Giriş: Sex reversal sendromu (SRS) bir tür genetik cinsiyet 
displazisi olup, gonadal ve kromozomal cinsiyet arasındaki tutar-
sızlık ile karakterizedir. Burada, son derece nadir görülen bir 45 
XO erkek SRS vakası sunuldu.

Olgu: Yirmiyedi yaşındaki annenden, 38 haftalık gebeliği 
takiben doğurtulan erkek bebek, fetal ultrasonografide (USG) sağ 
renal agenezi, sol hidroüreteronefroz saptanması ve yarık damak-
dudak anomalisi nedeni ile tetkik ve tedavi amacı ile yatırıldı. 
Öyküsünden hastanın anne-babasının akraba olmadığı ve sağlıklı 
bir erkek kardeşi olduğu öğrenildi.
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arttı. Yatışının 12. gününde tekrarlanan akciğer grafisinde yaygın 
infiltratif görünümü olan hastaya ampirik olarak ampisilin ve 
sefotaksim başlandı. C reaktif protein değerleri(-) olan, kan kül-
türünde üreme olmayan hastanın sitomegalovirus, adenovirüs ve 
mikoplazma pnömonia açısından gönderilen serolojisi negatifti. 
İmmün yetmezlik açısından immünglobulin düzeyleri ve CD 
paneli normal saptandı. Genel durumu giderek bozulan hastada 
interstisyel akciğer hastalığı olabileceği düşünüldü. Hastaya toraks 
tomagrafisi çekildi. Kronik akciğer hastalığı ile uyumlu bulgular 
saptandı. Oksijen bağımlılığı ve solunum sıkıntısı devam eden 
hastaya etyolojiye yönelik akciğer biopsisi yapıldı. Biopsi sonucu 
PIG ile uyumlu olarak geldi. Hastaya prednizolon tedavisi başla-
nıp tedavi yanıtı açısından izleme alındı.

Sonuç: Pulmoner interstisyel hastalıklar çocukluk yaş döne-
minde 0.36/100.000 sıklıkta görülüp oldukça nadirdir. PIG’de 
klinik olarak kronik akciğer hastalığı semptomları vardır. Bulgular 
yaşamın ilk ayı içerinde başlar. Yenidoğan döneminde açıklana-
mayan kronik akciğer hastalığı bulguları olan hastalarda ayırıcı 
tanıda düşünülmelidir. Prognozu diğer interstisyel akciğer has-
talıklarına göre daha iyidir. Steroid tedavisine yanıt veren veya 
spontan iyileşme gösteren vakalar bildirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: pulmoner interstisyel hastalık, pulmoner interstisyel 
glikojenozis
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ANTENATAL TANILI YAYGIN BİLATERAL RENAL VEN VE 

İNFERİOR VENA KAVA TROMBOZU: FAKTÖR V LEİDEN 

VE PROTROMBİN GEN MUTASYONLARI İÇİN ÇİFT 

HETEROZİGOT OLAN BİR YENİDOĞAN

 Özgül Bulut,  Asuman Çoban,  Ozan Uzunhan,  Zeynep İnce
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 

Neonatoloji Bilim Dalı

Amaç: Antenatal 28.gestasyon haftasında tanı konan ve 
doğum sonrası tetkiklerde Faktör V Leiden ve protrombin gen 
mutasyonları için çift heterozigot olduğu gösterilen bir renal 
ven trombozu (RVT) ve inferior vena kava trombozu vakasını 
sunmak. 

Olgu: Gestasyon yaşı 34 6/7 hafta olan erkek bebek, invitro 
fertilizasyon sonucu oluşan dikoryonik diamniyotik ikiz gebelik-
ten, fetal distres nedeni ile sezaryen ile ikinci ikiz olarak doğdu. 
Annede 28. gestasyon haftasında gestasyonel diyabet ve hipertan-
siyon saptandığı, insülin ve antihipertansif tedavi aldığı, prenatal 
USG’de simetrik intrauterin büyüme kısıtlılığı (sIUBK), bilateral 
RVT, anhidramniyos ve ikiziyle arasında diskordans saptandığı 
bildirildi. Fizik muayenede tartısı 1370g olan sSGA bebeğin diğer 
bulguları normaldi. Abdominal Doppler USG’de bilateral renal 
venler ve inferior vena kavada trombüs (28x28mm) saptandı. 
Postnatal 1.gün hematüri ve oligüri gelişen hastanın laboratuvar 
incelemelerinde trombositopeni ve kreatinin yüksekliği (1.87mg/
dL) vardı. Tansiyon değerleri normal seyretti. Hematoloji Bilim 
Dalı ile konsülte edilerek düşük molekül ağırlıklı heparin (enok-
saparin) 0.5 mg/kg/gün başlandı. Postnatal ikinci gün kreatinin 
düzeyi 3.9mg/dL’ye yükselen hastaya periton diyalizi açıldı. Anne 
ve ikizler protrombotik risk faktörleri açısından değerlendirildi-
ğinde ikiz eşi ve annede heterozigot protrombin gen mutasyonu, 
hastamızda heterozigot faktör V Leiden ve protrombin gen 
mutasyonları saptandı. Diğer testler normaldi: aktive protein C 
aktivite oranı %142 (120-300), protein S %19 (13-63), protein 

hiperintens IVKM sonrasında heterojen kontrastlanan içerisin-
de yer yer hemorajik alanların olduğu kitle olarak rapor edildi. 
Metastaz taraması için abdominal, torakal ve beyin MRI çekildi: 
Bilateral akciğerlerde, retroperitoneal alanda, bilateral sürrenal-
lerde, karaciğer sağ lobta, sağ böbrekte ve beyinde hidrosefaliye 
neden olan, sol koldaki kitle ile aynı MRI özelliklerine sahip, 
metastaz ile uyumlu çok sayıda solid kitle saptandı 

Sol koldaki kitleden yapılan biyopsi materyalinin his-
topatolojik incelemesi synovial sarcoma ile uyumluydu. 
İmmünohistokimyasal olarak; GFAP, sinaptofisin, desmin, blc-2 
and CK-7 negatifti. Pancytokeratin, vimentin, epithelial memb-
rane antigen (focal), CD99 (focal) and CK19 (focal) pozitifti. 

Yaygın metastazları olması nedeniyle sistemik kemoterapi 
planlandı, ancak hasta yatışının 10. gününde solunum yetmezliği 
nedeniyle kaybedildi.

Sonuç: Yaptığımız literatür taramasına göre, olgumuz syno-
vial sarcoma tanısı alan en küçük hasta olma özelliğine sahiptir. 
İleri yaşlarda görülen malin yumuşak doku tümörü olmasına 
rağmen yenidoğan dönemindeki malin karakterli yumuşak doku 
tümörlerinin ayırıcı tanısında synovial sarkomlar göz önünde 
bulundurulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Prematüre, Sinoviyal Sarkom, Yenidoğan
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PULMONER İNTERSTİSYEL GLİKOJENOZİS: OLGU 

SUNUMU

 Adnan Öztürk1,  Mehmet Köse2,  Özlem Canöz3,  Osman Baştuğ1,  Levent Korkmaz1, 
 Hülya Halis1,  Şeyma Memur1

1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Neonatoloji Bilim Dalı, Kayseri
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı, Kayseri
3Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Bilim Dalı, Kayseri

Giriş: İnterstisyel akciğer hastalıkları; yenidoğan dönemin-
de solunum sıkıntısına neden olan, nadir görülen durumlardan 
biridir. Farklı tipleri tanımlanmıştır. Etyolojide genetik, inflama-
tuar ve enfeksiyöz hastalıklar yer alabilir. Pulmoner interstisyel 
glikojenozis (PIG) ise etyolojide gelişimsel defektin saptandığı 
interstisyel akciğer hastalıklarındandır. Biz bu yazıda preterm 
doğum öyküsü olup herhangi bir solunum ve oksijen desteğine 
ihtiyaç duymayan, taburcu edildikten sonra emmeme, morarma 
şikayeti ile başvurup hipoksemisi saptanan, oksijen bağımlı hale 
gelen, akciğer biopsisi yapılıp PIG tanısı konulan bir vakayı sun-
mak istedik. 

Olgu: 32 yaşındaki annenin 3. gebeliğinden 2. canlı doğum 
olarak 32+5 haftalık, 1930 gr. olarak doğan hasta prematürite ve 
erken membran rüptürlü anne bebeği olması nedeni ile yatırıldı. 
Fizik muayenesinde genel durumu iyi, vital bulgaları stabil olan 
hastanın sistem bakıları olağandı. Ampirik başlanan antibiyote-
rapisi kültürlerinde üreme olmaması üzerine kesildi. Beslenmesi 
kademeli olarak artırılan, izleminde ek problemi olmayan hasta 
19 günlükken ayaktan takip edilmek üzere taburcu edildi. Hasta 
25. gününde emmeme, morarma şikayeti ile tekrar başvurdu. 
Genel durumu kötü, hipotonik, siyanoze görünümdeki hasta-
nın oksijen saturasyonu %75 olarak ölçüldü. Oksijen desteği 
başlandı. Hb:18gr/dl, lökosit:18170/mm3, trombosit:298.000/
mm3, C reaktif protein (-) bulundu. Akciğer grafisinde infiltratif 
görünümü olan hastada viral enfeksiyon olabileceği düşünüldü. 
Hastanın izleminde oksijen ihtiyacı devam etti. Takipnesi, sub-
kostal-interkostal çekilmeleri başladı ve solunum sıkıntısı giderek 
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grafisinde humerus ve femur boyu kısa, göğüs kafesi dar, kaburga 
uçları geniş, kavikulada bisiklet gidonu görünümü ve asetabular 
tavanda kemik çıkıntılar (trident asetabulum) saptandı. Bu bulgu-
larla hastaya Jeune sendromu tanısı koyuldu. İzleminde burundan 
sürekli pozitif hava yolu basıncı uygulanan bebeğin solunumsal 
asidozunun devam etmesi üzerine entübe edilerek yapay solutma 
başlandı ve on altı gün süreyle devam edildi. Otuz günlük iken 
solunum desteği ihtiyacı olmayan ve ağızdan tamamen beslenen 
bebek ayaktan izlenmek üzere taburcu edildi.

Yorum: Akraba evliliklerinin sık olduğu ülkemizde solunum 
sıkıntısı bulgularının yanında dar göğüs kafesi, kısa kol ve bacakla-
rın görüldüğü bebeklerde Jeune sendromu akla gelmelidir.
Anahtar Kelimeler: asfiktik torasik distrofi, Jeune sendromu

PS300

YENİDOĞAN SOLUNUM SIKINTISININ NADİR BİR 

NEDENİ ŞİLOTORAKS’IN TEDAVİSİNDE OCTREOTİD 

KULLANIMI

 Hamdi Oğrağ1,  Derya Çolak1,  Defne Engür1,  Barlas Etensel3,  Tuba Özdemir2, 
 Münevver Kaynak Türkmen1

1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yenidoğan Bilim Dalı, Aydın
2Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Anabilim Dalı, Aydın
3Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Aydın

Giriş: Şilotoraks plevral boşlukta lenfatik sıvının veya şiloz 
karakterdeki mayinin birikmesidir. Tanı için plevral sıvının süt 
görünümde olması, TG düzeyinin >110 mg/ml, hücre sayısının 
>1000/ml ve %80 den fazla lökosit hakimiyetinde olması ve steril 
kültür varlığı ile konur.

Amaç: Yenidoğan döneminde saptanan plevral efüzyonun 
ayırıcı tanısında şilotoraks yer almalı ve torasentez yapılarak erken 
dönemde tanı konulmalıdır

Olgu: Bebek S; 34 yaşındaki annenin 40. gebelik haftasın-
da sezaryen ile 3900 g ağırlığında doğan, kalp atımı ve spontan 
solunumu olmayan entübe edilen bebeğin vücudunda yaygın 
ödeminin de olması nedeniyle hidrops fetalis tanısıyla yenidoğan 
yoğun bakım ünitesine yatırıldı. Göğüs grafisinde bilateral plevral 
sıvı saptanması üzerine bilateral torasentez yapıldığı öğrenildi. 
Olgu nonimmün hidrops fetalis ön tanısıyla hastanemize sevk 
edildi. Hastanemizde çekilen göğüs grafisinde bilateral plevral sıvı 
saptanması üzerine bilateral toraks tüpü takıldı(şekil 1). Plevral 
mayinin değerlendirilmesinde; dansite: 1015, protein:2,9 mg/dl 
olarak bulundu. Plevral mayinin mikroskopik bakısında 9000/
mm3 (%90 lenfosit, %10 PNL) hücre görüldü. Plevra sıvı protein/
plazma protein (2,9/3,2) oranı 0,9 bulundu. Light kriterlerine 
göre bu oranın 0,5’den büyük olması nedeniyle eksuda olarak 
değerlendirildi. Olguya EKO yapıldı ve normal olarak değerlendi-
rildi. Olgunun nonimmün hidrops fetalis etyolojisine yönelik ola-
rak TORCH, TANDEN-MASS, VDRL, karyotip analizi, parvo-
virüs tetkikleri gönderildi, normal olarak değerlendirildi. Zamanla 
torasentez sıvısının görünümü süt görünüme aldı ve plevral sıvıda 
trigliserit:119 mg/dl, kolesterol:45 mg/dl, LDH:450 U/L, total 
protein:2,1mg/dl olması nedeniyle şilotoraks düşünüldü. Plevral 
sıvı kültüründe üreme olmadı. Yatışının 8. gününde sağ toraks 
tüpünden şilöz karakterde sıvı drenajı olmaması üzerine sağ göğüs 
tüpü çekildi. Sol toraks tüpünden şilöz karakterde sıvının drenajı 
devam etmesi üzerine octreotid 1mcg/kg/gün dozunda başlandı. 
Basic-f ve MCT oil orta zincirli mama ile ile beslenmesi planlandı. 

C%47 (11-51), vWF %133 (5-160), Antitrombin-III %37 (30-
82), FVIII %80(60-150), plazma homosistein 6,2μmol/L (5-15). 
Diyaliz tedavisinin üçüncü günü kreatinin düzeyi 1.5mg/dl düze-
yine indi. Enoksaparin tedavisinin 3. haftasında yapılan Doppler 
USG’de trombozların sebat ettiği görüldü. Hasta 9 aylık olup 
halen hastanede yatarak enoksaparin ve diyaliz tedavisi almaya 
devam etmektedir.

Yorum: RVT, yenidoğanda mortalitesi düşük, ancak morbidi-
tesi yüksek olan nadir bir durumdur. Etiyolojisi henüz tam olarak 
açıklanamamasına rağmen protrombotik faktörlerin etkili olduğu 
düşünülmektedir. Antenatal tanı konan RVT vakalarıyla ilgili 
literatür giderek artmaktadır. Vakamızda olduğu gibi erken baş-
langıçlı trombozun kalıcı organ hasarına yol açabilmesi nedeniyle 
antenatal tedavi seçenekleri de gündeme gelmelidir.
Anahtar Kelimeler: antenatal renal ven trombozu
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YENİDOĞANDA SOLUNUM YETMEZLİĞİNİN NADİR 

BİR NEDENİ: JEUNE SENDROMU

 Yalçın Çelik1,  Barış Akbaş2,  Meryem Keçeli2

1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Neonatoloji 

Bilim Dalı, Mersin
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Mersin

Giriş: Jeune sendromu asfiktik torasik distrofi olarak da isim-
lendirilen otozomal resesif geçişli bir iskelet displazisidir. İlk kez 
1955 yılında Jeune ve arkadaşları tarafından tanımlanmıştır ve 
yaklaşık olarak 100.000-130.000 canlı doğumda bir görülmekte-
dir. Dar, çan şeklinde göğüs duvarı, kol ve bacak kısalığı bu send-
romun en karakteristik özelliğidir. Ayrıca böbrek, karaciğer, pank-
reas ve göz bulguları da hastalığa eşlik edebilir. Burada doğumun 
hemen ardından başlayan solunum sıkıntısı nedeniyle yenidoğan 
yoğun bakım ünitesine yatırılan ve Jeune Sendromu tanısı alan bir 
olgu nadir görülmesi nedeniyle sunulmuştur.

Olgu: On dokuz yaşında annenin ikinci gebeliğinden 39. 
gebelik haftasında sezaryen ile doğan bebeğin doğumun ardından 
solunum sıkıntısının gözlenmesi üzerine yenidoğan yoğun bakım 
ünitesine yatırıldı. Annenin gebelik boyunca herhangi bir hastalı-
ğı olmamıştı, ilaç kullanmamıştı ve radyasyona maruz kalmamıştı. 
Doğumdan bir ay kadar önce yapılan ultrasonografide bebeğin 
göğüs kafesinin dar, kol ve bacaklarının kısa olduğu söylenmişti. 
Soy geçmişinde anne ile baba arasında üçüncü derecede akrabalık 
vardı. Ailenin ilk çocuğunun göğüs kafesinin dar olduğu ve beş 
aylıkken solunum yetmezliği nedeniyle kaybedildiği öğrenildi. 
Bebeğin iki kuzeninin de göğüs kafeslerinin dar olduğu ve ikisi-
nin de süt çocukluğu döneminde solunum yetmezliği nedeniyle 
kaybedildikleri öğrenildi. Fizik incelemede bebeğin göğüs kafesi 
dar, kol ve bacakları kısa, vücut ağırlığı 3640 gr (%50- 75), boyu 
47 cm ( %10- 25), baş çevresi 34 cm (%50–75), göğüs çevresi 28 
cm idi (Şekil 1). Bebekte inleme, burun kanadı solunumu, kabur-
galar arası çekilme vardı ve solunum sayısı 92/ dk idi. Dinlemekle 
akciğer sesleri iyi duyulamıyordu. Kalp hızı 154/ dk ve üfürüm 
yoktu. Karın hafif şiş görünümdeydi ancak kitle veya karaciğer 
ve dalakta büyüme yoktu. Dış genital yapılar kız görünümdeydi. 
Laboratuvar incelemelerinde kan gazında solunumsal asidoz sap-
tandı, tam kan sayımı, periferik yayma, karaciğer ve böbrek işlev 
testleri, kan şekeri, serum elektrolitleri, C- reaktif protein değerleri 
normal sınırlardaydı. Ekokardiyografi, karın ultrasonografisi ve 
fontanelden yapılan ultrasonografi normaldi. Tüm vücut kemik 
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21.  Ulusal  Neonatoloji  Kongresi

Vaka: Yirmdört yaşındaki annenin G3P3Y3 olarak 40. gebe-
lik haftasında normal spontan vaginal yol ile 3150gr doğan kız 
bebeğin öyküsünden doğumda normal olduğu, postnatal 2. günde 
başlayan emmede azalma, uykuya meyil ve sarılık yakınmasıyla dış 
merkezde indirekt hiperbilirubinemi tanısıyla fototerapi aldığı 
öğrenildi. Ancak tedavi sonrası şikayetleri devam eden hasta 
postnatal 20.gününde neonatal sepsis ve hipotonik infant tanı-
larıyla ünitemize sevk edildi. Anne baba akrabalığı yoktu. Fizik 
muayenede hipotonisite ve emme azlığı dikkat çekmekteydi, diğer 
sistemik bulguları normal sınırlarda idi. Kan sayımı, biyokimyasal 
incelemeleri, akut faz reaktanları, koagulasyon paneli ve lomber 
ponksiyonu normal sınırlarda olan hastanın kan gazı inceleme-
lerinde pH: 7.32-7.34 HCO3:10.7-8.8, baz açığı (BE):-12,-13 
idi. Amonyak düzeyi 3360μg/dl olan hastaya periton diyalizi 
açıldı. Santral kateterden 12mg/kg/dk’dan glukoz infüzyonu ile 
birlikte karnitin, sodyum fenilasetat ve sodyum benzoat, carg-
lumik asit, sodyum fenilbütirat tedavileri ve HCO3 infüzyonu 
başlandı, tedavisine metronidazol eklendi. Hastanın metabolik 
incelemelerinde iç standartın 8 katı 3OH propiyonik asit, 5 katı 
propiyonilglisin ve laktik asit, 3OH bütirik asit saptandı. Olgu 
propiyonik asidemi tanısı aldı. Atağı 1 hafta içerisinde kontrol 
altına alınan hastanın mekanik ventilatör gereksinimi olmadı. 
Tedavi sırasında derin bisitopenisi gelişen hastaya G-CSF teda-
visi verildi. Hastaya 1.5gr/kg protein içeren özel mama başlandı. 
Hastanın yapılan görüntüleme incelemeleri normal sınırlarda 
geldi. Hasta yatışının 21. gününde karnitin, biyotin tedavileri ve 
proteini azaltılmış özel mama ile taburcu edilerek takibe alındı.

Tartışma: Hipotonik infant olarak başvuran yenidoğanlarda 
öntanıda sepsisin yanı sıra metabolik hastalıklar da mutlaka akılda 
tutulmalıdır. Yenidoğan döneminde bulgu veren, mortalite ve 
morbiditesi yüksek olan metabolik hastalıklarda erken tanı ve 
tedavi prognoz açısından çok önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Hipotonik infant, hiperamonyanemi, propiyonik asidemi
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PRETERM YENİDOĞANDA AKCİĞERİN KONJENİTAL 

KİSTİK ADENOMATOİD MALFORMASYONU: OLGU 

SUNUMU

 Nazlı Dilay Gültekin1,  Özgül Salihoğlu1,  Leyla Bilgin1,  Ahmet Alptekin2, 
 Sami Hatipoğlu1

1Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, 

YYBÜ, İstanbul
2Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, İstanbul

Giriş: Akciğerin konjenital kistik adenomatoid malformas-
yonu (KKAM) embriyonik farklılaşma anomalisi olarak normal 
akciğer dokusunun yerini değişik boyut ve sayıda kistlerin alması 
ile ortaya çıkan nadir bir hastalıktır. Klinik spektrumu hidrops 
fötalis, yenidoğanın solunum sıkıntısı sendromu ve asemptomatik 
bebeklere kadar değişim gösterir. Biz de ünitemizde takip ettiği-
miz ve KKAM tanısı alan preterm (32 GH) olgumuzu sunmayı 
amaçladık.

Olgu: Otuz dört yaşında düzenli antenatal takipli ve poli-
hidramnios saptanmayan gebenin 3.gebeliğinden fetal distres 
ve erken membran rüptürü nedeniyle sezaryenle doğurtulan kız 
bebek (doğum ağırlığı 1620g, boy 43cm, baş çevresi 27 cm, 1. ve 
5.dakika APGAR’ı 8 ve 9) solunum sıkıntısı bulgusuyla ünitemize 
yatırıldı. Hastanın kalp atım hızı 152/dk, solunum sayısı 58/dak, 

Torasentez sitolojisi bening karakterde geldi. Yatışının 18. 
gününde satürasyonları stabil olan spontan solunumu yeterli olan 
olgu ekstübe edildi. Yatışının 30. gününde olgunun toraks tüpün-
den drenajı azaldı. Yatışının 38. gününde soltoraks tüpünden 
drenajı olmaması üzerine octreotid kademeli olarak azaltılarak 
kesildi. Sol toraks tüpü çekildi. Yatışının 44. gününde önerilerle 
taburcu edildi.

Sonuç: Şilotoraks olgularda yapılacak uygun ve etkin tedavi 
prognozu olumlu yönde etkileyecek ve yenidoğan sağkalımına 
katkıda bulunabilecektir. Tedavide göğüs tüpü uygulaması ile 
plevral sıvı drenajı, enteral beslenmenin kesilmesi, TPN başlan-
ması, orta zincirli trigliserid (MCT) kullanımını içeren konser-
vatif yöntemler, dirençli vakalarda cerrahi yöntemler kullanıl-
maktadır. Günümüzde konservatif tedaviye yanıtsız vakalarda 
somatostatinin sentetik analoğu olan octreotid artan sıklıkla 
kullanılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: octreotid, şilotoraks

Şekil 1. Sol akciğerinde şilotoraksa nedeniyle takılan torasentez tüpü ve sağ 
akciğerde plevral sıvı görünümü

PS301

HİPOTONİK İNFANT OLARAK PREZENTE OLAN BİR 

PROPİYONİK ASİDEMİ OLGUSU

 Nilgün Karadağ1,  Fatma Tuba Eminoğlu2,  Cansu Altuntaş1,  Elif Özyazıcı1, 
 Serdar Beken1,  Dilek Dilli1,  Ayşegül Zenciroğlu1,  Nurullah Okumuş1

1Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 

Yenidoğan Kliniği
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Metabolizma Hastalıkları Ünitesi

Giriş: Propionik asidemi, propiyonil CoA karboksilaz enzim 
eksikliği sonucu propiyonik asit birikimine sebep olan, oto-
somal resesif geçişli, nadir görülen bir dallı zincirli aminoasit 
metabolizması hastalığıdır. Hastalar sıklıkla epizodik bulantı, 
kusma, dehidratasyon, hipotoni, letarji ve ketoasidoz atakları ile 
başvurmaktadır. Semptomlar enfeksiyon, beslenmeye başlama 
veya farklı bir beslenme şekline geçme ile ortaya çıkabilmektedir. 
Erken neonatal dönemde, çeşitli metabolik bozuklukların yanın-
da ataklar esnasında progressif ensefalopatiye neden olabilen bu 
hastalıkta, sekonder hiperamonyemi, enfeksiyon, kardiomyopati 
veya inmeye bağlı ölüm oranları yüksektir. Burada yenidoğan 
döneminde hipotoni ile başvuran bir propiyonik asidemi olgusu 
sunulmaktadır.
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OLGU SUNUMU: İZOLE FETAL PLEVRAL EFÜZYON

 Şeyma Memur,  Tamer Güneş,  Levent Korkmaz,  Osman Baştuğ,  Hülya Halis, 
 Derya Eroğlu,  Adnan Öztürk
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Neonatoloji Bilim Dalı, Kayseri

Giriş: Konjenital plevral efüzyon yenidoğanda solunum sıkın-
tısına neden olan, nadir görülen bir durumdur. Etyolojisinde yapı-
sal malformasyonlar, inflamatuar ve enfeksiyöz olaylar, kromozom 
anomalileri saptanmakla birlikte idiopatik de olabilmektedir. 
Erken tanınıp tedavi edilmesi prognoz üzerinde belirleyicidir. Biz 
bu yazıda antenatal dönemde bilateral plevral efüzyon saptanıp 
tek taraflı şant kateteri yerleştirilen bir vakayı sunmak istedik.

Olgu: 32 yaşındaki annenin 2. gebeliğinden C/S ile 32 haftalık 
olarak doğan olgu, antenatal dönemde bilateral plevral efüzyon 
saptanmış olması ve solunum sıkıntısı olması nedeniyle yatırıldı. 
Antenatal dönem takiplerinde 30. haftada bilateral plevral efüzyon 
saptanan hastanın sağ plevral aralığına efüzyon drenajı için kateter 
yerleştirildiği ancak daha sonra kateterin cilt altına kaydığı öğrenil-
di. Olgu doğum salonunda entübe edilmişti. Fizik muayenesinde 
genel durumu kötü olan hastanın bilateral solunum sesleri azal-
mıştı. Akciğer grafisinde bilateral parankim havalanması yetersiz 
olan olgunun toraks ultrasonografisinde bilateral plevral efüzyon 
saptandı. Hastaya bilateral göğüs tüpü takıldı. Gögüs tüpünden 
seröz vasıfta geleni oldu. Hb:13,8 gr/dl, lökosit:7.640/3 mm, 
trombosit:332.000/mm3 idi. Hastanın biyokimyasal parametreleri 
normaldi. C reaktif proteini negatifti. Kan grubu 0 Rh(+), direkt 
coombs(-) bulundu. Hidrops fetalis açısından değerlendirilen has-
tada cilt ödemi yoktu. Batın USG’si normaldi. EKG’de normaldi. 
Ekokardiografide sessiz patent duktus arteriozus dışında özellik 
yoktu. Akciğer grafilerinde parankim havalanması yeterli olmayan 
ve kan gazı takiplerinde karbondioksit yüksekliği olan hastaya 
surfaktan verildi. Hastanın plevral maisinin direkt bakısında lökosit 
ve eritrosit görüldü, kültüründe üreme olmadı. Plevral sıvı dansi-
tesi 1010, proteini:1.4gr/dl, plevral sıvı LDH/serum LDH:0.48, 
plevra sıvısı proteini/serum proteini:0.5 bulundu. Hastanın kan 
kültüründe üreme olmadı. TORCH ve parvovirüs enfeksiyonları 
açısından serolojik belirteçler negatifti. Tiroid fonksiyon testleri 
normaldi. Tandem mass normal olarak geldi. Ekstübe edilemeyen 
hastanın takibinin 12. gününde çekilen toraks tomografisi her iki 
akciğerde yaygın havalanma azlığı ve konsolidasyon (RDS tip 1? ) 
olarak raporlandı. Hasta gögüs cerrahisi ile konsülte edilerek int-
rauterin dönemde takılan kateter çıkarıldı. Mekanik ventilatörden 
ayrılamayan hastaya 2. doz surfaktan verildi. 38 gün entübe olarak 
mekanik ventilatörde takip edilen hasta ekstübe edilerek 10 gün 
daha oksijen desteği ile takip edildi. Oksijen desteği kesilen hasta 2 
aylıkken taburcu edildi. 

Sonuç: Fetal plevral efüzyonlar, eşlik eden ek patolojiler 
bulunamadığında izole plevral efüzyon olarak değerlendirilebilir. 
Çoğu vakada etyoloji bilinmemektedir. Tanı anındaki ortalama 
gestasyon yaşı 30 haftadır. İntrauterin spontan rezolüsyonun 
bildirildiği vakalar mevcuttur. Fetüs tedavisiz izlenebileği gibi sıvı 
volümünün arttığı vakalarda intrauterin girişim yapılabilir.
Anahtar Kelimeler: fetal plevral efüzyon

SPO2 %95 (%40 FiO2, head box)’di. Çekilen akciğer grafisinde 
hafif buzlu cam görüntüsü dışında bulgu görülmedi. Hafif sub-
kostal çekilmesi ve burun kanadı solunumu olan hastanın PCO2 
63 mmHg ve PO2 34 mmHg (kapiller) gelmesi üzerine nazal 
CPAP(5 cm H2O) başlandı. Klinik ve kan gazı bulguları düzelen 
olgu yaşamının 72. saatinde head box %30 serbest oksijen tedavi-
sine alındı. Ancak aynı gün apne ve siyanozu olması üzerine çeki-
len akciğer grafisinde sağ orta lob hizasında, 1x2 cm boyutlarında, 
içerisinde hava hapsi olduğu düşünülen şüpheli kitlesel lezyon 
gözlendi. Aynı gün istenen kontrol akciğer grafisinde lezyonun 
görülmemesi üzerine olgu klinik izleme alındı. Transfontanel 
ultrason normaldi. Yaşamının 20. gününde tekrar siyanozu olması 
üzerine akciğer grafisi tekrarlandı ve sağ orta lobda belirgin 3x2 
cm boyutlarında sınırları belirgin, içerisinde hava hapsi olduğu 
düşünülen kitlesel lezyon görüldü. Yaşamının 3. gününde görülen 
lezyon ile aynı yerde olması nedeniyle bilgisayarlı toraks tomog-
rafisi istendi. Trakea ile ilişkili 3x2 cm boyutunda, ince duvarlı, 
kistik karakterde, ince septalı ve tamamıyla hava ile dolu lezyon 
saptandı. Lezyonun tip 1 KKAM ile uyumlu olduğu düşünüldü. 
Olgu yaşamının 30. gününde oda havasında anne göğsünü emer 
şekilde Çocuk Cerrahisi Poliklinik takibiyle taburcu edildi.

Sonuç: KKAM, yenidoğanda solunum sıkıntısı ve mediasti-
nal kaymaya neden olan akciğerin konjenital kistik malformasyo-
nu olup solunum sıkıntısı bulgusu olan yenidoğanda ayırıcı tanıda 
nadir de olsa akla getirilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Konjenital kistik adenomatoid malformasyon, preterm 
yenidoğan

Şekil 1. Olgumuzun 20. gününde çekilen akciğer grafisinde sağda kistik lezyon 
görülmektedir.
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ailenin istememesi nedeniyle yapılamadı. Tiroid hormonları, 
batın ve transfontanel USG normal, ekokardiografik incelemede 
biküspit aort vardı. Postnatal 10. Günde gram (-) sepsis gelişen 
olgu septik şok ve multi organ yetmezliği nedeniyle kaybedildi.

Tartışma: Yardımcı üreme teknikleri (YÜT) ile yılda 3 mil-
yon doğum olmaktadır. İlk kez 1978’de YÜT ile doğan bebekten 
günümüze kadar 35 yıl geçmiştir. Genel olarak perinatal ve bebek 
ölümleri artmıştır. Mortalite ve morbiditedeki artış çoğul gebe-
liklerle ilişkilendirilmiştir. YÜT ile doğan bebekler konjenital 
malformasyon sıklığı, kromozomal bozukluklar, büyüme üzerine 
etki, nörogelişimsel sonuç, malignite riski açısından değerlendi-
rilmiş olup, Major malformasyonların intrasitoplazmik sperm 
enjeksiyonu (ICSI) ve invitro fertilizasyon (IVF) gebeliklerinde 
%30 daha fazla olduğu bildirilmiştir. Kromozomal bozuklukların 
IVF/ICSI işleminden mi yoksa ebeveynlerden mi kalıtıldığı tam 
olarak ayırt edilemeyebilir. Azospermik olanlarda %13.7, oligos-
permik olanların da %4.6’sında karyotip anomalileri saptanmış-
tır. Oluşan malformasyonların gelişiminde suçlanan, epigenetik 
mekanizmalar ve imprintlenme bozuklukları öne çıkmaktadır. Bu 
sorunlar ailelere verilecek olan genetik danışmanlıkta belirtilmesi 
gereken noktalardır.
Anahtar Kelimeler: Yardımcı Üreme Tekniği, Rubinstein-Taybi Sendromu

PS305

SPONTAN SAFRA YOLLARI PERFORASYONUNUN 

NADİR SEBEBİ: KOLEDOK ATREZİSİ

 Murat Konak1,  Nuriye Tarakçı1,  Adnan Abasıyanık2,  Rahmi Örs1

1Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Neonatoloji Bilim Dalı
2Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Giriş: Yenidoğan ve infantlarda safra yollarının spontan per-
forasyonu nadirdir. En sık 2-20 haftalık iken görülmekle birlikte 
çocuk ve daha büyük infantlarda da birkaç vaka bildirilmiştir. 
Etyolojisi bilinmemekle beraber çoğunlukla safra kesesi duvarında 
zayıflık, safra yollarının iskemisi, kist, divertikül, ve distal bilier 
tıkanıklık gibi anatomik anomaliler sayılabilir. Tanı genellikle 
cerrahi eksplorasyon ile doğrulanır ve prognoz erken cerrahi 
müdahaleye bağlıdır. Assit etyolojisi araştırılırken koledok atrezisi 
tespit edilen bir olguyu sunduk.

Olgu: 24 günlük kız hasta batında assit nedeni ile kliniğimize 
kabul edildi. 31 yaşında G4P4 anneden spontan vajinal yolla 
3400gr doğan term bebek onyedi günlük iken karında şişlik 
şikayeti ile sağlık kuruluşuna başvurmuş. Assit ve kolestaz nedeni 
ile tedavi alan hasta batın distansiyonu ve solunum sıkıntısının 
artması üzerine kliniğimize sevk edildi. Fizik muayenede; genel 
durum kötü, Vücut ağırlığı: 3200gr, BÇ: 34cm, Ateş: 36.5 C 
(aksiller), Nabız:160/dk, SS:52/dk, TA:90/58 mmHg, İkterik 
cilt görünümü ve batında distansiyon dışında muayenede patolo-
jiye rastlanmadı. Laboratuar tetkiklerinde, GGT: 280 u/l, CRP: 
68.47 mg/l, SGPT:: 15 u/l, SGOT: 34 u/l, alkalen fosfataz: 
155 u/l, direkt bilirübin: 4.86 mg/dl, total bilirübin: 6.17 mg/dl 
dışında diğer tetkikler normal idi. Batın USG ile yaygın asit tespit 
edilmesi üzerine parasentez yapıldı. Yeşil sarı renk asit sıvısı göz-
lendi. Batın tomografisinde abdomende kistik lezyon olan hasta 
acil cerrahiye alındı. Operasyon sırasında safra kesesi ve koledo-
ğun duedonuma açılmadığı, safra yollarının duedonuma yakın 
yerden perfore olduğu, batın içinde oluşan yaygın bridlerin batını 
saran kistik bir boşluk oluştuğu ve bu poşta bol miktarda sarı safra 

Şekil 1. Hastanın geliş akciğer grafisi ve intrauterin takılan kateterin görünümü

PS304

YARDIMCI ÜREME TEKNİĞİ İLE DOĞAN BİR 

RUBİNSTEİN-TAYBİ SENDROMU OLGUSU

 Hülya Halis,  Osman Baştuğ,  Şeyma Memur,  Levent Korkmaz,  Sabriye Korkut, 
 Mehmet Adnan Öztürk,  Selim Kurtoğlu
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalı, Yenidoğan Bilim Dalı - Kayseri

Giriş: Rubinstein-Taybi sendromu mental retardasyon, karak-
teristik yüz görünümü, geniş el ve ayak parmakları ile karakterize 
multiple konjenital anomali ve mental retardasyon sendromudur. 
Hemen hemen her olguda görülen bir bulgu olan geniş başpar-
maklar nedeniyle geniş başparmak sendromu “broad thumb 
syndrome” şeklinde de isimlendirilmektedir. Otozomal dominant 
kalıtılabilir (daha çok RST tip 2). Olguların büyük çoğu sporadik 
de novo heterozigot mutasyonlar sonucu kalıtılır, aile hikayesi 
yoktur. Burada IVF sonrası doğan Rubinstein-Taybi sendromlu 
bir olgu, yardımcı üreme teknikleriyle doğan bebeklerde daha 
sık kromozomal anomali ve konjenital malformasyon görülmesi 
nedeniyle sunulmuştur. 

Olgu: 35 yaşındaki annenin IVF yöntemiyle 2. gebeliğinden 
36 haftalık doğan kız bebek prematurite, intrauterin büyüme 
geriliği ve sendromik bebek ön tanılarıyla doğumdan hemen sonra 
yenidoğan prematür servisine yatırıldı. İkinci IVF gebelik sonucu 
olan olgunun prenatal takiplerinde inta uterin büyüme geriliği 
olduğu söylenmiş. Anne düzenli takipte bir gebe, polihidramnioz 
mevcut. Boy 41 cm (<3p), ağırlık 1420 gr (<3p), baş çevresi 30 cm 
(<3p), göğüs çevresi 26 cm ve ponderal indeks 2,06 idi. Fizik bakı-
da Saç bol miktarda ve düşük ön saç çizgisi, mikrognati, ve gaga 
burun vardı. Ön fontanel: 5x4 cm, Arka fontanel: 2.5x2 cm, en 
iyi MCO’da duyulan 2/6 sistolik üfürüm vardı. DTR hipoaktif, 
emme zayıf, moro (+/+), yakalama (+/+), hipotonik, el başpar-
makları kalın sol el birinci parmak dışa dönük (fleksiyon defor-
mitesi) ve kalın, alt ekstremitede polidaktili var. Hastada fizik 
muayene bulguları ile Rubinstein-Taybi sendromu düşünüldü. 
Kromozom analizi 46,XX normal saptanıp moleküler inceleme 
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YAŞAMIN SINIRINDA DOĞURMAK İÇİN VERİLEN 

MÜCADELENİN SONUCU: BİR YAŞAM

 Selahattin Katar1,  Doğan Yıldız1,  Abdulkadir Turgut2

1Veni Vidi Hastanesi
2Dicle Üniversitesi Kadın Doğum ve Hastalıkları

Giriş: Prematüre membran rüptürü, prematüre doğumların 
önemli bir nedenidir. Prematüre membran rüptürünün fetal 
infeksiyon, prematüre doğum, hipoksi, asfiksi, kordon prolapsu-
su, pulmoner hipoplazi ve ekstremite deformiteleri gibi bir çok 
komplikasyonu bilinmektedir. Bu yazıda, 22. gestasyonel haftada 
spontan membran rüptürü ve oligohidramnios gelişen ve epidural 
kateter ile kontinü amnioinfüzyonu yapılan ve 25. haftada kordon 
prolapsusu nedeniyle sezeryan ile doğurtulan 550 gram ağırlığın-
da yaşayan bir bebek sunuldu. 

Olgu: 37 yaşındaki annenin 5. gebeliğinden doğan 2.canlı 
bebek. Annenin daha önce 3 düşüğü olmuş, bir gebeliği de 27 haf-
talık iken preterm eylem nedeniyle prematüre doğmuş. Annenin 
22. gebelik haftasından itibaren prematüre membran rüptürü 
oldu. Oligohidramnios gelişti. Üç hafta epidural kateter yardı-
mıyla kontinü amnioinfüzyon serum fizyolojik 150-200ml/saat 
şeklinde verildi. Anneye yatak istirahati uygulandı. Tokolitik ola-
rak Mgso4 başlandı. Amnion sıvısı kültürü ve CRP takibi yapıldı. 
Antibiyotik başlandı. Bebek gestasyonel yaşı 24 hafta 4 günlük 
iken kordon sarkması nedeniyle acil sezeryan ile doğdu. Hemen 
entübe edildi. Respiratuar distres sendromu tanısıyla 4ml/kg’dan 
surfaktan endotrakeal tüp ile uygulandı. Mekanik ventilatöre 
bağlandı. Fizik incelemesinde: vücut ağırlığı:550 gram(%3>), 
boy:27 cm (%3>), baş çevresi: 21 cm(%3>), genel durum kötü, 
spontan aktivitesi zayıf, cilt ince, parlak ve pletorik idi. kalp rit-
mik, üfürüm duyulmadı. Haricen kız idi. Hematokrit %38 olduğu 
için 15ml/kg’dan eritrosit süspansiyonu transfüze edildi. Periferik 
dolaşımı bozulduğu için dopamin ve dobutamin başlandı. Üç haf-
talık membran rüptürü olduğu için kan kültürü alındıktan sonra 
ampirik antibiyotik tedavisi başlandı, kültürde üreme olmayınca 
antibiyotik tedavisi kesildi. İlk günde parenteral, 2.günde minimal 
enteral beslenme başlandı. Patent duktus arterizus semptomatik 
olduğu için ibuprofen verildi. Dokuz gün mekanik ventilatör, 4 
gün de nazal cpap ile solunum desteği verildi. Göz muayenesinde 
retinopati evre 1 saptandı, kontrolde düzelme görüldü. Hasta 
postnatal 128. günde 2070 gram olarak taburcu edildi. Şu anda 6 
aylık olan hastanın kontrollerde gestasyonel yaşına uygun gelişim 
gösterdiği gözlendi.

Sonuç: Yaşamın sınırındaki prematürelerin mortalite ve mor-
bidite oranları ne yazık ki çok yüksek görülmektedir. Daha önce 3 
düşüğü olmuş, 27 haftalık bir prematüre doğumu olmuş annenin 
22. haftada gelişen prematüre membran rüptürü ve oligohidram-
nios nedeniyle, yaşamın sınırına kadar gelmesi için anneye uygu-
lanan nadir ve riskli bir tedavi yöntemi sonucunda 550 gram ağır-
lığında, 24 hafta 4 günlük doğan ve yaşatılan bir bebek sunuldu.
Anahtar Kelimeler: immatürite, erken membran rüptürü

olduğu saptandı. Kolesistektomi ve hepatikojejunostomi yapılan 
hastada ameliyat sonrası komplikasyon gelişmedi ve beslenmeye 
başlanarak taburcu edildi.

Yorum: Spontan safra yolu perforasyonu biliyer atrezi ve 
koledok kistinden sonra bebeklerde cerrahi sarılığın en yaygın 
üçüncü nedenidir. Bu hastalıkların aksine safra yollarının spontan 
perforasyonu olan hastalar birkaç gün hatta saatler içinde şiddetli 
sepsis nedeniyle kaybedilebilmektedir. Bu yüzden hızlı tanı ile 
cerrahi uygulama çok önemlidir. Assit ve kolestaz tablosu ile gelen 
hastalarda cerrahi patolojinin erken tanınmasının hayati önem 
taşıdığını bu olgumuz ile vurgulamak istedik.
Anahtar Kelimeler: neonatal assit, koledok kisti

PS306

FAKTÖR X EKSİKLİĞİ

 Nuriye Tarakçı1,  Murat Konak1,  Hüseyin Tokgöz2,  Ümran Çalışkan2,  Rahmi Örs1

1Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Neonatoloji Bilim Dalı
2Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı

Giriş: Faktör X K vitaminine bağlı kan koagülasyon kaska-
dında önemli rolü olan glikoprotein olup trombus formasyonun-
daki ortak yolun ilk enzimidir. Otozomal resesif geçiş gösteren F 
X eksikliğinde kanamanın şiddeti FX nun seviyesi ile ilişkilidir. 
Klinik genellikle epistaksis, umbilikal ve gastrointestinal kanama, 
hematüri, yumuşak doku kanaması şeklinde görülür. F X eksik-
liğine bağlı intrakranial kanama nadiren bildirilmiştir. PT ve 
aPTT, hem K vitamin eksikliğine bağlı yenidoğanın hemorajik 
hastalığında hem de FX eksikliğinde uzayabilmektedir. K vitamin 
verilmesine rağmen PT ve aPTT de uzamanın düzelmemesi duru-
munda FX eksikliği akla gelmelidir. Biz burada erken tanı alan 
ancak intrakraniyal kanama ile kaybedilen olguyu sunduk.

Olgu: İki günlük kız hasta burun kanaması şikayeti ile başvur-
du. Öyküsünden 21 yaşındaki anneden zamanında C/S ile 3800 
gr olarak doğan hastanın doğduğu gün burun kanaması olmuş ve 
semptomatik tedavi ile düzelmiş olduğu öğrenildi. Doğumda rutin 1 
mg K vitamini im uygulanan hasta bir gün sonra burun kanamasının 
tekrarlaması üzerine götürüldüğü sağlık kuruluşunda tanısal tetkik-
leri için girişim yapılan kan alma yerlerinde kanamanın durmaması 
üzerine kliniğimize sevk edildi. Anne baba arasında 3. derece akraba-
lık olan hastamızın ailesinde hematolojik problemi olan kimse yoktu. 
Fizik muayenesinde VA: 2810 gr, Ateş: 37.80C, Nabız: 130/dk, TA: 
76/25mmHg, soluk görünümlü, el bileklerinde enjeksiyon yerlerin-
de aktif kanama dışında patolojik bulguya rastlanmadı. Laboratuar 
incelemesinde; Hb: 7gr/dl, Hkt: %23, Trombosit:210000/mm3 
BK:22000/mm3 PT: 92.1sn, PTT: >140sn, INR: 12.48, Fibrinojen: 
288mg/dl, TT: 32, faktör 10 düzeyi:<%1 diğer laboratuar değerleri 
normal idi. Eritrosit süspansiyonu ile anemisi düzeltilen hastaya tek-
rarlayan dozlarda TDP ve protrombin kompleks konsantresi verilerek 
koagülasyon testleri düzeltildi. Hastaya FX preparatı temini için 
dış merkezle irtibata geçildi. Bu süre içinde hastanın genel durumu 
bozuldu, emmeme ve letarji gelişti. CT de intrakraniyal kanama tes-
pit edilen hastaya sürekli replasman tedavisi uygulanmasına rağmen 
hastanın durumu kötüleşti ve şiddetli intrakraniyal kanamaya bağlı 
olarak hasta eksitus oldu.

Yorum: Düzenli replasman tedavisine rağmen FX eksikliği 
olan hastalarda intrakranial kanamaları da içeren fatal kanama 
epizotları görülebileceğine dikkat çekmek istedik.
Anahtar Kelimeler: faktör X eksikliği
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5.4, BUN: 166mg/dl, kreatin: 1.8mg/dl, AST:149U/l, ALT: 
137U/l, GGT: 770U/l, T. Bil: 24mg/dl, D bil: 20mg/dl, alfa 1 
antitripsin, seruloplazmin, bakır, amonyak, ferritin, TORCH, 
Troid fonksiyonları, PT, PTT, INR değerleri, elektrolit ve akut faz 
reaktanları ile hemogramı normaldi. EKO: Hipertrofik kardiyo-
mopati, batın USG de safra yolları ve safra kesesi normal olup her 
iki böbrek displastik görünümde idi. Eşlik edebilecek problemler 
açısından yapılan kranial MR ve kalça USG normaldi. Hastada 
klinik ve laboratuar bulguları ile ARC sendromu düşünülüp 
semptomatik tedavi başlandı. Takiplerinde kanama problemi olan 
hastanın PT, PTT, INR değerleri ile trombositleri normal düzey-
lerde olup periferik yaymada trombositler iri ve soluk görünüm-
deydi. Destek tedavisine rağmen hasta sepsis ve kanama nedeni 
ile ex oldu. Ailenin ilk çocuğu olan hastamızın kesin tanısı için 
genetik mutasyon analizi yapılıp halen ekson çalışmaları devam 
etmektedir.

Tartışma: ARC sendromu geniş klinik spektrumu olan mul-
tisistem bir hastalıktır. İlk kez 1973 yılında Lutz Richner ve 
Landolt tarafından tanımlanmış 1979 da Nezeloff ve ekibi yeni 
klinik durumlar bildirmişlerdir. Klasik tablo artrogripozis, RTA 
ve kolestazisdir. Ek olarak ihtiyozis, büyüme geriliği, ishal, platelet 
anomalileri, hipotoni, nefrojen diabet insiput, hipotroidizm ve 
kırıklar görülebilir. ARC fenotipi çok geniş olup aynı aile bireyleri 
içinde bile değişkenlik gösterebilir. ARC sendromunda biyopsi 
hayatı tehdit eden kanamalara neden olabileceğinden tanı için 
VPS33B mutasyon analizi yapılmalıdır. Artrogripozis olmaksızın 
inkomplet ARC sendromlu vakalarda da aynı mutasyon buluna-
bilmektedir. Mutasyon analiz sonuçları negatif olduğunda detaylı 
platelet fonksiyon çalışmaları yapıldıktan sonra biyopsi düşünül-
melidir. Hastamızda inkomplet ARC sendromu düşünülmüş olup 
kanama nedeni ile organ biyopsisi yapılamamıştır. Literatürde 
inkomplet ARC hastaları bildirilmiş olup tanının doğrulanması 
açısından gen mutasyon çalışmaları yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: incomplete ARC sendromu

PS310

YENİDOĞANDA DİRENÇLİ ATRİAL FLUTTER 

OLGUSUNUN PROPAFENONLA TEDAVİSİ

 Murat Konak1,  Hayrullah Alp2,  Nuriye Tarakçı1,  Tamer Baysal2,  Rahmi Örs1

1Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Neonatoloji Bilim Dalı, Konya
2Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Pediatrik Kardiyoloji Bilim Dalı, Konya

Fetal taşikardi(FT) annede enfeksiyon, tiroid patolojisi ve 
yapısal kalp hastalıkları seyrinde görülebilir. Atrial ve atriovent-
riküler reentri mekanizmasıyla da oluşabilir. Reentri mekaniz-
masıyla oluşan taşikardilerde en sık supraventriküler taşikardi 
(SVT), ikinci sıklıkta da atrial flutter(AF) tespit edilir. Taşikardi 
tedavi edilmezse kalp yetmezliği ve hidrops fetalise neden olabilir. 
Bebeğin maturasyonuna göre acil doğum ya da prenatal digok-
sin, sotolol, kinidin, prokainamid gibi ilaçlar kullanılabilir. Biz 
intauterin FT tespit edilip doğurtulan ancak postnatal dönemde 
tedaviye dirençli bir AF’li bir olgu sunduk. 

Olgu: Gestasyonun 32. haftasında FT tespit edilmesi üzerine 
acil C/S ile doğurtulan kız olgu servise yatırıldı. Spontan solu-
numu olmayan hasta ventilatöre bağlandı ve monitorize edildi. 
Kalp hızının 200-220/dk arasında olduğu görüldü. Çekilen 
EKG’de SVT tespit edildi. Hastaya sırası ile 100 ve 200 mcg/
kg dozunda adenozin uygulamasından sonra ventrikül hızının 

PS308

HOLT-ORAM SENDROMU İLE BİRLİKTELİĞİ 

BEKLENMEYEN EPİDERMOLİZİS BULLOSALI BİR 

YENİDOĞAN

 Senem Alkan,  Esra Arun Özer,  Sümer Sütçüoğlu
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Neonatoloji Bilim Dalı

Holt-Oram sendromu, iskelet anomalileri ve konjenital kalp 
hastalıklarının birlikteliği ile karakterize, otozomal dominant 
nadir bir sendromdur. Holt-Oram sendromu, hastalarda subkli-
nik radyolojik bulgular olabileceği gibi yaşamı tehdit eden ağır 
bozuklukların görüldüğü geniş bir spektrumda ortaya çıkabi-
lir. Epidermolizis bülloza; kalıtsal, doğumsal vezikülobülloz bir 
hastalıktır. Büller sıklıkla travmaya uğrayan bölgelerde ortaya 
çıkar. Aralarında akraba evliliği bulunmayan 39 yaşındaki sağlıklı 
annenin ikinci gebeliğinden zamanında sezaryen ile 2780 gram 
doğan kız bebeğin doğum sonrasında yapılan ilk muayenesinde 
multiple konjenital anomalileri ve ciltte vezikülobülloz lezyonlar 
saptanması nedeniyle kliniğimize sevk edildi. Hastanın kliniğe 
kabulünde her iki el ve ayaklarda sindaktili, her iki tragus önünde 
skin tag görüldü. Hastanın göğüs, koltuk altı, sırt ve uyluklarında 
vezikülobülloz lezyonlar epidermolizis bülloza olarak değerlendi-
rildi. Direkt iskelet sistemi grafilerinde sağ klavikula agenezisi ve 
sakral disgenezis mevcuttu. Ekokardiyografik incelemede atriyal 
septal defekt, batın ultrasonografisinde sağ renal agenezi saptan-
dı. Mevcut bulguları ile Holt-Oram sendromu ve epidermolizis 
bülloza tanısı konulan hasta, cilt lezyonları düzeldikten sonra 
polikliniğimizden takip edilmek üzere taburcu edildi. Holt-Oram 
sendromu ve epidermolizis bülloza birlikteliğine rastlamadığımız 
için bu olguyu ilginç bularak sunmak istedik.
Anahtar Kelimeler: Holt-Oram sendromu, epidermolisis bullosa, yenidoğan

PS309

İNKOMPLETE ARC SENDROMU

 Nuriye Tarakçı1,  Murat Konak1,  Okan Çağlayan2,  Murat Günel2, 
 Hasan Ali Yüksekkaya3,  Rahmi Örs1

1Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Neonatoloji Bilim Dalı, Konya
2Yale üniversitesi, Beyin Cerrahi Bilim Dalı, New Haven
3Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Pediatrik Gastroenteroloji Bilim Dalı, Konya

Giriş: Artrogryposis-renal disfonksiyon-kolestazis (ARC) 
sendromu VPS33B de germline mutasyon ile karakterize oto-
zomal resesif geçişli nadir görülen multisistem hastalıktır. ARC 
sendromunun başlıca bulguları eklem kontraktürleri, renal tübü-
ler disfonksiyon (RTD) ile kolestazis olup inkomplet tablolar da 
bildirilmiştir. Artrogripozis olmaksızın kolestaz ve renal disfonk-
siyonla ortaya çıkan inkomplet ARC düşündüğümüz bir olgu 
sunduk.

Olgu: 17 günlük kız hasta sarılık nedeniyle kliniğimize baş-
vurdu. 20 yaşındaki anneden G1P1 olarak C/S ile 34 haftalık 
iken 2600gr olarak doğan bebeğin prematüre ve solunum sıkıntısı 
nedeni ile 1 hafta tedavi aldığı öğrenildi. Soygeçmişinde özellik 
olmayan hastanın fizik muayenesinde: genel durum orta, ağırlık: 
2560gr, BÇ: 31cm. Ateş: 36.5 0C, Nabız: 140/dk, Solunum 
Sayısı: 60/dk, TA: 98/41mmHg, hipotonik, cilt ve skleralar 
ikterik, 3/6 sistolik üfürüm, hepatosplenomegali tespit edildi. 
Laboratuar incelemede pH. 7.13, pCO2: 16.6mmHg, HCO3: 
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ve hiperkalemi nedeniyle eksitus olduğu öğrenildi. Kabulünde 
dehidrate ve hipoaktif olan hastada %15 tartı kaybı saptandı. 
Meme başı ve genital bölgede hiperpigmentasyonu yoktu. Penis 
boyu 3 cm, testisleri skrotumdaydı. Kollar ve boyun altında 
milia döküntüleri vardı. Diğer sistemlerin muayenesi normaldi. 
Biyokimya değerlerinden Na: 120 mEq/L K: 10  mEq/L, kan 
gazı metabolik asidozla uyumludu. İdrar Na:104 K:5,2 Osm:310 
idi. Yatışının 2. saatinde kardiyak arrest oldu, acil hiperpotasemi 
tedavisi yapıldı. Batın USG normaldi. Tanıda hipoaldosteronizm 
düşünülmekle beraber hayatı tehdit eden elektrolit imbalansı 
nedeniyle hormon sonuçları çıkana kadar adrenal kriz tedavisi 
başlandı. 

İzleminde günlük sıvı gereksinimi 200-300 cc/kg, Na ihti-
yacı 50 mEq/kg/güne ulaşan hastaya NaHCO3 defisit tedavisi 
de verildi. Kortikosterid düzeylerinin normal, K+ yüksekliğine 
rağmen transtübüler K+ gradientinin düşük (TTKG 1,5) olduğu 
görüldü. Aldosteron >2500 pg/ml (N 50-1750), renin 37 ng/ml/
sa (2-35) saptandı. İlerleyen günlerde benzer tablo ile eksitus olan 
kız kardeşin epikrizinden aldosteronunun >10000 pg/ml olduğu 
bilgisine ulaşıldı. Hastamızda ter bezlerinden Na atılımından 
kaynaklanan milia rubranın varlığı yanında terden Na atılımı da 
gösterildi (Ter testi 67 mEq/L). Anne ve babasının idrar Na atılı-
mı yüksek bulundu. 

Sistemik pseudohipoaldosteronizm tip 1 düşünülen hastamız-
da ENaC ve MR gen mutasyonu gönderildi. Tedavisi oral 2 gr/g 
NaHCO3 tuzu, 6 gr/g sofra tuzu ile sağlandı.

Sonuç: Yaşamın ilk haftalarında görülen ve hayatı tehdit 
eden tuz kaybının en sık ve en önemli nedeni Kongenital Adrenal 
Hiperplazidir. Hastamızın genital muayenesinin normal olma-
sı, hiperpigmentasyonun olmaması nedeniyle KAH tanısından 
uzaklaşıldı. Kardeş ölüm öyküsüyle beraber hiponatremik dehid-
ratasyon, hiperkalemi ve metabolik asidoz tablosunda nadir 
görülmekle birlikte pseudohipoaldosteronizm de düşünülmelidir. 
Sekonder nedenleri ekarte etmek için üriner sistem görüntülemesi 
gereklidir. Tanıda mineralokortikoid resistansını gösteren yüksek 
idrar Na, düşük TTKG yardımcıdır.
Anahtar Kelimeler: hiperkalemi, hiponatremi, metabolik bozukluk, 
pseudohipoaldosteronizm

PS312

PREMATÜRE BİR BEBEKTE TRANSFÜZYON İLİŞKİLİ 

AKCİĞER HASARI; BİR OLGU

 Şenol Bozdağ,  Şirin Güven,  Ayşe Tuğba Arabalı,  Nesrin Özkan,  İsmail İşlek
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kiniği, İstanbul

Transfüzyon ilişkili akut akciğer hasarı (TRALI) transfüzyon 
esnasında veya sonrasında akut hipoksemi ve kardiyojenik olma-
yan akciğer ödemi tablosu ile karakterize bir sendromdur. Verici 
plazmasındaki antilökosit antikorlarının veya kan ürünlerinde 
biriken biyoaktif moleküllerin, alıcının uyarılmış pulmoner löko-
sitlerini aktive etmesi sonucu pulmoner kapiller permeabilitede 
artış ve pulmoner ödem sonucu ortaya çıkar. Transfüzyon ilişkili 
morbidite ve mortalitenin başta gelen nedenlerinden biri kabul 
edilmektedir. Yenidoğan döneminde, tanının sıklıkla gözden 
kaçması nedeniyle olduğundan nadir bildirilen, TRALI gelişen 
prematüre bir olguyu sunarak, hasta morbiditesi üzerindeki etki-
lerini paylaşmak istedik.

130/dk’ya düştüğü ancak atriyum hızının AF ile uyumlu olarak 
220/dk olduğu görüldü. Yapılan EKO da yapısal kalp hastalı-
ğı yoktu ancak pulmoner hipertansiyon tespit edilen hastaya 
digoksin, dopamin, dobutamin ve furosemid tedavisi başlandı. 
Amiadoran 15 mcg/kg/dk dozuna kadar çıkıldı, ancak AF’in 
devam ettiği görüldü. Bunun üzerine, hasta heparinize edildi ve 
aralıklarla toplam 4 kez 3 joule ile senkronize kardiyoversiyon 
yapıldı. Kardiyoversiyondan sonra normal sinüs ritminin bir süre 
devam ettiği ancak AF’in tekrar başladığı görüldü. Bunun üzerine 
tedaviye ventrikül hızını kontrol altına alabilmek için beta blokör 
eklendi. Ancak, AF’in devam etmesi ve ventrikül hızının kontrol 
altına alınamaması üzerine tedaviye 10 mg/kg’dan propofenon 
eklendi ve amiodoron kesildi. Hastanın ventrikül hızı 120-130/
dk olmasına rağmen, atriyal flatterin 2/1 şeklinde bloklu atriyal 
taşikardiye döndüğü görüldü. Bunun üzerine propafenon dozu 20 
mg/kg olarak ayarlandı. Bu doz ayarlamasından sonra hastanın rit-
minin sinüs ritmine döndüğü görüldü. İzleminde AF bulgusuna 
rastlanmayan ve ek şikayeti olmayan hasta taburcu edildi. 

Yorum: Fetal taşikardi tedavisi ilaçlar ve doğumdur. Digoksin 
ilk tercih ilaçtır. Cevap alınamadığı durumlarda bebekte hidrops 
bulgusu yoksa diğer ilaçlar denenebilir. Postnatal dönemde anti-
aritmik ilaçlara ek olarak senkronize kardiyoversiyon uygulanır. 
Literatürde digoksin ve kardiyoversiyonun çok etkin olduğu 
ve aritminin tekrarlama riskinin düşük olduğu belirtilmiştir. 
Hastamızda FT tespit edildikten sonra acil doğum yapılarak 
antenatal tedavi uygulanmamıştı. Postnatal dönemde adenozin, 
amiodoron, beta blokör ve senkronize kardiyoversiyon uygulan-
masına rağmen cevap alınamaması üzerine grup Ic antiaritmikler-
den propofenon tedavisi verildi. İzlemde AF’nin kontrol altında 
olduğu görüldü. Yan etkisi az ve erişkin dönemde sık kullanılan 
bir antiaritmik ilaç olan propofenonun yenidoğan döneminde 
dirençli aritmilerde kullanılabileceğini vurgulamak istedik.
Anahtar Kelimeler: Atrial flutter, propafenon, yenidoğan

PS311

YENİDOĞANDA TUZ KAYBI OLGUSU: 

PSEUDOHİPOALDOSTERONİZM TİP 1

 Ayla Günlemez1,  İlkay Er1,  Elif Özsu2,  Şükrü Hatun2,  Ayşe Sevim Gökalp1

1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji 

Bilim Dalı, Kocaeli
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk 

Endokrinoloji Bilim Dalı, Kocaeli

Amaç: Tip 1 Psödohipoaldosteronizm, aldosteronun hedef 
dokularda etki edememesi sonucu oluşan mineralokortikoid 
resistansıdır. Klinikte dehidratasyon, hiponatremi, hiperkalemi, 
metabolik asidoz ve yüksek idrar sodyum atılımı görülür. Plazma 
aldosteron ve renin yüksek, kortikosteroid düzeyleri normal sap-
tanır. Reseptör düzeyindeki mutasyonuna göre otozomal resesif 
sistemik ve otozomal dominant renal tipi bulunmaktadır. Hastalar 
izlemde tipik olarak yüksek sodyum replasmanına ihtiyaç duyar-
lar. Burada yenidoğan döneminde tip1 pseudohipoaldosteronizm 
tanısı alan bir olgu sunulmuştur. 

Olgu: Aralarında akrabalık öyküsü olmayan sağlıklı ebeveyn-
lerden 35 yaşındaki annenin altıncı gebeliğinden üçüncü yaşayan 
(G6P4D2) olarak miadında, sezaryanla, 2850 gr doğan erkek 
bebek postnatal 5. gününde emmeme, hareketlerde azalma şika-
yetiyle başvurdu. İlk canlı gebelikten doğan kız bebeğin tuz kaybı 
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ile tubülopati arasındaki olası ilişki tartışılacak. Yoğun bakım 
hastaları ve preterm bebeklerde kolistin farmakokinetikleri ve far-
makodinamikleri hakkında araştırma yapılması kolistin dozunun 
ayarlanmasına rehberlik etmesi açısından gereklidir.
Anahtar Kelimeler: Kolistin, Bartter-Like Sendromu, Preterm, Renal 
Tubülopati

PS314

FETAL VALPROİK ASİT SENDROMUNDA YENİ BİR 

BULGU: HİATUS HERNİSİ VE MİDE VOLVULUSU

 Didem Arman,  Selim Sancak,  Tuğba Gürsoy,  Hüsnü Fahri Ovalı,  Güner Karatekin
Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Fetal valproat sendromu, gebeliklerinde sodyum valproat 
kullanan epilepsili annelerin çocuklarında görülen, tipik yüz görü-
nümü, çeşitli malformasyonlar ve nöromotor gelişme geriliği ile 
beliren bir sendromdur. Nöral tüp defektleri, konjenital kalp has-
talıkları, genitoüriner, iskelet sistemi, respiratuar sistem anomali-
leri, beyin, göz ve karın duvarı defektleri ile karakterize olabilir.

Olgu: 36 yaşında epileptik annenin 3. gebeliğinden 1. yaşayan 
olarak sezaryen ile doğan 37+4 gestasyonel haftalık erkek bebek 
kliniğimize solunum sıkıntısı nedeniyle yatırıldı. Özgeçmişinde 
annenin gebelik boyunca epilepsi nedeniyle 1000 mgr/gün sod-
yum valproat kullanım öyküsü mevcuttu. Anamnezde akraba evli-
liğinin olmadığı, 6 yaşında sağlıklı bir kardeşi olduğu öğrenildi. 

Fizik muayenesinde vücut ağırlığı 1710 gram (<3p.), boyu 42 
cm (<3p.), baş çevresi 30 cm (<3p.) idi. Düşük kulak, hiperte-
lorizm, retrognati, basık ve geniş burun kökü, sol elde 2,sağ elde 
3 parmak olmak üzere yengeç eli deformitesi mevcuttu. Her iki 
ayakta kemik yapıda ileri derecede deformiteler görüldü. Düz 
grafide sol kol humerus diafizinde kırık belirlendi.Göz muayenesi 
yapılan hastada makulayı da içine alan geniş sahada koryoretinal 
kolobom saptandı. Batın ultrasonunda sol böbrek normal, sağ 
böbrek ise sol böbrek altında orta hatta ektopik yerleşimli ola-
rak izlendi. Entübe olarak izlenen olgumuzun ekokardiyografik 
incelemesinde pulmoner hipertansiyon ve patent duktus arteri-
ozus patolojilerinin olduğu belirlenerek pulmoner hipertansiyon 
tedavisi planlandı. Akciğer grafisinde hiatus hernisi düşündüren 
bulgular nedeniyle orogastrik sonda ile radyoopak madde veri-
lerek grafi tekrarlandı.Hiatus hernisi ve midede volvulus olduğu 
izlendi. Elektif şartlarda operasyonu planlandı. Olgumuzun klinik 
takiplerinde 3. gününde genel durumu kötüleşti,solunum yetmez-
liği nedeniyle olgu kaybedildi. 

Literatürde iyi tanımlanmış bir sendrom olan fetal valproik 
asit sendromunda daha önce rastlanmamış bir klinik tanı olan 
hiatus hernisi ve mide volvulusunun varlığı ile olgumuz dikkat 
çekmektedir. Valproik asit epilepsi de sıklıkla kullanılan etkin 
bir antiepileptik olmakla birlikte geniş teratojenik etki yelpazesi 
nedeniyle epileptik gebelerde kullanılırken dikkatli olunması 
gerektiğini, terapötik etkinlik ve teratojenik etki açısından has-
sasiyetle değerlendirilmesinin önemini bu olguyla vurgulamak 
istedik.
Anahtar Kelimeler: konjenital anomali, valproik asit

29 yaşındaki anneden G2P1A1, 25 haftalık, PPROM nede-
niyle C/S ile, 760 gr olarak doğan kız bebeğin bir ve beşinci dk 
APGAR değerlendirmesi sırasıyla 3 ve 4 idi. Doğumdan hemen 
sonra entübe edilen hastaya, surfaktan tedavisi uygulandı ve 
YYBÜ’e alındı. Hastanın duktus açıklığı (PDA) nedeniyle 2 kür 
oral ibuprofen almasına rağmen PDA’sı devam etti. Bu nedenle 
28. günde PDA ligasyonu yapıldı. Postnatal 54. günde anemi 
nedeniyle hasta ışınlanmış eritrosit süspansiyonu ile transfüze 
edildi. Transfüzyondan iki saat sonra aniden solunum sıkıntısı 
gelişti. Kan gazında respiratuar asidozu olan, siyanoze ve desatüre 
olan hasta entübe edilerek, mekanik ventilatörde solunum deste-
ğine alındı. Satürasyonları yükselmeyen ve respiratuvar asidozu 
derinleşen hastanın ventilatör basınçları arttırılmasına rağmen 
klinik durumu gittikçe kötüleşti ve endotrakeal tüpten kanama 
başladı. Pulmoner kanama nedeniyle PIP, PEEP ve FIO2 ayarları 
arttırıldı. Acil olarak TDP ile transfüze edildi. Hipotansiyon ve 
kardiyak atımları desteklemek amacıyla sırasıyla dopamin, dobu-
tamin ve adrenalin infüzyonları başlandı. Akciğer grafisi pulmo-
ner kanama ile uyumlu olan hastaya surfaktan tedavisi uygulandı. 
Takibinde tüm vücutta jeneralize tonik konvülzif hareketleri olan 
hastaya fenobarbital, ardından fenitoin tedavisi başlandı. İdrar 
çıkışı olmayan hastanın mayisi kısıtlandı. Postnatal 57.gününde 
akut böbrek yetmezliği gelişen hastaya periton diyalizi açıldı 
ancak kateterden sızdırma nedeniyle diyaliz stoplandı. Kısıtlı 
mayi tedavisiyle hasta izleme alındı. Altmışikinci günde idrar çıkı-
şı başlayan ve akut böbrek yetmezlik bulguları gerileyen hastanın 
klinik durumu stabil hale geldi, konvülziyonları durdu. 

Ancak TRALI sonrasında hastanın mekanik ventilasyon ihti-
yacı devam etti ve BPD gelişti. İntrakraniyal kanama nedeniyle 
jeneralize konvülziyonları oldu, posthemorajik hidrosefali ve 
yaygın periventriküler lökomalazi gelişti. Kronik böbrek yetmez-
lik bulguları ve grade 3 renal parankimal hastalık sekelleri, evre 3 
ROP, pre-plus hastalık vb. komplikasyonlar gelişti. Sonuç olarak 
TRALI’nin mortalite ve morbidite üzerinde ciddi etkilerinin 
olması nedeniyle, yenidoğanda transfüzyon ihtiyacının akılcı bir 
yaklaşımla değerlendirilmesi ve uygun bir transfüzyon rehberi 
oluşturulması gerekir.
Anahtar Kelimeler: Prematüre, transfüzyon, akciğer hasarı

PS313

PRETERM BEBEKTE KOLİSTİN KULLANIMIYLA 

GELİŞEN KAZANILMIŞ BARTTER-LİKE SENDROMU

 Ufuk Çakır1,  Serdar Alan1,  Cengiz Zeybek2,  Ömer Erdeve1,  Begüm Atasay1, 
 Fatma Yalçınkaya2,  Saadet Arsan1

1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Hastalıkları Anabilim Dalı-Neonatoloji
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Hastalıkları Anabilim Dalı-Çocuk Nefroloji

Hipokalemik metabolik alkaloz, hipomagnezemi, hipokal-
semi ve normal böbrek fonksiyonları ile karakterize olan edinil-
miş Bartter-Like Sendromu (BLS), diüretikler veya antibiyotik-
ler tarafından tetiklenebilir. Oldukça nadir görülen bir durum 
olup, çoğunluğu yetişkinlerden oluşan sadece birkaç anektodal 
vakada raporlanmıştır. Bildiğimiz kadarıyla erişkinlerde kolistin 
ilişkili tubülopati raporlanmış olsa da kolistin ilişkili BLS ne 
yetişkinlerde ne de çocuklarda raporlanmamıştır. Bu makalede, 
Acinetobakter baumani enfeksiyonu nedeniyle kolistin kullanı-
mı sonrası BLS gelişen ve ilacın kesilmesinden birkaç gün sonra 
düzelen 28 haftalık, 740 g kız bebekten bahsedilecek ve kolistin 
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hastalıktır. Oldukça nadir görülmesi nedeniyle Leprechaunism 
tanısı alan bir sunulmuştur.

Vaka: Olgumuz, aralarında birinci derece akrabalık olan 
anne ve babadan 38 haftalık, spontan vajinal yol ile 1600 gram 
ağırlığında doğdu, intrauterin gelişme geriliğinin (IUGG) olması 
nedeniyle yenidoğan yoğun bakım ünitesine yatırıldı. Fizik mua-
yenesinde vücut ağırlığı 1600 gr (< 5. persentil), boy 34 cm (< 5. 
persentil), baş çevresi 31 cm (< 5. persentil), sternum solunda 2/6 
sistolik üfürüm mevcut, karaciğer midklavikular hatta 2 cm pal-
pabl, cilt altı yağ dokusu azalmış, meme başları belirgin, klitero-
megali, sırtta ve üst ekstremitelerde belirgin olmak üzere jeneralize 
hipertrikozisi mevcut (Şekil 1a), saçlar uzun ve sık, dudaklar kalın, 
burun delikleri antevert, kulaklar düşük ve büyük (Şekil 1b) ola-
rak değerlendirildi. Hastanın izleminde preprandial hipoglisemi, 
postprandial hiperglisemi ve hiperinsülizm, Ekokardiyografisinde 
hipertrofik kardiyomyopati saptandı. Propranolol 1 mg/kg/gün 
oral başlandı. Hastada hipertrikoz, preprandial hipoglisemi, post-
prandial hiperglisemi, insülin direnci ve hipertrofik kardiyom-
yopati ve tipik yüz görünümü olması nedeniyle Leprechaunism 
(Donohue sendromu) tanısı düşünüldü. Genetik çalışma için kan 
örneği gönderildi.

Tartışma: Leprechaunismde (Donohue sendromu) tanı kli-
nik görünüme dayanmaktadır. İntrauterin gelişme geriliği ve hiper 
trikozu olan olgularda akla gelmelidir. Tipik fenotipik özelliklerle 
Leprechaunism düşünülen olgularda tanı ek laboratuvar bul-
gularla desteklenmeye çalışılır. Hipertrofik kardiyomiyopati bu 
sendromda sadece dört vakada bildirilmiştir, bu nedenle tanı alan 
hastaların ekokardiyografik incelemesi mutlaka yapılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: yenidoğan, hiperinsülinizm, sendrom

PS317

AŞIRI DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKTE TRANSİENT 

LÖKOMOİD REAKSİYON

 Özden Turan1,  Didem Atay2,  Damla İnce1,  Alper Kaçar1

1Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Yenidoğan Kliniği,İstanbul
2Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatrik Hematoloji Kliniği,İstanbul

Neonatal lökomoid reaksiyon, malignite dışındaki nedenlere 
bağlı olarak lökosit sayısının >=50000/mm3 saptanmasıdır. Erken 
membran rüptürü, antenatal steroid, koriyoamniyonit ve trizomi 
21 risk faktörleri arasında yer almaktadır. Burada, transient löko-
moid reaksiyon saptanan aşırı düşük doğum ağırlıklı (ELBW) 
bebek sunuldu.

Vaka sunumu: Kırk yaşındaki annenin 5. gebeliğinden yaşa-
yan 1. çocuk olarak 26 haftalık, 830 g ağırlığında sezaryenle 
doğan bebek entübe edilerek yenidoğan yoğun bakıma yatırıl-
dı. Preterm eylem nedeniyle doğumdan 8 saat önce betame-
tazon ilk dozu yapıldığı öğrenildi. Mekanik ventilatörde izle-
nen bebeğe tek doz sürfaktan verildi. İkili antibiyotik tedavisi 
ve parenteral beslenme başlandı. Laboratuvar incelemelerinde; 
tam kan sayımında Hb:14.2g/dl, lökosit:25000/mm3, trombo-
sit:268000/mm3, C-reaktif protein(CRP) 2 mg/L idi. İzleminde 
1,2,4,6,10,14. günlerde bakılan lökosit sayıları sırasıyla 56200, 
74700, 43800, 35520, 31810, 15100/mm3 saptandı. Periferik 
yaymada nötrofil:%64, myelosit:%6 promyelosit:%4, metamye-
losit:%6, band:%6, lenfosit:%14 sayıldı ve blast saptanmadı. Kan 
grubu uygunsuzluğu yoktu. Kan kültürlerinde üreme ve CRP 

PS315

YENİDOĞANDA ORBİTAL TÜMOR: FLEKSİFORM 

NÖROFİBROM

 Zeliha Özdemir,  Bilin Çetinkaya Çakmak,  Birgin Törer,  Hande Gülcan
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Adana

Amaç: Nörofibromatozis otozomal dominant geçişli, ekdo-
dermal doku hastalığıdır. Nörofibromatozis 1 (NF1) yaklaşık 
3000 doğumda bir görülür. Nörofibromatoziste diffüz, nodüler 
ve fleksiform olmak üzere üç tip nörofibrom görülmektedir. 
Fleksiform nörofibrom NF1 de görülen periferal sinir kılıfı tümö-
rüdür. Fleksiform nörofibrom, orbital kitle nedeni olarak yeni-
doğanlarda son derece nadir görülmektedir. Vakamız, dev orbital 
fleksiform nörofibromun yenidoğanlarda çok nadir görülmesi 
nedeniyle sunulmuştur. 

Olgu: Yirmidokuz yaşındaki annenin ikinci gebeliğinden, 
birinci canlı doğum olarak miadında, sezaryan ile 3000 gram ağır-
lığında doğan kız bebek bilateral propitozis nedeniyle postnatal 
5. günde hastanemize kabul edildi. Anne baba arasında akrabalık 
öyküsü yok. Fizik muayenesinde bilateral ileri derecede propi-
tozis dışında patolojik bulgu saptanmadı. Yenidoğan tümörleri 
arasında sıklıkla nöroblastom görüldüğü için öncelikle hastada 
metastatik nöroblastom düşünüldü. İdrarda VMA ve serum NSE 
düzeyleri, kemik iliği incelemesi normaldi. Abdominal USG ve 
akciğer grafisi normaldi. Kraniyal MR da kavernöz sinüs, peri-
medüller alan ve orbitayı içeren alanda büyük bir kitle görüldü. 
Açık biyopside histopatolojik inceleme ile fleksiform nörofibrom 
saptandı. Hastada nörofibramatozis tip 1’de en sık gelişen komp-
likasyon olan dirençli nöbetler gözlendi. Antikonvülzif tedavi ile 
kontrol altına alındı. Antineoplastik tedavi planlandı. İzlemde 
nörofibramatozisin tanısal bulgusu olan multipl cafe-out lekeleri 
ortaya çıktı. Hastanın mevcut bulgularla NF 1 olduğu düşünüldü. 
Hastadan NF mutasyon analizi çalışılıyor. 

Yorum: Pleksiform neurofibromalar konjenital lezyonlardır, 
neurofibromatozisin diğer bulguları olmadan da görülebilirler. 
Genellikle dogumdan hemen sonra tespit edilirler. Fleksiform 
nörofibrom yenidoğan döneminde orbital tümörler içinde en 
nadir görülenidir. Bununla beraber NF1’ li hastalarda görülen en 
sık orbital kitle sebebidir. Bu lezyonların malign değişim riskleri-
nin bulunması nedeniyle, tanı konulduğu anda total eksizyonları 
önerilir.
Anahtar Kelimeler: Nörofibromatozis, orbital tümör, fleksiform nörofibrom

PS316

YENİDOĞAN DÖNEMİNDE HİPERTROFİK 

KARDİYOMYOPATİNİN NADİR BİR NEDENİ: 

LEPRECHAUNİSM (DONOHUE SENDROMU)

 Serdar Beken1,  Banu Aydın1,  Dilek Dilli1,  Utku Arman Örün2,  Mahmut Keskin2, 
 Ayşegül Zenciroğlu1,  Nurullah Okumuş1

1Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Yenidoğan Kliniği
2Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Pediatrik Kardiyoloji Kliniği

Giriş-Amaç: Donohue sendromu (Leprechaunism) insü-
lin reseptör genindeki mutasyondan kaynaklanan belirgin insü-
lin direnci ile karakterize, otozomal resesif geçiş gösteren bir 
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ailelerin riskli ilaçların kullanımı hususunda farkındalıklarının 
arttırılmasına yönelik görsel ve yazılı medyanın bilinçlendirilmesi 
yararlı olacaktır
Anahtar Kelimeler: yenidoğan, alkol, intoksikasyon

PS319

YENİDOĞAN BİR OLGUDA İNTRAUTERİN DÖNEMDE 

GELİŞEN DUDAKTA EMME BÜLÜ

 Mustafa Aydın1,  Nilay Hakan2,  Ayşegül Zenciroğlu3

1Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Ünitesi
2Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Ünitesi
3Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 

Yenidoğan Kliniği

Amaç: Neonatal emme bülü, intrauterin dönemde fetüsün 
aşırı emmesi sonucu oluştuğu düşünülen, özellikle üst ekstre-
mitenin distal kısımlarında tek ya da iki taraflı simetrik vezikül 
ya da büllerle seyreden benign bir tablodur. Vezikül ya da bülün 
rüptüre olması ciltte erozyona neden olabilir. Lezyonlar daha çok 
ön kolun radial kısmı, bilek, baş ve işaret parmakları dahil olmak 
üzere elde görülür. Postnatal dönemde dudakta da görülebilmekle 
birlikte intrauterin dönemde dudakta emme bülü geliştiği daha 
önce tanımlanmamıştır. Daha önce benzer bir vakanın tanımlan-
mamış olması nedeniyle olgunun sunumu yapıldı. 

Vaka: 28 yaşındaki annenin ilk gebeliğinden 38. gebelik 
haftasında 3300 gr ağırlığında normal vaginal yolla doğan erkek 
bebeğin doğumda alt ve üst dudağının şiş olduğu fark edildi. 
Antenatal öyküde annede enfeksiyöz, otoimmun ya da kalıtımsal 
bir büllöz hastalık bildirilmedi. Doğumda herhangi bir travma 
öyküsü yoktu. Doğumdan hemen sonra yapılan fizik incelemede 
alt ve üst dudaktaki büllöz lezyonlar dışında herhangi bir bulgu 
saptanmadı. El ve kollarında büllöz lezyon yoktu. Dudaktaki bu 
lezyonun kendiliğinden bir gün sonra düzeldiği görüldü. 

Şekil 1. Alt ve üst dudaktaki büllöz lezyon

artışı izlenmedi. Karyotip analizi ve TORCH serolojisi normaldi. 
Taburculuğa kadar lökosit artışı tekrarlamadı.

Yorum: Transient lökomoid reaksiyonun etyolojisi ve neden 
olan mekanizmalar kesin olarak bilinmemektedir. Birkaç gün-
hafta içinde kendiliğinden düzeldiği bildirilmektedir. Bu bebekle-
rin kronik akciğer hastalığı gelişimi açısından izlemi önerilmekte-
dir. Doğuma yakın dönemde yapılan antenatal steroidin lökositoz 
nedeni olabileceği akılda tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Transient lökomoid reaksiyon

PS318

YENİDOĞANDA ALKOL İNTOKSİKASYONU

 Adil Umut Zübarioğlu,  Sinan Uslu,  Ali Bülbül,  Muhittin Çelik,  Mesut Dursun, 
 Asiye Nuhoğlu
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Yenidoğan Yoğun Bakım Kliniği, İstanbul

Amaç: Çocukluk çağında ve yenidoğan döneminde alkol 
intoksikasyonu son derece nadir olup kaza ve/veya ihmal ile bebe-
ğe ilaç yerine alkol içirilmesi ve ateş düşürmek için alkol kullanıl-
ması nedeniyle görülmektedir. Bu bildiride gaz damlası sanılarak 
bebeğin ağzına yanlışlıkla yaklaşık 10 ml saf alkol dökülmesi 
nedeniyle hastanemize getirilen olguyu literatür bilgileri eşliğinde 
sunmayı amaçladık.

Olgu: Zamanında problemsiz olarak 3400 gram doğan, post-
natal adaptasyon sorunu yaşamayan ve anne sütüyle beslenen kız 
bebek, postnatal 15. gününde annesi tarafından gaz giderici damla 
sanılarak yanlışlıkla 10 ml saf alkolün ağzına dökülmesi nedeniyle 
acil polikliniğimize getirildi. Hastanemize yaklaşık 1 saat sonra 
getirilen bebeğin genel durumu iyi, vital bulguları stabil saptan-
dı. İntravenöz damar yolu açılarak rutin tetkikleri gönderilen ve 
monitorize edilen bebeğe mide lavajı yapıldı. Laboratuar tetkikleri 
normal olarak değerlendirilen bebeğin serum etil alkol düzeyi 9 
mg/dl (0.09 promil) saptandı. Yenidoğan yoğun bakım ünitesin-
de sadece destek tedavisi alan bebeğin kontrol etil alkol düzeyi 0 
mg/dl geldi. Olgumuzda kan alkol düzeyinin toksik sınırda olma-
ması ve klinik bulgu saptanmaması nedeniyle sadece destek teda-
visi uygulandı. İzleminde hipoglisemi, laktik asidoz, hipokalemi, 
hipomagnezemi, hipoalbuminemi, hipokalsemi, hipofosfatemi, 
taşikardi, periferik vazodilatasyon, hipotansiyon ve hipotermi 
bulguları saptanmayan ve muayenesi normal olarak değerlendiri-
len olgu yatışından 96 saat sonra şifa ile taburcu edildi. İlaç veya 
madde bağımlılığı tanımlanmayan, psikolojik değerlendirilmesin-
de patoloji saptanmayan annenin alkolü ihmal sonucu bebeğine 
verdiği düşünüldü. 6 aylık poliklinik izlemlerde klinik bulgu ve 
laboratuar tetkiklerinde patoloji izlenmedi.

Tartışma: Yenidoğan döneminde alkol intoksikasyonu genel-
likle alkol içerikli materyellerle istenilmeden temas sonucu görü-
lebilmektedir. Çocukluk çağında nadir görülen ancak mortal 
seyredebilen intoksikasyonda klasik triad hipoglisemi, hipotermi 
ve komadır. Yenidoğanın hipoglisemi ve hipotermiye bağlı ortaya 
çıkan morbiditeye yatkın olması ve nörogelişimsel hasara yol 
açması nedeniyle alkol intoksikasyonu saptanan (kanda özellikle 
20-30 mg/dL üzerindeki etil alkol düzeylerinin klinik bulgu vere-
bileceği bilinmeli) olgularda uygun destek tedavisi önem taşımak-
tadır. Yenidoğan ve erken bebeklik döneminde özellikle bakım ve 
tedavide kullanılan ilaç ve materyallerin ayrı bir indekse alınması, 
intoksikasyonlara neden olabilecek maddelerin belirlenerek kutu-
lanma ve uyarı ibarelerinin dikkat çekici olarak gerçekleşmesi, 
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PS321

NON-İMMÜN HİDROPS FETALİSİN NADİR BİR NEDENİ: 

PLASENTAL KORYOANJİOM

 Onur Bağcı1,  Hilal Özkan1,  Nilgün Köksal1,  Pelin Doğan1,  İpek Güney Varal1, 
 Sema Baykara2

1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji 

Bilim Dalı
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı

Giriş: Hidrops fetalis, farklı etyolojik faktörlere bağlı olarak; 
konjestif kalp yetersizliği, lenfatik akımda obstrüksiyon veya 
plazma onkotik basıncında azalma ve kapiller permeabilitede artış 
mekanizmaları sonucunda ortaya çıkan, yaygın ödem ve en az bir 
vücut boşluğunda sıvı ile karakterize ciddi bir klinik tablodur. 
Geçmişte hidropsun en sık nedeni Rh alloimmünizasyona bağlı 
eritroblastosis iken günümüzde hidrops olgularının %76-87’sini 
non-immün hidrops oluşturmaktadır. Plasental koryoanjiomlar 
tüm gebeliklerin %1’inde görülmektedir ancak hidrops fetalise 
yol açacak kadar büyük kitleler oldukça nadirdir. 

Olgu: Yirmi iki yaşındaki annenin, 1. gebeliğinden 1. yaşa-
yan olarak 35 gestasyon haftasında, normal vajinal yol ile 2345 
gr ağırlığında dış merkezde doğan kız bebek doğum sonra-
sı solunum sıkıntısı ve yaygın ödemleri nedeniyle yenidoğan 
yoğun bakım ünitemize sevki ile yatırıldı. Özgeçmişinde annenin 
gebelikte düzenli takipli olmadığı, doğum sonrası plasentada 
yaklaşık 10x10 cm boyutunda kitle saptandığı öğrenildi. Soy 
geçmişinde özellik olmayan hastanın yapılan fizik muayenesinde 
genel durumu çok kötü, cilt ödemli, ikterik, tüm vücutta yaygın 
purpurik döküntüler, solunum seslerinde azalma, kardiyak 3/6 
sistolik üfürüm, batın distansiyonu ve hepatomegali saptandı. 
Tetkiklerinde metabolik asidoz, anemi, trombositopeni, karaciğer 
enzimlerinde yükseklik, hipoalbuminemi, koagülasyon paramet-
lerinde bozukluk ve direkt hiperbilirubinemisi bulunan hastanın 
akciğer grafisinde yaygın plevral effüzyon, batın ultrasonografi-
sinde asit saptandı. Ekokardiografi normal bulundu. Destek teda-
vileri düzenlenen hastanın, plasentanın patolojik incelemesinde 
15x10x6 cm boyutunda koryoanjioma ile uyumlu kitle saptandı. 
Genel durum kötü olan, girişim yerlerinden kanaması olan hasta 
tüm destek tedavilerine rağmen 46. saatinde kaybedildi. Otopsi 
yapılan hastada hidrops bulguları ve tüm organlarda intrapa-
rankimal küçük kanama odakları saptandı. Karaciğer biyopsisi 
incelemesinde sinüsoidal dilatasyon ve ektramedüller hematopoez 
dışında özellik saptanmadı.

Sonuç ve Tartışma: Koryoanjiom plasentanın benign seyirli, 
metastaz yapmayan en sık tümörüdür. Fetal komplikasyonları 
nadir olup hidramnios, konjestif kalp yetersizliği, anemi, prema-
türite ve büyüme geriliği görülebilmektedir Ultrasonografinin 
yaygın kullanımıyla birlikte tümörün prenatal tanısı sıklıkla yapı-
labilmekte, gerekli olgularda intrauterin transfüzyon gibi ante-
natal tedaviler yapılabilmektedir. Non-immün hidrops fetalis 
olgularında doğumdan sonra yaşam beklentisi az olması nedeni ile 
bu olguların gebelikte tanımlanması ve tedavisi prognozun temel 
belirleyicisidir
Anahtar Kelimeler: hidrops fetalis, koryoanjiom, plasental kitle

Yorum: Yenidoğanda emme bülü herpes simpleks, sifiliz, kan-
didiazis gibi enfeksiyöz hastalıklar ve neonatal lupus eritematozus, 
büllöz impetigo, mastositoz, inkontinensiya pigmenti ya da epi-
dermolizis bülloza gibi ciddi hastalıklarla karışabilir. Yerleşim yeri, 
kendine has görünümü ve ilerleyen günlerde yeni bül oluşmaması 
tanıya yardımcı özellikleridir. İyi seyirli, kendi kendini sınırlayan 
bir tablo olması nedeniyle gereksiz tetkiklerden kaçınılmalı, aile-
nin endişesi giderilmeye çalışılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Dudak, emme bülü, intrauterin dönem, yenidoğan

PS320

NONKETOTİK HİPERGLİSİNEMİ: OLGU SUNUMU

 Derya Çolak1,  Hamdi Oğrağ1,  Defne Engür1,  Ebru Ataş2,  Yelda Özsunar Dayanır3, 
 Münevver Kaynak Türkmen1

1Adnan Mendres Üniversitesi Tıp Fakültesi, Neonatoloji Bilim Dalı, Aydın
2Adnan Mendres Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Anabilim Dalı, Aydın
3Adnan Mendres Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Aydın

Giriş: Nonketotik hiperglisinemi, mitokondrial glisin parça-
layıcı enzim sisteminde bozukluk ile karakterizedir. Yaşamın ilk 
birkaç gününde hipotoni, zayıf beslenme, hıçkırık, ciddi nöbet 
(genellikle miyoklonik), letarji ve sıklıkla komaya yol açmaktadır. 
BOS-kan glisin oranının yüksek olması tanıda önemlidir.

Olgu: 20 yaşındaki annenin birinci gebeliğinden sezeryan ile 
zamanında, 2570 g doğan ve 1., 5. dakika Apgar skorları sırasıyla 
7, 9 olan erkek bebek, yaşamının 18. saatinde emmesinin azalması 
nedeniyle yenidoğan yoğun bakım ünitemize yatırıldı. Anne 
ve babanın 1.derece kuzen oldukları öğrenildi. Başvuru anında 
yapılan fizik muayenesinde vücut ağırlığı 2570 g (10p), boy 50 
cm (50-75p) ve baş çevresi 34 cm (50-75p); hipotonik, hipoaktif 
ve yenidoğan refleksleri zayıf alınıyordu. Sol ayakta pes ekinova-
rus deformitesi vardı ve diğer sistem bakıları olağandı. Emmenin 
zayıf olması üzerine orogastrik sonda ile enteral beslenme ve total 
parenteral nütrisyon başlandı. Laboratuvar incelemesinde tam 
kan sayımı, kan biyokimyası, kan gazı normal; idrarında keton, 
glukoz, protein, indirgen madde negatifti. Kranial MR’da bilateral 
dentat nukleus ve bilateral piramidal traktus boyunca hafif T2A 
sinyal intensite artımı ve kısıtlanmış difüzyon (metabolik pato-
lojileri düşündürmektedir) saptandı. Yaşamının üçüncü gününde 
solunumu yüzeyel olan bebek entübe edilerek mekanik ventila-
töre bağlandı, miyoklonik nöbetinin olması üzerine fenobarbital 
verildi. BOS direkt bakısı ve biyokimyası normaldi. BOS/plazma 
glisin oranı 0.27 (>0.08); plazma aminoasitlerinde izole ve belir-
gin glisin yüksekliği, plazma/BOS glisin oranı 3.61 (N: 26-31) 
saptandı ve sonuçlar non ketotik hiperglisinemi ile uyumluydu. 
Elektroensefolografik incelemede genel olarak düşük amplitüdlü 
bir zemin ritmi kaydedildi. Postnatal 8.gününde non ketotik 
hiperglisinemi tanısı alan olguya ursodeoksikolik asit, ketamin, 
sodyum benzoat, folik asit başlandı. 10.gününde ekstübe edildi. 
16. gününde tam oral beslenmeye geçildi. Genel durumu iyi, vital 
bulguları stabil olan bebek ketamin, sodyum benzoat, fenobarbi-
tal ve folik asit tedavileri ile taburcu edildi.

Tartışma: Akraba evliliğinin sık görüldüğü ülkemizde yaşa-
mın ilk saatlerinde beslenme güçlüğü, hipotoni ve konvülziyon 
olan yenidoğanlarda doğumsal metabolizma hastalıkları akla 
gelmelidir.
Anahtar Kelimeler: nonketotik hiperglisinemi, yenidoğan
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PS323

ÜÇ GÜNLÜK İNFANTTA ADENOKARSİNOM 

VE KONJENİTAL PULMONER HAVA YOLU 

MALFORMASYONU BİRLİKTELİĞİ

 Süleyman Balkanlı1,  Mehmet Adnan Öztürk2,  Mehmet Köse3,  Osman Baştuğ2, 
 Leyla Hasdıraz4,  Selim Doğanay5

1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Yenidoğan Bilim Dalı
3Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı
4Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
5Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Radyoloji Bilim Dalı

Giriş: Konjenital pulmoner hava yolu malformasyo-
nu (KPHM) akciğerin nadir bir gelişimsel anomalisidir. 
Rabdomyosarkom, pleuropulmoner blastom ve en yaygın olarak 
akciğerin adenokarsinomu ile birliktelik gösterir. 

Olgu: Prenatal olarak sol akciğerinde kalbi sağa iten geniş 
bir kist saptanan ve miadında doğan 3000 g ağırlığında kız infant 
postnatal olarak diafragma hernisi ön tanısı ile entübe edildi. 
Akciğer grafisinde sol akciğerde yer kaplayan lezyon, sağ tarafa 
mediastinal şift ve sağ akciğer alanında kompresyon mevcuttu 
(Şekil 1). Oral baryum verilerek diafragma hernisi tanısı dışlandı. 
Akciğer tomografisinde sol akciğerde geniş multiplseptalı kistik 
lezyon ve şiddetli sağ mediastinal sift gözlendi (Şekil 2). Bu bul-
gularla bebekte KPHM tanısı düşünüldü. Yaşamının 3. gününde 
sol üst lobektomi yapıldı. Hasta 13. günün de extübe edildi ve 
25.gününde taburcu edildi. Patoloji sonucu adenokarsinom ile 
birlikte KPHM tip1 olarak raporlandı.

Tartışma: Olgumuz bilgilerimize göre yenidoğan döneminde 
tip 1 KPHM ve adenokarsinom birlikteliği gösterilen ve erken 
tanı ve tedavi ile semptomları düzelen ilk olgudur.
Anahtar Kelimeler: adenokarsinom, Konjenital pulmoner hava yolu malformas-
yonu, yenidoğan

Şekil 1. Sol akciğerde geniş multiplseptalı kistik lezyon ve şiddetli sağ 
mediastinal sift

PS322

MESANE EKSTROFİSİ İLE SEYREDEN TRİZOMİ 13 

OLGUSU

 Şebnem Kader1,  Mehmet Mutlu1,  Yakup Aslan1,  Mehmet Sarıaydın1, 
 Fulya Çeliktürk2

1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp fakültesi, Neonatoloji Bilim Dalı, Trabzon
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp fakültesi, Pediatri Anabilim Dalı, Trabzon

Giriş: Trizomi 13; santral sinir sistemi gelişim anomalisi, 
göz anomalileri, skalp defektleri, konjenital kalp defektleri, yarık 
damak dudak, omfalosel, genitoüriner malformasyonlar, poli-
daktili, extremite anomalileri ile karekterize kromozomal bir 
hastalıktır. 

Olgu: 31 yaşında, Gravida 4, Parrite 3 anneden, 38 haftalık 
olarak vaginal yol ile doğan hasta konjenital anomalileri bulun-
ması ve mekanik ventilasyon desteği gerektirmesi nedeni ile servi-
simize sevk edildi. Annede diyabet öyküsü yoktu. 

Fizik bakıda; ağırlık: 3390g (50-75.p) boy: 46cm (10.p), baş 
cevresi:33,5CM (25-50.p), sağ paryetal bölgede 2*2 cm’lik apla-
zia kutis, yarık dudak ve damak, düşük kulak, omfalosel, mesane 
ekstrofisi, ambigius genitale, post aksiyal polidaktili tespit edildi. 
Hastanın 2/6 sistolik üfürümü nedeniyle yapılan ekokardiografik 
incelemede çift çıkımlı sağ ventrikül, pulmoner atrezi-hipoplazik 
pulmoner arter ve vasküler yatak, geniş vertikal aortopulmoner 
kollateral arter, sekundum ve yüksek venozum tipi ASD, iyi 
gelişmemiş sol ventrikül kavitesi saptandı. Solunum yetmezliği 
ve multiple konjenital anomalileri bulunan hasta izleminin 3. 
gününde exitus oldu. Kromozom analizi sonucunda 47, XX,+13 
(Patau sendromu) tespit edildi.

Sonuç: Trizomi 13 birçok konjenital anomali ile seyreden 
kromozomal bir bozukluktur. Bildiğimiz kadarı ile trizomi 13’de 
genitoüriner malformasyonlar bildirilmiş olmasına rağmen, mesa-
ne ekstrofisi bildirilmediğinden bu vaka sunuldu.
Anahtar Kelimeler: Trizomi 13, yenidoğan, mesane ekstrofisi

Şekil 1. Trizomi 13
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Şekil 1. Olgunun ikinci kas biyopsisi

PS325

WALKER-WARBURG SENDROMU OLGU SUNUMU

 Selma Aktaş1,  Kürşat Aydın1,  Nil Tokgöz1,  Esra Önal2

1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Giriş: Walker-Warburg Sendromu (WWS) göz, beyin bul-
guları, konjenital muskuler distrofi ve çok yüksek kreatinin 
fosfokinaz düzeyi ile karakterize, otozomal resesif geçiş gösteren 
lethal seyreden bir hastalıktır. MRda karekteristik olarak pons 
hipoplazisi ve pons-mezensefalon bileşke yerinde dirseklenme 
saptanır. Burada yenidoğan döneminde tanı alan WWS olgusu 
sunulacaktır.

Olgu: 34 yaşındaki annenin 6. gebeliğinden 4. yaşayan olarak 
doğum eyleminin başlaması nedeniyle 37. gebelik haftasında 
sezeryan ile 2570 gr ağırlığında, APGAR 7-9 olarak doğan bebe-
ğin intrauterin 24. haftadan itibaren bilinen hidrosefali tanısı 
mevcut idi. Hasta doğum sonrası servisimize yatırıldı. Fizik mua-
yene bulguları: tartı:2570 gr (25-50 p), boy:46 cm (25-50 p), baş 
çevresi: 37,5 cm [>90 p], aksiyel hipotonisite mevcut, yenidoğan 
refleksleri alınamadı, ön ve arka fontanel geniş açık, sagittal sutur 
açık, göz muayenesinde bilateral korneal opasite mevcut idi. 
Özgeçmişinde akraba evliliği (anne ve baba teyze çocukları], 1 
abortus, 1 tane hidrosefali nedeniyle tahliye edilen bebek öyküsü 
vardı. Bebeğe servise gelir gelmez çekilen transfontanel USG 4. 
ventrikül belirgin,3. ve lateral ventrikül dilate ve serebral paren-
kim incelmiş olarak rapor edildi. Aynı gün çekilen bilgisayarlı 
tomografi transfontanel USG ile uyumlu idi. Hastaya ek anomali 
birlikteliği açısından yapılan abdominal USG normal idi, ekokar-
diyografide sekundum ASD, ince PDA ve sol periferik pulmoner 
stenoz tespit edildi. Kromozom analizi 46,XX olarak rapor 
edildi. Hastaya 6. gününde hidrosefalisi nedeni ile şant takıldı. 
Oftalmolojik muayenesinde katarakt ve buftalmus, göz USG’de 
glokom tanısı koyuldu. Doğum sonrası 9. günde MR ‘da 4. vent-
rikülde dilatasyon, triventriküler hidrosefali, cerebellar (özellikle 
vermis) ve pontin hipoplazi, mezensefalon-pons bileşke yerinde 
dirseklenme, cerebellar kistler, lizensefali tespit edildi. Hastaya 
hidrosefali, göz bulguları, hipotonisite ve tipik MR bulguları ile 

PS324

SENTRONÜKLEER MYOPATİ TANILI OLGU SUNUMU

 Sema Tanrıverdi1,  Özgün Uygur1,  Gülden Diniz2,  Demet Terek3,  Deniz Gönülal1, 
 Özge Altun Köroğlu1,  Mehmet Yalaz1,  Nilgün Kültürsay1

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim 

Dalı, İzmir
2Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İzmir
3Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Neonatoloji Kliniği, İzmir

Giriş: Sentronükleer myopati, kas biyopsisinde liflerde santral 
yerleşimli nukleusların sıklığı ile karakterize genetik bir hastalıktır. 
Görülme sıklığı 100000 canlı doğumda 6’ dır. Klinik bulguları 
değişkendir, yenidoğan döneminde ağır hipotonisiteden erişkin 
veya çocukluk döneminde ekstraokuler kas güçsüzlüğüne kadar 
değişen klinik bulgularla karşımıza çıkar. 

Sentronükleer myopatinin X’e bağlı resesif, otozomal domi-
nat ve otozomal resesif olmak üzere üç tipi vardır. X’e bağlı 
resesif tipi, en sık ve en ağır tipidir ve sıklıkla erkeklerde görülür. 
Hipotonisite, kas güçsüzlüğü ve solunum yetmezliği bulguları var-
dır. Kas enzimlerinin normal veya hafif yüksek olması, EMG’de 
myopatik değişiklikler, kas biyopsisi bulguları ve yapılabilirse 
genelik analiz ile tanısı konur. X’e bağlı resesif tipinde miyotubu-
larin proteinini kodlayan Xq28 kromozom lokusundaki MTM1 
geninde mutasyonlar vardır.

Olgu: Başka bir ilde 29 yaşında sağlıklı anneden 38. haf-
tada NspD ile 2500 gr doğan erkek bebek şüpheli asfiksi ve 
solunum sıkıntısı nedeniyle 23 gün mekanik ventilatörde izlen-
miş. Hipoksik İskemik Ensefalopati ve Konjenital Hipotonisite 
nedeniyle kliniğimize sevk edilen olgu yenidoğan yoğun bakım 
ünitesine yatırıldı. Genel durumu kötü ve entübe olan hastanın 
nörolojik bakısında myopatik yüz görünümü, hipotonisite, kurba-
ğa pozisyonunda yatış, bilateral kalça ekleminde tam abdüksiyon 
ve fleksiyon mevcuttu. Ayrıca derin tendon refleksleri alınamadı. 
Haricen erkek olan hastanın testisleri palpe edilemedi. CK ve 
CKMB değerleri normal sınırlardaydı. Kranial MR’ı normal 
olarak değerlendirildi. Doğumda asfiksi şüphesi olan olguya 
çekilen EEG’de paroksismal bozukluk dışında patolojik bulgu 
saptanmadı. Konjenital hipotonisitesi nedeniyle yaşamının 1. 
ayında yapılan EMG’si ve kas biyopsisi normaldi. Asetil kolin 
reseptör antikoru negatif saptandı. Metabolik tarama testleri 
olağandı. Hipotonisitesi devam eden ve solunum yetmezliği nede-
niyle mekanik ventilatör desteğinde izlenen hastaya yaşamının 8. 
ayında trakeostomi yapıldı. Bu dönemde kas biyopsisi tekrarlandı 
ve santral yerleşimli nükleus sayısında %50 kadar artış saptandı; 
sentronükleer myopati ile uyumlu bulundu.

Sonuç: Sentronükleer myopati, kalıtsal konjenital bir kas has-
talığıdır. Antenatal dönemde fetal hareket azlığı, polihidramnioz 
bulguları da öyküde bildirilebilmektedir. Bu bulgularda dolayı 
doğumda asfiksi olabilmektedir Kas biyopsisinde santral yerle-
şimli nukleuslar görülür. Fetal dönemde nukleus santral yerleşimli 
iken doğumda çoğunluğu periferal yerleşimlidir. Bu nedenle erken 
yapılan kas biyopsileri etyoloji ve patogenezi yansıtmayabilir. 
Sonuç olarak hipotonik bebek ayırıcı tanısında özellikle yenido-
ğan döneminde kas biyopsisi planlanan bebeklerde kas biyopsisi 
normal olsa bile yaşamının ileri döneminde tekrarlanmalı veya 
yenidoğan döneminden sonra kas biyopsisi yapılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Kas biyopsisi, konjenital hipotoni, santral nükleus, solunum 
yetmezliği
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nadir bir sendrom olan “8p11.2 delesyon sendromu” ile birlikteliği-
nin bu duruma yol açmış olabileceğini düşündürmüştür. Olgunun 
ailenin ilk çocuğu olması EEC sendromunun OD geçişli olması 
nedeniyle ailenin genetik olarak incelenmesi planlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, Ektrodaktili, Ektodermal Displazi

PS327

DİRENÇLİ KONVÜLZİYON AYRICI TANISINDA 

HİPEREKPLEKSİA

 Murat Konak1,  Nuriye Tarakçı1,  Rahmi Örs1,  Hüseyin Çaksen2

1Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Neonatoloji Bilim Dalı
2Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Pediatrik Nöroloji Bilim Dalı

Yenidoğan döneminde nöbetle sık karşılaşılır. Ancak kon-
vülsiyon olduğu düşünülen bulgunun gerçek bir epileptik nöbet 
olup olmadığı konusunda emin olmak gerekir. Çünkü nöbetle 
karışabilen ve bu nedenle gereksiz tanı ve tedavi uygulanmasına 
yol açan pek çok fizyolojik veya patolojik durum bulunmaktadır. 
Bunlar uyku miyoklonileri, benign miyokloniler, distonik ataklar, 
GÖR atakları, spasmus nutans, jitterines ve hiperekpleksia (HE) 
süt çocukluğu ve yenidoğan döneminde konvülsiyonlarla karışan 
durumlardandır. HE ani dokunma, işitsel, görsel uyarıya tonik 
spazm ve aşırı irkilme cevabı olarak yanıt verilmesi ile karakterize, 
nadir bir hastalıktır. Burada dirençli nöbet etyolojisi nedeniyle 
kliniğimize yönlendirilen ve HE düşünülen bir olgu sunulmuştur. 

Olgu: 35 yaşındaki annenin 5. gebeliğinden 4. yaşayan olarak 
NSVY ile miadında 3250 gr olarak doğan hastanın postnatal 2. 
saatte solunum sıkıntısının olması üzerine yenidoğan ünitesine 
yatırıldığı izlemde yapılan müdahale esnasında dirençli özellikle 
alt ekstremitede olmak üzere atma ve sıçrama tarzında nöbetinin 
olması nedeniyle kliniğimize yönlendirilmiş. Anamnezinde annesi-
nin epilepsi hastası olduğu ve gebelik boyunca valproik asit kullan-
ması dışında özellik yoktu. Muayenede kulak ve sırtında kıllanma 
artışı dışında patoloji tespit edilmedi. Dış merkezde sepsise yönelik 
başlanan tedavilerine devam edildi ancak nöbetlerinin izlenmesi 
açısından antiepileptik tedavileri kesildi. Nöbet etyolojisi açısından 
yapılan biyokimyasal ve metabolik taramalarında ve EEG–beyin 
MRI’ında özellik yoktu. İzlemde hastaya yapılan bir girişim esnasın-
da sadece ekstemitelerinde gözlenen miyoklonik kasılmalar izlendi 
ve uyarı ile tekrarladığı gözlendi. Ek problemi olmayan ve antibi-
yoterapisi tamamlanan hasta kontrole gelmek üzere taburcu edildi. 

Tartışma: HE etiyolojisi beyinde inhibitor nörotransmitter 
olan glisinin özellikle beyin sapında etkisini gösterememesidir. 
Kalıtsal ya da sporadik olabilir. Kalıtsal vakaların çoğu otozomal 
dominanttır. Bizim olgumuzunda annesinin önceleri bayılma tar-
zında olan ancak ilaç tedavisiyle bayılma olmadan sıçramalarının 
olduğu öğrenildi. Seyrek de olsa beyin sapını etkileyen ensefalit, 
tümör, enflamasyon, disgenezi gibi nedenler bu tabloya yol açabilir. 
Bebeklerde doğumdan kısa süre sonra sesli gürültüler ve beslenme, 
elbiselerini değiştirme, kucaklama tonik postüre neden olan yoğun 
sıçramalar oluşturabilir. Sıçramalar tüm vücudu tutar. Başlangıçta 
birkaç dakikada sonlanır, takiben jeneralize rijiditenin daha uzun 
süreli tonik fazı oluşur. Tonus artışı ve jeneralize katılık ve refleks 
artışı ilk motor gelişim basamaklarında gecikme ile birlikte ilk bir yıl 
içinde normale döner. Yenidoğan döneminde klonazepam ile erken 
tedavi gerekebilir. Nöbet etyolojisinde bu tarz benign patoljilerin 
akılda tutulması hastalara gereksiz tedaviyi azaltacaktır.
Anahtar Kelimeler: Hiperekpleksia, nöbet, yenidoğan

WWS tanısı koyuldu. İzlemde alt solunum yolu enfeksiyonları ile 
üç kere hastaneye yatan hasta 9 aylıkken kaybedildi.

Yorum: Hidrosefali saptanan yenidoğanlarda göz muayenesi 
ayrıntılı yapılmalı, MR görüntüleri dikkatli değerlendirilmeli ve 
akraba evliliğinin sık olduğu ülkemizde otozomal resesif geçiş 
gösteren WWS akılda tutulmalıdır, tanısı doğrulanan olguların 
ebeveynleri genetik danışmanlık açısından yönlendirilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Walker-Warburg Sendromu, MR (magnetik rezonans) 
görüntüleri

PS326

EKTRODAKTİLİ, EKTODERMAL DİSPLAZİ VE YARIK 

DAMAK–DUDAK SENDROMU İLE BİRLİKTE 8P11.2 

DELESYON SENDROMLU BİR YENİDOĞAN OLGU 

SUNUMU

 Ülfet Vatansever Özbek1,  Betül Acunaş1,  Hakan Gürkan2,  Rıdvan Duran1,  Fırat Sarı1

1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan 

Bilim Dalı, Edirne
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbı Genetik Anabilim Dalı, Edirne

Giriş: Transkripsiyon faktör geni p63 deki heterozigot mutas-
yonlar, ektodermal displazi, orofasyal “clefting” ve ekstremite mal-
formasyonlarının başlıca özelliklerini oluşturduğu birçok send-
romun nedenidir. Bu özelliklerin farklı kombinasyonları 5 farklı 
sendrom şeklinde ortaya çıkmakta olup bunların arasında en sık 
görüleni ektrodaktili, ektodermal displazi ve yarık dudak/damak 
sendromu (EEC) dur. EEC sendromu tanısı konulan array-CGH 
analizinde 8p11.22 kromozomal bölgesinde delesyon saptanan 
bir yenidoğan olgusu sunularak bu nadir durumun kaynaklar 
ışığında gözden geçirilmesi amaçlanmıştır.

Olgu: Antenatal izlemi dış merkezde yapılan, 2li ve 3lü 
tarama testi olmayan, 30 yaşındaki sigara içen ve enfekte gebe, 
polihidramnios ve doğum eyleminin başlaması nedeniyle refere 
edildi. 38 haftalık 3330 gr ağırlığındaki cinsiyeti belirsiz bebek 
doğumda ileri canlandırma gerektirdi, Apgar skorları 3/7 olarak 
kaydedildi. Entübe durumda, pozitif basınçlı ventilasyon uygu-
lanarak Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’ne alınan olgunun fizik 
bakısında subkostal-interkostal çekilmeler, burun kanadı solunu-
munun yanısıra, mikro-retrognati, kısmi damak yarığı, deforme 
ve düşük kulak, mikropenis, kriptorşidizm, yarık el ve ayaklarının 
(istakoz pençesi) olduğu gözlendi. Hastanın göz muayenesinde 
bilateral kolobom saptandı. Kulak muayenesinde her iki kulak 
işitme testinden geçti. Batın USG’nin normal olduğu, ekokardi-
yografide ASD varlığı rapor edildi. Bu bulgularla ön planda EEC 
sendromu düşünüldü ve genetik konsültasyon istendi. Yapılan 
kromozom analizinde kromozom yapısının 46,XY olduğu, array-
CGH analizinde 8p11.22 kromozomal bölgesinde 128.876 bp 
mikrodelesyonu, Tp63 tüm gen DNA dizi analizi sonucunda 
mRNA’ya transkribe olan dördüncü kodlayıcı (4. Ekson) gen böl-
gesinde amino asit substitusyonuna (p.Gly173Val) neden olduğu 
öngörülen c.518 G>T missense mutasyonu (rs113993965) hete-
rozigot mutant saptandı. Ekstübasyonu defalarca denenmesine 
rağmen başarılamayan, bronkoskopide larengotrakeomalasi dışın-
da patoloji saptanmayan hastaya trakeostomi açılması gerekti. 
Hasta yatışının 90. gününde kaybedildi. 

Sonuç: EEC sendromunda gözlenmeyen solunum probleminin 
ön planda olduğu bu olguda array-CGH analizinde 8p11.22 kro-
mozomal bölgesinde delesyon saptanması Orphanet veri tabanında 
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Komplikasyonları arasında hepatik laserasyon, kardiyak tampo-
nad, enfeksiyon, tromboz ve emboli bulunur. Burada umbilikal 
ven kateterizasyonu sonrası intestinal perforasyon gelişen bir 
yenidoğan olgusu nadir olması nedeniyle sunuldu. 

Olgu: 28 yaşında anneden invitro fertilizasyon sonrası 29. 
gestasyon haftasında doğan ikiz eşi bebek, solunum sıkıntısı 
nedeni ile entübe edilerek yenidoğan yoğun bakım ünitesine 
yatırıldı. Doğum tartısı:1740gr (50-75.p), baş çevresi:30cm (25-
50.p), boyu:38cm (50.p) 1.dakika apgarı 4, 5.dakika apgarı 8 
idi. Hastaya yaşamının 1.saatinde umbilikal ven kateteri takıldı, 
grafide kateter diyafragma hizasında görüntülendi. Yaşamının 
24.saatinde anne sütü ile minimal enteral beslenme başlanan has-
tanın rezidüleri olması üzerine beslenmesi kesilerek rezidü taki-
bine alındı. Hastanın sepsis değerlendirmesinde patoloji yoktu. 
Postnatal 30.saatinde batın distansiyonu gelişmesi nedeniyle çeki-
len direk batın grafisinde yaygın gaz distansiyonu dışında patoloji 
saptanmadı. Ancak hastanın takibi sırasında batın distansiyonun 
artması üzerine 42. saatinde ayakta batın grafisi çekildi. Yaygın 
diyafragma altı hava saptandığı için hasta acil operasyona alındı. 
Operasyonda distal ileumda antimezenterik yüzde 1x1 cm boyut-
larında 2 adet yan yana perfore alan saptandı. Ancak intestinal 
iskemiye ait bulgu gözlenmedi. Bunun umbilikal ven kateterizas-
yonuna sekonder geliştiği düşünüldü. Rezeksiyon ve anastomoz 
yapıldı. Hastanın postop döneminde herhangi bir sorunu olmadı 
ve yaşamının 51. gününde oda havasında anne göğsünden beslenir 
şekilde taburcu edildi.

Sonuç: İntestinal perforasyon preterm yenidoğanlarda genel-
likle nekrotizan enterokolite bağlı gelişen bir komplikasyondur. 
Ancak, umbilikal ven kateterizasyonunun nadir de olsa etiyolojide 
rol oynayabileceği akılda bulundurulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: umbilikal ven kateterizasyonu, ileal perforasyon, yenidoğan

Şekil 1. Olgunun ayakta direkt batın grafisinde diyafragma altında belirgin hava 
görülmektedir.

PS328

KONJENİTAL SEREBELLAR HİPOPLAZİ

 Nuriye Tarakçı1,  Murat Konak1,  Okan Çağlayan2,  Murat Günel2,  Rahmi Örs1

1Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Neonatoloji Bilim Dalı, Konya
2Yale Üniversitesi, Nöroşirürji Bilim Dalı,New Haven

Giriş: Serebellar disgenezilerin yenidoğan döneminde 
ölüme neden olabilen total aplaziden, asemptomatik orta dere-
cede hipoplaziye kadar değişebilen geniş bir spektrumu var-
dır. Etiyopatogenezi tam olarak bilinmemektedir. İntrauterin 
dönemde geçirilen enfeksiyon, serebellar arterin hipoplazisi ya da 
aplazisinin neden olabileceği de öne sürülmüştür. Aynı zamanda 
otozomal ve X’e bağlı resesif genetik geçişler de bildirilmiştir. 
Konjenital serebellar hipoplazi tespit edilen, yaşayan kardeşi 
olmayan ve genetik analizini çalıştığımız bir olguyu burada 
sunduk. 

Olgu: Otuzbir yaşındaki annenin G5P3 C/S ile 37 haftalık 
iken 2500gr olarak doğan bebeği solunum sıkıntısı ve emmeme 
şikayeti ile kliniğimize yatırıldı. Özgeçmişinde özellik olmayan 
hastanın soygeçmişinde iki düşük, 2 kardeşi de 7 aylık ve 2.5 yaşın-
da iken serebellar hipoplazi nedeni ile eksitus olmuştu. Akrabalık 
öyküsü yoktu. Fizik muayenesinde belirgin hipotonisi dışında 
özellik yoktu. Biyokimyasal testler ile metabolik taraması normal 
olan hastanın beyin MR görüntülemesinde beyin sapı ve serebel-
lum hipoplazik, miyelinizasyonda gecikme, korpus kallozum dis-
genezisi, serebral atrofi saptandı. Ailenin yaşayan hiç çocuğunun 
olmaması ve iki kardeşinin benzer sorunlarla kaybedilmesi üzerine 
genetik araştırma için hasta ve ailesinden kan örnekleri alınarak 
taburcu edildi. Hastanın kan örnekleri halen genetik analiz aşa-
masında devam etmektedir.

Tartışma: Serebellar disgeneziler otozomal veya X resesif 
olup genetik olarak heterojendir. X kromozomu üzerinde gen 
mutasyonu veya genomik dengesizlik sonucu oluşabilmektedir. 
Hastalıkla ilişkili en az 15 gen bulunmaktadır. Serebellar disgenezi 
izole veya diğer beyin malformasyonları yada multiorgan tutulu-
mu ile birlikte olabilir. Serebellar hipoplazinin korpus kallosum 
yokluğu gibi yapısal beyin anomalilari, komminikan hidrosefali, 
çeşitli iç organ anomalileri, fasial dismorfizm,psikomotor gelişme 
geriliği ve konjenital hipotiroidizm ile birlikte olabileceği de bildi-
rilmiştir. Hastamızda olduğu gibi bu tür hastaların genetik analizi 
önemli olup ailelerin ilerde doğacak çocuklara hastalığın geçişi 
hakkında bilgilendirilmeleri konusunda önemli katkısı olması 
açısından önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Konjenital serebellar hipoplazi, yenidoğan

PS329

UMBİLİKAL VEN KATETERİZASYONU SONRASI 

GELİŞEN İLEAL PERFORASYON: OLGU SUNUMU

 Nazlı Dilay Gültekin1,  Ahmet Alptekin2,  Leyla Bilgin1,  Özgül Salihoğlu1, 
 Sami Hatipoğlu1

1Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, 

YYBÜ, İstanbul
2Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, İstanbul

Umbilikal venöz kateterizasyon preterm yenidoğanlarda 
parenteral beslenme, ilaç uygulamaları ve kan ürünleri veri-
lebilmesini sağlayan yenidoğan ünitesi rutinlerindendir. 
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Şekil 1. Subglottik bölgedeki kitlenin fiberoptik laringoskop ile görüntüsü

PS332

NADİR GÖRÜLEN KONJENİTAL RABDOİD TÜMÖR

 Hülya Halis1,  Levent Korkmaz1,  Şeyma Memur1,  Osman Baştuğ1, 
 Mustafa Armut1,  Fatma Türkan Mutlu2,  Mehmet Akif Özdemir2, 
 Mehmet Adnan Öztürk1

1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalı, Yenidoğan Bilim Dalı - Kayseri
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı - Kayseri

Giriş: Malign rabdoid tümör ilk defa 1978 yılında böbreğin 
Wilms tümörünün bir varyantı olarak tanımlanmıştır. Daha sonra 
rabdoid tümörler karaciğer, yumuşak doku ve SSS dahil olmak 
üzere birçok dokuda rapor edilmiştir. Bu tümör çocukluk çağının 
en malign tümörlerinden biri ve çok nadir görülür. Burada ekstra 
renal malign rabdoid tümörlü bir olgu sunulmuştur.

Olgu: 22 yaşındaki annenin birinci gebeliğinden 2900gr 
doğan hasta sarılık nedeniyle başvurduğu sağlık merkezinde bacak 
ve karında şişliği fark edilip batın USG yapılarak hepatoblastom 
ön tanısı ile fakültemize sevk edilmiş. Genel durum iyi, aktif 
hareketli olan olgunun topuklara kadar ikteri mevcutu, batın 
distandü, karaciğer kot altı 4-5 cm ve batın sağ üst kadranda kara-
ciğer alanına uyan bölgede sınırları ayırt edilemeyen 3x3 cm`lik 
düzgün sınırlı kitle, sol labium majusta 0,3x0,3 cm, sol uyluk 
distal posteriorda 1,5x1,5cm sert fikse eritemli kitle palpe edildi. 
Biyoimyasal tetkiklerinde α-feto protein 69620,3 ng/ml ölçüldü. 
Merkezimizde yapılan batın ve yüzeyel doku USG’de karaciğer 
sağ lobda segment 8-4-5 de lokalize heterojen hiperekoik ağırlıklı 
olarak solid tek 5x4x,5 cm ölçüsünde kitle lezyonu olarak bildi-
rildi. Kitle içerisinde doppler bakıda yer yer akım izlenmektedir. 
Kitle ana ve sağ portal vene komşudur. Ancak portal ven içerisinde 
trombüs izlenmemiştir. Sol uyluk distal posterior kesimde cilt altı 
yerleşimli 8.5x6 mm ölçüsünde lobüle konturlu hipoekoik santralı 
ekojen solid yer kaplayıcı oluşum olarak rapor edildi. Hastanın 
kontrol α-feto protein 24836,2 ng/ml gelmesi üzerine hepatob-
lastom öntanısından uzaklaşılarak, karaciğer ve sol uyluktaki kit-
lenin aynı doku olup olmadığını değerlendirmek için eş zamanlı 
karaciğer kitle ince iğne aspirasyon biyopsisi ve yumuşak doku 
eksizyonu yapıldı. Her iki biyopsi sonucu malign rabdoid tümör 
olarak raporlandı. Hasta pediatrik hematoloji-onkoloji departma-
nı ile konsulte edilerek kemoterapi başlanmak üzere devir edildi.

Tartışma: Yenidoğan döneminde nadir görülmekle birlikte 
en maling tümörlerden birisidir. İlk kez 1978 yılında böbreğin 
Wilms tümorunun bir varyantı olarak tanımlanmıştır. Daha sonra 
rabdoid tümörler karaciğer, yumuşak doku ve SSS dahil olmak 
üzere birçok dokuda rapor edilmiştir. Rabdoid terimi ışık mikros-
kopu altında rabdomyosarkom ile benzerlik göstermesi nedeniyle 
kullanılmaktadır. Patogenezi ve hücre kökeni bilinmemekle birlik-
te sitogenetik çalışmalar rabdoid tümorler için 22q.11.1. konum-
daki delesyonlardan bağımsız bir genetik temel olduğu ileri sürül-
müştür. Son zamanlardaki araştırmalar malign rabdoid tümor 
ile böbreğin rabdoid tümorünün aynı olup olmadığı yönünde 
yoğunlaşmıştır. Yerleşim yerinden bağımsız olarak, tüm rabdoid 
tümörler, son derece agresif ve kötü prognoza sahiptir.İki yaşın-
dan daha küçük çocuklarda sık görülür ve mortalitesi yüksektir. 
Tedavide kemoterapi, cerrahi ve radyoterapi kullanılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Konjenital Rabdoid Tümör, Yenidoğan

PS331

SOLUNUM SIKINTISI OLAN AFONİK BİR 

YENİDOĞANDA LARİNGEAL HAMARTOM

 Dilek Sarici1,  Fatih Mehmet Kışlal1,  Feryal Karahan1,  Baran Acar2,  Deniz Yıldız1, 
 Gülçin Şimşek3

1Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara
2Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, 

Ankara
3Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Anabilim Dalı, Ankara

Giriş: Hamartom olgunlaşmış doku hücrelerinin odak nokta-
larında, normaldeki doku yapısından farklı olarak fazla büyümesi 
sonucu görülen bir gelişim bozukluğudur. Özellikle karın böl-
gesi ve akciğer olmakla birlikte baş, boyun ve larinks bölgesinde 
hamartom görülmesi enderdir. Laringeal hamartom larinksin 
nedir görülen konjenital malformasyonudur. Burada solunum 
sıkıntısı ve afoni nedeniyle değerlendirilen ve yenidoğan döne-
minde laringeal hamartom tanısı alan bir olgu sunuldu.

Olgu: 40 yaşındaki annenin 5. gebeliğinden 1. yaşayan ola-
rak sezaryen ile 3430 gram doğan kız bebek, afoni ve solunum 
sıkıntısı nedeniyle yenidoğan yoğun bakım ünitesine yatırıldı. 
Öyküsünde annenin gestasyonel diyabet nedeni ile insülin kullan-
dığı öğrenildi. Muayenesinde dispne, takipne, subkostal retraksi-
yon saptandı ve ağlarken sesinin çıkmadığı fark edildi. Hastanın 
laboratuvar tetkikleri normal idi. Laringoskop ile bakıldığında 
vokal kordlarda ödem ve kordların üst kısmında düzgün sınırlı 
kitle görüldü. Solunum sıkıntısı olan hasta mekanik ventilatörde 
izlendi. Fiberoptik laringoskop ile yapılan görüntülemede (Şekil-
1) subglottik bölgede tespit edilen kitle postnatal 5. gününde 
opere edildi. Kitlenin biyopsi sonucu hamartom olarak bildirildi. 
Operasyon sonrasında solunum sıkıntısı gerileyen hasta taburcu 
edildi. 

Sonuç: Laringeal hamartom yenidoğan döneminde hava 
yolarının tıkanması sonucu solunum sıkıntısı, stridor, siyanoz, ses 
değişiklikleri ile ortaya çıkabilir. Tedavi kitlenin eksizyonudur. Biz 
burada yenidoğanlarda solunum sıkıntısı yapan nedenler arasında 
ses kısıklığı da yapabilen nadir bir neden olan laringeal hamarto-
mun da unutulmaması gerektiği vurgulamak istedik.
Anahtar Kelimeler: yenidoğan, solunum sıkıntısı, laringeal hamartom
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ciddi solunum sıkıntısı olan bebeklerde uygun görüntüleme yön-
temlerinin yerinde kullanılmasının önemini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: yenidoğan, konjenital lober anfizem

PS334

NONİMMÜN HİDROPS FETALİSİN NADİR SEBEBİ: 

POSTERİOR ÜRETRAL VALV

 Nuriye Tarakçı,  Murat Konak,  Rahmi Örs
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Neonatoloji Bilim Dalı, Konya

Giriş: Nonimmun hidrops fetalis (NHF) visseral kavitelere 
ve yumuşak dokuya seröz yapıda sıvının anormal birikmesi ile 
karakterize fatal bir klinik tablodur. Bu duruma kardiyovasküler 
hastalıklar, kromozomal bozukluklar, enfeksiyonlar, metabolik 
bozukluklar,tümörler ve hematolojik problemler sebep olabilir. 
Genitoüriner sistem malformasyonlarının da nadiren hidrops 
fetalise neden olduğu bilinmektedir. NHF tablosu ile gözüken ve 
etyolojisinde posterior üretral valv (PUV) tespit edilen hastamızı 
sunduk.

Olgu: Antenatal dönemde hidrops tespit edilen 24 yaşındaki 
annenin G3P3 C/S ile 35 haftalık iken 2000gr olarak doğan erkek 
bebeği solunum sıkıntısı, batında assit ve boyunda kitle nedeni 
ile kliniğe yatırıldı. Anne baba arasında akrabalık yoktu. Vücut 
ağırlığı; 2000gr (25p), Baş Çevresi: 27.5cm (<3p) ölçüldü. Genel 
durum kötü, solunum güçlüğü bulguları olan hastanın sol servikal 
bölgede 3x4cm çapında yumuşak doku şişliği, batında yaygın dis-
tansiyon, skrotum ödemli ve alt ekstremitede gode bırakan ödemi 
mevcuttu. Anne ve bebek kan grubu 0 Rh (+), Direk coombs (-), 
Hb: 17.8gr/dl, Hkt: 46.5, BK: 15400/mm3, trombosit: 190000/
mm3, BUN: 15.5 mg/dl, kreatin: 0.58 mg/dl, Na: 139mg/dl, K: 
5mg/dl, Ca: 8.9mg/dl P: 6.4mg/dl, SGOT: 37 IU, SGPT: 6 IU, 
albumin: 3.1, f T4: 1.07, TSH: 4.05, TORCH: (-), Viral panel-
leri (-), EKO: ASD, Batın USG: böbrek toplayıcı sistemleri ile 
üreterde bilateral dilatasyon, batın ve skrotumda yaygın sıvı artışı 
tespit edildi. Boyun USG de cilt altında fokal kistik lezyonlar 
saptandı. Solunum desteği ile antibiyotik profilaksisine alınan 
hastanın idrar çıkışının olmaması ve PUV düşünülmesi üzerine 
idrar sondası takıldı. Takiplerinde batın ve skrotumdaki asit, pre-
tibial ödem ile sol servikaldeki kitle görünümü kayboldu. Genel 
durumu stabilize olan hastaya çekilen voiding sistouretrografide 
bilateral grade 3 reflü tespit edildi. PUV olan hasta elektif şart-
larda opere olmak üzere profilaktik antibiyotik tedavisi ve idrar 
sondası takılı kalması önerisiyle taburcu edildi. 

Yorum: Nonimmun hidrops fetalis fetal vücut kaviteleri ve 
ekstravasküler alanlara aşırı sıvı birikimini gösterir. NHF kendi 
başına bir tanı olmamakla birlikte bir semptomdur ve çeşitli 
hastalıkların son dönemini temsil eder. Literatürde etyolojide az 
sayıda genitoüriner patoloji bildirilmiş olup, ayırıcı tanıda NHF 
etyolojisinde PUV da düşünülmelidir.
Anahtar Kelimeler: hidrops, vezikoüretral valv, yenidoğan

PS333

KONJENİTAL LOBER AMFİZEM: OLGU SUNUMU

 Nuriye Tarakçı1,  Murat Konak1,  Sevgi Pekcan2,  Tamer Altınok3,  Kemal Ödev4, 
 Rahmi Örs1

1Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

Neonatoloji Bilim Dalı, Konya
2Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Göğüs 

Hastalıkları Bilim Dalı, Konya
3Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Konya
4Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Konya

Giriş: Konjenital lober amfizem (KLA) 1:20000 ila 1: 30000 
doğumda görülen akciğerin nadir konjenital anomalisidir. Akut 
solunum yetmezliğinden tekrarlayan enfeksiyon ve takipne atak-
larına kadar değişen klinik ile ortaya çıkabileceği gibi asemptoma-
tik de olabilir. Biz kliniğimize konjenital pnömoni, atelektazi ve 
primer pulmoner hipoplazi ön tanısı ile sevk edilen KLA ‘lı bir 
olguyu sunduk.

Olgu: 19 günlük kız hasta pnömoni, hipoplazik akciğer ön 
tanısı ile kliniğimize sevk edildi. 30 y G3P3 anneden C/S ile 3750 
gr doğan term bebek 13 günlük iken morarma şikayeti ile sağlık 
kuruluşuna başvurmuş. Atelektazi ve pnömoni ön tanıları ile teda-
vi edilen hastanın genel durumunda düzelme olmaması üzerine 
primer pulmoner hipoplazi ön tanısı ile kliniğimize sevk edildi. 
Fizik muayenede; genel durum kötü VA:3650 gr, ateş: 36.80C, 
Nabız:148/dk, SS:76/dk, O2 sat:%90 idi. Dispne dışında pato-
lojiye saptanmadı. Laboratuar incelemesinde özellik yoktu. USG 
de mesane komşuluğunda kistik lezyon gözlendi. EKO normaldi. 
PA AC grafisinde sol akciğer sağa deviye ve sol üst lobda belirgin 
havalanma artışı izlendi. Tekrarlanan AC grafisinde shiftin artma-
sı üzerine toraks CT çekildi. Toraks CT’de KLA, basıya sekonder 
pulmoner hipoplazi ve infiltratif alanlar saptandı. Solunum sıkın-
tısı artan hastaya selektif endobronşial entübasyon uygulandı. 
Sağ akciğer hipoplazik olması üzerine pulmoner damarlanmayı 
görmek için MR anjiografi çekildi. Sağ akciğer vaskülarizasyonu 
normal bulunarak sol lobektomi uygulandı. Postoperatif dönem-
de her iki akciğer havalanması iyi, solunum sayısı 46/dk, oksijen 
saturasyonu %96, beslenmesi ve kilo artışı iyi olan hasta taburcu 
edildi.

Sonuç: Nadir görülen KLA genellikle tek taraflı olup sıklıkla 
sol üst lobu (%42) tutar, sağ orta lob %35 oranında etkilenir 
fakat herhangi bir akciğer lobu da tutulabilir. Vakaların %12-
14’ünde konjenital kalp hastalıkları, vasküler anomaliler, renal 
agenezi, renal kistler ve ekstremite anomalileri hastalığa eşlik 
edebilir. Hastaların çoğunda amfizematöz lobun genişlemesi 
ile hayatın ilk günlerinde hafif solunum sıkıntısı ortaya çıkar 
ve çevre dokuya bası yenidoğan döneminde ilerleyici solunum 
yetmezliğine neden olur. Tanıda PA AC grafisi önemlidir, ancak 
kesin tanı BT ile konur. Ayırıcı tanıda pnömotoraks, pnömatosel, 
atelektazi, akciğer hipoplazisi, diyafragma hernisi ve konjenital 
kistik adenoid malformasyon düşünülmelidir. Özellikle akciğer 
hipoplazisinin dışlanması prognostik durumun belirlenmesi ve 
tedavisi açısından önem taşımaktadır. Olgumuzun ilk değerlen-
dirilmesinde primer pulmoner hipoplazi düşünülmüş ancak ileri 
değerlendirmede KLA tanısı konmuştur. Ek anomali açısından 
incelendiğinde mesane komşuluğunda kistik lezyon izlenmiştir. 
Akciğer hipoplazisinden MRI anjiografi kullanılarak ayırıcı tanısı 
yapılan hastamız lobektomi sonrası taburcu edilmiştir. Bu durum 
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PS336

SOL AYAK EKTRODAKTİLİ BERABERLİĞİNDE BİR 

TRİSOMİ 18 OLGUSU

 Fatih Mehmet Kışlal,  Osman Özdemir,  Adem Yasin Köksoy,  Dilek Sarıcı, 
 Mustafa Kılıç
S.B. Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Giriş: Trisomi 18 vakalarında ekstremite anomalileri sık 
görülür. Sık görülen ekstremite anomalileri arasında, üst-üste bin-
miş parmakla sıkışmış el, kısa dorsifleks haluks, ayak baş parmak 
hipoplasi veya yokluğu, ikinci ve üçüncü ayak parmak sindaktilisi 
sayılabilir.

Olgu: Bu vaka sunumunda, ayak parmaklarında sindaktili, 
aplazi ve hipoplazi, sol ayakta ektrodaktili ve belirgin dorsifleks 
haluks, üst-üste binmiş parmaklarla sıkışmış el ve genel hipertoni-
sitesi olan trisomi 18 tanısıyla bir yenidoğan sunulmuştur.

Tartışma: Literatürde, trisomi 18 tanısıyla ayakta ektrodaktili 
görülen sadece beş vaka rapor edilmiştir. Nadir görülen vaka, sol 
ayakta ektrodaktili bulgusuyla sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: ektrodaktili, trisomi 18

PS337

İNFANTİL MARFAN:OLGU SUNUMU

 Hüseyin Selim Asker1,  Hacer Y. Yapıcıoğlu1,  Ferda Özlü1, 
 Kurthan Mustafa Mert1,  Nazan Özbarlas2,  Zeliha Fırat1,  Melda Mercan1

1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi,Yenidoğan Bilim Dalı,Adana
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi,Kardioloji Bilim Dalı,Adana

Marfan Sendromu otozomal dominant geçen, iskelet sistemi, 
göz, kardiovasküler sistem, akciğer, deri, merkezi sinir sistemini 
tutan bir hastalıktır. Değişik klinik tablolar şeklinde kendini 
gösterdiği için, tüm tanı yöntemlerine rağmen kesin teşhiste prob-
lemler olabilir. Kardiak lezyonlar aort kökü genişlemesi, aort yet-
mezliği (AY), mitral kapak prolapsusu (MKP), mitral yetmezliği 
(MY), korda rüptürü, triküspit kapak prolapsusunu içerir.

31 yaşındaki sağ sağlıklı baba ile 28 yaşındaki sağ sağlıklı 
annenin 2. gebeliğinden 1. yaşayan olarak miadında 3000gr olarak 
Apgar 5 (1.Dk), 7 (5.Dk) olarak NSVY ile doğurtulan bebeğin 
fetal EKO incelemesinde konjenital kalp hastalığı teşhis edilmiş. 
Postnatal yapılan EKO incelemesinde displastik aort kapağı ve 
pulmoner kapak, çıkan ve transvers aortada anevrizmatik dila-
tasyon, ana pulmoner arterde anevrizma ve dilatasyon, apikal 
müsküler ventriküler septal defekt, PDA, hafif mitral darlık, 
orta pulmoner yetmezlik, 2-3. derece aort yetmezliği saptandı. 
Bilateral pulmoner venler normalden geniş izlendi. Toraks BT 
incelemesinde aorta pulmoner vaskuler anatominin bozulmuş, 
ana pulmoner arterin dilate görünümde, kalpte global genişleme-
nin mevcut olduğu ve basıya sekonder her iki akciğer sahasında 
atelektaziler bulunduğu rapor edildi. 

Olgunun hemodinamik dengesizliğe yol açtığı düşünülen 
PDA için ligasyon yapıldı. Ancak PDA ligasyonu sonrasında 
gelişen aort koarktasyonu nedeniyle aort koarktasyonunun düzel-
tilmesi ve aşırı pulmoner akımı azaltmak içinde pulmoner bant 
uygulaması yapıldı. Hastanın intraoperatif alınan pulmoner arter 
biopsisinde elastik liflerde kayıp ve dejenerasyon saptandı.

Bu bulgularla hastamızda infantil marfan düşünüldü. Marfan 
sendromunda genellikle aort tutulumu ön planda olmasına 

PS335

HİPERNATREMİ, HİPERKALSEMİ, FASİYAL PARALİZİ 

İLE ORTAYA ÇIKAN DİSTAL RENAL TUBULER ASİDOZ 

OLGUSU

 Murat Konak1,  Nuriye Tarakçı1,  Bülent Ataş2,  Rahmi Örs1

1Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Neonatoloji Bilim Dalı, Konya
2Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Pediatrik Nefroloji Bilim Dalı, Konya

Giriş: Distal renal tubuler asidoz(dRTA) renal tubuler defek-
te bağlı olarak dehidratasyon, kusma, büyüme geriliği ile ortaya 
çıkan, tedavi edilmezse elektrolit bozukluğu ve kronik böbrek 
yetmezliğine bağlı hayatı tehdit eden bir hastalıktır. Biz fasiyal 
paralizi, hiperkalsemi ve hipernatremi ile başvuran dRTA’lı bir 
olguyu sunduk. 

Olgu: Term 4250 gr olarak doğan yirmibeş günlük kız hasta 
emmede azalma, halsizlik, uykuya meyil, solunum düzensizliği 
şikayetleri ile kliniğimize başvurdu. Soygeçmişinde kardeşinin 
dRTA tanısı aldığı öğrenildi. Fizik muayenede genel durum kötü, 
VA: 3500 gr, SS:72/dk, Nb: 112/dk, cilt turgor tonusu azalmış, 
hipotonik, ağır dehidrate görünüm, kausmaull solunumu olan 
hastanın yenidoğan refleksleri alınamıyordu. Sağda santral fasial 
paralizisi gözlendi. Laboratuvarda BUN: 156 mg/dl, Cr: 0.66, 
Na: 172 mmol/l, K:1.8 mmol/l, Cl:134 mmol/l, Ca:15.8 mg/
dl, pH:7.2, PCO2:15.5 mm/Hg, HC03: 5.9 mmol/l idi. Anyon 
gap artmış bulundu. Ağır hipernatremik dehidratasyonu olan 
hastanın diyabet insipidus açısından yapılan testleri normaldi. 
Bikarbonat tedavisi ile asidozu düzelen hastaya uygun sıvı elektro-
lit verilerek elektrolit inbalansı normale döndü. Dehidratasyonu 
düzelen hastanın idrar pH’sının metabolik asidoza rağmen 6.5 
olduğu görüldü. Hidrasyonu ve hipernatremisi tedavi edildikten 
sonra plazma anyon gap değeri tekrar hesaplandı ve normal oldu-
ğu görüldü. Önceki artmış anyon gap değerinin hipernatremiye 
bağlı olduğu düşünüldü. İdrar anyon gap pozitif değerlerde olup 
dRTA destekliyordu. Hastanın yatışının 2. gününde fasiyal parali-
zisi düzeldi ve oral beslenmeye başladı. Hipokalemi ve bikarbonat 
açığı için kalinor ve sholl solusyonu başlanarak ayaktan takibe 
alındı. 

Tartışma: Distal RTA H+ iyon atılımının yetersizliğine bağlı 
hiperkloremik metabolik asidoz, hipokalemi, normal anyon gap, 
hiperkalsemi olmaksızın hiperkalsiüri ve hipositrarüriyle ilişkili 
nefrokalsinozis ile karakterizedir. Geç başvuran dRTA’lı hastalarda 
elektrolit imbalansına bağlı hayatı tehdit eden klinik tablolar orta-
ya çıkabilmektedir. Literatürde dRTA’lı hastalarda hipokaleminin 
semptomu olarak dehidratasyon, şok, aritmi, kusma, nadiren de 
periyodik paralizi ve diyabet insipidus ile ilişkili hipernatremi 
bildirilmiştir. Olgumuzda tespit edilen fasiyal paralizi hipokalemi 
ile ilişkili olup serum K seviyelerinin normale dönmesi ile düzeldi. 
Hipernatreminin ise DI için yapılan tetkiklerin normal olması 
üzerine ağır dehidratasyona bağlı olduğu düşünüldü. Nadir görü-
len diğer elektrolit bozukluğu olan hiperkalseminin ise immatur 
böbrek, metabolik asidoz sonucu kemikten kalsiyum rezolüsyonu 
sonucu olup asidoz ve dehidratasyonun düzelmesi ile normal 
değerlere ulaştı. Biz bu olgumuzla sadece hipopotaseminin değil 
aynı zamanda hayatı tehdit eden diğer elektrolit bozukluklarının 
da dRTA kliniğinde nadiren görülebileceğini vurgulamak istedik.
Anahtar Kelimeler: dRTA, fasiyal paralizi, hipernatremi
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Sonuç: Yenidoğan döneminde metabolik asidozun ve hiper-
kalseminin nadir bir nedeni de rta’dır. Böyle olgularda erken tanı 
ve uygun tedavi akut dönemde hayatı kurtarırken uzun dönemde 
de morbiditeleri azaltılacaktır.
Anahtar Kelimeler: ağır hiperkalsemi, renal tübüler asidoz, yenidoğan, 
pamidronat

PS339

ENSEFALOSEL İLE KARIŞAN EKSTRAKRANİAL MATUR 

TERATOM İLE ÇİFT SUPERİOR SAGİTTAL SİNUSUN 

BİRLİKTELİĞİ:NADİR BİR OLGU SUNUMU

 Mehmet Arda Kılınç1,  Zatigül Şafak Taviloğlu2,  Evrim Özen1,  Celal Varan1, 
 Onur Balcı1,  Mehmet Almacıoğlu1,  Özge Dilara Çolakkadıoğlu3,  İbrahim Erkutlu4, 
 Enes Coşkun5,  Ercan Sivaslı2,  Meryem Yıldırım1,  Hasan Şimşek4

1Gaziantep Üniversitesi Pediatri Anabilim Dalı Gaziantep
2Gaziantep Üniversitesi Neonatoloji Bilim Dalı Gaziantep
3Gaziantep Üniversitesi Patoloji Anabilim Dalı Gaziantep
4Gaziantep Üniversitesi Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı Gaziantep
5Gaziantep Çocuk Hastanesi Gaziantep

Amaç: Santral sinir sistemi malformasyonları konjenital 
malformasyonlar içinde ikinci sıklıkta görülürken intrakranial 
teratomlar ve ensefalosel birlikteliği çok nadir görülmektedir. 
Embriyolojik olarak sağ ve sol superior sagital sinus primordial 
hücreleri gestasyonun 50.gününde füzyona uğrar. Bu füzyonun 
gecikmesi duplike superior sagitall sinus oluşumuna yol açar.Bu 
olgu sunumunda nadir lokalizasyonlu santral sinir sistemi malfor-
masyonunun eşlik ettiği teratom vakasını sunduk.

Vaka: Zamanında normal spontan vajinal yolla doğan erkek 
bebeğin fizik muayenesinde parietal kemiklerin birleştiği bölge-
de 3 x 4 cm boyutlarında ensefalosel ile uyumlu olabilecek kitle 
olduğu görüldü. Transfontanel ultrasoundda interhemisferik fis-
surada ekstraaksiyel-beyin omurilik mesafesinde artış saptandı.
Yapılan MRI anjiografide superior sagital sinus çift olarak izlendi. 
Patolojik incelemede matur teratom tespit edilen hasta hayatının 
23.gününde hiçbir nörolojik defisiti olmadan taburcu edildi.

Tartışma: Teratomun çift superior sagital sinusa eşlik etmesi 
nadir izlenen bir patolojidir. Olgumuz birlikteliğin tarif edildiği 
ilk ulusal olgudur. Bu olguyu sunmadaki amacımız çok nadir 
saptansa da çift superior sinus varyasyonunun olabileceğinin kra-
nial görüntüleme ve cerrahi planlanan hastalarda farkındalığının 
arttırılmasını sağlamaktır.
Anahtar Kelimeler: Teratom, duplike superior sagittal sinus, yenidoğan

PS340

MATERNAL D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNE BAĞLI 

KONJENİTAL RİKETS: OLGU SUNUMU

 Dilek Dilli,  Serkan Bilge Koca,  Serdar Beken,  Ayşegül Zenciroğlu, 
 Nurullah Okumuş
Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

D vitamini eksikliğine bağlı rikets erken bebeklik döneminde 
görülen hipokalseminin önemli bir nedenidir. Ancak konjenital 
rikets çok sık değildir. D vitamini yetersizliği hipokalsemiye 
parathormon cevabının yetersiz olması nedeniyle sıklıkla hipo-
kalsemi ve nadiren de hiperfosfatemiyle kendini gösterebilir. Bu 
makalede, maternal D vitamini eksikliğine bağlı bir konjenital 
rikets olgusu sunuldu. Hasta 10 günlükken hipokalsemik nöbet 

rağmen bizim olgumuzda pulmoner arter ve pulmoner kapak 
tutulumu da belirgindi. Olgu nadir görülmesi nedeniyle sunuldu.
Anahtar Kelimeler: İnfantil Marfan, Marfan

PS338

YENİDOĞANDA AĞIR HİPERKALSEMİNİN NADİR BİR 

SEBEBİ: DİSTAL RTA

 Meral Oruç1,  Mine Pekakar2,  Gül Yeşiltepe Mutlu3,  Servet Özkiraz1, 
 Mustafa Akçakuş2,  Nihal Oygür2

1Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Anabilimdalı
3Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Giriş: Distal Renal tübüler asidoz (RTA), kanda metabolik 
asidoza rağmen idrarın alkali olması, hipopotasemi, hiperkloremi 
ile giden bir durumdur. Hiperkalsemi, hiperkalsiüri, nefrokalsino-
zis bu vakalarda görülen diğer bulgulardır. Yenidoğan döneminde 
nadir görülmekle birlikte ağır hiperkalsemi ile bulgu veren çok az 
sayıda vaka vardır. Burada ağır hiperkalsemi ile gelen distal RTA’lı 
olgu sunulmuştur.

Vaka: Yirmi sekiz günlük kız hasta emmeme, kusma, zor 
nefes alma nedeniyle gittikleri merkezden metabolik asidoz ve 
dehidratasyon tanıları ile sevk edildi. Öyküsünde; eşi ile hala 
dayı çocuğu olan annenin sorunsuz bir gebeliğinden, zamanında, 
normal yolla 3000 gr olarak dünyaya geldiği, ikinci gün taburcu 
olduğu, kusmalarının doğumdan sonra başlayarak giderek arttığı 
ve genel durumunun bozulduğu öğrenildi. Fizik incelemesinde 
vücut ağırlığı 2400 gr(%20 kayıp), genel durumu kötü, solunumu 
iç çeker tarzda, kalbi aritmik, turgor tonusu azalmış ve yenidoğan 
refleksleri azalmıştı. Nazogastrik sondasından koyu safralı gelen-
leri mevcuttu. Laboratuarına hipokalemik, hiperkloremik anyon 
açığı normal metabolik asidozu ve hiperkalsemisi saptandı. İdrar 
pH’ı 7 idi. Kan parathormon düzeyi baskılı ve vitamin D düzeyle-
ri normal olarak geldi. Hastaya 20cc/kg serum fizyolojik yükleme 
tedavisi, bikarbonat defisit tedavisi, hiperkalsemisi için furosemid 
ve steroid uygulandı. Asidozu düzelmeye başlayan hastanın total 
kalsiyum düzeyi furosemid ve metil prednizolon tedavisine rağ-
men 18mg/dl’ye yükselince hastaya 0,5mg/kg/doz pamidronat 
infüzyonu verildi. Hastanın 3. gün asidozu düzeldi Serum kalsi-
yum düzeyi 12mg/dl ye düştü. Yapılan renal ultrasonografisine 
nefrokalsinozis saptandı. Üçüncü gün scholl solusyonu başlanan 
hasta 13. gün taburcu edildi.

Tartışma: Distal renal tübüler asidoz (RTA), böbrek dis-
tal tübüllerinde H+ iyon atılımı defekti sonucu ortaya çıkan, 
kanda metabolik asidoza rağmen idrarın alkali olması, hipopo-
tasemi, hiperkloremi, hiperkalsiüri tablosu ile giden durumdur. 
Olgumuzun kan ve idrar tablosu distal RTA ile uyumlu idi. Anne 
baba arası akrabalık ve ailede böbrek hastalığından hayatını kay-
bedenlerin olması nedeniyle sendromik tip düşünüldü. Hastanın 
işitme testi normal olarak geldi. Olgumuzun başvurusunda çok 
ağır hiperkalsemi saptandı. Literatürde rta nın hiperkalsemi ile 
birlikteliği az sayıda olsa da bildirilmiştir. Uygun sıvı ve alkali 
tedavisiyle asidoz düzelirken genellikle kalsiyum düzeyi de norma-
le gelir. Yeni doğan döneminde yoğun sıvı ve diüretik tedavisine 
rağmen düzelmeyen şiddetli hiperkalsemi olan vakalar bifosfonat 
tedavisinden fayda görebilir.Olgumuzun agresif hidrasyona rağ-
men düzelmeyen hayatı tehdit eden hiperkalsemisi pamidronat 
tedavisi ile düzeldi. Tedavi sırasında hipokalsemi izlenmedi. 
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PS341

PRENATAL PAROKSETİN MARUZİYETİ SONRASI 

GELİŞEN VE ÇOKLU KONJENİTAL KALP 

DEFEKTLERİNİN EŞLİK ETTİĞİ TREACHER COLLİNS 

SENDROMU: OLGU SUNUMU

 Nurdan Fettah,  Dilek Dilli,  Aysegül Zenciroğlu,  Banu Aydın,  Serdar Beken, 
 Nurullah Okumuş
Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Giriş: Treacher Collins sendromu (TCS) özellikle krani-
yofasiyal gelişimi etkileyen, 40.000 ile 70.000 canlı doğumda 
bir görülen, otozomal dominant geçişli genetik bir hastalıktır. 
Klinik bulgular zigomatik kemik ve mandibula hipoplazisi, dış ve 
iç kulak kemiklerinin anomalileri, yarık damak, koanal atrezi ve 
göz kapağı anomalileridir. Nadir olarak konjenital kalp defektleri 
de hastalığa eşlik edebilir. Prenatal paroksetin maruziyeti, major 
malformasyon riskini (özellikle kalp defektlerini) artırabilir. Bu 
yazıda, annesi gebelik boyunca paroksetin kullanan, çoklu kon-
jenital kalp defektlerinin eşlik ettiği TCS tanılı bir olgu sunuldu.

Olgu: Gebeliğinde düzenli takibe gitmeyen 36 yaşındaki 
annenin 5. gebeliğinden 3. yaşayan olarak 38. gebelik haftasında 
normal vajinal yolla doğan erkek bebek dismorfik görünümlü ve 
solunum sıkıntısı olması nedeniyle yenidoğan yoğun bakım ünite-
sine yatırıldı. Anne baba arasında akrabalık yoktu. Ailede benzer 
yüz görünümü olan birey olmadığı öğrenildi. Anamnez derinleş-
tirildiğinde annenin hamileliği boyunca 20 mg/gün paroksetin 
(selektif seratonin geri alım inhibitörü; SSRI, antidepresan) 
kullandığı öğrenildi. Fizik muayenede bebeğin doğum ağırlığı 
2400 gram (<10. persentil), baş çevresi: 32cm (<10.percentil), 
boyu: 46cm (<10. persentil) idi. Olgunun yüzü üçgen şeklinde, 
saçları ince ve uzun, palpebral fissürleri aşağı dönük, kirpikleri 
seyrek, malar kemikleri hipoplazik, kulakları küçük ve displastik 
görünümdeydi. Her iki dış kulak yolu atrezik, kulak zarları görün-
müyordu. Mikrognati ve tek taraflı koanal atrezisi mevcuttu. 
Kromozom analizi normaldi (46, XY). Hastada bu tipik fiziksel 
özelliklerle TCS düşünüldü. Ek anomailler açısından yapılan tet-
kiklerde abdominal ve transfontanel ultrasonografi normal olarak 
değerlendirildi. Oftalmolojik muayene normal olmakla birlikte 
odyolojik incelemede bilateral işitme kaybı saptandı. Temporal 
tomografide havalanmayan mastoid kemikler ve atrezik dış kulak 
yolu dikkati çekti. Ekokardiyografide pulmoner atrezi, atriyal 
septal defekt, ventriküler septal defekt ve çift vena cava superior 
saptandı. Hastaya yaşamın 16.gününde modifiye Blalock-Taussig 
(BT) şant ameliyatı yapıldı. Postoperatif dönemde 10 gün süreyle 
mekanik ventilatörde izlenen hasta 30.günde ani kardiyak arest 
nedeniyle kaybedildi. Aileye genetik danışmanlık önerildi.

Yorum: TCS nadir görülen bir sendrom olup tipik fiziksel 
özelliklerle tanı koymak mümkündür. Kalp defektlerine nadir 
rastlanır. Gebelik esnasında SSRI kullanımının major malfor-
masyon görülme riskini (özellikle kalp defektleri) arttırdığı bil-
dirilmektedir. Olgumuzun annesi de gebeliği boyunca paroksetin 
kullanmıştı. Bu nedenle, olgudaki kalp defektlerinin TCS’nin bir 
parçası olabileceği gibi paroksetin maruziyetine bağlı da gelişmiş 
olabileceği düşünüldü.
Anahtar Kelimeler: Treacher Collins sendromu, paroksetin, konjenital kalp 
defektleri

geçirme öyküsü ile polikliniğe getirildi. Bu kasılmaların üç gün 
önce başladığı ve sıklığının giderek arttığı ifade edildi. Öyküden, 
annenin gebelik boyunca düzenli olarak kontrollere gittiği, bir 
sağlık sorunu olmadığı, ancak demir ve vitamin desteğini öneril-
diği şekilde almadığı öğrenildi. Konvulzif nöbet geçiren hastaya 
solunum desteği uygulandı, damar yolu açıldı. İntravenöz midazo-
lam yapıldı, oral fenobarbital başlandı. Nöbet kısa sürede kontrol 
altına alınmakla birlikte tekrarladı. İlk incelemelerde hipokalsemi 
[serum kalsiyum 6.4 mg/dl (8.6-10.8)] saptanması üzerine İV 
kalsiyum glukonat (%10, 2ml/kg) yapıldı ve nöbet sonlandı. 
Ardından, kalsiyum glukonat infüzyonu (%10, 200 mg/kg/gün) 
ve D vitamini (400 İÜ/gün) başlandı. Hipokalsemi etiyolojisini 
araştırmak amacıyla bakılan parathormon (PTH) düzeyi 90 pg/
ml (11-67), 25-OH vit-D3 düzeyi 10.3 μg/l olarak saptandı. 
Annede eş zamanlı olarak bakılan serum kalsiyum düzeyi 8.9 mg/
dl, fosfor 3.1 mg/dl, magnezyum 0.87 mmol/l, ALP 81 U/L, 
PTH 70 pg/ml, 25-OH vit-D3 düzeyi 7.8 μg/l ve HbA1c %5.9 
idi. Kemik mineral dansitometri analizinde osteoporoz saptandı 
(T skoru <-2.6). Radyolojik incelemelerde sol el-bilek grafisinde 
ulnar kemik distal metafizinde çanaklaşma saptandı.

İzlemde kalsiyum düzeyinin düşük (<8.6mg/dl) ve fosfor 
düzeyinin yüksek (>8 mg/dl) seyretmesi nedeniyle tedaviye 
Calsitriol (125 ng/kg/g) eklendi. Yanıt alınamaması üzerine 
Calsitriol dozu artırıldı (250 ng/kg/gün). Yatışının 29. gününde 
ölçülen serum kalsiyum, magnezyum, fosfor, ALP, 25-OH vit-D3 
ve PTH düzeyleri sırasıyla 10.6 mg/dl, 1.02 mmol/L, 6.9 mg/dl, 
300 U/L, 24.6 μg/l ve 35.1 pg/ml idi. Hasta, yatışının 31. günün-
de oral kalsiyum laktat (100 mg/kg/gün) ve Calsitriol (250 ng/
kg/gün) kullandığı halde taburcu edildi. 400 İU/gün D vitamini 
almaya devam etmesi önerildi. Poliklinik takibinde oral kalsiyum 
laktat ve Calsitriol tedavisi azaltılarak kesildi. Olgunun izleminde 
3. ay kontrolünde klinik ve laboratuvar incelemeleri ile nörogeli-
şimi normal bulundu.

Maternal D vitamini eksikliğinin sık olduğu bölgelerde neo-
natal hipokalsemi ayırıcı tanısında D vitamini eksikliği öncelikle 
düşünülmelidir.
Anahtar Kelimeler: D vitamini, rikets, yenidoğan

Şekil 1.
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kontrolü yapıldı. İv sıvıda idame K olmasına rağmen K seviyesi 
3.2 idi. Hipopotasemi ve metabolik alkaloz gelişen hastaya oro-
gastrik ile kontrastlı madde verildi. Mükerrer çekilen grafilerde 
kontrast maddenin duedonuma geçmediği gözlendi. Pilor atrezisi 
düşünülen hastada beslenme kesilip serbest drenaja alındı. Çocuk 
cerrahisi tarafından gastrojejunostomi yapılan hasta postoperatif 
20. günde taburcu edildi.

Tartışma: Konjenital pilor atrezisi nadir bir anomalidir. 
Tanısı oldukça kolay olup intrauterin tanı alan hastalarda doğum 
sonrası cerrahi müdahale ile iyi bir prognoz gösterir. Prenatal tanı-
sı olmayan, inatçı safrasız kusmaları olan yenidoğanlarda nadir de 
olsa pilor atrezisi olabileceği hatırlanmalıdır.
Anahtar Kelimeler: pilor stenozu, yenidoğan

PS344

NEONATAL VARİSELLA VE PNÖMONİ BİRLİKTELİĞİ: 

OLGU SUNUMU

 Nesim Sarı1,  Ercan Kırımi2,  Nadir Acar1

1Özel Lokman Hekim Hastanesi, Yenidoğan Ünitesi, Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Neonatoloji Bilim Dalı, Van

Burada oldukça nadir rastlanan postnatal dönemde kazanıl-
mış bir suçiçeği pnömonisi olgusu sunulmaktadır. 

Miadında vajinal yol ile sorunsuz doğan ve son 2-3 gündür 
şikayetleri balayan bebek 27 günlük iken yüksek ateş ve öksürük 
şikayetleri ile yatırıldı. Yaklaşık 10 gün önce komşusunun su 
çiçekli çocuğu ile temas öyküsü vardı. Annede gebelikte suçiçeği 
geçirme öyküsü yoktu, fakat çocukken geçirdiğini bildirdi. Fizik 
muayenesinde saçlı deri ve ciltte fazla yaygın olmayan papülo-
veziküler tarzda suçiçeği döküntüleri yanında takipne, dispne ve 
bilateral orta zonlara kadar işitilen krepitan ralleri vardı. Oksijen 
ihtiyacı olan ve nCPAP ile solunumu desteklenen bebek izole 
odada tutuldu. İlk üç gün rutin antibiyotik (ampisilin-sulbaktam 
ve amikasin) verilmesine rağmen bulgularında ilerleme olan bebe-
ğe 4.günde varisella pnömonisi olabileceği düşünülerek asiklovir 
başlandı. Asiklovir 20 mg/kg/doz 8 saatte bir iv infüzyon uygula-
ması başlandıktan sonra klinik bulgularda dramatik düzelme sap-
tandı, dispnesi ikinci günde kayboldu. nCPAP tedavisi 5.günde 
sonlandırıldı. Asiklovir tedavisi 10 gün devam edildikten sonra 
kesildi. Döküntülerinin tümü krutlanan ve yeni lezyon izlenme-
yen bebek taburcu edildi.

Yenidoğan döneminde suçiçeği enfeksiyonu ile birlikte vari-
sella pnömonisi rastlanan bir durum değildir. Adolesan ve erişkin 
vakalarında oldukça şiddetli, solunum yetmezliğine yolaçacak 
klinik durumlar bildirilmiştir. Burada bizim olgumuzda da ciddi 
pnömoni ve solunum yetmezliğine rastlanmış ve klinik tablo rutin 
tedavinin yanısıra asiklovir tedavisinin de yardımıyla 1 hafta sonra 
düzelmiştir. Neonatal varisella enfeksiyonunda pnömoni de geli-
şebileceği bu olgu nedeniyle gösterilmiştir.
Anahtar Kelimeler: suçiçeği, pnömoni

PS342

BİLATERAL KATARAKT VE HİPOTİROİDİSİ OLAN VE 

KOLESTAZ BULGULARI İLE ORTAYA ÇIKAN MARDEN 

WALKER SENDROMLU BİR YENİDOĞAN

 Senem Alkan,  Esra Arun Özer,  Sümer Sütçüoğlu
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Neonatoloji Bilim Dalı

Marden Walker Sendromu, ilk olarak 1966 yılında bir kız 
olguda tanımlanarak ortaya konmuştur. Bu sendromun ana karak-
teristik özellikleri; blefarofimozis, multipl eklem anomalileri ve 
maske yüz görünümü olup, çok sayıda başka anomali bu olgularda 
belirtilmiştir. Santral sinir sisteminin maturasyonu sırasında olu-
şan bozukluğa bağlı olduğu düşünülen ve otozomal resesif geçişli 
bir durum olan bu sendromda, henüz altta yatan patolojiyi net 
olarak tanımlanamamıştır. Literatürde şu ana kadar yaklaşık 40 
Marden Walker (OMIM # 248700) olgusu yayımlanmıştır. 

Bu olgu sunumunda, Dandy Walker malformasyonunu da içe-
ren major karakteristikleri ile Marden Walker sendromu özellikle-
ri olan ve ek olarak literatür incelememizde tarafımızca rastlanma-
yan bilateral katarakt ve hipotiroidisi bulguları olan erkek bir yeni 
doğan sunulmuş olup; bu sendromunun tanı özellikleri, izlem ve 
tedavi süreci konusundaki bilgiler literatür eşliğinde tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Hipotiroidi, Katarakt, Kolestaz, Marden Walker Sendromu

PS343

HİPERNATREMİK DEHİDRATASYON İLE GELEN 

KONJENİTAL PİLOR ATREZİSİ

 Nuriye Tarakçı1,  Murat Konak1,  Müslim Yurtçu2,  Rahmi Örs1

1Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Neonatoloji Bilim Dalı, Konya
2Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Konya

Giriş: Konjenital pilor atrezisi bütün üst gastrointestinal 
atrezilerin %1’inden daha azını oluşturan, yaklaşık 100.000 canlı 
doğumda bir görülen ender bir anomalidir. Ailesel olguların 
saptanması nedeniyle otozomal resesif geçişli bir hastalık olarak 
düşünülmekle beraber, intrauterin yaşamın 5-12. haftaları ara-
sında meydana gelen gelişimsel duraklama sonucu oluşabileceği 
de düşünülmektedir. Çoğunlukla izole pilor atrezisi şeklinde 
görülebileceği gibi, diğer gastrointestinal atreziler, epidermolizis 
bülloza, konjenital aplazia kutis ile birlikteliği rapor edilmiştir. 
İzole olan tablonun prognozu iyidir. Olgumuz ender bir durum 
olması nedeni ile sunulmuştur.

Olgu: Doğumdan itibaren probleminin olmadığı bildirilen 
4 günlük kız bebek kusma ve beslenememe şikayetleri ile getiril-
di. 37 haftalık iken 1940 gr olarak spontan vajinal yol ile doğan 
bebek dehidratasyon nedeni ile yatırıldı. Fizik muayenede VA: 
1730 gr, BÇ: 31cm, Boy: 44cm, Ateş: 36 C (cilt)Nb: 148/dk, 
SS: 64/dk, genel durum kötü, fontanel çökük, cilt turgor tonus 
azalmış, yenidoğan refleksleri zayıf olup diğer sistem muayeneleri 
normaldi. Beyaz küresi: 10500, Hb: 13, Htc: 39, Na: 158, K: 3,6, 
BUN: 75,4, kreatin: 0.5, CRP: 53 idi. Hipernatremik dehidratas-
yon, sepsis ön tanısı ile serum fizyolojik ile yükleme sonrası sıvı 
replasmanı ile antibiyotik tedavisine başlandı. Emme refleksi zayıf 
olan hastaya orogastrik ile beslenme uygulandı. Ancak hastanın 
beslenmeyi tolere edememesi ve sepsis tablosunun kısmen kontrol 
altına alınmasına rağmen safrasız kusmalarının devam etmesi üze-
rine kan gazı (pH: 7.48, pCO2:39,4, HCO3: 29,2) ve elektrolit 
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ve gebelere intrapartum proflaksi önerilmemiştir. Bizim olgumuz 
erken dönemde dirençli hipoglisemi ve konvülziyon geçirmesi 
nedeniyle servise yatırılıp ve kraniyal kanama tespit edilmiştir. 
Grup B streptokoka bağlı erken ve geç neonatal sepsis olgularının 
morbidite ve mortalitesi oldukça yüksektir. Olgumuz bizim bil-
gilerimize göre beraberinde intrakraniyal kanama ve nekrotizan 
enterokolit gözlenen ilk term bebektir.
Anahtar Kelimeler: Streptococcus agalactiae, Neonatal Sepsis, Nekrotizan 
Enterokolit

PS346

Q188R MUTASYON POZİTİFLİĞİ KLASİK 

GALAKTOZEMİDE KÖTÜ PROGNOSTİK FAKTÖR 

MÜDÜR ?

 Mehmet Adnan Öztürk1,  Levent Korkmaz1,  Osman Baştuğ1,  Hülya Halis1, 
 Şeyma Memur1,  Gül Bamyacıoğlu Yücel2,  Tamer Güneş1,  Selim Kurtoğlu1

1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan 

Bilim Dalı -Kayseri
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı-Kayseri

Amaç: Klasik Galaktozemi; gen bölgesi 9. Kromozomun p13 
bölgesinde olan, en sık Q188R olmak üzere şimdiye kadar 40’tan 
fazla mutasyonuna bağlı en sık galaktoz 1 fosfat üridil transferaz 
enziminin (GALT) eksikliği ile oluşan otozomal resesif geçişli 
metabolik bir hastalıktır. Beyin, lens, böbrek ve karaciğerde toksik 
galaktoz metabolitlerinin birikimi sonucu hastalık kliniği oluşur. 
Olgumuzla, galaktozemide nadir semptomlardan olan hipotroidi, 
asit, sepsisin birlikte olduğu yenidoğanlarda galaktozeminin akla 
gelmesi gerektiğini vurgulamayı ve literatürde galaktozeminin 
prognozundan bahsedilmemesine rağmen bu üç nadir bulgunun 
Q188R pozitif olan bir hastada bulunmasıyla bu mutasyonun 
prognoz üzerine etkisi olabileceğine dikkat çekmeyi amaçladık. 

Olgu: 33 yaşındaki annenin 3G/3CD olarak C/S VA=2970 
gr (10-25p), Boy=53 cm (50-75p), Baş çev= 36 cm (75p) doğmuş. 
İki günlükken sarılık nedeniyle başvuran hastanın bakılan tiroid 
fonksiyon testleri hipotiroidi ile uyumlu olması üzerine troit hor-
monu başlanmış ve hastanemize sevk edilmiş. Kusma, metabolik 
asidozu, batın distansiyonu ve genel durum bozukluğu olması 
üzerine Yenidoğan Yoğun bakım ünitesine devredildi. 

Karaciğeri kot altında yaklaşık 5-6 cm palpable olan hastanın 
batında yaygın asiti mevcuttu. Albumin 1.6 (g/dl), T.bil 12.3 
(mg/dl), D.bil 8,9 (mg/dl) AST(U/l) 279, ALT(U/l) 114 ve 
APTT’si ölçülemeyen INR’si 2.35 olan hastaya parasentez mayi-
sinin mikroskobik incelemesinde bol PNL ve mikroorganizma 
görülmesi üzerine antibiyotik tedavisi başlandı. Kan kültüründe 
ve periton mayi kültüründe E. Coli üremesi oldu. Tüm müdehale-
lere rağmen hasta aynı gün sepsis nedeniyle kaybedildi.

Total galaktoz: 46.6 mg\dl(<10)
Serbest galaktoz: 34.4 mg\dl (<5)
Galaktoz-1-P düzeyi: 12.2 mg\dl (<5)
GALT:1.22 U\g hb(>3)
GALT mutasyon: Q188R + (anne ve babadan gönderilemedi)
Postmortem karaciğer biyopsisi; kolestaz ve yağlanma, mor-

folojik bulgular öncelikle galaktozemi yönünde düşünülmüştür 
olarak raporlandı. 

Tartışma: Galaktozemi sıklığı 1/50000-1/60000’dir. GALT 
enzim mutasyonları %70’sı Q188R (en sık) ve K285N mutas-
yonlarıdır. Hipotroidi ve asit galaktozemide çok nadirdir. Tanıda 

Şekil 1. Göğüs radyografisinde özellikle sağda belirgin olmak üzere bilateral 
pnömonik infiltrasyon izleniyor.

PS345

GRUP B STREPTOKOKA BAĞLI ERKEN NEONATAL 

SEPSİS OLGUSUNDA İNTRAKRANİYAL KANAMA VE 

NEKROTİZAN ENTEROKOLİT

 Murat Konak,  Nuriye Tarakçı,  Rahmi Örs
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Neonatoloji Bilim Dalı

Erken neonatal sepsisin en sık etkenlerinden biri grup B 
streptokoklardır. Bu enfeksiyon seyrinde pnömoni, menenjit, 
ventrikülit ve osteomiyelit sık karşılaşılan komplikasyonlardır, 
ancak literatürde intrakraniyal kanama ve nekrotizan enterokolit 
bildirilmemiştir. Biz tespit edilen ilk vaka olması nedeniyle bir 
olgu sunmak istedik. 

Olgu: 39 yaşındaki annenin 4. gebeliğinden NSVY ile 38 
haftalık olarak doğan hastanın doğumdan 12 saat sonra beslen-
mesinin yetersiz olması ve kan şekerinin düşük olması üzerine 
kliniğimize yönlendirildi. Fizik muayenede yenidoğan refleksleri 
hipoaktif, etrafla ilgisi azalmıştı ve diğer sistem muayeneleri nor-
maldi. Bakılan kan şekerinin düşük olması üzerine santral yol ile 
yüksek konsantrasyonda glukoz başlandı. Hastanın kan şekeri 
normal olmasına rağmen nöbetlerinin olması üzerine yapılan 
kranial USG’de bilateral ventrikül içi kanama tespit edildi. Beyin 
MRI çekildi ve sağ lateral ventrikülü dolduran, sol lateral ventrikül 
oksipital hornda seviyelenme gösteren ve 3. ventrikülü dolduran 
kanama tespit edildi. Diğer yapılar normal olarak değerlendirildi. 
Laboratuvar incelemesinde kanamaya eğilim yaratacak patoloji 
tespit edilmedi. Hastaya erken neonatal sepsise yönelik ampisilin 
ve gentamisin tedavisi başlandı. Alınan kültüründe Streptokokkus 
agalaktia tespit edildi. LP yapılamadığı için ampisilin dozu 300 
mg/kg’a çıkıldı. İzlemde 5. günde batın distansiyonu gelişen ve 
safralı kusmaya başlayan hastaya çekilen direkt batın grafisinde 
perforasyon tespit edilmesi üzerine acil cerrahi uygulandı ve ope-
rasyonda ileum seviyesinde nekrotik alanlar saptandı. İleostomi 
açıldı. Posthemorajik hidrosefali nedeniyle hastaya ventriküloat-
riyal şant takıldı. Hasta tedavinin tamamlanması sonrası taburcu 
edildi. 

Tartışma: Grup B streptokokun neonatal sepsisteki insi-
dansı 1-5.4/1000 canlı doğumdur. Taşıyıcı kadınlara profilaksi 
uygulanmasıyla bu oran azalmıştır. Gebe kadınların %30’unda 
vajinal ve rektal kolonizasyon izlenir. Ancak bu oranın 
Türkiye’den yapılan çalışmalarda daha düşük olduğu gösterilmiş 
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Şekil 1. genişlemiş penis

PS348

OLGU SUNUMU: TRANSİENT HİPERGALAKTOZEMİ İLE 

İLİŞKİLİ PORTOSİSTEMİK ŞANT

 Zeynel Gökmen1,  Saltuk Buğra Böke1,  Ramazan Öztürk1,  Murat Serhat Aygün1, 
 Meltem Gümüş2

1Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi

Giriş-Amaç: İntrahepatik portosistemik venöz şant (IPSVŞ) 
nadir görülen bir vasküler anomalidir. Karaciğer içindeki anormal 
bir venöz kanal aracılığı ile portal dolaşımla sistemik dolaşım ara-
sındaki bağlantı olarak tanımlanır (1,2,3). Sıklıkla klinik olarak 
asemptomatik seyretmekle birlikte siroz, portal hipertansiyon, 
hepatik ensefalopati, kolestatik sarılık, hepatomegali ile de kar-
şımıza çıkabilir. Konjenital kardiyak ve metabolik hastalıklarla 
beraber olabilir (1). Olgu, nadir görülen IPSVŞ ile geçici galakto-
zemi birlikteliği nedeni ile sunuldu.

Olgu-Bulgular: 26 yaşında annenin G4P6Y4 olarak C/S 
ile 33 hafta 4 gün ikiz eşi olarak 1900 gr doğan bebek, diyabetik 
anne bebeği ve prematurite nedeniyle yenidoğan yoğun bakım 
ünitemize yatırıldı. Hastanın ilk fizik muayenesinde patolojik 
bir bulgu yok idi. Hemogram ve akut faz reaktanları normal idi. 
Postnatal 3. gün tam enteral beslenmeye geçildi. Dördüncü gün 
kan biyokimyasında total bilirübin: 5,7mg/dl, direkt bilirübin: 
2,6mg/dl, GGT: 627 Ü/L idi. Direkt hiperbilirübinemisi olan 
hastada idrarda redüktan madde +3 ve idrar şeker kramotagrofi-
sinde galaktoz (+)(>60mg/dl) saptandı. TORCH taraması, idrar 
kültürü (-), TSH normal idi. Hastaya abdominal USG yapıldı; 
karaciğer sol lob medial segment 4 seviyesinde orta hepatik ven 
dalı ile portal ven arasında portosistemik şant saptandı (Şekil 1). 
Pediyatrik gastroenterolojiye danışılan hastaya laktozsuz mama 
ile ursodeoksikolik asit başlandı. Hastanın 2. ay kontrolünde bili-
rübin seviyesi normale döndü, kontrol abdominal USG’ de şant 
görülemedi ve idrarda redüktan madde ve şeker kromotografisi 
laktozlu mama ile beslenme sonrası negatif olarak geldi. İzleminde 
ek sorunu olmadı.

Tartışma-Sonuç: İntrahepatik portosistemik venöz şant varlı-
ğı ilk kez 1964 yılında Raskin ve arkadaşları tarafından tanımlan-
mıştır. Geçici galaktoz yüksekliği ile IPSVŞ birlikteliği nadir de 
olsa bildirilmiştir. Tedavi yalnızca semptomatik hastalarda düşü-
nülmelidir. İnfantlarda gözlenen portosistemik şantlar spontan 

kullanılan Beutler testi esas tarama testi olmakla beraber farklı 
mutasyon ve varyant formları, sık kan nakli, beklemiş kan, ısı 
gibi çevresel faktörler nedenleriyle yanlış pozitif ve yanlış negatif 
sonuçlar verilebilir. Bu durumlarda GALT düzeyleri ve gen analizi 
en ideal tanı testi olup vakamızda da bu test kullanılmıştır..

Literatürde, klasik galaktozemili yenidoğanlarda %74 sarılık, 
%47 kusma, %43 hepatomegali, %4 asit görüldüğü bildirilmiştir. 
Gram negatif sepsis tanısı genelde galaktozemi tanısından önce 
olup klasik bulgulardandır. Bununla birlikte sepsis, hipotroidi ve 
asit oldukça nadir görülmekle birlikte üç bulgu da hastamızda 
mevcuttu. Bu üç nadir kötü prognostik bulgunun da bir hastada 
var olması nadir olarak düşünülmüş ve bu hastalarda Q188R 
mutasyonuna dikkat çekilmesi amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Galaktozemi, Hipotroidi, Sepsis, Q188R mutasyonu

PS347

TEK UMBLİKAL ARTERİN EŞLİK ETTİĞİ KONJENİTAL 

MEGALOÜRETRA

 Beyza Özcan1,  Dilek Ulubaş Işık1,  Özge Aydemir1,  Yusuf Kale1,  Nazile Ertürk2, 
 Ahmet Yağmur Baş1,  Nihal Demirel1

1Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği
2Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi, Pediatrik Cerrahi

Giriş: Megaloüretra korpus spongioza veya kavernozanın 
hipoplazisi/ agenezisi ile birlikte penil üretrada ortaya çıkan dila-
tasyondur ve genitoüriner sistemin nadir malformasyonlarından 
biridir. Alt üriner sistemde fonksiyonel obstruksiyona neden 
olan megaloüretranın, fuziform ve sakküler olmak üzere iki tipi 
bulunmaktadır. Hidroüreteronefroz, renal kistik displazi, vezi-
koüretral reflü gibi üst üriner sistem anomalileri ve VACTER, 
Prune Belly gibi çeşitli sendromlarla beraber görülebilmektedir. 
Burada tek umblikal arter ile tek taraflı hidroüreteronefrozun 
eşlik ettiği postnatal dönemde megaloüretra tanısı konulan bir 
olgu sunulmuştur. 

Olgu: 29 yaşındaki annenin 1. gebeliğinden 1. yaşayan 38 
hafta, 2770 gr, baş- pelvis uygunsuzluğu nedeniyle C/S ile doğdu. 
Hastanın fizik muayenesinde genişlemiş penis ve tek umblikal 
arter dışında patolojik bulguya rastlanmadı. Spontan idrar yapan 
hastanın ilk 24 saatinde yapılan batın USG’ sinde sol böbrekte 
grade 3-4 hidroüreteronefroz, sağ böbrek normal olarak saptandı. 
Eşlik edebilecek kardiyak anomali açısından ekokardiyografisi 
yapıldı, normal olarak saptandı. Böbrek fonksiyon testleri normal 
olan hastanın idrar kültüründe 100.000 koloni E.Coli üremesi 
üzerine antibiyotik tedavisi başlandı. Tedavi bitiminde voiding 
planlanan hasta pediatri nefroloji ve cerrahinin takibine alındı.

Sonuç: Megaloüretra, çoğunlukla prenatal tanı konulan geni-
toüriner sistemin nadir anomalilerinden biridir. Literatürde kon-
jenital megaloüretra ve tek umblikal arter tanısı alan iki ayrı vaka-
da VACTERL ve at nalı böbrek anomalisi eşlik ettiği bildirimiştir. 
Konjenital megaloüretra tanısı konulan vakamız, tek umblikal 
arter ile tek taraflı hidroüreteronefroz dışında eşlik eden başka 
anomali olmaması nedeni ile sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: megaloüretra, tek umblikal arter
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teratojenite

PS350

JARCHO-LEVİN SENDROMLU BİR YENİDOĞAN 

OLGUSU

 Merih Çetinkaya,  Tuğba Erener Ercan,  Gökhan Büyükkale,  Özge Sağlam, 
 İlker Sait Uslu,  Gül Ercan,  Esin Yıldız Aldemir,  Sultan Kavuncuoğlu
Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Bölümü, İstanbul

Giriş: Jarcho-Levin sendromu ilk olarak patolog Jarcho ve 
nörolog Levin tarafından 1938’de tanımlanan otozomal resesif 
ve dominant kalıtım gösterebilen bir sendromdur. Bu sendrom 
son zamanlarda spondilokostal dizostoz (SCD) olarak da adlan-
dırılmaktadır. Sendrom, torasik asimetri, kısa boy ve boyunla 
karakterizedir ve komponentleri bir dizi kalıtsal füzyon anomalisi, 
hemivertebra veya blok vertebra gibi vertebra anomalileri ve kosta 
malformasyonlarını içerir. Doğumsal kalp hastalıkları, nöral tüp 
defektleri, renal ve üriner anomaliler ve herniler eşlik edebilen ek 
anomalilerdir.

Olgu: Aralarında 3. derece akrabalık olan 30 yaş baba ile 28 
yaş annenin 3. gebelikten 1. canlı doğum olarak 39 gestasyon haf-
tasında sezaryen ile 3170 gr olarak doğan kız hastaya prenatal hid-
rosefali ve meningomiyelosel tanısı konularak gebelik terminasyo-
nu önerilmiş. Annenin 1. gebeliği abortus olarak sonuçlanmış ve 
2. gebelik ise bebekte meningomiyelosel ve hidrosefali saptanması 
sonucu sonlandırılmış. Hastamızın doğum sonrasındaki fizik 
muayenesinde torakoabdominal asimetri, kifoskolyoz, meningo-
miyelosel ve makrosefali saptandı. Multipl anomalileri ve solunum 
sıkıntısı olan hasta yenidoğan yoğun bakım ünitesine alınarak 
entübe edildi. Akciğer grafisinde kostalarda füzyon anomalisi, 
skolyoz ve akciğer hipoplazisi saptandı. Kranial BT’de hidrosefali 
saptandı. Ekokardiyografide triküspid yetmezliği, sağ kalp boş-
luklarında dilatasyon, küçük midvasküler VSD saptandı. Hasta, 
postnatal 3. günde meningomiyelosel nedeniyle opere oldu. Genel 
durumu kötü seyreden, mekanik ventilasyona rağmen solunum 
yetmezliği düzelmeyen hasta postnatal 4. günde kaybedildi. 

Tartışma: Olguda izlenen torakal asimetri, kostal füzyon 
anomalisi, kifoskolyoz ve eşlik eden solunum sıkıntısı ön plan-
da Jarcho-Levin sendromunu düşündürdü. Ayrıca Jarcho-Levin 
sendromuna eşlik edebilen ek bulgulardan meningomiyelosel, 
hidrosefali ve kardiyak anomlilerin de olgumuzda saptanması 
tanımızı destekledi. Hastadan DNA ve kromozom analizi için 
kan örneği gönderildi. Annenin 2. gebeliğinde de bu olguda 
olduğu gibi prenatal dönemde meningomiyelosel ve hidrosefali 
saptanması o bebekte de aynı sendromun var olabileceğini düşün-
dürdü. Jarcho-Levin sendromlu hastaların çoğu solunum yetmez-
liği sonucu kaybedilmektedir. Özellikle pulmoner hipoplazinin 
derecesi hastaların sürvisini öngörmede rol oynar. Sonuç olarak, 
Jarcho-Levin sendromunun prenatal olarak tanınması mümkün 
ancak zor olabilse de özellikle nöral tüp defekti olan hastalarda 
akla getirilmesi genetik danışmanlık ve hastanın takibi açısından 
oldukça önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Jarcho-Levin sendromu, meningomiyelosel, kosta anomalisi, 
pulmoner hipoplazi

regrese olabilir. Semptomatik IPSVŞ transkateter embolizasyon 
ile başarıyla tedavi edilebilmektedir (1,4).
Anahtar Kelimeler: portosistemik şant, yenidoğan

Şekil 1. Portosistemik şant

PS349

SAĞ ÖN KOL HİPOPLAZİLİ BİR YENİDOĞAN OLGUSU. 

RİFAMPİSİN GERÇEKTEN SUÇLU MU?

 Tuğçe Kalaycı,  Tuğba Erener Ercan,  Gökhan Büyükkale,  Merih Çetinkaya, 
 Esin Yıldız Aldemir,  Sultan Kavuncuoğlu
Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Giriş: Tüberküloz insanlık tarihinin en eski hastalıklarından 
biridir. Tüberküloz insidansı kadınlarda doğurganlık çağında artış 
göstermektedir. Tedavi edilmemiş tüberküloz hem anne hem de 
bebek için risklidir. Bu riskler arasında, düşük doğum ağırlığı, pre-
term doğum, preeklampsi ve erken fetal ölüm sayılabilir. Gebelik 
sırasında kullanılması önerilen ilk sıradaki ilaçların (izoniazid, 
rifampisin, and etambutol) konjenital anomali dahil minimal 
teratojenik etkilerinin olduğu belirtilmiştir. Ancak bazı araştırma-
cılar, rifampisinin kullanımı sonucu ekstremite deformitelerinin 
gelişebileceğini bildirmişlerdir.

Olgu: Olgumuz 1. gebelik 1. canlı doğum olarak tüberküloz 
tanısı almış ve gebeliğinin ilk 2 ayında izoniazid ve rifampisin 
kullanmış anneden C/S ile miadında 2850 gram olarak doğdu. 
Prenatal dönemde 26. gestasyon haftasında yapılan USG’de fetus-
ta sağ ön kol hipoplazisi saptanan gebenin daha sonra takibe gel-
mediği öğrenildi. Gebelikte antitüberküloz ilaç kullanımı dışında 
herhangi bir risk faktörü yoktu. Birinci ve 5. Dakika apgar skorları 
7/8 olan hastanın fizik muayenesinde sağ ön kol hipoplazisi dışın-
da herhangi bir özellik yoktu. Batın USG ve ekokardiyografisinde 
herhangi bir patoloji saptanmayan hastanın tüm hematolojik ve 
biyokimyasal değerleri de normal sınırlarda idi. Takibinde her-
hangi bir büyüme gelişme geriliği saptanmadı. Bu olguda izlenen 
kol deformitesinin, gebelikte antitüberkuloz ilaç kullanımının 
öncelikli olarak da rifampisinin olası bir teratojen etkisinden kay-
naklanmış olabileceği düşünüldü. 

Sonuç: Gebelikte tüberküloz tedavisinin anne ve bebek sağ-
lığı açısından gerekli ve önemli olduğu bildirilmektedir. Ancak 
antitüberküloz ilaçlar verilirken tedavi ile ilişkili olası konjenital 
malformasyonlar açısından dikkatli olunmalı ve bu ilaçların olası 
teratojenik etkileri konusunda gerekli bilgilendirme yapılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: antitüberküloz tedavi, rifampisin, ön kol hipoplazisi, 
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YENİDOĞANDA MİLİARİA ÜZERİNE BİR HATIRLATMA

 Mustafa Aydın1,  Nilay Hakan2

1Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Ünitesi
2Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Ünitesi

Amaç: Miliaria, ter bezinin deriye açılan kanallarının tıkan-
ması nedeniyle ter salgısının dermis ya da epidermis altına eks-
travaze olmasıyla oluşur. Kanallardaki tıkanıklığın seviyesine göre 
[miliaria kristalina (sudamina), rubra (isilik), profunda ve püstü-
loza] isim alır. Ayırıcı tanıda enfeksiyöz ve büllöz hastalıklar akla 
gelmelidir. Pediatristler ve neonatologlar arasında miliaria rubra 
diğer alt tiplere göre daha iyi bilinmektedir. Bu nedenle miliaria 
kristalina ve püstüloza döküntüsü olan yenidoğan iki olgu miliaria 
alt tiplerini hatırlatmak amacıyla sunulmuştur.

Vaka Sunumu 1: 22 yaşındaki annenin ikinci gebeliğinden 
40. gebelik haftasında 3450 gr ağırlığında sezaryenle doğan erkek 
bebeğin postnatal 7 günlükken yapılan fizik muayenesinde boy-
nunda, gövdesinde, alt ve üst ekstremitelerinde yaygın püstüler 
ve veziküler deri erüpsiyonları mevcuttu (Şekil 1). Öyküsünde 
bebeğin çok katlı giydirildiği ve odasının fazla sıcak tutulduğu 
öğrenildi.

Vaka Sunumu 2: 27 yaşındaki annenin ilk gebeliğinden 38. 
gebelik haftasında 3300 gr ağırlığında normal vaginal yolla doğan 
kız bebeğin postnatal beş günlükken yapılan fizik muayenesinde 
özellikle gövdede daha fazla olmak üzere yüzünde, alt ve üst 
ekstremitelerinde yaygın, 1-2 mm çapında, ince duvarlı veziküler 
döküntüleri mevcuttu Öyküsünde bebeğin çok sarıldığı ve ev 
ortam ısısının fazla yüksek olduğu bildirildi.

Her iki olguda da bebeğin cildini tahriş edecek sıkı kıyafetler 
yerine pamuklu teri çekecek kıyafetlerin giydirilmesi, fazla sarıl-
maması, ev ortam ısısının normal tutulması ve sık duş aldırılma-
sıyla ile lezyonların birkaç gün içinde düzeldiği görüldü.

Yorum: Sıcak, nemli ve tropikal iklimlerde sık görülmesi 
nedeniyle sıcak havalarda bebeği serin tutmak ve cildi ılık suyla 
yıkamak önemlidir. Bebek kıyafeti seçiminde kalın, dar ve deride 
sürtünme ve tahriş yapacak giysilerden uzak durulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Miliaria kristalina, püstüloza

şekil 1. Cilt lezyonlarının görünümü

PS351

YENİDOĞAN NADİR GÖRÜLEN BİR CİLT LEZYONU: 

NON-LANGERHANS HÜCRELİ HİSTİYOSİTOZ

 Eren Kale Çekinmez,  Ferda Özlü,  Derya Özduran,  Hacer Yapıcıoğlu, 
 Kurthan Mert,  Hüseyin Selim Asker,  Mehmet Satar
Çukurova Üniversitesi Tıp fakültesi, Neonatoloji Bilim Dalı, Adana

Non-Langerhans hücre histiositozu, histiosit hücrelerinin aşırı 
büyümesi ile oluşan yenidoğanda nadir görülen bir durumdur. 
Langerhans hücreli histiositozdan ayırabilmek için ‘sınıf II his-
tiyositozis’ olarak isimlendirilir. Burada non-Langerhans hücreli 
histiyositoz tanısı alan, deri lezyonları ile doğmuş bir yenidoğan 
olgusu sunuldu.

39 gestasyonel haftada doğan kız bebekte doğumda yaygın, 
çok sayıda, yumuşak kıvamda, mor, hassas olmayan cilt lezyonları 
saptandı (Şekil-1). Tam kan sayımı, periferik yayma, idrar anali-
zi, kan pıhtılaşma analizi, akciğer grafisi ve tüm vücut grafileri, 
karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri normal bulundu. TORCH 
serolojisi negatifti. Yaşamın 4. gününde tanı amacıyla cilt biyopsisi 
yapıldı. Cilt biopsisinde non-Langerhans hücreli histiositoz tanısı 
aldı. Tüm cilt lezyonları yaşamın 2. Haftasında hiçbir tedavi yapıl-
madan geriledi. Şu anda 6 aylık olan hastanın büyüme ve gelişmesi 
normal olarak takip edilmektedir.
Anahtar Kelimeler: non langerhans histiositozis, yenidoğan

PS352

DİAZOKSİDE BAĞLI SEYREK GÖRÜLEN BİR 

KOMPLİKASYON: PATENT DUKTUS ARTERİOZUS

 Zeynelabidin Öztürk,  Şahin Takcı,  Hakan Aykan,  Ayfer Alikasifoglu, 
 Ayse Korkmaz
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalı, Ankara

Konjenital hperinsülinizm, yenidoğan döneminde görülen 
hipogliseminin seyrek, ancak önemli bir nedenidir. Erken tanın-
ması ve doğru tedavinin uygulanması, olabilecek nörolojik sekelle-
rin ve diğer hipoglisemi komplikasyonlarının önlenmesi açısından 
çık önemlidir. Tedavide çoğu zaman oktreotid ve diazoksid kulla-
nılır. İlk seçenek olan diazoksid çoğu zaman iyi tolere edilir, ancak 
bilinen birçok yan etkisi mevcuttur. Sodyum ve su retansiyonu 
bunların başında gelir. Bu yüzden genellikle diüretik tedavi ile 
birlikte kullanılır. Burada konjenital hiperinsülinizm tanısı almış 
ve diazoksid ile tedavi edilmiş, 15 günlük zamanında doğmuş bir 
yenidoğan sunuyoruz. Dirençli hipoglisemi nedeniyle diazoksid 
dozu 15 mg/kg/gün dozunda uygulanmış, tedaviye hidrokloro-
tiyazid eklenmiş ve sıvı kısıtlaması yapılmış, ancak buna rağmen 
konjestif kalp yetmezliği belirti ve bulguları gelişmiş, yapılan 
ekokardiyografide pulmoner hipertansiyon olduğu ve daha önce 
kapanmış olan duktus arteriozusun yeniden açıldığı görülmüştür. 
Diazoksid tedavisi kesilerek yerine glukagon infüzyonu başlan-
mıştır. Antikonjestif tedavi verilmesine rağmen bulgular düzelme-
miş ve PDA ligasyonu yapılması gerekmiştir. Bu vaka nedeniyle, 
diazoksid ile tedavi edilen hastalarda kardiyak komplikasyonlar 
açısından dikkatli olunması; sıvı ve diüretik tedavisinin uygun 
şekilde planlanması vurgulanmıştır.
Anahtar Kelimeler: diazoksid, hiperinsülinizm, patent duktus arteriozus
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YENİDOĞAN BİR BEBEKTE WARFARİN İLİŞKİLİ 

İNTRAKRANİAL KANAMA

 Mehmet Sarıaydın,  Şebnem Kader,  Mehmet Mutlu,  Yakup Aslan
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 

Neonatoloji Bilim Dalı

Giriş: Mekanik kalp kapak protezine sahip gebelerde kapak 
trombozu riski yüksektir ve gebelik sırasında da antikoagülan 
tedavi verilmesi önerilmektedir.Warfarin dar bir terapötik aralığa 
sahiptir ve gebelik sırasında kullanımı; düşüklere, ölü doğumlara, 
gelişme geriliğine, prematüriteye, konjenital anomalilere ve int-
rakranial kanamaya neden olabilmektedir. Bu vakada; mekanik 
kapak replasmanı nedeni ile 7 yıldır warfarin kullanan annenin 
bebeğinde gelişen intrakranial kanama sunulmuş ve gebelikte war-
farin kullanımının fetüs üzerindeki olumsuz etkileri vurgulanmak 
istenmiştir.

Olgu Sunumu: Yirmi dokuz yaşında annenin 4. gebeliğin-
den 35 haftalık gebeliği takiben 2800 gr ağırlığında fetal distres 
nedeniyle acil sezeryanla doğan, doğumda 15 dakika süre ile 
canlandırma uygulanan kız bebeğin Apgar skoru 1. dakikada 0, 
5. dakikada 3 olarak değerlendirildi. Kord kan gazı incelemesinde 
pH: 6.8, pCO2: 118.6 mmHg, HCO3: 10 mmol/L, BE: -18 idi. 
Öyküsünden; annesinin yedi yıldır mekanik mitral kapak replas-
manı nedeni ile 5 mg/gün dozunda warfarin kullandığı, gebelik 
sırasında warfarin kullanımına devam ettiği, doğumdan yaklaşık 
üç ay önce yapılan ultrasonografinin normal olduğu ve en son 
bakılan protrombin zamanının (PT) 49.8 sn, international nor-
malized ratio (INR)’nin 6.15 olduğu öğrenildi.

Hastanın yapılan laboratuar incelemelerinde hemoglobin: 
7.49 g/dL, lökosit sayısı: 19x103/uL, trombosit sayısı: 236x103/
uL, PT: 292 sn, parsiyel tromboplastin zamanı (aPTT): 190 ve 
INR: 60.21 olarak ölçüldü. Hastaya K vitamini ve sekiz saat ara 
ile taze donmuş plazma desteği sağlandı. Sekiz saat sonra alınan 
kontrol koagulasyon parametrelerinde PT: 15.4 sn, PTT: 43.2 ve 
INR: 1.35 olarak ölçüldü. Acilen çekilen kranial ultrasonografi-
de; her iki lateral ventrikülde intraventriküler kanama gözlendi. 
Postnatal ikinci gününde çekilen beyin tomografisinde; bilateral 
serebral ve serebellar hemisferlerde sulkuslar silik, beyaz-gri cevher 
ayrımı yapılamamakta, her iki lateral ventrikül ileri derecede geniş 
ve arka boynuzlarında seviye veren hemoraji, üçüncü ve dördüncü 
ventriküllerde ve serebellar folyalarda hiperdens subaraknoid 
kanamalar izlendi (Şekil-1). Spontan solunumu hiç dönmeyen 
hasta sürekli olarak mv desteği aldı ve yaşamının 57. gününde 
exitus oldu.

Tartışma: Gebelikte warfarin kullanımının önemli bir komp-
likasyonu sık olmamakla birlikte fetusta meydana gelen kanama-
lardır. Genellikle intrakranial kanama şeklinde kendini göster-
mektedir. Canlı doğumlarda warfarine bağlı intrakranial kanama 
sıklığı %1 olarak bildirilmiştir. İntrakranial kanama sıklıkla 23-32. 
gebelik haftaları arasında oluşmaktadır. Subdural ve intravent-
riküler kanama şeklinde görülebilmektedir. Bizim olgumuzda 
subaraknoid ve intraventriküler kanama birlikte gelişmiş ve olay 
32. haftadan sonra gerçekleşmiştir. 

Sonuç olarak gebelikte antikoagülan tedavinin anne ve fetü-
sün güvenliği düşünülerek, anne ve bebek açısından olası riskler 
bilinerek planlanmasının gerektiği kanısına varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, warfarin, intrakranial kanama

PS354

YENİDOĞAN DÖNEMİNDE GLUTARİK ASİDÜRİ TİP II 

OLGUSU

 Onur Bağcı1,  Hilal Özkan1,  Nilgün Köksal1,  Halil Sağlam2,  Pelin Doğan1, 
 İpek Güney Varal1,  Şahin Erdöl2

1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji 

Bilim Dalı
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi,Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Metabolizma 

Bilim Dalı

Giriş: Glutarik asidüri tip II (multiple açil-koA dehidrogenaz 
eksikliği), yedi açil-koA dehidrogenaz ve iki n-metil dehidrogenaz 
enzim aktivitesinin azalması ya da hiç olmaması nedeniyle genel-
likle yenidoğan döneminde ortaya çıkan doğumsal metabolik 
bir hastalıktır. Genellikle yaşamının ilk iki gününde ciddi non-
ketotik hipoglisemi ve derin metabolik asidoz ile bulgu verir. Yağ 
asidi oksidasyonu ile birlikte birçok amino asit metabolizması da 
bozulmuştur. İdrarda terli ayak kokusu tipiktir. Daha nadir olarak 
süt çocukluğu döneminde aralıklı kusma atakları ya da daha ileri 
dönemde Reye benzeri sendrom ya da myopati benzeri tablo 
ile karşımıza çıkabilmektedir. Hastalığa multikistik displastik 
böbrek, hipoplastik yüz, düşük kulak, çıkık alın, sandal ayak gibi 
doğumsal anomaliler eşlik edebilmektedir. 

Olgu: Yirmi dokuz yaşındaki annenin, 3. gebelikten 3. yaşa-
yan olarak, miadında normal vajinal yol ile, 2700 gr ağırlığında, 
Apgar 8-9 olarak dış merkezde doğan hasta anne yanına verildik-
ten yaklaşık 10 saat sonra tekrarlayan kusmaları nedeniyle gözle-
me alınmış. İkinci gününde derin metabolik asidozu, hiperammo-
nemisi ve idrarında terli ayak kokusu saptanan hasta 3. gününde 
doğumsal metabolik hastalık ön tanısı ile tarafımıza sevki ile yeni-
doğan yoğun bakıma yatırıldı. Öz ve soy geçmişinde özellik olma-
yan hastanın yapılan fizik muayenede ağırlık 2650 gr. (3-10p), boy 
49,5 cm (25-50p), baş çevresi 33,5 cm (<3p) idi. Genel durum ve 
aktivestesi kötü, hipotonik, yenidoğan reflekleri zayıf olan has-
tanın, düşük kulak, çıkık alın gibi dismorfik bulguları ve idrarda 
terli ayak kokusu saptandı. Tetkiklerinde derin metabolik asidoz, 
dirençli hipoglisemi, hiperammonemi ile birlikte trombositopeni 
saptandı. Destek tedavileri ile birlikte kısıtlı protein, yüksek debili 
glukoz infüzyonu, sodyum fenilasetat-sodyum benzoat, arjinin, 
karnitin ve riboflavin başlandı. Tandem Mass ve idrar organik asit 
incelemesi glutarik asidüri tip II ile uyumlu saptandı. Hasta tüm 
destek tedavilerine rağmen yaşamının 6. günü kaybedildi.

Sonuç: Akraba evliliği oranının yüksek olduğu ülkemizde 
doğumsal metabolik sorunlar yenidoğan hastalıklarında önemli 
bir yer tutmaktadır. Emmede zayıflık, hipotoni, apne gibi non 
spesifik bulgularla başvuran bebeklerde sepsis ayırıcı tanısın-
da doğumsal metabolik hastalıklar mutlaka akılda tutulmalıdır. 
Metabolik asidozun eşlik ettiği ketotik olmayan hipoglisemilerde 
yağ asidi oksidasyon defektleri düşünülmelidir. Bu hastalar erken 
dönemde kaybedilmektedir ancak doğru tanının konması sonraki 
gebeliklerde erken tanı ve tedavi için belirleyici olacaktır. Burada 
glutarik asidüri tip II tanısı konulan olgu nadir görülmesi nede-
niyle sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: doğumsal metabolik hastalık, glutarik asidüri, yağ asidi 
oksidasyon defekti
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PS357

KONJENİTAL LARİNGOMALAZİ VE İNTESTİNAL 

MALROTASYONUN EŞLİK ETTİĞİ MCKUSİCK 

KAUFMAN SENDROMU

 Ali Annagür1,  Ayhan Taştekin2,  İlhan Çiftçi3,  Mustafa Koplay4

1Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya
2Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
3Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Konya
4Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Konya

Giriş: McKusick Kaufman Sendromu (MKKS) postaxial 
polidaktili, konjenital kalp hastalığı, kızlarda hidrometrokol-
pos, erkeklerde genital malformasyonlar (hipospadias, kriptor-
şidizm) ile karakterize bir klinik tablodur. Otozomal resesif 
geçişlidir ve ilgili gen 20p12. Kromozomunda bulunmaktadır. 
Hidrometrokolpos vajen 1/3’de atrezi, imperfore himen veya 
transvers vajinal memrana sonucu gelişir. Bebeklerde hidrometro-
kolpos, maternal östrojen stimülasyonuna bağlı olarak sevikal sek-
resyonun birikimi ile uterus ve vajenin dilatasyonu sonucu pelviste 
büyük kistik kitle ile kendini gösterir. Yazımızda konjenital larin-
gomalazi ve intestinal malrotasyonun eşlik ettiği MKS’nu sunduk.

Olgu: Miadında 3100 gr kız hasta doğum sonrası batın 
distansiyonu ve konjenital anomali nedeniyle hastanemize sevk 
edilmiş. Fizik muayenede; karın alt bölgesini dolduran ve kara-
ciğer lojuna kadar uzanan kitle nedeniyle batın distandü görü-
nümdeydi. Her iki alt ekstremitede sağ üst ekstremitede postaxial 
polidaktili, sol alt ekstremitede 3,4 ve 5. parmaklarda sindaktili 
ve santral polidaktili vardı.Vajinal açıklık yoktu. Burun kökü 
basık ve düşük kulak vardı. Oftalmatolojik muayenesi normaldi. 
Ekokardiyografik muayene normaldi. Diğer sistem muayeneleri 
normaldi. Solunum sıkıntısı nedeniyle yapılan bronkoskopik 
incelemede Laringomalazi saptandı.

Laboratuar incelemesinde; Hb 14.9g/dl, hematokrit 45%, 
Beyaz küre sayısı 14000/mm3, trombosit 233000/mm3, glukoz 
65mg/dl. Kan gazı ve elektrolitler normaldi. Kromozom analizi 
46, XX idi. Abdominal USG ve MRG’de 15x10cm’lik büyük orta 
hatta kistik kitle ve basıya sekonder bilateral hidronefroz vardı.

Çocuk cerrahisi tarafından Opere edilen hastada kistik kit-
lenin vajen 1/3 üst kısmının kistik dilatasyonu olduğu ve 2/3 alt 
vajen kısmının atrezik olduğu ve intestinal malrorasyonun (çekum 
mobil ve mideye yakın yerleşimliydi) olduğu saptandı. Kist boşal-
tıldı ve vajinoplasti uygulandı. Hastada bu bulgularla congenital 
laringomalazi ve intestinal malrotasyonun eşlik ettiği McKusick 
Kaufman sendromu tanısı konuldu. 

Sonuç: Yaptığımız literatür taramasında yazımız konjenital 
laringomalazi ve intestinal malrotasyonun eşlik ettiği ilk MKS 
olgu sunumu olma özelliğine sahiptir.
Anahtar Kelimeler: Konjenital Laringomalazi, İntestinal malrotasyonun, 
McKusick Kaufman Sendromu

Şekil 1. Lateral ventrikül arka boynuzlarında seviye veren hemoraji ve 
subaraknoid kanama görüntüsü

PS356

POLİHİDRAMNİOSUN NADİR BİR SEBEBİ KONJENİTAL 

MEZOBLASTİK NEFROMA

 Leyla Daban Kolsuz1,  Emine Kavas1,  Serdar Mocalıoğlu2,  Nermin Koç3, 
 Tuğba Gürsoy1,  Fahri Ovalı1,  Güner Karatekin1

1Sağlık Bakanlığı Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Kliniği
2Sağlık Bakanlığı Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahi Kliniği
3Sağlık Bakanlığı Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Laboratuvarı

Konjenital mezoblastik nefroma, neonatal ve erken çocukluk 
çağında görülen böbreğin nadir bir tümörüdür. Genellikle benign 
tabiatlıdır. Mezoblastik nefromalı bebeklerde antenatal dönemde 
renal kitle ve polihidramnios sık görülen bir bulgudur. Nadiren 
fetal renal yetersizlik nedeniyle oligohidramnios görülür. Bu has-
talar homeostazı tam sağlayamadıkları için kötü prognoza sahip-
tir. Prenatal ultrasonunda polihidramnios, sağ böbrekte displazi 
saptanan, 34. haftada sezeryan seksiyo ile 1860 gr doğan erkek 
bebeğin yapılan muayenesinde batın sağ üst kısmından başlayıp 
inguinal bölgeye kadar uzanan orta hattı geçmeyen sert kitle sap-
tandı. Diğer fizik muayene bulguları ve tansiyon arteriyel ölçümü 
gebelik haftasına uygundu. Hemogram, biyokimya ve idrar tahli-
linde patoloji saptanmadı. Alfa fetoprotein, beta human koryonik 
gonadotropin, nöron spesifik enolaz, 24 saatlik idrarda valin man-
dalik asit seviyesi normal sınırlarda bulundu. Batın ultrasonunda 
sağ böbrek lojunda 60x60 mm çapında hipoekoik heterojen kistik 
ve nekrotik alanları olan kitle saptandı. Hastaya sağ nefrektomi 
yapıldı. Patoloji sonucu mezoblastik nefroma ile uyumlu bulundu. 
Ameliyat sonrası takipleri ünitemizde yapılan hastanın gelişimi ve 
muayene bulguları doğal seyretti. 

Sonuç: Polihidramniosun sık sebepleri gastrointesinal ano-
maliler, anensefali, enfeksiyonlar iken renal patolojilerde genellik-
le oligohidroamnios beklenmektedir. Biz bu vakayı polihidram-
niosun nadir bir sebebi olarak renal patolojilere dikkat çekmek 
için sunduk.
Anahtar Kelimeler: polihidramnios, renal kitleler, mezoblastik nefroma
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Şekil 1. Duble-buble benzeri görünüm Şekil 2. Safra çamuru, milimetrik boyutta 
çok sayıda akustik gölgelenme veren taş ve safra kesesi distansiyonu

PS359

YENİDOĞAN DİYABETİ

 Alpay Çakmak,  Nida Çınar,  Ali Ataş
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi,Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Şanlıurfa

Yenidoğan diyabeti, yaşamın ilk altı ayı içinde görülen, pank-
reas β-hücrelerinde işlevsel ya da hücresel bozukluklarla birlikte 
oluşan tek gen hastalığıdır. Sıklığı 500 000 canlı doğumda bir 
olarak bildirilmiştir. Olguların yaklaşık yarısından KCNJ11, 
ABCC8 ve INS genlerindeki mutasyonlar sorumludur. Yenidoğan 
diyabeti tanısı ile izlenen bir kardeşi olan ve yenidoğan diyabeti 
tanısı konulan bir olgu nadir görülmesi nedeniyle sunuldu. Olgu 
29 yaşındaki baba ile 28 yaşındaki annenin ikinci gebeliğinden 
2.canlı doğan olarak mükerrer sezeryan seksiyo ile dış merkez-
de, 35 haftalık 1600 gram olarak doğmuş. Kan şeker yüksekliği 
saptanan olguya insülin uygulanmış ve ileri tetkik ve tedavi 
amacı ile ünitemize sevk edilen olgu yenidoğan diyabeti tanısı ile 
kliniğimize kabul edildi. İlk bakılan insülin düzeyi yüksek sapta-
nan olgunun C-peptit düzeyi düşük saptandı. Annenin epilepsi 
tanısı ile takipli olduğu ve halen ikili antiepileptik ilaç kullandığı 
öğrenildi. Olgunun muayenesinde genel durumu orta, cilt altı yağ 
dokusu azalmış olup diğer sistem muayeneleri normal olarak sap-
tandı. Laboratuvar tetkiklerinde ilk hastaneye geldiği dönemde 
sevk edilen merkezde yapılan insuline bağlı düşük seyreden kan 
şekeri ilerleyen sürecte yüksek olarak saptandı (388-250-488 mg/
dL), serum ve idrar ketonu negative, insülin ve C-peptit düzey-
leri düşük (sırasıyla <2 mU/mL ve <0,1 ng/mL), insülin, adacık 
hücre ve glütamik asit dekarboksilaza karşı antikorları negatif 
bulundu. Ailenin yenidoğan diyabeti tanısı ile takipli ve insulin 
tedavisi alan bir çocukları daha mevcuttu. Olgunun beslenmesi 
düzenlenerek insulin tedavisi başlandı. Aileye genetik danışma 
alabileceği, mutasyonlarına bakılabilecek bir merkeze başvurması 
önerildi. Yenidoğan diyabeti oldukça nadir görülen genetik bir 
hastalık olup olgu nedeniyle güncel bilgiler ışığında değerlendi-
rilmesi amaçlandı.
Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, Diyabet, İnsülin

PS358

VOLVULUS KLİNİĞİ İLE PREZENTE OLAN SAFRA 

ÇAMURU OLGUSU;

 Selim Kurtoğlu1,  Levent Korkmaz1,  Hülya Halis1,  Osman Baştuğ1, 
 Şeyma Memur2,  Mustafa Ali Akın3,  Adil Bozpolat1,  Mehmet Adnan Öztürk1

1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalı, Yenidoğan Bilim Dalı - Kayseri
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalı - Kayseri
3Sağlık Bakanlığı Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniği Yenidoğan Bölümü-Kayseri

Safra, karaciğerde üretilip duodenuma taşınan gıdaların sindi-
rimi için gerekli enzimleri içeren sıvıdır. Safra kesesi gelen safrayı, 
içindeki suyun bir kısmını emerek, daha yoğun bir hale getirir. 
Bazı yenidoğanlarda safra kesesi içindeki yoğunlaştırma işlemi 
sırasında hatalı gelişen bir dizi kimyasal reaksiyon sonucunda 
safranın kristalleşmesi yani çamur (sludge) ve taş oluşumu gelişir. 

Safra çamuru klasik biliyer kolik yapmayan, USG’de yaygın, 
bazen de tek USG bulgusu olarak görülebilen, kolesterol kris-
tallerini ihtiva eden, kolelitiazisin ilk formunudur. Safra çamuru 
olan hastaların çoğu asemptomatiktir ve uzun sürede kendisi de 
kolelitiyazise neden olabilir. Fakat kronik inflamasyona bağlı akut 
ağrı, iştahsızlık, beslenme intoleransı ve hatta tedaviye dirençli 
konjenital hipotroidi ile ilişkisi olabilir. 

Olgu: 2G/2P olarak C/S ile 27 haftalık 1240gr doğmuş kız 
hasta. Doğum sonrasında sürfaktan verilip takiplerinde sepsis düşü-
nülerek penisilin+sefalosporin (sefotaksim) grubu bir ilaç başlanmış. 
Beslenmesine 7. günde başlanan ancak her defasında beslenme into-
leransı ve batın distansiyonu gelişen yeterli beslenme miktarlarına 
çıkılamayan hasta bunun üzerine çocuk cerrahisi ile konsülte edilmiş ve 
çekilen pasaj grafisinde volvulus ile uyumlu olabilecek duble-buble ben-
zeri görünümden (figür-1) şüphelenilerek hastanemize sevk edilmiş. 

Hasta geldiğinde genel durum orta ve batın distansiyonu 
mevcuttu. Diğer fizik muayene ve laboratuvar bulguları normaldi. 
18 gün sefotaksim kullanma hikayesi bulunan hastaya yapılan 
USG’de safra çamuru görüldü (figür-2). 

Tedavi amacıyla antibiyotikleri stoplandı. Hasta hidrate edi-
lerek OG drenaja alındı. Ancak ursofalk PO verildi ve drenaj bu 
dönemde 45dk kapatıldı. Hastanın distansiyonu tedaviden 48 
saat sonra azalmaya başladı ve 7 gün sonra da tamamen kayboldu 
ve yeniden beslenmeye geçildi. Takibinde yapılan safra kesesi 
USG’sinde safra kesesi kontrakte ve boş olduğu için net olarak 
seçilemedi. Hastanın şu anda beslenmesi tamama yakın oral olarak 
yapılıyor ve taburcusu planlanıyor.

Yorum: Yenidoğan ünitelerinde özellikle pretermlerde beslen-
me intoleransına sık rastlanmaktadır. Bu olguların çoğunda altta 
bir neden bulunamamakta olup pek çoğunda sepsis başlangıcı 
düşünülerek ampirik de olsa antibiyotik tedavisine başlanmak-
tadır. Bu durum ünitelerde dirençli mikroorganizma sayısını ve 
ünite masraflarını artırmaktadır.

Safra yollarına bağlı patolojiler ve bunlar içerisinden de nis-
beten sık görülen safra çamuru, hastalarda genellikle semptom 
vermemektedir. Son zamanlardaki çalışmalar tedaviye dirençli 
konjenital hipotroidide safra kesesi çamuru ve diğer safra kesesi 
patolojilerinin sorumlu olabileceği yönünde bilgiler vermektedir. 

Biz olgumuz ile safra çamurunun, hastalarda beslenme intole-
ransı yapabileceğini hatta volvulus gibi önemli beslenme problemi 
yapan cerrahi durumları bile taklit ederek yenidoğan beslenmesini 
bozabileceğini ve hekimleri yanıltabileceğini vurgulamak istedik.
Anahtar Kelimeler: Safra Çamuru, Sefalosporin, Volvulus
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sıkıntısının ortaya çıkması durumunda şilotoraks ekarte edilme-
lidir. Oktreotid tedavisiyle neden bilinmese de yüz güldürücü 
sonuçlar gözlenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Şilotoraks, travma, plevral efüzyon

Şekil 1. PA akciğer grafisinde sağ plevral efüzyon

PS361

ANTENATAL KARDİYOPATİ VE SAĞ RENAL AGENEZİ 

TANILI CHARGE SENDROMU: OLGU SUNUMU

 Sema Tanrıverdi1,  Özge Altun Köroğlu1,  Özgür Çoğulu2,  Mehmet Yalaz1, 
 Ferda Özkınay2,  Nilgün Kültürsay1

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim 

Dalı, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Genetik ve 

Teratoloji Bilim Dalı, İzmir

Giriş: CHARGE sendromu, kolobom, büyüme gelişme geri-
liği, kalp defektleri, genital hipoplazi, koanal atrezi ve kulak 
anomalileri ile karakterize birden fazla sistemi ilgilendiren, nadir 
görülen, doğumsal, genetik bir bozukluktur. CHARGE akroni-
mini ile tanınır (Kolobom, kalp defektleri, koanal atrezi, büyüme 
ve gelişme geriliği, genital hipoplazi, kulak anomalileri veya sağır-
lık). Konjenital kalp defektleri %75-80 oranında görülmektedir ve 
en sık görülen Fallot Tetralojisidir. 

Olgu: 20 yaşında G1P0 anneden SAT’a göre 40-41 haftalık 
vajinal yolla 2900 gr olarak doğan olgu prenatal dönemde sapta-
nan kardiyopati ve sağ renal agenezisi nedeniyle yatırıldı. Santral 
siyonozu olan hastada sol mikroftalmus, düşük kulak, mikrognati 
bulgularının olduğu atipik yüz görünümü mevcuttu. Genital 
bakısında inmemiş testis ve mikropenisi saptandı.

Çekilen EKO’da pulmoner atrezili Fallot tetralojisi saptanan 
hastaya Prostaglandin infüzyonu başlandı. Yaşamının 3. günün-
de sol Modifiye Blalock Taussig şant operasyonu uygulandı. 
Prenatal dönemde saptanan renal patolojisine yönelik yapılan 
renal USG’de sağ renal agenezi, ve solda grade 4 hidronefroz sap-
tandı. Çekilen MSUG’da ise sol böbrekte grade 4-5 VUR saptan-
dı. Sol mikroftalmusu olan hastanın göz bakısında bilateral iris ve 
koroid kolobom saptandı. İşitme testinde sol ve sağ kulak testleri 
geçemedi. Hastada saptanan Fallot tetralojisi, kolobom, işitme 

Şekil 1. Yenidoğan diyabeti olugusu

PS360

YENİDOĞANDA NADİR BİR SOLUNUM SIKINTISI 

NEDENİ: TRAVMATİK ŞİLOTORAKS

 Nihat Demir1,  Oğuz Tuncer1,  Veli Avcı2,  Erdal Peker1,  Murat Köstü1

1Yüzüncüyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan 

Bilim Dalı, Van
2Yüzüncüyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Van

Giriş: şilotoraks plevral boş lukta lenfatik sıvının veya ş ilöz 
karakterde mayinin birikmesidir. Konjenital veya edinsel, tek 
veya çift taraflı olabilir. Konjenital ş ilotoraks, lenfatik sistem 
anomalileri, doğ umsal kalp hastalığ ı, mediastinal malignansiler, 
kromozomal anomalileri ve h tipi trakeo-özefagial fistül varlığ ı 
sonucu geliş ebilir ancak çoğ unlukla neden saptanamaz ve idiyopa-
tik olarak değ erlendirilir. Edinsel ş ilotoraks ise genellikle torasik 
veya kardiyak cerrahi sonrası duktus torasikusun ya da lenfatik 
kanalların zedelenmesi sonucu ortaya çıkan bir komplikasyondur. 
Bu durum yenidoğ anın nadir solunum sıkıntısının nedenleri ara-
sında yer almaktadır.

Olgu: 24 yaşındaki annenin 3. Gebeliğinden, 32. Gebelik 
haftasında, 1,500 g sezaryen ile doğ an kız bebek, doğ duğ u 
merkezde respiratuar distres sendromu ön tanısı ile izlenirken 
ağızdan bol tükürük gelmesi üzerine çekilen akciğ er grafisinde 
trakeo-özefagial fistül ön tanısıyla kliniğimize gönderilmiş. 
Hastaya torakoskopik yöntemle fistül ligasyonu yapıldı. Postop 
4. Gün toraks tüpü çıkarıldı. İzlemde düzelmiş olan solunum 
sıkıntısı artınca akciğer grafisi çekildi, sağ akciğerde effüzyon 
olduğu gözlendi. Toraks tüpü tekrar takıldı. Gelen mayinin süt 
görünümünde olması, trigliserit: 580 mg/dl, kolesterol: 14 mg/
dl, ldh: 10804u/l, direct bakıda yoğun lenfosit infiltrasyonun 
gözlenmesi üzerine şilotoraks olarak değerlendirildi. Tedavi 
amacıyla octreotid 10 mcg/kg/saat infüzyon, enteral beslenmesi 
kesilerek tpn başlandı. Tedavinin beşinci gününde şiloz mayi 
miktarı azaldı. Hasta halen yenidoğan yoğunbakım kliniğinde 
izlmektedir.

Sonuçlar: şilotoraks, yenidoğan döneminde kendiliğinden 
gelişebildiği gibi doğumsal diyafragma hernisi, trakeo-özefa-
gial fistül ya da doğumsal kalp-damar anomalileri nedeniyle 
yapılan cerrahi girişimler sonrasında görülebilir. Bu tür cerrahi 
müdahalelerden sonra klinik düzelme gözlenirken ani solunum 
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yerleştirilen bebeğe yüksek hızda titreşimli ventilasyon ve inotrop des-
teği başlandı. Bebeğin doğumunun ilk gününde toraks tüplerinden 
yaklaşık 300 ml sarı renkli berrak sıvı geldi. Plevral sıvı incelemesinde 
dansite 1012, pH 8, protein 2.53 g/dL, şeker 70 mg/dl, trigliserid 
101mg/dL, total kolesterol 73mg/dL, LDH 91U/L, hücre sayısı 
3500/mm3(%95 lenfosit) saptandı ve plevral sıvı kültüründe üreme 
olmadı. Ekokardiyografide perikardiyal efüzyon saptandı, akciğer 
grafisinde iki taraflı plevral efüzyon vardı, bilgisayarlı tomografide 
plevral efüzyon dışında özellik bulunmadı, karın ve fontanelden 
yapılan ultrasonografi normaldi. Anne ve bebek kan grubu A Rh (+) 
ve direkt coombs negatifti. Tam kan sayımı, periferik yayma, kara-
ciğer ve böbrek işlev testleri, serum elektrolitleri, C-reaktif protein, 
prokalsitonin, tiroid hormonları, amonyak, laktat, tandem mass ve 
kromozom incelemesi normaldi. Toksoplazma, rubella, sitomegalo-
virus, herpes virus, sifiliz, parvovirus serolojisi negatifti, hemoglobin 
elektroforezi ve glikoz 6 fosfat dehidrogenaz düzeyi normaldi. Bu 
klinik ve laboratuar bulgularla hastaya nonimmün hidrops fetalis 
ve doğumsal şilotoraks tanısı kondu. Total parenteral beslenme ve 
ardından kademeli olarak orta zincirli yağ asitlerinden zengin mama 
ile beslenme başlandı. On ikinci günde sol göğüs tüpü çekildi ve aynı 
gün bebeğin yapay solutma ihtiyacı kalmadı. On beşinci günde sağ 
göğüs tüpü çekildi. Otuz beşinci günde kademeli olarak anne sütüyle 
beslenmeye geçilen bebek 42. günde taburcu edildi.

Yorum: Hidrops fetalisli bebeklerde ayırıcı tanıda doğumsal 
şilotoraks akla gelmelidir. Hidrops fetalis ile birlikte olan doğum-
sal şilotoraksın erken tanısı ve tedavisi bu bebeklerin sağ kalım 
oranlarını arttıracaktır.
Anahtar Kelimeler: doğumsal şilotoraks, hidrops fetalis

PS363

YAŞAMI TEHDİT EDEN KATETER KOMPLİKASYONU, 

KALP TAMPONADI

 Selma Aktaş,  Mehmet Gümüştaş,  İbrahim Hirfanoğlu,  Canan Türkyılmaz, 
 Serdar Kula,  Deniz Aslan,  Esra Önal
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

Giriş: Perkütan santral venöz kateterizasyonu takiben yaşa-
mı tehdit eden kardiyak tamponad ve sağ ventrikülde trombüs 
komplikasyonu gelişen aşırı düşük doğum ağırlıklı bir yenidoğan 
sunulacaktır.

Olgu: Preeklamptik anneden 27 hafta 5 günlük 670 gr olarak 
doğan prematurite, RDS, sepsis, evre II NEC tanıları ile izlenen 
bebeğe perkütan santral venöz kateter takıldı. Kateterin yeri kul-
lanılmadan önce direkt grafi ile doğrulandı. Kateterin 5. günün-
de hastanın saturasyonlarında düşme, oksijen ihtiyacında artış, 
inotropik ajanlara cevapsız derin hipotansiyon gelişti. Akciğer 
grafisinde kalp gölgesinin çok genişlediği (çadır kalp görüntü-
sü) ve kateterin ucunun sağ ventrikül içinde olduğu fark edildi. 
Acil ekokardiyografi yapıldı: perikardiyal efüzyon ve tamponad 
tanısı koyuldu. Perikardiyosentez ile 57 cc sıvı boşaltıldı. Takiben 
bebeğin oksijen ihtiyacı azaldı, hipotansiyon düzeldi. Perikardiyal 
sıvının biyokimyasal analizinde kateterden verilen yüksek kon-
santrasyonlu glukozlu sıvıyı yansıtacak yüksek glukoz değeri tes-
pit edildi. Hastanın ertesi gün tekrarlanan ekokardiyografisinde 
sağ ventrikülde trombüs görüldü. Bunun kateterin sağ ventrikül 
endokardını hasarlamasından kaynaklandığı düşünüldü ve düşük 
molekül ağırlıklı heparin tedavisi başlandı. Trombüsün küçülerek 
17. günde tamamen yok olduğu görüldü.

kaybı, renal anomaliler, mikropenis, inmemiş testis bulgularıyla 
CHARGE sendromu düşünüldü.

Sonuç: Son yıllarda gelişmiş ultrasonografik incelemelerle 
antenatal dönemde saptanabilen kardiyak anomaliler varlığında 
eşlik edebilecek ve sendrom tanısı koydurabilecek göz, kulak, 
renal ve genital sistemlerdeki diğer anomaliler açısından dikkatli 
olunmalıdır.
Anahtar Kelimeler: CHARGE sendromu, Fallot tetralojisi, kolobom, yenidoğan

Şekil 1.Olgunun yüz görünümü

PS362

HİDROPS FETALİS İLE BİRLİKTE NEDENİ BİLİNMEYEN 

DOĞUMSAL ŞİLOTORAKS

 Yalçın Çelik1,  Barış Akbaş2,  Esra Mimaroğlu2,  Hakan Taşkınlar3

1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji 

Bilim Dalı, Mersin
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Mersin
3Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Mersin

Amaç: Doğumsal şilotoraks yaklaşık olarak 10.000-15.000 
doğumda bir görülür. Burada doğum öncesi dönemde hidrops 
fetalis saptanan ve doğum sonrasında nedeni bilinmeyen doğumsal 
şilotoraks tanısı alan olgu nadir görülmesi nedeniyle sunulmuştur.

Olgu: Otuz iki yaşında annenin dördüncü gebeliğinden 35. 
gebelik haftasında sezaryen ile doğan bebek doğumun ardından 
solunum çabasının olmaması üzerine entübe edilerek yenidoğan 
yoğun bakım ünitesine yatırıldı. Özgeçmişinde üç hafta öncesine 
kadar gebelik izleminde her hangi bir sorun tespit edilmemişken üç 
hafta önce yapılan ultrasonografide fetusta iki taraflı plevral sıvı ve 
perikardiyal sıvı saptanmıştı. Soy geçmişinde anne ile baba arasında 
akrabalık yoktu. Fizik incelemede bebeğin tüm vücudu ödemliydi. 
Vücut ağırlığı 3610 gr (>%90), boyu 51 cm (>%90), baş çevresi 34 
cm (%75), vücut sıcaklığı 36,3ºC, nabzı 165/dk, tansiyonu 48/19 
mmHg idi. Bebek entübeydi ve her iki akciğerde solunum sesleri 
azalmıştı. Kalp hızı 165/dak idi, 2/6 şiddetinde üfürüm duyulu-
yordu. Karın şişkin görünümdeydi, karaciğer kaburga altında üç 
santim ele geliyordu. Dış genital yapılar kız görünümde ve ödemliydi. 
İzleminde doğumun ardından entübe edilen ve iki taraflı göğüs tüpü 
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fulminans tanısıyla TDP 12 saatte bir 10 ml/kg’dan ve düşük 
molekül ağırlıklı heparin (DMAH) ile devam edildi. Hastanın 
tedavisinin 7. günde döküntüler azaldı. Antibiyotikleri 10.günde 
kesildi. Hastanın kontrollerinde döküntülerinin tekrarlamadığı 
görüldü. Hastanın poliklinikten takibi devam etmektedir.

Tartışma: PF, yenidoğan bebeklerde deride hemorajik gang-
rene giden nekrozlarla ve DİK kliniği ile seyreden, ağır göz, 
beyin sekelleri gelişen, fatalitesi yüksek ve tedavisi zor bir klinik 
tablodur. Erken tanı ve hızlı tedavi ile mortalite oranını azalt-
mak mümkündür. Özellikle yenidoğan döneminde tüm vücutta 
yaygın purpuralar görülür. Akut dönemde, laboratuvarda DİK 
bulguları saptanır. Tedavide TDP veya kriyoprespitat ve antiko-
agülan tedavi kullanılabilir. Eğer Protein C veya S eksikliği tanısı 
konulursa, tedavide Protein C veya S konsantresi verilmelidir. İleri 
izlem sırasında antikoagülan kullanımı gerektiren klinik tablodur. 
Antikoagülan olarak DMAH kullanılmaktadır. Ayrıca etyoloji-
de sepsis var ise, geniş spektrumlu antibiyotik de başlanmalıdır. 
Olgumuz erken tedavi ile mortalite ve morbiditenin azaltıldığı 
olgulara örnek teşkil etmektedir. Olgumuz ileri izlemde DMAH 
tedavisiyle izlenmiş ve döküntülerinde tekrarlama görülmemiştir. 
Ciddi bakteriyel enfeksiyonlar (meningokok, streptokok, pnö-
mokok) ve viral enfeksiyonları (varisella, rubella) takiben PF geli-
şebilir. Protein C, S eksiklikleri, antifosfolipid antikorlar, faktör 
V G1691A, protrombin G20210A, plazminojen aktivatör inhi-
bitörleride purpura fulminans gelişimine katılırlar. Metilen tet-
rahidrofolat redüktaz C677T mutasyonu, homosistein ve lipop-
rotein (a) da purpura fulminans gelişiminde rol oynayan olası 
faktörler arasındandır. Hastamızda trombofiliye yönelik yapılan 
tetkiklerde Metilen tetrahidrofolat redüktaz C677T mutasyonu 
saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Purpura Fulminans, Taze Donmuş Plazma, MTHFR C677T

Olgunun yatışındaki ve tedavi sonrası 7. gün görüntüleri

Şekil 1. Taze donmuş plazma tedavisi sonrasında döküntülerde belirgin azalma 
gözlendi.

PS366

YENİDOĞAN BİR OLGUDA ÇEKAL VE DUODENAL 

ENTERİC KİSTİN BİRLİKTELİĞİ

 Nihat Demir1,  Mehmet Melek2,  Şekibe Zehra Doğan1,  Erdal Peker1,  Oğuz Tuncer1

1Yüzüncüyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan 

Bilim Dalı, Van
2Yüzüncüyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk çerrahisi Anabilim Dalı, Van

Giriş: Enteric duplikasyon kistleri anustan ağıza kadar gast-
rointestinal sistemin herhangi bir bölgesinden kaynaklanabilir. 
En sık görüldüğü bölge ileumdur. Enterik kistlerin klinik bul-
gusu tipine, büyüklüğüne ve kaynaklandığı yere göre değişkenlik 
gösterir. 

Yorum: Kateteri olan her yenidoğanda ani ve açıklanamayan 
desatürasyon, taşikardi ve hipotansiyon gelişmesi durumunda 
hasta, kalp tamponadı açısından değerlendirilmeli, erken girişimin 
hayat kurtarıcı olduğu akılda tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Kateter Komplikasyonu, Kalp Tamponadı, Yenidoğan

PS364

ANTİ-E İZOİMMÜNİZASYONU NEDENİYLE CİDDİ 

HEMOLİTİK HASTALIK GELİŞEN VE TEKRARLAYAN 

DOZLARDA İNTRAVENÖZ İMMÜNGLOBULİN İLE 

TEDAVİ EDİLEN İKİZ YENİDOĞAN BEBEKLER: OLGU 

SUNUMU

 İstemi Han Çelik
Mersin Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi

Rhesus D (RhD) antikorları dışındaki maternal Ig-G tipi kan 
grup antikorları yenidoğan alloimmün hemolitik hastalığında 
(AHH) giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Anti-e ilişkili 
AHH nadir olarak bildirilmektedir ve sıklıkla hafif hemoliz ve 
anemi ile sonuçlanmaktadır. Bu olgu sunumunda literatürde ilk 
olarak yenidoğan döneminde ikiz kardeşlerde tekrarlayan dozlar-
da intravenöz immunoglobulin (IVIG) ve eritrosit transfüzyonu 
ile tedavi edilen anti-e antikorlarına bağlı gelişen ciddi hemoli-
tik anemi ve hiperbilirubinemi vakaları bildirilmiştir. Hastalar 
toplam 4 gr/kg IVIG aldılar. Taburculuktan 1 ay sonra hemoliz 
bulgusu saptanmadı. Sonuç olarak, anti-e gibi altgrup uygun-
suzlukları hemoliz, anemi ve sarılık tablosu olan yenidoğanlarda 
akılda tutulmalıdır. Fototerapi, IVIG ve eritrosit transfüzyonu 
tedavi seçenekleri arasındadır.
Anahtar Kelimeler: yenidoğan izoimmünizasyonu, ikiz, anti-e, IVIG

PS365

HİPOKSİ VE SEPSİSE SEKONDER PURPURA 

FULMİNANS TANISIYLA TAKİP EDİLMİŞ BİR 

YENİDOĞAN OLGU

 Gökalp Başbozkurt,  Ferhat Çekmez,  Oğuzhan Babacan,  Orhan Gürsel, 
 Turan Tunç,  Ahmet Emin Kürekçi
Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilimdalı, Ankara

Giriş: Doğum sonrasında hipoksi ve sepsise sekonder geliş-
miş purpura fulminans (PF) tanısı konmuş bir yenidoğan olgu 
sunulmuştur.

Olgu: Otuzdokuz yaş anneden, 1.gebelik, 1.yaşayan, post-
konsepsiyonel 39.hafta 3010 g. C/S ile doğan kız bebek, solunum 
sıkıntısı nedeniyle birimimize yatırıldı. Prenatal öyküde özellik 
arz eden bir durum olmadığı; natal öyküde spontan solunum 
olmaması, bradikardi nedeniyle pozitif basınçlı ventilasyon uygu-
landığı ve spontan solunumun geldiği, bradikardinin düzeldiği; 
sonrasında solunum sıkıntısı gelişmiş olduğu öğrenildi. Aile 
öyküsünde bir özellik olmadığı öğrenildi. Fizik muayenede burun 
kanadı solunum, inlemeli solunum, taşipne, interkostal retraksi-
yon, kutis marmoratus ve ciltte sağ kolda daha fazla olmak üzere 
tüm vücutta yaygın purpurik lezyonlar mevcuttu. Sepsis öntanı-
sıyla ampisilin-gentamisin başlandı. 48 saat sonrasında purpurik 
cilt lezyonlarında artma ve ekimozlar görüldü. Akut faz reaktanla-
rında artış görüldü. Klinik ve laboratuvara dissemine intravasküler 
koagülasyon eklendi. Antibiyotikleri piperasilin tazobaktam ve 
amikasin ile değiştirildi. Sepsis ve hipoksiye sekonder purpura 
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yumuşak damağında ve dilinde ciddi doku kaybı olduğundan has-
tada emme ve yutma koordinasyon arazı gelişti (Şekil 1).

Sonuç: Ektima gangrenozum saptanan hastada lezyondan 
alınan kültür sonucu beklenmeden anti-psödomonal kapsamlı 
geniş spektrumlu antibiyotik başlanmalıdır. Özellikle çok düşük 
doğum ağırlıklı prematür yenidoğanlarda kulak, ağız kenarı ve 
extremitelerde görülen gangrenöze lezyonlarda psödomonas sep-
sisi düşünülmelidir. Hayati derecede önemli organlarda doku 
kaybına sekonder arazlar gelişebilir.
Anahtar Kelimeler: Ektima gangrenozum, yenidoğan, sepsis, pseudomonas 
aeruginosa

Şekil 1. Tanı anındaki ve tedaviden sonraki görünümü

PS368

HİDROSEFALİ VE KARDİYAK ANOMALİ İLE 

BİRLİKTELİK GÖSTEREN EKTRODAKTİLİ, 

EKTODERMALDİSPLAZİ, YARIK DAMAK VE DUDAK 

SENDROMLU OLGU

 Fatma Hilal Yılmaz,  Buket Uysal Aladağ,  Hikmet Akbulut,  Ali Annagür
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya

Giriş: Ektrodaktili, ektodermal displazi, yarık dudak ve 
damak sendromu (EEC); ektodermal displazi, ektrodaktili ve 
orofasiyal yarık ile prezente gelişimsel genetik bir hastalıktır. 
Otozomal dominant kalıtılan sendromun esas komponentlerini; 
el ve ayaklarda ektrodaktili ve sindakli, yarık damağın eşlik edebil-
diği yarık dudak, tırnak, deri ve dış salgı bezlerinin dahil olduğu 
anormal ektodermal dokular oluşturmaktadır. Ektodermal ve 
mezodermal dokuların gelişimsel deformasyonu sonucu ortaya 
çıkan bu sendromadaha az sıklıkla genitoüriner anomaliler, işitme 
azlığı, koanalatrezi, oftalmolojik patolojiler, hipofiz defektleri 
hidrosefali ve kardiyak anomaliler eşlik edebilmektedir.

Olgu: 30 yaşında babadan ve 25 yaşında gravidite 2 parite 2 
anneden makrosefali nedenli sezaryen ile 4630 gram doğan bebek 
makrosefalisi, yarık damak dudak ve solunum sıkıntısı olması üze-
rine yenidoğan yoğun bakım ünitesine kabul edildi. Hastanın fizik 
muayenesinde; vücut ağırlığı:4630 gram(%75), boy:52cm(%50), 
baş çevresi:51cm (>%90) idi. Hastanın genel durumu kötü, cilt 
rengi soluk görünümde, makrosefali, komplet yarık damak dudak, 
hipertelorizm, gözlerinde batan güneş manzarası, ön fontanel 
4*5cm,basık burun kökü, düşük kulak, mezokardiyak odakta 
2/6 sistolik üfürüm, periferiksiyanozu, 3 göbek arteri vardı. Her 
iki hemitoraksı solunuma eşit katılan hastada takipne, inleme, 
çekilme mevcuttu. Ekstremitesindesindaktili(Sol elde), polidak-
tili( her iki el ve ayakta), her iki ayakta pes ekinovarusolan hasta 
hipotonikti; emme, moro, yakalama refleksleri yoktu. Hastanın 
kan tetkikleri normaldi. Orta hat defekti olan hastada ek anomali 
açısından yapılan ekokardiyografide; tek atriyoventriküler kapak, 

Olgu: 26 yasşındaki annenin 3. gebeliğinden yaşayan 3. 
canlı kız bebek olarak, miadında sezeryan ile 3400 gram doğdu. 
Tamamen sağlıklı olan bebeğin 15. günde fışkırır tarzda kusma-
larının ve huzursuzluğunun olması üzerine kliniğimize müracaat 
etmiş. Fizik muayenede; batında distansiyon, sağ üst kadranda elle 
gelen kitleye ek olarak hasasiyet saptandı. Çekilen batın ultraso-
nografisinde 4.5x3.5 cm boyutunda kistik yapı saptandı. Çekilen 
kontraslı batın tomografisinde ise biri çekumda 4.5x3x3.5 cm, 
diğeri duodenumda 1.8x1.6x1.5 cm olmak üzere iki adet enterik 
kist saptandı (Şekil 1). Postop koplikasyonsuz taburcu edilen 
hasta 8 aydır takip edilmektedir.

Sonuçlar: Karın şişkinliği, fışkırır tarzda kusma ve palpas-
yonda hasasiyet saptanan bir yenidoğan olgusunda enterik kistin 
düşünülmelidir. Ayni zamanda gastrointestinal sistemin herhangi 
bir bölgesinde enterik kist saptandığında diğer alanlar mutlaka 
taranmalıdır. Bilgilerimize göre literatürde duodenal ve çekal 
enterik kistin birlikteliği bildirilmemiştir.
Anahtar Kelimeler: Duplication kisti, çekum, duodenum

Şekil 1. Preop çekilen abdominal tomografisinde ve operasyon sırasındaki 
duodenal ve çekal enteric kistin görünümü

PS367

EKTİMA GANGRENOZUM SONUCU EMME 

DİSFOKSİYONU: ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BİR 

YENİDOĞAN OLGUSU

 Nihat Demir,  Oğuz Tuncer,  Erdal Peker,  Murat Köstü
Yüzüncüyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan 

Bilim Dalı, Van

Giriş: Pseudomonas aeruginosa septisemisi geçiren hastala-
rın %1.3-13 kadarında cilt bulguları gözlenebilmektedir. Bu cilt 
bulgularının tipik olan formu ektima gangrenozumdur. Ektima 
gangrenozum; deri ve mukoz membranlarin enfektif lezyonudur. 
Bakterilerin hemotojen yayılımı ile veya primer cildin etkilen-
mesi ile oluşabilir. Bu lezyonlar genelde hemotolojik malignen-
si, immün yetmezlik sendromları, ağır yanıklar, malnütrisyon, 
kemoterapi, immünosüpresif tedavi ve diabetes mellitusta rapor 
edilmiştir. Ektima gangrenozum gözlenen olgular herhangi bir 
yaşta olabilmektedir. Ancak immün sistem gelişiminin henüz 
tamamlanmadığı çok düşük doğum ağırlıklı prematür yenidoğan-
larda sıklığı artmaktadır.

Olgu: 19 yaşındaki annenin 3. gebeliğinden 2. canlı yaşayan, 
32 haftalık olarak normal spontan vajinal yol ile 1600 gram doğan 
erkek bebek doğar doğmaz respiratuvar distres sendromu tanısıyla 
entübe edilerek mekanik ventilasyonda izleme alındı. Takibinde 
genel durumu kötüleşen hastanın ağız içi ve dudak kenarında 
(Şekil 1) daha bellirgin olmak üzere kulak, kol ve bacaklarda 
üzeri kurutlu etrafı hiperemik lezyonlar saptandı. Enfeksiyon 
markırları pozitif olan hastanın kan kültürü ve yara kültüründe 
pseudomonas aeruginosa üredi. Kültür antibiyograma uygun 
tedaviyle enfeksiyon kontrol altına alındı. Hastanın dudağında 
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Sonuç: Çeşitli antiaritmik ajanlara cevap vermeyen neonatal 
SVT olgularında, amiodaron ve propranolol kombinasyonu ile 
SVT’nin kontrol altına alınabileceği vurgulanmak istendi.
Anahtar Kelimeler: amiodaron; propranolol; supraventriküler taşikardi; 
yenidoğan

PS370

YENİDOĞANDA NADİR BİR DURUM: PRİAPİZM

 İlke Mungan Akın1,  Hidayet Katipoğlu2,  Sibel Sevük Özümüt1,
 Derya Büyükkayhan1,  Öner Özdemir2

1İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Bilim 

Dalı, İstanbul
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği İstanbul

Giriş: Priapizm; “seksüel ilgi ve uyarı olmaksızın penisin uzun 
süreli ve kalıcı ereksiyonu” olarak tanımlanabilir. Priapizm, yeni-
doğan dönemi, çocukluk ve erişkin dönem de dahil olmak üzere 
oldukça nadir görülen, farklı etyolojilere sahip bir hastalıktır. 
Neonatal priapizm 1876 yılından sonra zamanımıza kadar litera-
türde sadece 17 vaka bildirilmiştir. Hastalığın patofizyolojisi tam 
olarak bilinmemekle birlikte iskemik ve iskemik olmayan şeklinde 
iki grupta incelenebilir. İskemik priapizm; kas kompartman sendro-
munun analoğu olup, düşük akımlı, anoksik veya veno-okluziv pri-
apizm olarak da adlandırılabilir, Tedavi edilmezse veya tedavide geç 
kalınırsa, kavernozal düz kaslarda nekroz, geri dönüşümsüz korpo-
ral fibrozis ve erektil disfonksiyon meydana gelir. İskemik olmayan 
priapizm ise yüksek akımlı, iyi oksijenizasyonlu veya arteriyel pri-
apizmdir. Düzensiz kavernozal arter akımı girişi nedeniyle oluşur.

Olgu: Miadında doğan erkek bebeğin anne yanındaki takip-
lerinde sürekli penil ereksiyon hali mevcut olması üzerine bakılan 
tetkiklerinde hemoglobin: 18g/dl, hematokrit: %51, lökosit: 
27100/mm3, trombosit 217000/mm3 idi. Hafif lökositoz, perife-
rik yaymasında immatür/total nötrofil oranının 0.2 ve C-reaktif 
protein: 2,6mg/dl gelmesi üzerine erken sepsis ön tanısı ile servise 
alındı, kültürleri alınıp ampisilin+gentamisin tedavisi başlandı. 
Sistem ve nörolojik muayenesi tamamen normal olan hastanın, 
penis ve skrotumda renk değişikliği ve hassasiyet olmamakla bir-
likte ereksiyon hali (erekte halde penis boyu: 3,8 cm) mevcuttu. 
Hastanın penil dopler ultrasonunda; bilateral korpus kavernozum 
ve spongiyöz cisim ekspanse, penil arterden alınan akımlarda 
zirve sistolik akım 19cm/sn ve diyastol sırasında 4cm/sn retrog-
rad akım izlendi Bakılan penil kan gazında ph:7.39, pCO2: 46 
mmHg, pO2: 30.5 mmHg olarak geldi. Doppler ultrason ve penil 
kan gazı sonuçları ile hastada iskemik olmayan (yüksek akımlı) 
priapizm düşünüldü. Antibiyotik tedavisinin üçüncü gününde 
ereksiyon hali sürekliliğini kaybetti, yalnızca ses ve dokunmayla 
ortaya çıkar hale geldi. Tedavinin beşinci günü alınan C-reaktif 
protein düzeyi negatifleşen hastanın 7 gün süre ile antibiyotik 
tedavisine devam edildi. 

Sonuç olarak; hastamız, neonatal priapizm olgularında sepsis 
gibi sistemik enfeksiyonların da düşünülmesi gerektiğini gös-
termektedir. Yenidoğan dönemi priapizm olguları çok iyi analiz 
edilerek polisitemi, sepsis gibi sistemik enfeksiyonlar, genito-üri-
ner sistemde tıkanıklıklar veya sinir sistemi anomalileri mutlaka 
ekarte edilmelidir. Penil doppler ultrason ve kavernöz kan gazı 
analizi mutlaka gözden geçirilmelidir.
Anahtar Kelimeler: priapizm, erken neonatal sepsis

tek atriyum, orta-ağır atriyoventriküler kapak yetmezliği, peri-
membranöz ventrikülerseptaldefekt görüldü, yapılan batın ultra-
sonu normaldi. Kraniyaltomografisinde hidrosefalisi olan hastaya 
beyin cerrahi tarafından ventriküloperitonealşant takıldı. Post 
operatifentube olarak devralınan hasta yapılan destek tedavilere 
ve resüsitasyona cevap vermeyerek eksitus oldu.

Sonuç: Literatürde daha önceEEC sendromuna hidrosefali 
ve kardiyak anomalilerin ayrı ayrı eşlik ettiği nadir vaka sunumları 
olmasına rağmen burada literatürde ilk kez hidrosefali ve kardiyak 
anomalinin birlikte eşlik ettiği vaka paylaşıldı.
Anahtar Kelimeler: Ektrodaktili, Ektodermal Displazi, Hidrosefali, Yarık 
Damak ve Dudak

PS369

AMİODARON VE PROPRANOLOL İLE TEDAVİ EDİLEN 

NEONATAL SUPRAVENTRİKÜLER TAŞİKARDİ OLGUSU

 Kazım Küçüktaşçı1,  Mustafa Doğan2,  Eda Karadağlı3,  Özlem Şahin1, 
 Hacer Ergin1,  Özmert Muhammet Ali Özdemir1

1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Neonatoloji Bilim Dalı, Denizli
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı, Denizli
3Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Denizli

Giriş: Yenidoğan döneminde görülen taşiaritminin en sık 
nedeni supraventriküler taşikardi (SVT)’dir. Yenidoğanlarda 
nadir görülen ancak daha ağır seyreden SVT, kalp yetmezliği ve 
hidrops fetalis tablosunda karşımıza çıkabilmektedir. Tedavide 
acil yaklaşım önemli olup vagal uyarı ve ilaç tedavisi (adeno-
zin, digoksin, propranolol, esmolol, sotalol, amiodaron), ilaçlara 
yanıtsız ve hemodinamisi bozuk olan olgulara kardiyoversiyon 
ve ablasyon uygulanmaktadır. Bu yazıda, fetal dönemde başlayan, 
vagal uyarı, adenozin, digoksin ve propranolol tedavisine yanıt 
alınamayan, amiodaron ve propranolol kombinasyonu ile kontrol 
altına alınan dirençli SVT’li bir yenidoğan olgusu sunuldu.

Olgu: 25 yaşındaki annenin ilk gebeliğinden, hastanemizde 
sezeryan ile 3680 gr doğan term erkek bebekte doğumdan saatler 
önce taşikardinin başladığı öğrenildi. Doğumda resüsitasyon ihti-
yacı olmayan hastanın kalp tepe atımı (KTA) 250/dk olup; diğer 
vital bulguları, oksijen saturasyonu ve fizik muayenesi normaldi. 
Elektrokardiyografide SVT saptanan ve yüze soğuk uygulamaya 
cevap vermeyen hastaya adenozin 100 μg/kg intravenöz (iv) hızlı 
puşe verildi. SVT’si kısa süre düzelen ancak tekrarlayan hastada 
adenozin dozu 150 μg/kg’a çıkıldı. SVT sonlandı. Tedaviye digi-
talizasyon ve idame digoksinle devam edildi. Ekokardiyografide 
konjenital anomali saptanmadı. İki günlük izlemde SVT atakları 
devam eden ve atakları adenozinle durdurulan olguda digoksin 
kesilip propranolol (1.6mg/kg/gün oral üç doz) tedaviye eklendi. 
Propranolol tedavisi alırken SVT atağı günde 1-2 kez tekrarladı-
ğından ve adenozin ile müdahale gerektiğinden propranolol da 
kesildi. Postnatal dördüncü günde amiodaron 5 mg/kg’dan iv bir 
saatte yüklemeden sonra 5 μg/kg/dk idame infüzyon ve oral ami-
odaron 5 mg/kg/gün iki dozda başlandı. İntravenöz amiodaron 
dozu 10 μg/kg/dk’ya çıkıldı. Amiodaron infüzyonunun beşinci 
gününde yanıt alınamadığından; amiodaron dozu 5 μg/kg/dk’ya 
düşülerek, tedaviye 2 mg/kg/gün oral üç dozda propranolol eklen-
di. İzlemde günlük EKO kontrollerinde kardiyak fonksiyonlarda 
bozulma olmadı. SVT atağı tekrarlamayan olguda amiodaron 
infüzyonu kesildi. Oral amiodaron ve propranolol tedavisi ile 
izleme alındı.
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Yorum: Fetal safra kesesi taşı, çoğunlukla 3. trimester sonogra-
fisinde tesadüfen saptanan ve. çoğunlukla anlamlı klinik bulgulara 
neden olmayan, nadir görülen bir fenomendir Genellikle yenido-
ğan safra kesesi taşları, fetal orijinli olmakla beraber; prematürite, 
sepsis, parenteral beslenme, hemolitik hastalıklar, kan grubu uyuş-
mazlıkları, metabolik olaylar ve dehidratasyon suçlanan sebepler 
arasındadır. Omega 3’ün fazla alımı bu metabolik yoldaki gerekli 
adımları bloke ederek, ara metabolitlerin eksikliğine bağlı semp-
tomlara neden olabilir. Bizim olgumuz, prenatal tanısı olup 
antenatal dönemde annede keten tohumu yağı kullanma öyküsü 
bulunması ve neonatal dönemin erken günlerinde saptanan safra 
taşının 1. aydan sonra kaybolması nedeniyle sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: keten tohumu yağı, omega 3, safra kesesi taşı

Şekil 1. Antenatal ultrasonografik görüntüleme

PS372

TEK ATRİYUM VE DİSTAL EKSTREMİTE KISALIĞI İLE 

GÖRÜLEN BİR KONDROEKTODERMAL DİSPLAZİ 

(ELLİS-VAN CREVELD SENDROMU) OLGU SUNUMU

 Hikmet Akbulut,  Buket Uysal,  Osman Güvenç,  Ali Annagür
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya

Giriş: Otozomal resesif olarak tanımlanmış nadir rastlanan 
Ellis-van Creveld Sendromu kondroektodermal iskelet displazisi, 
konjenital kalp defektleri, polidaktili, dismorfik diş ve tırnak, boy 
kısalığı, dar göğüs kafesi ile karakterizedir. Genel popülasyonda 
insidansı 1/60000’dir. Hastalığa yol açan gen, EVC (Ellis-Van 
Creveld) geni 4p16 yer almaktadır. Hastaların aile öyküsünde 
akraba evliliği ve/veya bir akrabada da benzer bir hastalığın 
olduğu dikkat çeker. Hastalığın tanısı ultrasonografi ile prenatal 
dönemde konulabilmektedir. Tanısı konulan hastalar genellikle 
kardiyak ve solunumsal problemlerden doğan komplikasyonlar 
sonucu kaybedilir. Yazımızda tek atriyum ve distal ekstremite 
kısalığı ile giden Ellis van Creveld olgusu sunuldu.

Olgu: 34 yaşındaki anneden gravidite 4 parite 4 olarak 3430 
gram sezaryen ile 39 haftalık doğan bebeğin doğum sonrası yapı-
lan ilk muayenesinde kalpte üfürüm ve iskelet displazisi saptanma-
sı nedeniyle Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesine yatırıldı. Yapılan 
ekokardiyografide tek atriyum, atrioventrikuler septal anevrizma, 
inlet VSD, 2. derece atrioventrikuler kapak yetmezliği saptandı. 
Anneden alınan anamnezde daha önceki çocuğunda da benzer 

Şekil 1. Olgunun erekte penis görüntüsü

PS371

ANNESİ GEBELİK SÜRESİNCE KETEN TOHUMU 

YAĞI KULLANAN TERM BEBEKTE ANTENATAL 

ULTRASONOGRAFİDE SAFRA KESESİ TAŞI 

SAPTANMASI

 Ali Ulaş Tuğcu1,  Aslıhan Abbasoğlu1,  Filiz Yanık2,  Ayşe Ecevit1,  Aylin Tarcan1

1Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi, Pediatri Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı, Ankara
2Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Ankara

Amaç: Son trimesterde yapılan fetal ultrasonografide karaci-
ğer altında kalsifik odak saptanan ve postnatal 2. günde yapılan 
kontrol ultrasonografide “ safra kesesinde çamur ve taş” saptanan 
olgu nadir görülmesi ve omega 3 kaynağı olarak yaygın kullanılan 
keten tohumu yağı birlikteliğini vurgulamak için sunulmuştur.

Olgu: 33 yasındakı annenın 2.gebeliginden 2.yasayan olarak 
38 hafta 5 gunlukken c/s ile 3370 gram dogan erkek bebe-
ğin öyküden annenin gebelik dönemi sırasında 7 ay boyunca 
keten tohumu yağı (flaxseed oil) kullandığı öğrenildi. Antenatal 
dönemde yapılan ultrasonografisinde “intraabdominal bölgede 
karaciğerin altında kalsifikasyon” saptanmıştı. Doğum sonrası 
yapılan batın ultrasonografisinde “ safra kesesinde çamur ve 
taş” tespit edilen hastanın biyokimyasal parametreleri AST: 44 
U/L, ALT: 9 U/L, GGT:125 U/L, Alkalen fosfataz: 151 U/L, 
total bilirubin:6 mg/dl, direk bilirubin:0,6 mg/dl, total koleste-
rol:117 mg/dl, trigliserit:154 mg/dl olarak bulundu. Tam kan 
sayımında Hb: 19,4 g/dl, Htc: %54,4, Trombosit:245000/mm3, 
Beyaz küre:14400/mm3idi. Direk Coombs(-), retikülosit: %5,81 
saptanan hastanın CRP değeri 1,2 mg/L idi. Periferik yaymasında 
hemoliz bulgusu yoktu. Glukoz 6 fosfat dehidrogenaz değeri 12 
U/g HB olan hastada piruvat kinaz ve primidin 5’ nükleotidaz 
eksikliği saptanmadı. Metabolik tekiklerinde patoloji tespit edil-
meyen hasta 3 gün indirekt hiperbilirubinemi nedeniyle fotote-
rapi aldı. Taburculuk sonrası izlemde iyi beslendiği ve kilo aldığı 
tespit edilen hastanın 1. ayında yapılan kontrol görüntülemesinde 
çamur ve taş görüntüsünün kaybolduğu görüldü.
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yılında kaybedilirler. Hastalığın sağaltımı ancak kemik iliği trans-
plantasyonu ile mümkündür. Yenidoğan döneminde trombosito-
peni sık görülen bir durumdur. Çoğunlukla kendiliğinden düzelir. 
Bununla birlikte tedaviye dirençli trombositopeniye hipokalsemi 
eşlik ettiği taktirde ayrıcı tanıda osteopetrozis akla gelmelidir.
Anahtar Kelimeler: Osteopetrozis, Yenidoğan

PS374

NADİR SOLUNUM SIKINTISI NEDENİ; KONJENİTAL 

LARİNGEAL ANOMALİLİ ÜÇ YENİDOĞAN OLGUSU

 Hüseyin Selim Asker,  Hacer Y. Yapıcıoğlu,  Ferda Özlü,  Kurthan Mustafa Mert, 
 Mehmet Satar,  Melda Mercan,  Eren Kaleçekinmez
Çukuroava Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yenidoğan Bilim dalı,Adana

Konjenital subglottik stenoz, subglottik bölgenin normalden 
dar olması nedeniyle solunum sıkıntısı ve inspiratuar stridor ile 
karakterize bir hastalıktır. Subglottik stenoz intrauterin hayatın 
8-10. haftasında oluşan larengeal rekanalizasyonun olmaması 
veya kısmen olması sonucunda ortaya çıkar. Konjenital subglottik 
stenozlu olguların birçoğu yaş ilerledikçe düzelir. Bazı olgularda 
ise larengeal yapının yeniden kurulması gerekir. 

Burada aynı dönemde yenidoğan yoğun bakım ünitesine yatan 
konjenital laringeal anomali düşünülen üç olgu sunuldu.

Olgu 1: 31 yaşındaki sağlıklı baba ile 30 yaşındaki sağlıklı 
annenin 1. gebeliğinden 1. yaşayan olarak 37 gebelik haftasında 
sezaryen ile 2450 gr ağırlığında doğan kız bebek, doğar doğmaz 
belirgin solunum sıkıntısı nedeniyle entübe edilmek istenmiş 
ancak entübasyon yapılamayınca merkezimize sevk edilmiş.

Olgu 2: 28 yaşındaki sağlıklı baba ile 29 yaşındaki annenin 
8. gebeliğinden 4. yaşayan olarak miadında 2700 gr ağırlığında 
doğurtulmuş. Doğduğunda hafif solunum sıkıntısı ve morarma-
sı varmış. Hasta postnatal 25 günlükken pnomoni, bronşiolit 
tanılarıyla dış merkezde izlenirken genel durumunda kötüleşme 
nedeniyle entübasyon denenmiş, ancak entübe edilemeyen hasta 
merkezimize sevk edilmiş. 

Olgu 3: 44 yaşındaki sağlıklı baba ile 39 yaşındaki annenin 
5. gebeliğinden 3. yaşayan olarak 36 gebelik haftasında 2780 gr 
ağırlığında sezaryen ile doğurtulmuş, doğar doğmaz siyanozu olan 
bebek dış merkezde zor entübe edilmiş. Solunum sıkıntısı nedeni 
araştırılmak üzere merkezimize sevk edilmiş.

Olgu 1 ve 2’nin kulak burun boğaz bölümünce yapılan muaye-
nesinde konjenital subglottik stenoz tanısı konuldu, her iki hasta-
yada trakestomi açıldı. Olgu 1 düzeltme operasyonu yapılamadan 
exitus oldu, Olgu-2 anterior krikoid split uygulaması yapılıp 
taburcu edildi. Olgu-3 ‘ün kulak burun boğaz muayenesinde dil 
kökünün geride ve çene yapısının küçük olduğu laringeal darlık 
olmadığı gözlendi. Trakestomi açılan ve ilerde revizyon planlanan 
hasta ve halen izlenmektedir.

Burada konjenital subglottik stenozu olan iki olgu ile dil 
kökünün geride olması nedeniyle solunum sıkıntısı olan ve tra-
kestomi açılan olgular yenidoğan döneminde seyrek görülen 
solunum sıkıntısı yapan nedenlere ve tedavisine dikkat çekmek 
için sunuldu.
Anahtar Kelimeler: larengeal darlık, solunum sıkıntısı, subglottik stenoz

dış görünüm (polidaktili, göğüs deformitesi, kısa ekstremite vb.) 
ve kalbinde sorun olduğu yenidoğan yoğun bakım servisinde 1 
ay tedaviden sonra eksitus olduğu öğrenildi. Fizik muayenesinde 
ağırlığı: 3350 gram(p) boy:49cm(p) Baş çevresi: 35 cm(p) idi. 
Genel durumu orta takipneik, natal diş, düşük kulak, burun kökü 
basıklığı saptandı. Solunum sesleri normal, kalp sesleri ritmik 
3/6 sistolik üfürüm vardı. Karaciğer kot altında 3–4 cm olarak 
ölçüldü. Bilateral simetrik distal ekstremite kısalığı, her iki elde 6 
parmak (polidaktili-Şekil 2), her iki ayakta pes ekinovarus gözlen-
di. Çekilen grafilerde ulna radius ve tibialarda kısalık mevcuttu. 
Laboratuar incelemesinde patolojik bulgu yoktu. Troid fonksiyon 
testleri normaldi. Ek anomali açısından yapılan beyin MRG ve 
abdominal USG normal olarak değerlendirildi. Mevcut bulguları 
ile Ellis-van Creveld sendromu tanısı konuldu. 

Sonuç: Olgumuzda gördüğümüz iskelet deformiteleri poli-
daktili, kalp defektleri, natal diş, pes ekinovarus tanı koydurucu 
olmuştur. Yazımızda nadir görülen bir hastalık olması nedeniyle 
tek atriyum ve distal ekstremite kısalığı ile giden Ellis van Creveld 
olgusu sunuldu.
Anahtar Kelimeler: Distal Ekstremite Kısalığı, Kondroektodermal Displazi, Tek 
Atriyum

PS373

OSTEOPETROZİS TANILI YENİDOĞAN

 Osman Öztekin,  Cüneyt Tayman
Denizli Devlet Hastanesi, Neonatoloji, Denizli

Osteopetrozis, osteoklast işlevlerindeki bozukluğa bağlı 
kemik rezorbsiyon kusuru nedeniyle oluşan; yaygın kemik skle-
rozu ile karakterize kalıtsal bir hastalıktır. Yenidoğan döneminde 
tanısı mümkün olmakla beraber nadir görülmesi ve ayırıcı tanıda 
düşünülmemesi nedeniyle çoğu zaman geç dönemde tanı almakta 
dirençli trombositopeniye bağlı ciddi komplikasyonlar gelişe-
bilmektedir. Doğumunun ilk haftası içinde tanısı alan ve kemik 
iliği transplantasyonu için ileri bir merkeze yönlendirilen bir olgu 
sunulmuştur.

Hasta 38 haftalık 2800 gr olarak doğurtuldu. Doğum sonu 
sorun yaşanmayan hastanın ilk sistemik muayenesinde hepatosp-
lenomegali ve tüm vücutta peteşial döküntüleri olduğu saptandı. 
Bakılan trombosit sayısı 37000/mm3 bulundu ve hasta yatırıldı. 
Periferik yaymada lökoeritroblastozis tablosu mevcuttu ve direkt 
coombs testi negatif idi. Biyokimyasal parametrelerde ve TORCH 
bakısında patoloji tespit edilmedi. Takiplerinde trombosit sayısı-
nın giderek azalması üzerine ön planda immun kaynaklı trom-
bositopeni olabileceği düşünüldü. Tedavide intravenöz immung-
lobulin 1 gr/kg 2 gün uygulandı, cevap alınamadı. Trombosit 
transfüzyonuna rağmen trombosit sayısı 17000-84000/ mm3 
arasında seyretti. Kemik iliğinde hematopoetik dokuya ait az 
hücre içeren yoğun kemik lameller mevcuttu. Tedaviye dirençli 
trombositopenisi olan hastada ilk haftanın sonunda hipokalsemi 
(Ca; 6.4 mg/dl, ALP, PTH ve fosfor düzeyleri normal sınırlarda) 
gelişmesi nedeniyle osteopetrosiz olabileceği düşünülerek çekilen 
kranial grafide osteopetrosiz için patognomonik bulgu kabul edi-
len, periorbital dansite artımına bağlı yaygın osteoskleroz (gözlük 
bulgusu) bulgusu saptandı. Hasta osteopetrosiz tanısı ile kemik 
iliği transplantasyonu amaçlı sevk edildi.

Osteopetrozisin malign olarak bilinen ve yenidoğan dönemin-
de ortaya çıkan infantil formunda olgular genellikle yaşamın ilk 5 
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sınıflandırılırlar. Biz bu yazımızda, 10 günlük bir kız bebekte 
dakriyosistosel zemininde gelişen bir orbital apse olgusu sunduk. 
Olgunun apse materyalinde S. aureus saptanmış ve vankomisin 
tedavisi ile başarıyla tedavi edilmiştir. Sonuç olarak, orbital apse 
yenidoğan döneminde nadir görülen bir enfeksiyondur. Bu olgu-
larda sepsis ve intrakraniyal komplikasyonlar açısından dikkatli 
olunmalıdır. Orbital enfeksiyon tanısı konulan yenidoğan bebek-
lerin derhal hastaneye yatırılarak damar içi antibiyotik tedavisine 
başlanması sağkalım ve prognozu etkiler.
Anahtar Kelimeler: Dakriyosistosel, orbital apse, yenidoğan

PS377

YENİDOĞANDA ENDER RASTLANAN PNÖMONİ 

ETKENİ: CHRYSEOBACTERİUM İNDOLOGENES

 Nuriye Tarakçı,  Murat Konak,  Rahmi Örs
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Neonatoloji Bilim Dalı, Konya

Giriş: Flavobacterium olarak da bilinen Chryseobacterium 
indologenes, non-fermentatif gram-negatif bir basildir. Özellikle 
su ve toprak olmak üzere doğada sıklıkla bulunmaktadır. Hastane 
ortamında kontamine sıvı içeren tıbbi cihazların (mekanik ven-
tilatör, entübasyon tüpleri, nemlendiriciler vb) özellikle immun 
sistemi baskılanmış veya konjenital kalp defekti olan hastalarda 
kullanılması ile ciddi enfeksiyonlara yol açabilir. Bu olgumuzda 
nadir rastlanan bir etken olan C.indologenese bağlı pnömoni 
gelişmiş bir olguyu sunduk.

Olgu: G1P1 anneden 34 haftalık iken C/S ile 2400 gr olarak 
doğan 10 saatlik kız hasta RDS tanısı ile sürfaktan uygulanarak 
kliniğimize yönlendirildi. Özgeçmiş ve soygeçmişinde özellik 
olmayan hastanın fizik muayenesinde VA: 2355gr, BÇ: 33cm, 
ateş:35,10C (cilt), KTA: 134/dk, diğer sistem muayeneleri nor-
mal idi. Beyaz küresi: 22900, Plt: 182000, Hb:21.2, Htc: %56, 
Biyokimyasal parametreler ve CRP normaldi. Mekanik venti-
lasyonda izlenirken endotrakeal yoğun ve pürülan sekresyon 
görülmesi üzerine derin trakeal aspirasyon kültürü alındı. PA AC 
grafisinde atelektazi ve infiltrasyonlar tespit edildi. Ampirik anti-
biyotik tedavisi başlandı. Kan kültüründe üremesi olmayan has-
tanın aspirat kültüründe Chryseobacterium indologenes üredi. 
Antibiyogramında Trimetoprim Sulfametaksazol, Levofloksasin, 
Tigesiklin dışında çoklu ilaç direnci vardı. Hastaya Ciprofloksasin 
başlandı. Genel durumu düzelen hastanın antibiyotik tedavisi 
tamamlanarak taburcu edildi. 

Sonuç: Chryseobacterium indologenes insanlarda nadir 
görülen bir patojendir. Genellikle nozokomiyal enfeksiyonlara 
sebep olup, tedavisinde uygun antibiyotik seçimi zordur. Bu 
mikroorganizma diğer gram negatifler için kullanılan antibiyotik-
lerin çoğuna dirençlidir. Fırsatçı bir patojen olan C. indologenes 
çoklu ilaç direnci ile yoğunbakım şartlarında yüksek mortaliteyle 
birliktedir.
Anahtar Kelimeler: Chryseobacterium indologenes, pnömoni, yenidoğan

PS375

DEV HÜCRELİ NEONATAL HEPATİT TANISI ALAN BİR 

YENİDOĞAN OLGUSU

 Hüseyin Selim Asker1,  Ferda Özlü1,  Kurthan Mustafa Mert1,  Hacer Y. Yapıcıoğlu1, 
 Mehmet Satar1,  Gökhan Tümgör2,  İsmail Kızıldağ1

1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi,Yenidoğan Bilim Dalı,Adana
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi,Gastroenteroloji Bilim Dalı,Adana

Kolestaz, herhangi bir nedenle ortaya çıkan safra akımındaki 
azalma sonucu histopatolojik olarak hepatosit ve safra kanalla-
rında safra pigment artışı ile giden bir durumdur. Klinikte kan ve 
değişik dokularda bilirübin, safra asitleri ve kolesterol gibi madde-
lerin birikmesi ile seyreder. Neonatal kolestaz ile seyreden hasta-
lıkların yaklaşık %40’ını neonatal hepatitler oluşturur. İdiyopatik 
neonatal hepatitin sıklığının ise 1/4800 ile 1/9000 canlı doğum 
arasında olduğu bildirilmiştir.

22 yaşındaki sağ sağlıklı baba ile 21 yaşındaki sağ sağlıklı ges-
tasyonel diyabetli annenin 1. gebeliğinden 1. yaşayan olarak 35. 
GH’da sezeryan ile 4160 gr, Apgar 5 (1.dk) - 8 (5.dk) erkek bebek 
doğurtuldu. Rh uygunsuzluğu, prematüre ve gestasyonel diyabetli 
anne bebeği tanılarıyla yatırılan hastanın postnatal 2. günü ikteri 
belirginleşti. Hastanın serum biyokimya incelemesinde AST:375 
U/L, ALT:175 U/L, total bilirubin:14 mg/dl, direk bilirubin: 
9mg/dl, GGT normal saptandı. Hemogramında beyaz küre: 
50.000/mm3 Plt: 90.000/mm3, Htc:%40 Hb:12gr/dl bulundu. 
Periferik yaymasında %70 çekirdekli eritrosit mevcuttu, hemoliz 
bulgusu yoktu. Direk coombs (-) bulundu. Koagulasyon testle-
rinde anormallik saptanmadı. Fizik muayenede hafif siyanozu 
dışında pozitif bulgusu yoktu. Neonatal kolestaza yönelik yapılan 
metabolik tetkiklerinde patoloji saptanmadı. Bakılan safra asit 
düzeyi yüksek bulundu. Ekstra hepatik bilier atrezi ekarte edildi. 
Hastanın yapılan karaciğer biyopsisinin histopatolojik inceleme-
sinde portal alanlarda hafif fibröz doku artışı, miks tipte inflamas-
yon ve duktuler proliferasyon görülmüş parankimde yaygın koles-
taz, dev hücre formasyonları ve sinüzoidal dilatasyon dikkat çekti. 

Bu patolojik bulgular eşliğinde olguya intrauterin başlangıçlı 
neonatal dev hücreli hepatit tanısı konuldu ve izleminde kolestaz 
bulguları düzeldi.
Anahtar Kelimeler: Hepatit, Kolestaz

PS376

YENİDOĞAN DÖNEMİNDE DAKRİYOSİSTİT 

ZEMİNİNDE GELİŞEN INTRAORBİTAL APSE OLGUSU

 Senem Alkan1,  Nail Özdemir2,  Sümer Sütçüoğlu1,  Gülçin Akdoğan1, 
 Şenay Aşık Nacaroğlu3,  Esra Arun Özer1

1İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Neonatoloji Bilim Dalı
2İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bilim Dalı
3İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Bilim Dalı

Orbita enfeksiyonları en sıklıkla çocukluk yaş grubunda görü-
lür. Sepsis, menenjit, görme kaybı ve ölüm gibi kötü sonuçlara 
yol açabildiğinden acilen tedavisi gereklidir. Genellikle travma 
ve paranazal sinüzit komplikasyonu olarak görülmekle birlikte, 
yenidoğan bebeklerde nazolakrimal kanalın doğuştan anoma-
lileri en sık nedendir. Orbita enfeksiyonları, orbital septumla 
ayrılmış anatomik alanlara göre, preseptal selülit, orbital selülit, 
subperiostal apse, orbital apse ve kavernöz sinüs trombozu olarak 
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vücut kısımlarında inpeksiyon ve palpasyonla anomali saptanma-
dı. Hasta 49 saat canlı kaldı, bu sürede küvöze konup ısısı stabilize 
edildi, %10 Dx ve ağrı kesici olarak parasetamol iv uygulandı, 
solunum yolu sekresyonları temizlendi. Ara sıra solunumu düzen-
sizleşen ve apne izlenen bebeğe müdahale edilmedi. Solunum 
azalmasına bağlı kardiyak arrest sonucu bebek exitus oldu. Bu 
esnada bakılan batın ultrasonunda ve ekokardiyografide patoloji 
saptanmadı, göğüs radyografisi normal görünümdeydi.

Ailesinin isteği üzerine miada kadar beklenen anensefali olgu-
sunda beyin dışında başka anomali saptanmadı. Bu gibi yaşam 
ümidi olmayan bebeklerin organ transplantasyonu için donör 
olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği sorusu gündeme 
geldi. Beyin dışında diğer organların intakt olduğu bu gibi vaka-
ların ebeveynlerden doğum öncesi gerekli izinlerin alınarak diğer 
organları donör olarak kullanılabilir.
Anahtar Kelimeler: anensefali, donör, transplantasyon

Şekil 1. Bebeğin kafa görünümü:skalp arka kısım açık, meningoseli var, kulaklar 
normal.

PS380

BİR PREMATÜRE BEBEKTE ECTİMA GANGRENOSUM: 

OLGU SUNUMU

 Fatih Bolat1,  Asım Gültekin1,  Kenan Değirmenci2,  Hasan Akgül2

1Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 

Yenidoğan Bilim Dalı, Sivas
2Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

Ektima gangrenosum Pseudomonas aeruginosa infeksiyonu 
sırasında/sonrasında ortaya çıkan deri ve müköz membranların 
enfektif lezyonudur. Bu yazıda, Pseudomonas aeruginosasepsisi-
sonrasında gelişen ektima gangrenosum vakası sunuldu.

Ağır preeklamsili anne ve fetal distres nedeniyle 31. haftada, 
sezaryenle 1250 g doğan erkek bebek prematürite ve solu¬num 
sıkıntısı olması nedeniyle yenidoğan yoğun bakım ünitesine alındı. 
İlk gün göbek kateteri takıldı, total parenteral nutrisyon başlandı, 
enteral beslenmesi kademeli olarak artırıldı. Respiratuar distres 
sendromu tanısıyla iki defa surfaktan verildi. Yatışının 3. gün ekstü-
be edildi ve 5. gün göbek kateteri çıkartıldı. Postnatal 8. gün genel 
durumu orta, soluk görünümlü, ateşi 37.3 0C, KTA 160/dk idi. 
Sistem muayenesinde bir özellik yoktu. Laboratuvar tetkiklerinde; 
tam kan sayımı, kan gazı ve biyokimyası normal olmasına rağmen, 

PS378

DÜZELTİLMİŞ TOTAL PULMONER VENÖZ DÖNÜŞ 

ANOMALİLİ YENİDOĞANDA PORTAL VEN TROMBOZU

 Ufuk Çakır1,  Dilek Kahvecioğlu1,  Serdar Alan1,  Ömer Erdeve1,  Begüm Atasay1, 
 Tayfun Uçar2,  Saadet Arsan1,  Hasan Çakmaklı3,  Mehmet Ertem3,  Semra Atalay2

1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı-Neonatoloji 

Bilim Dalı.
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı-Çocuk 

Kardiyoloji Bilim Dalı.
3Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı-Çocuk 

Hematoloji Bilim Dalı.

Total pulmoner venöz dönüş anomalisi (TPVDA) nadir ve 
genellik izole bir defekt olup tüm konjenital kalp hastalıkları-
nın %1-3 ‘ünü oluşturmaktır. Şu ana kadar bildiğimiz kadarıyla 
TPVDA ile ilişkili portal ven trombozu (PVT) literatürde tanım-
lanmamıştır. Bu yazıda infrakardiayak tipte TPVDA’sı olan bir 
yenidoğanda başarıyla yönetilmiş bir PVT sunularak literatür 
bilgileri yeniden gözden geçirildi. Trombüs progresyonunu engel-
lemek için heparin ve düşük molekül ağırlıklı heparin kullanılarak 
antikoagülan tedavi uygulanmıştır. Açık kalp ameliyatı ile total 
düzeltme yapılan TPVDA hastalarında PVT riski akılda tutul-
malıdır. Her yenidoğanda antikoagulan tedavi kar ve zarar oranı 
düşünülerek kişiselleştirilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Antikoagulan tedavi, Düşük molekül ağırlıklı heparin, 
Yenidoğan trombozu

PS379

MİADA KADAR BEKLENEN ANENSEFALİ VAKASI: 

DONÖR OLABİLİR Mİ?

 Nesim Sarı1,  Ercan Kırımi2,  Nadir Acar1

1Özel Lokman Hekim Hastanesi, Yenidoğan Ünitesi, Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Neonatoloji Bilim Dalı, Van

Anensefali, nöral tüp defektleri içerisinde yer alan ve yaşamla 
bağdaşmayan ağır konjenital anomalilerden birisidir. Burada ute-
rus içinde postkonsepsiyonel 3.ayda saptanmasına rağmen abortus 
yapılmayan ve miada kadar beklenen bebeğin doğum sonrası özel-
likleri sunulmakta ve vakanın organ transplantasyonu için donör 
olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği tartışılmaktadır.

Aralarında birinci dereceden akrabalık bulunan (amca kızı) 
33 yaşındaki sağlıklı anne ile 35 yaşındaki sağlıklı babanın, 6.gebe-
likten yaşayan 5.çocukları. İlk doğan bebekte situs inversus totalis 
saptanmış ve 3 yıl yaşadıktan sonra eksitus olmuş. Bundan sonra 
3 kız ve 1 erkek çocukları sağ ve sağlıklı olarak yaşıyormuş. Anne 
hamile olduğunu 2.aydan sonra farketmiş. Bu dönem içinde hasta 
olduğu için hastaneye başvurmuş, göğüs radyografisi çektirmiş, 
üşüttüğü söylenerek buna yönelik ilaçlar kullanmış. Hamileliğin 
3.ayında bebekte anensefali olduğu farkedilmiş ve aileye medikal 
abortus önerilmiş. Aile inançları nedeniyle kabul etmemesi üzeri-
ne gebelik devam ettirilmiş. Normal rutin olarak vitamin kullan-
mış ve başka ilaç almamış. Gebelik öncesi folik asit kullanılmamış. 

Gebeliğin 40 1/7 gününde sancıları ve doğum eylemi baş-
laması nedeniyle sezaryene alınan erkek bebek doğurtuldu. 
Postnatal Apgar skorları 7 /8 olarak saptanan bebeğin hafif solu-
num sıkıntısı ve periferal siyanozu ile hipotonisitesi mevcuttu. 
Fizik muayenede, 3700 gr (75-90 p ) ağırlığında, 52 cm (75-90 
p ) boyunda, skalp arka kısım açık, meningoseli mevcuttu. Diğer 
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Anahtar Kelimeler: Goltz sendromu, yenidoğan

Şekil 1. Sindaktili ve yaygın atrofik döküntüler

PS382

GLİOMA: OLGU SUNUMU

 Dilek Ulubaş Işık,  Ülker Çelik,  Yusuf Kale,  Hüsniye Yücel,  Özge Aydemir, 
 Ahmet Yağmur Baş,  Nihal Demirel
Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Kliniği

Nöroglial heterotopiler nadir görülen konjenital kitlelerdir. 
Matür nöroglial doku ve koroid pleksus gibi özelleşmiş santral 
sinir sistemi yapılarını içerirler. En yaygın lokalizasyonu burun ve 
nasofarinkstir. Bu nedenle bu lezyonlar ‘nasal glioma’ ya da’ nasal 
glial heterotopi’ olarak tanımlanmaktadır. Nasal gliomalar genel-
likle beningn tümörlerdir ancak intrakranial yayılım potansiyelle-
ri vardır. Hemanjiomlar, dermoid/epidermoid kistler, ensefalosel-
ler ve maling tümörler ile ayırıcı tanı yapılmalıdır. Görüntüleme 
teknikleri ile diğer tanılar dışlanabilir. Kitlenin eksizyonu tercih 
edilen tedavi yöntemidir. 

Burada, primigravid annenin 26 haftalık gebeliğinden 900 
gr doğan aşırı düşük doğum ağırlıklı preterm bir bebekte nasal 
glioma olgusu bildirildi. Aşırı düşük doğum ağırlıklı pretermde 
bildirilen ilk nasal glioma olması nedeniyle bu olguyu sunduk.
Anahtar Kelimeler: Nazal, glioma, preterm

Şekil 1. Nazal glioma

C-reaktif protein 49.5 mg/dl idi. Sepsis ön tanısıyla kültürler alındı, 
vankomisin ve meropenem başlandı. Bir gün sonra jeneralize tonik-
klonik konvülzyon geçirdiği için entübe edilerek, fenobarbital 
başlandı. İnfeksiyon göstergelerinin tekrarında C-reaktif prote-
inin 85 mg/dl’ye yükseldiği, trombosit sayısının 56000/mm3’ye 
düştüğü, protrombin zamanının 21 sn’ye uzadığı saptandı. Ayak 
parmak uçlarında nekrotik görünüm belirmeye başladı (Şekil 1). 
Doppler ultrasonografide bacak arterlerive dorsalis pedis arterinde 
kan akımı vardı. Kan kültüründe Pseudomonas aeruginosa üredi. 
Antibiyogramında penisilinlere, sefalosporinlere, aminoglikozitlere 
ve karbopenem grubu antibiyotiklere dirençli olduğu görüldü. 
Tedavisine siprofloksasin ile devam edildi. Tüm destek tedavisine 
rağmen hasta 7. gün kaybedildi. 

Hastanın kültür sonuçları, Hastane İnfeksiyon Kontrol 
Komitesi ile görüşüldü. Kaynak araştırması yapıldı. Dirençli 
Pseudomonas aeruginosa’nın aspirat sondasında ürediği saptandı. 
Ektima gangrenosum bulguları ile seyreden kutaneous cilt lezyon-
larında çoğul dirençli Pseudomonas aeruginosa olabileceği akılda 
bulundurulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Preterm, sepsis, ektima gangrenosum, pseudomonas

Şekil 1. Ektima gangrenosum görüntüsü

PS381

GOTZ SENDROMU: OLGU SUNUMU

 Dilek Ulubaş Işık1,  Beyza Özcan1,  Ülker Çelik1,  Özge Aydemir1, 
 Kadri Murat Erdoğan2,  Emre Hekimoğlu3,  Ahmet Yağmur Baş1,  Nihal Demirel1

1Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği
2Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi, Genetik Bölümü
3Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları

Goltz sendromu (fokal dermal hipoplazi), nadir görülen bir 
genodermatozdur. Blaschko çizgilerine paralel yerleşmiş, beyaz, 
kırmızı renkte, punktat, kribriform, retiküler veya lineer patern-
de, atrofik deri lezyonları karakteristik olup cilt bulgularına 
iskelet sistemi, dental ve okuler anomaliler eşlik edebilmektedir. 
Miadında, 2100 gr, doğan, ciltte ve ekstremitelerde yaygın vezikü-
lobüllöz, yer yer çökme şeklinde döküntüler ve occipital bölgede 
saçlı deride hipoplazi, göz muayenesinde aniridi, lens subluksas-
yonu, optik sinir ve koroid kolobomu, ekstremitelerde sindaktili 
saptanan kız bebeğe karakteristik cilt lezyonları, göz bulguları ve 
iskelet anomalileri ile Goltz sendromu tanısı konuldu.

Yenidoğanda cilt lezyonlarına eşlik eden iskelet anomalileri 
ve dismorfik bulgular olduğunda nadir görülen bir hastalık olan 
Goltz Sendromu’nun da düşünülmesi gerektiğini vurgulamak için 
bu vaka sunulmuştur.
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ASİKLOVİR İLE TEDAVİ EDİLEN BİR NEONATAL 

VARİSELLA OLGUSU

 Esra Bilici,  Serdar Beken,  Banu Aydın,  Dilek Dilli,  Ayşegül Zenciroğlu, 
 Nurullah Okumuş
Yenidoğan Kliniği, Dr Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı Hastalıkları Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi, Ankara

Giriş: Suçiçeği (varisella), varicella-zoster virüsunun primer 
enfeksiyonu sonucu oluşan çok bulaşıcı, polimorfik döküntü ile 
karakterize bir hastalıktır. Çocukluk çağında sık görülmesi ve 
genellikle hafif seyirli olmakla bereber, yenidoğan döneminde 
nadirdir ve ciddi komplikasyonlara neden olabilir. 

Vaka: Yirmi sekiz yaşındaki annenin 8. gebeliğinden 4. yaşa-
yan olarak sezaryen ile 36 haftalık 2730gr olarak doğan 18 günlük 
kız bebek döküntü ve genel durum bozukluğu nedeniyle yenido-
ğan polikliniğine getirildi. Öyküden, bebekteki döküntülerin iki 
gün önce başladığı, 5 yaşındaki kardeşinin yaklaşık 20 gün önce, 
ardından 3 yaşındaki kardeşinin 4 gün önce suçiçeği enfeksiyonu 
geçirdiği, annede gebelik dönemi ve sonrasında döküntü olmadığı 
öğrenildi. Fizik muayenede tüm vücutta az sayıda (<20) ve dağı-
nık veziküler lezyonlar mevcut olup emmesi zayıftı. Laboratuvar 
incelemelerinde; hemoglobin 13.2 gr/dl, lökosit sayısı 9900/mm3, 
serum C-reaktif protein: 1,36 mg/L idi. Periferik kan yaymasın-
da %26 nötrofil, %64 lenfosit, %2 eozinofil, %4 monofil ve %2 
bazofil saptandı. Deri sürüntü, idrar ve kan kültürlerinde üreme 
olmadı. ELİSA yöntemi ile çalışılan serolojik incelemelerde; 
bebekte VZV IgM: (+) ve VZV IgG: 11,9 mIU/ml (<9 mIU/ml: 
seronegatif; >11 mIU/ml: seropozitif; 9-11 mIU/ml: ara değer), 
annede ise VZV IgM: (-) ve VZV IgG: 21,39 mIU/ml idi. Ev içi 
temas öyküsü olan, klinik ve laboratuvar bulguları ile neonatal 
varisella tanısı konulan bebeğe gebelik yaşı 28 haftadan büyük 
olması ve annenin bağışık olması nedeniyle VZIG/IVIG yapılma-
dı ancak emmesinde azalma ve genel durum bozukluğu nedeni ile 
hastaya 10 mg/kg/doz olacak şekilde, günlük üç dozda, intravenöz 
infüzyon şeklinde asiklovir başlandı ve 5 gün süreyle uygulandı. 
Tedavinin ilk 48 saatinde tüm lezyonları kurutlanan, yeni dökün-
tüsü çıkmayan, genel durumu düzelen ve emmesi normale dönen 
hasta önerilerle taburcu edildi. 

Tartışma: Suçiçeği yenidoğan döneminde üç farklı tip has-
talık şeklinde karşımıza çıkar; konjenital varisella sendromu, 
perinatal varisella ve neonatal varisella. Postnatal 10-14. günden 
sonra geçirilen enfeksiyonlar neonatal varisella olarak adlandırılır. 
Döküntü ve genel durum bozukluğu yakınmasıyla getirilen, ev içi 
temas öyküsü nedeniyle neonatal varisella tanısı alan ve asiklovir 
ile başarılı bir şekilde tedavi edilen 18 günlük kız hasta nadir 
görülmesinden dolayı sunuldu.
Anahtar Kelimeler: yenidoğan, su çiçeği, asiklovir

PS385

ZELLWEGER SENDROMU OLGUSU

 Bilin Çetinkaya Çakmak,  Birgin Törer,  Zeliha Özdemir,  Murat Derbent, 
 Hande Gülcan
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Adana

Amaç: Zellweger sendromu (ZS), karaciğer, böbrek ve beyin-
deki hücrelerde peroksizomların azalması veya yokluğu ile giden, 

PS383

FETAL DÖNEMDE BELİRGİN SAĞ VENTRİKÜL 

DİSPLAZİLİ EBSTEİN ANOMALİSİ

 Münevver Yıldırımer Yılmaz1,  Ezgi Yangın Ergon2,  Gökmen Bilgili3,  Şenol Coşkun1

1Celal Bayar Üniversitesi Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı
2Celal Bayar Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
3Celal Bayar Üniversitesi Yenidoğan Bilim Dalı

Giriş: Ebstein anomalisi (EA), Wilhelm Ebstein tarafından 
1866 yılında bir otopsi sonrasında tanımlanmıştır. Bu anomalide 
septal ve posteriyor triküspit kapakçıklar mitral kapakçıklara göre 
8 mm/m2 daha apikal konumdadır. Bu durum sağ ventrikülün 
atriyalizasyonuna neden olmaktadır. EA’de ilk günlerde siyanoz 
ve konjestif kalp yetersizliği gelişebilir. Siyanoz pulmoner vasküler 
direncin düşmesiyle birlikte olup, yaşamın 2-3. haftasına doğru 
düzelme eğilimindedir. Fonksiyonel veya anatomik pulmoner 
atrezi ile birlikte görülebilir. Bu nedenle EA gösteren olgular haya-
tın ilk günlerinde prostaglandin (PG) infüzyonuna ihtiyaç göste-
rirler. Ancak PG ihtiyacı pulmoner arter (PA) basıncı, pulmoner 
kapak ve pulmoner damarların büyüklüğü, sağ ventrikülün pompa 
gücü (sağ ventrikül displazisi) ve fonksiyonel sağ ventrikülün 
(FSV) büyüklüğü gibi multipl parametreye bağlıdır. FSV büyük-
lüğü yeterli olan, normal pulmoner anatomiye sahip hastalarda 
ortalama 3 gün PG infüzyonu yeterli olmaktadır. Olgumuzda 
fetal dönemde belirgin sağ ventrikül displazisi saptanmış olup 
yenidoğan döneminde yakın izleme alınmıştır. 

Olgu: 29. haftada yapılan fetal ekokardiyografisinde EA, mid-
interventriküler septumda (IVS) miyokard yokluğu ve triküspid 
yetersizliği (TY) tespit edilen fetüste kalp yetersizliği ve hidrops 
bulguları gelişmedi. 38. gebelik haftası tamamlandıktan sonra 
C/S ile 3200 g ağırlıkta doğdu. Fizik bakıda 4/6 erken sistolik 
üfürümü mevcuttu. Hastanın SpO2 %80 olup kan gazında asi-
doz saptanmadı. Telekardiyografide kardiyotorasik indeks 0,60, 
pulmoner vasküler imajda artış vardı. İnkomplet RBBB, sağ aks 
deviasyonu, geniş P dalgası, P-R intervalinde uzama saptandı. 
Postnatal 8. saatte yapılan ekokardiyografide EA, önemli TY, 
PDA, İVS’de anevrizmatik sola doğru bombeleşme ve PA’in hafif 
küçük olduğu (z skoru: -1) görüldü. Pulmoner kapak yapısı ve 
hareketleri normal olmasına rağmen antegrad akım yokluğu sap-
tandı. PGE1 infuzyonu 0,05 mikrogram/kg/dk dozunda başlandı 
ve 16. günde kesildi. Takibinin 20. gününde yapılan ekokardiyog-
rafide duktusun kapandığı, normal antegrad pulmoner akımın 
başladığı ve SpO2 %84 olduğu gözlendi.

Sonuç: EA, konjenital kalp anomalilerinin %1’ini oluşturur, 
fetal dönemde hidrops yapabilir. Nadir görülmesine rağmen 
klinik çok farklı seyredebilir (asemptomatikten mortal seyre). Bu 
farklılık birkaç parametreye bağlıdır: PA basıncı, FSV büyüklüğü, 
sağ ventrikül yapısı. Ayrıca eşlik eden anomaliler de klinik seyri 
etkiler. Olgumuzda FSV yeterli büyüklükte olmasına rağmen, 
belirgin sağ ventrikül miyokard eksikliği saptandı. Bu nedenle PG 
infüzyonuna uzun süre devam edildi. Olgu kabul edilebilir SpO2 
ile yakın takibe alındı. 

Sonuç olarak EA fetal ve postnatal farklı klinik tablo gösterir. 
Nadir görülen bu anomalinin hemodinamik parametreleri de bir-
çok faktöre bağlıdır. FSV’si yeterli olan ancak belirgin miyokard 
eksikliği ve PA’de hafif küçüklük saptanan olgunun yenidoğan 
dönemindeki uzun süreli medikal tedavisi sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Ebstein anomalisi, medikal tedavi
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İyatrojenik şilotorax genellikle intratorasik cerrahi girişimlerden 
veya santral ven kateterizasyonundan sonra gelişen süperior vena 
cava basıncındaki artışa bağlı olarak gelişir. Santral kateteri olan 
ve pnömotoraksa bağlı gelişen solunum sıkıntısının tedavisi için 
tüp takıldığında şilotoraksı saptanan olgumuz, bu birlikteliğe 
dikkat çekmek için sunuldu.

34 yaşındaki annenin 1. gebeliğinden, 1. yaşayan olarak 
30. Gebelik haftasında,1160 gram,IVF gebelikten sezaryen ile 
doğdu. Solunum sıkıntısı ve prematürite nedeniyle kliniğimize 
yatırılan hastaya respiratuar distress sendromu nedeniyle entübe 
edilerek surfaktan uygulandı. Postnatal 5. Gününde klinik sepsis 
nedeniyle septik taraması yapılarak antibiyotik tedavisi başlandı. 
Santral venöz kateter takıldı.Postnatal 6. Gününde ekstübe edilen 
hastanın kan kültüründe enterobakter üremesi oldu. Postnatal 
17. Günde küvöz içi oksijen ile takip edilmekteyken aniden genel 
durumunun bozulması ve saturasyonlarının düşmesi nedeniyle 
çekilen akciğer grafisinde pnömotoraks saptandı. Toraks tüpü 
takılırken 10 ml kadar beyaz şilöz görünümlü mayi gelmesi üze-
rine materyalden yapılan biyokimyasal incelemede trigliserit: 578 
mgr/dl, total hücre sayısı 26700 μl ( %96.1 lenfosit) idi. şilotoraks 
tanısı ile beslenmesi orta zincirli yağ asitleri içeren mama ile değiş-
tirildi.Santral kateter çekildi. Dört gün toraks tüpü ile izleminden 
sonra yeni şilöz mai birikimi olmayan hastanın tüpü klampe edildi 
ve çıkartıldı. Postnatal 62. gününde olgumuz 2160 gram olarak 
taburcu edildi.

Sonuç: Ani solunum sıkıntısı görülen vakalar radyolojik ola-
rak değerlendirilmelidir.Santral kateteri olan vakalarda solunum 
sıkıntısı ayırıcı tanısında şilotoraksın da bulunduğunu akıldan 
çıkarmamak gerekir. Bu durumda tedavide kateterin çıkarılması 
gereklidir.
Anahtar Kelimeler: pnömotoraks, şilotoraks

PS387

BÜYÜK DAMAR TRANSPOZİSYONUNDA NEKROTİZAN 

ENTEROKOLİTE BAĞLI CERRAHİ GİRİŞİMDE GECİKME

 Emel Akıncı Ataoğlu1,  Ahmet Çelebi2,  Türkay Sarıtaş2,  Derya Büyükkayhan3, 
 Merve Aktaş1,  Murat Elevli1,  Nilgün Selçuk Duru1

1Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği, İstanbul
2Siyami Ersek Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatrik Kardiyoloji Kliniği, İstanbul
3Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Neonatoloji Kliniği, İstanbul

Amaç: Büyük damar transpozisyonu(BDT) 3500-5000 canlı 
doğumda 1 gözlenir. Erkek bebeklerde daha sıktır. Kesin eti-
yoloji bilinmemekle birlikte maternal diabet ve gebelikte anti-
konvülzan kullanımı risk faktörleri arasındadır. Siyanotik kalp 
hastalıklarında mezenterik arterde iskemi artmış nekrotizan 
enterokolit(NEK) riskinide beraberinde getirir. Antenatal ve 
yaşamın ilk saatlerinde tanı almamış olgularda erken cerrahi giri-
şim uygulanmasında NEK önemli bir klinik sorundur. Antenatal 
tanımlanmamış ve yaşamın ilk saatlerinde beslenen, büyük damar 
transpozisyonu(BDT) olan yenidoğan NEK’ e bağlı cerrahi giri-
şimde gecikme nedeniyle sunulmuştur. 

Olgu: 36 y SS baba ile 30 yy SS annenin 1.gebeliğinden 
1.canlı doğum olarak 38 haftalık kız bebek, vajinal yolla, özel has-
tanede 2350 g, 8/ 10 APGAR la doğmuş. Doğduktan sonra anne 
yanına verilerek beslenmeye başlanmış. Yaşamının 14.saatinde 
beslenme sırasında morarmalarının olması ve oksijen saturasyon 
düşüklüğünün saptanması üzerine hasta ünitemize sevk edildi. 
Ağ: 2350 g(<3p), Boy: 49 cm(50p), BÇ: 35 cm(50p), KTA: 148 

otozomal resesif geçisli nadir bir hastalıktır. Hastalarda tipik yüz 
görünümü, görme ve isitme bozukluğu, karaciğer büyüklüğü, böb-
reklerde kistler, hipotoni, mental retardasyon ve konvülziyon gibi 
santral sinir sistemi bulguları, ve enteral beslenmede güçlük vardır. 
Kanda artmıs çok uzun zincirli yağ asitleri düzeyleri (VLCFA) 
ve eritrositlerde azalmıs plasmalojen düzeyleri, tanıya yardımcı 
en önemli bulgulardır. Hastalığın prognozu kötüdür. Vakaların 
çoğu hastalığın baslangıcından sonraki 6 ay içinde enfeksiyonlar, 
sindirim sistemi kanamaları ya da karaciğer yetmezliğinden kay-
bedilirler. Bu olgu nadir görülmesi ve yenidoğan döneminde tanı 
konulması nedeniyle sunulmuştur.

Olgu Sunumu: 24 yaşındaki annenin birinci gebeliğinden, 36 
haftalık, C/S ile 2040 gram ağırlığında, 1. ve 5. dk. Apgar skorları 
4/6 olarak doğan hasta, doğum odasında resüsite edilip Yoğun 
Bakım Ünitesi’ne yatırıldı. Anne baba hala-dayı çocuğu olup 
ailede bilinen önemli hastalık öyküsü yoktu. Fizik muayenesinde 
genel durumu kötü, entübe, rengi soluktu. Yüksek alın, midfasiyal 
hipoplazi, epikantal katlantı, çekik gözler, bilateral pes ekinovarus, 
çok belirgin ‘overriding’, bilateral simian çizgisi gibi dismorfik 
bulguları mevcuttu, testisler palpe edilemedi. İleri derecede hipo-
tonik ve yenidoğan refleksleri alınamayan hastanın derin tendon 
refleksleri üst ekstremitelerde hipoaktif iken alt eksremitelerde 
alınamadı. Bu bulguların öncelikle perinatal asfiksiye bağlı olduğu 
düşünüldü. Ancak, hastanın serum CPK, AST ve LDH düzeyle-
rinde anlamlı bir yükseklik saptanmadı. Kranial USG bulguları 
normaldi. Kraniyal MR, EMG ve Tandem-MS normal bulundu. 
Göz muayenesinde konjenital glokom, retinal pigmental değişik-
likler, işitme testinde bilateral sensörinöral işitme kaybı saptandı. 
Karyotip analizi 46 XY idi. Dismorfik görünümü, bilateral glo-
kom, gözde retinal pigmentasyon değişiklikleri, kriptoorşidizm, 
USG’de böbreklerde milimetrik kistlerin varlığı, bilateral sensö-
rinöral işitme kaybı, kanda çok uzun zincirli yağ asit düzeylerinin 
yüksek bulunması ile hastaya Zellweger Sendromu tanısı konuldu, 
genetik analiz için bebek ve aileden kan örnekleri alındı. Hasta 73 
gününde sepsis nedeniyle kaybedildi. 

Yorum: Yenidoğan döneminde hipotoni ve dismorfik yüz 
görünümünün birlikte görüldüğü çok sayıda hastalık mevcut-
tur. Bizim vakamızda dikkat çeken klinik bulgu hipotoni idi. 
Dismorfik yüz bulguları, renal kistler, göz bulguları, sensörinöral 
işitme kaybı, nöbet gibi bulguların olması nedeniyle kompleks 
multisistem tutulumlu hipotonik bebek olarak değerlendirildi. 
Bu vakalarda kanda VLCFA düzeyi bakılması ve yüksek ola-
rak saptanması Zellweger Sendromu tanısını desteklemektedir. 
Vakamız yenidoğan döneminde belirgin hipotonisi ve birlikte 
dismorfik bulguları olan bebeklerin ayırıcı tanısında peroksizomal 
hastalıkların da düşünülmesi gerektiğini vurgulamak amacıyla 
sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Zellweger Sendromu, hipotonik infant

PS386

PNÖMOTORAKSA EŞLİK EDEN BİR ŞİLOTORAKS 

OLGUSU

 Didem Arman,  Alev Aktaş,  Tuğba Gürsoy,  Güner Karatekin,  Hüsnü Fahri Ovalı
Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Şilotoraks yenidoğanda pleural efüzyonların en sık sebebidir. 
Pleural aralıkta şilöz mayi birikimi ile oluşur. Şilotoraks konjenital 
veya iyatrojenik olmak üzere 2 ana etyolojiye bağlı olabilir.
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ortaya çıkabilir. Allta yatan karma ektodermal ve mezodermal 
displazinin KTS’den sorumlu olduğuna inanılmaktadır. Hafif ile 
ağır arasında seyreden çeşitli olgular görülebilmekedir. Burada, 
doğumda sadece nevus flammeus bulgusu olan, takibinde KTS 
tanısı koyulan bir bebeği sunmayı amaçladık.

30 yaşındaki annenin ilk gebeliğinden sezaryenle 38. gestas-
yon haftasında doğan kız bebek, vücudunda yaygın nevus flamme-
us görülmesi üzerine tetkik amaçlı Yenidoğan Kliniğine yatırıldı. 
Vücut ağırlığı 2900 gr(25-50p) baş çevresi 34 cm(50-75p), boy 
uzunluğu 48cm(25-50p) idi. Fizik muayenesinde; baş bölgesinde 
tüm yüzünü, önde sağ torakal bölgeyi, arkada alt ekstremiteye 
kadar sırtın sağ yarısını kaplayan ve vücudun diğer bölgelerinde 
dağınık yerleşimli, sınırları keskin ve düzensiz olan porto şarabı 
lekesi şeklinde vasküler bir cilt malformasyonu görüldü. Diğer 
sistem muayeneleri normaldi. Hastanın diğer sistem muayenele-
rinde özellik yoktu. Laboratuar tetkikleri normal sınırlarda idi. 
Transfontanel ve batın ultrasonografisi normal olarak değerlen-
dirildi. Ekokardiyografi normal saptandı. Kranial MR cerebral 
atrofi ile uyumlu olarak raporlandı, ek anormallik görülmedi. 
Glokomu yoktu. Postnatal 2 aylıkken kontrole çağrılan bebeğin 
sağ kol ve bacağın sola göre hipertrofik olduğu görüldü (Şekil 1). 
Hastaya mevcut bulgularla KTS tanısı konuldu.

KTS nadir görülen bir vasküler malformasyon sendromu olup 
tanısı klinik olarak konmaktadır. Yenidoğan döneminde tüm 
bulgular görülmeyebilir, bu nedenle nevus flammeus ile gelen 
olgularda Klippel Trenaunay sendromu da akılda tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: porto şarabı lekesi, yenidoğan

PS389

YENİDOĞAN BİR BEBEKTE GEBELİKTE İZOTRETİNOİN 

KULLANIMINA BAĞLI OLARAK GELİŞEN BİLATERAL 

ANOTİ VE FASİYAL PARALİZİ OLGUSU

 Gökhan Büyükkale,  Tuğba Erener Ercan,  Merih Çetinkaya
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Olgu: Gebelikte roaccutane (izotretinoin) kullanımı sonrası 
yaklaşık %25-30 oranında embriyopati gelişebildiği literatürde 
bildirilmiştir. En sık olarak kraniofasiyal, kardiyak ve merkezi 
sinir sisteminde malformasyonlar görüldüğü rapor edilmiştir. 

21 yaşındaki annenin 2.gebeliğinden 2.yaşayan bebek olarak 
normal spontan vajinal yolla 40. gestasyonel haftada 3050 gr 
olarak doğurtulan erkek bebeğin fizik muayenesinde bilateral dış 
kulak yokluğu ve sağ fasiyal paralizi saptandı. Annenin kullandığı 
ilaçlar sorgulandığında gebeliğin erken dönemlerinde farkında 
olmadan izotretinoin kullandığı ve gebe kaldığını anladığında 
ilaç kullanmayı bıraktığı öğrenildi. Bilgisayarlı tomografide (BT) 
olgunun dış kulak yollarının bilateral atrezik olduğu, ancak iç 
kulakta koklea ve semisirküler kanalların geliştiği saptandı. Halen 
izlenmekte olan olgunun internal akustik kanal manyetik rezo-
nans (MR) incelemesi ile birlikte kulak burun boğaz ve plastik ve 
rekonstriktif cerrahi bölümleri ile beraber tedavisinin düzenlen-
mesi planlandı.

Biz bu olgu ile gebelikte izotretinoin kullanımının oluştur-
duğu teratojenik etkinin altını çizmek ve bir kez daha bu konuya 
dikkat çekmeyi amaçladık
Anahtar Kelimeler: izotretinoin, gebelik, anoti

/dk, DSS: 52/dk, TA: 67/40 mmHg. Fizik muayenede syanoz ve 
1/6 sistolik üfürüm dışında özellik saptanmadı. Kan gazları(Oda 
havasında oksijen): SaO2: %82, pH: 7,36, pCO2: 36mmHg, 
HCO3: 20mmol/L. Yapılan ekokardiyografide Pulmoner arterin 
sol ventrikülden, aortun sağ ventrikülden çıktığı 4mm çapında 
atrial septal defekt ve supra sternal incelemede ince-orta duktus 
açıklığı saptandı. Hastaya PGE1 infüzyonu başlandı. PGE1 
infüzyonu sonrasında saturasyonları %88-92 arasında izlendi. 
Ancak izlemde yatışının ilk günü safralı kusmaları dikkati çekti. 
Oragastrik drenaja alınan, gaitada gizli kan pozitifliği olan hastaya 
NEK ‘e yönelik tedavi başlandı. Yatışının 2. günü batın distansiyo-
nu gelişmesi ve genel durumunun bozulması nedeniyle mekanik 
ventilasyon desteği başlandı. Hastanın klinik bulguları evre 2 
NEK ile uyumluydu. Ancak BDT olması nedeniyle ekplorasyon 
düşünülmedi. Yatışının 4. günü mekanik ventilasyon desteği, 
yatışının 6.günüde saturasyon değerlerinin iyi olması nedeniyle 
PGE1 infüzyonu sonlandırıldı. NEK klinik bulguları gerileyen 
hasta yatışının 8 ve yaşamının 9. günü operasyon için refere edildi. 
Yaşamının 13.günü Jatene arterial switch operasyonu uygulanan 
hastanın postop sorunu olmadı ve yaşamının 30.günü taburcu 
edildi. 

Sonuç: Zamanlama, transpozisyon cerrahisindeki en önem-
li faktörlerden biridir. Jatene ameliyatı için ideal zamanlama 
doğumdan itibaren ilk 14 gün olmakla birlikte, 21 güne kadar 
uzayabilmektedir. İzlediğimiz olguda yaşamın 2.günü NEK bul-
guları gelişmiş, eksplorasyon yapılmadan yaşamın 9.günü klinikte 
belirgin iyileşme saptanmıştır. Cerrahi tedavi NEK nedeniyle 
gecikmekle birlikte yaşamın 13.günü uygulanabilmiştir. Prenatal 
tanı yada erken postnatal tanının cerrahide uygun zamanlama ve 
planlamanın yanısıra, uygun beslenme planı ve destek tedavisine 
olanak tanıyacağından NEK komplikasyonunun gelişmesini önle-
yeceği kanısındayız.
Anahtar Kelimeler: Büyük Damar Transpozisyonu, Nekrotizan Enterokolit, 
Yenidoğan

BDT

Şekil 1. A: Modifiye parasternal uzun eksen kesiti: Ventriküloarteryel diskordans 
B: Modifiye parasternal uzun eksen kesiti: Renkli akımda MPA ve PDA

PS388

KLİPPEL TRENAUNAY SENDROMLU BİR YENİDOĞAN; 

OLGU SUNUMU

 Yaşar Demirelli,  Kadir Şerafettin Tekgündüz,  İbrahim Caner
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hast. Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim 

Dalı, Erzurum

Klippel Trenaunay Sendromu (KTS) çoğunlukla sporadik ola-
rak görülen, vasküler malformasyon (nevus flammeus veya porto 
şarabı lekesi), variköz venler ve bir extremiteyi tutan yumuşak 
doku ve kemik hipertrofisi üçlüsü ile karakterize bir sendromdur. 
KTS doğumda, erken infantil dönemde veya çocukluk döneminde 
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21.  Ulusal  Neonatoloji  Kongresi

Mandibuler hipoplazi nedeniyle hava yolu problemi olan ve güç 
entübe edilebilen hasta, 6. saatinde resüsitasyona yanıt vermeye-
rek ex oldu. 

2. Olgu: 24 yaşındaki sağlıklı G1P1 anneden makat gelişi 
nedeni ile sezaryenle 4070 g (90-97. p) doğan erkek bebeğin fizik 
muayenesinde hemifasiyal mikrozomi, dış kulak kepçesi ve kulak 
memesinin gelişmemesi (microtia), alt göz kapağında kolobom, 
mikrognati, düşük orbita, aşağı çekik palpebral fissürleri saptan-
dı. Ekstremite anomalisi ve yarık damak yoktu. Hastaya çekilen 
maksillofasial ve temporomandibuler tomografide mandibula 
ve maksilla displazisi saptandı. Solunum ve beslenme problemi 
olmayan hasta PN 7.günde taburcu edildi.

Sonuç: Treacher Collins sendromu grubu ile uyumlu yüz ve 
kulak bulgularının erken tanısı uygun tedavilerin hemen başlatıl-
masını sağlayacaktır. Kraniyofasiyal gelişim bozukluğu nedeniyle 
entübasyon gereken hastalarda havayolu sağlanması güçtür ve 
alternatif araçlar gerekli olabilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Treacher Collins Sendromu, yenidoğan

PS392

NEONATAL HEMOKROMATOZİS VE SEKONDER AKKİZ 

HEMAFAGOSİTİK SENDROM BİRLİKTELİĞİ: OLGU 

SUNUMU

 Murat Konak1,  Nuriye Tarakçı1,  Hüseyin Tokgöz2,  Ümran Çalışkan2,  Rahmi Örs1

1Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Neonatoloji Bilim Dalı
2Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı

Neonatal Hemokromatozis (NH) yenidoğan döneminde 
ortaya çıkan fulminant karaciğer yetmezliğinin en yaygın nedenle-
ri arasındadır. NH, yenidoğan döneminde karaciğer yetmezliğine 
ek olarak karaciğerde yoğun demir birikimi ve ekstrahepatik side-
rozis ile karakterizedir. Siderozis pankreas, kalp, küçük tükürük 
bezleri gibi birçok organda görülebilmektedir. NH, intrauterin 
başlangıçlı hepatosellüler yetmezlik sonucu yaşamın ilk günlerin-
de ortaya çıkan koagülopati, hipoglisemi, hipoalbuminemi, hipo-
fibrinojenemi, trombositopeni, anemi, direkt ve indirekt hiperbi-
lirubinemi ve düşük aminotransferaz düzeyleri ile karakterizedir. 
Bu ağır tablo seyrinde akkiz hemafagositik sendrom(HLH) 
literatürde nadir olarak rapor edilmiştir. 

Olgu: 22 yaşındaki annenin 1. gebeliğinden SVY ile mia-
dında 3800 gr olarak doğan kız hastanın 2 günlükken kusma ve 
sarılık şikayeti olması üzerine yatırıldığı hastanede genel durum 
bozukluğu, direk hiperbilirübinemi ve beslenememe şikayetleri 
üzerine kliniğimize yönlendirildi. Muayenede 23 günlük olan 
hastada genel durum kötü, cilt kirli sarı renkte, hepatomegali 
ve batın distansiyonu mevcuttu. BK: 7700/mm3, Hb:8.9 gr/
dl, Trombosit:181000/mm3, INR:2.2, PTT:54.1, Fibrinojen: 
390 mg/dl, T.Bil:13.9 mg/dl, İ.Bil:4.9 mg/dl, AST:165 IU, 
ALT: 146 IU, GGT:23 IU, AFP: 730 ng/ml, Ferritin: 3870 
ng/ml idi. Biyopsi yapılması planlanan hastanın koagülopatisi 
tüm destek tedavilerine rağmen düzeltilemedi ve klinik giderek 
kötüleşti. İzlemde dirençli ateş, HSM, bilirübin değerlerinde 
artma ve hemogramda pansitopeni gözlendi. Feritin, KCFT, 
AFP değerleri artarken fibrinojen 90 mg/dl’ye kadar geriledi. 
Trigliserit (TG) normaldi. Hastaya kemik iliği aspirasyonu yapıldı 
ve hemofagositik hücre tespit edildi. Kazanılmış HLH düşünülen 
hastada almakta olduğu sepsis, koagülopati ve hemakromatozis 
kokteyl tedavisine HLH tedaviside eklendi. İzlemde tedaviye 

PS390

PREMATÜRE BİR YENİDOĞAN BEBEKTE DİGOXİN 

İNTOKSİKASYONU: OLGU SUNUMU

 Şebnem Kader1,  Mehmet Sarıaydın1,  Hatice Bakkaloğlu3,  Mehmet Mutlu1, 
 Embiya Dilber2,  Yakup Aslan1

1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp fakültesi, Neonatoloji Bilim Dalı, Trabzon
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp fakültesi, Kardiyoloji Bilim Dalı, Trabzon
3Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp fakültesi, Pediatri Anabilim Dalı, Trabzon

Giriş: Digoksin en sık kullanılan pozitif inotrop ve negatif 
koronotrop ilaçlardan biridir. Terapötik ve toksik doz aralığının 
dar olması nedeniyle digital entoksikasyonu kolaylıkla gelişebil-
mektedir. Digital intoksikasyonu genellikle dozun yanlış hesap-
lanması veya hesaplanan dozun yanlış uygulanması sonucunda 
gelişir. 

Olgu: 22 yaşında, gravida 1 ve parite 1 anneden, gebeliğin 27. 
haftasında preterm eylem nedeniyle spinal sezaryen ile 1100 gr 
ağırlığında doğan bebek, prematürite, çok düşük doğum ağırlığı 
ve solunum yetmezliği tanıları ile servise yenidoğan yoğunbakım 
ünitesine yatırıldı. İzlemi esnasında sinüzal taşikardi gelişmesi 
nedeni ile 0.03 mg/kg’dan idame dozunda digoxin başlandı. 
Digoxin başlandıktan iki gün sonra hastada kusma, apne ve kısa 
süreli bradikardi gelişti. Bu dönemde ölçülen digoxin düzeyi 11 
ng/ml saptandı. Bu durumun ilaç dozunun yanlış uygulaması ile 
ilgili olduğu düşünüldü. Elektrogardiyografik incelemede belir-
gin bir patoloji saptanmadı. Digoxin antikoru (Digifab) tedavisi 
uygulandı ve 72 saat içinde digoxin seviyeleri normale indi. 

Yorum: Kalp glikozitlerinin terapötik ve toksik dozları ara-
sındaki fark çok küçüktür. Bu nedenle digoxin dozunu dikkatli 
bir şekilde düzenlemek, yardımcı sağlık personelini verilecek doz 
konusunda uyarmak, prematüre bebeklerde intoksikasyon bul-
gusu olarak gastrointestinal sistem bulgularının daha ön planda 
olduğunu bildirmek için bu vaka sunuldu.
Anahtar Kelimeler: Digoxin, yenidoğan, prematüre

PS391

TREACHER COLLİNS SENDROMU: İKİ YENİDOĞAN 

OLGUSU

 Fatma Kaya Narter,  Yasemin Akın,  Esra Polatoğlu Çetinkaya,  Melek Özbenli, 
 Betül Durucu
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği, İstanbul

Amaç: Treacher Collins sendromu (TCS) veya mandibülo-
fasiyal disostoz, otozomal dominant, en ağır ve oldukça nadir (50 
000 canlı doğumda bir) kraniyofasiyal gelişim bozuklarından biri-
dir. TCS aşağı çekik palpebral fissürler ve zigomatik kemerlerin 
hipoplazisiyle karakterizedir. 

Klinik bulguları mandibulofasiyal disostoz ile uyumlu iki 
yenidoğan olgusu çok nadir görülmesi nedeniyle sunuldu.

Olgular: 1. Olgu: 28 yaşında sağlıklı G4P2A2 annenin 2. 
derece akraba evliliğinden, 38. GH’da fetal distres nedeniyle 
acil sezaryenle 2775 g doğan kız yenidoğan, doğum sonrası 
solunumun yüzeyel olması nedeniyle pozitif basınçlı ventilasyon 
uygulanıp, entübe edildi. Fizik muayenesinde, yarık damak, dış 
kulak yokluğu, kulak kepçesinin gelişmediği, midfasiyal hipoplazi, 
aşağı çekik palpebral fissürler, sol elde kemik saptanmayan poli-
daktili, sol ayak 2. ve 3. parmakta sindaktili, mikrognati saptandı. 
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14-17 Nisan 2013, Antalya

Tartışma: Trombositopeni, yenidoğan yoğun bakım ünitele-
rine kabul edilen hastalarda sık karşılaşılan bir bulgu olup yıkım 
fazlalığı veya üretim azlığına bağlı olabilir. Yenidoğan bebeklerde 
neonatal izoimmun trombositopeni veya diğer nedenlerle kulla-
nılan IVIG tedavisi hiperviskozite ilişkili nekrotizan enterokolite 
yol açabilir. Bu durumun gelişmesi halinde PKD, altta yatan 
hiperviskozitenin tedavisi amacıyla düşünülmelidir.
Anahtar Kelimeler: İsoimmün Trombositopeni, İVİG, Nekrotizan Enterokolit

PS394

YENİDOĞANDA DİRENGEN ASİT: ALFA 1 ANTİTRİPSİN 

EKSİKLİĞİ

 Ufuk Çakır1,  Serdar Alan1,  Duran Yıldız1,  Dilek Kahvecioğlu1, 
 Arzu Meltem Demir2,  Ömer Erdeve1,  Zarife Kuloğlu2,  Berna Savaş3, 
 Begüm Atasay1,  Saadet Arsan1

1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji 

Bilim Dalı.
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk 

Gastroenteroloji Bilim Dalı.
3Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Giriş: Karaciğer kaynaklı direngen asit bulgusuyla ünitemizde 
tetkik ve tedavi edilen, postnatal 5. ayda fulminan hepatik yetmez-
lik nedeniyle kaybedilen prematüre yenidoğanda asit nedenleri ve 
Alfa 1 antitripsin (α-1-AT) eksikliğinin tartışılması amaçlandı. 

Olgu: Yirmi sekiz hafta 1270 g dış merkezde doğan post natal 
34. günde asit bulguları saptanan yenidoğan postnatal 65. günde 
hastanemize kabul edilerek biliyer, şilöz, üriner ve pankreatik 
asit nedenleri açısından araştırıldı. (Tablo 1) α-1-AT dahil diğer 
tetkikleri normal olan olgunun serum albümin/asit sıvısı albümin 
oranı yüksek olduğu için hepatosellüler asit ön planda düşünül-
dü ancak karaciğer biyopsisi hemostaz sağlanamadığı için erken 
dönemde yapılamadı. Aralıklı parasentez ve diüretik tedavisi ile 
izlenen olgu postnatal 5. ayda genel durum bozukluğu, abdominal 
distansiyonda ilerleme ve dissemine intravasküler koagülasyon 
nedeniyle kaybedildi. Postmortem karaciğer biyopsisinde PAS 
ve dPAS boyası ile saptanan granüller görülmesi üzerine α-1-AT 
eksikliği ile uyumlu bulundu. (Şekil 1)

Tartışma: Klinik belirtilerin bebeklik, erken çocukluk ve geç 
çocukluk/adölesan döneminde ortaya çıkabildiği α-1-AT eksikli-
ğinde: bebeklik döneminde en sık uzamış sarılık, kolestaz, hafif 
transaminaz yüksekliği, semptomları görülmektedir. Bu olguda 
ilk ve en ön planda bulgu olan asit literatürde yalnız bir olguda 
tanımlanmıştır.

Alfa 1 antitripsin, karaciğerden albüminden sonra en sık 
salınan ürün ve bir akut faz reaktanıdır. Otozomal resesif kalıtı-
lır, 14. kromozom uzun kolunda lokalize SERPINA 1 geni (PI) 
tarafından kodlanır. Z ve S allelleri homozigot veya heterozigot 
formlarda değişen oranlarda düşük serum α-1-AT düzeyi ile iliş-
kilidir. ZZ homozigotta serum düzeyi %85-90, SZ heterozigotta 
%60-70 azalmıştır. Bu durum hastamızda α-1-AT düzeyinin nor-
mal gelmesini açıklamaktadır. ZZ homozigot yaygın olan toplum-
larda 1/1800-1/2000 doğumda bir görülebilmektedir. Mutant 
ve işlevsiz olan α-1-AT glikoproteini karaciğer hücrelerindeki 
endoplazmik retikulumlarda (ER) birikimi bir dizi hepatotoksik 
olayı başlatmaktadır. 

Sonuç: En sık genetik nedenli karaciğer nakli gerektiren kara-
ciğer hastalığı olarak bildirilen α-1-AT eksikliği olan hastalarda 

cevap alınamadı ve hasta ağır kanamadan kaybedildi. Postmortem 
alınan karaciğer biyopsisi hemokromatozis ile uyumlu bulundu. 

Tartışma: NH patofizyolojisi tam olarak anlaşılamamıştır. 
Tipik özelliği fetal karaciğer hasarı olan NH’ un maternal alloim-
muniteye bağlı olarak geliştiğini gösteren kanıtlar giderek artmak-
tadır. Karaciğer hastalığı genellikle doğumu takiben saatler içinde 
gözle görülür bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Hastalarda kültür 
negatif klinik sepsis bulguları mevcuttur. Doğumdan sonraki ilk 
birkaç günde sarılık ortaya çıkar. Serum total bilirubin düzeyi sık-
lıkla 30mg/dL aşmaktadır. Karaciğer hasarının derecesiyle orantı-
sız olarak saptanan düşük KCFT düzeyleri ve α-FP yüksekliği has-
talık için karakteristiktir. HLH, immün sistemin aşırı aktivasyonu 
ile gelişir, birçok ağır hastalık seyrinde gözlenebilir ve altta yatan 
hastalığı daha da ağırlaştırır. Tanıda dirençli ateş, splenomegali, 
sitopeni, ferritin ve TG yüksekliği ve doku örneklerinde hemofa-
gositoz varlığı ile konur. Literatürde NH ile sekonder akkiz HLH 
birlikteliği nadir olduğu için bu olgu sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Neonatal Hemokromatozis, hemafagositik sendrom, 
yenidoğan

PS393

İNTRAVENÖZ İMMÜNGLOBULİN TEDAVİSİNE 

BAĞLI HİPERVİSKOZİTE VE İLİŞKİLİ NEKROTİZAN 

ENTEROKOLİT GELİŞEN BEBEKTE PARSİYEL KAN 

DEĞİŞİMİ

 Ali Ulaş Tuğcu1,  Ayşe Ecevit1,  Aslıhan Abbasoğlu1,  Namık Özbek2,  Aylin Tarcan1

1Başkent Üniveristesi Ankara Hastanesi, Pediatri Anabilim Dalı,Yenidoğan Bilim Dalı, Ankara
2Başkent Üniveristesi Ankara Hastanesi, Pediatri Anabilim Dalı,Hematoloji Bilim Dalı, Ankara

Amaç: Yenidoğan bebeklerde kullanılan İntravenöz 
İmmünglobulin (IVIG) tedavisi; hipervizkozite komplikasyonu-
na, bu durum ise nekrotizan enterokolite (NEK) neden olabil-
mektedir. Bizim olgumuzda gelişen NEK Evre 2 tablosu, parsiyel 
kan değişimi(PKD) ile tedavi edilmiş olup, bebek şifa ile taburcu 
edilmiştir. Bu Olgu: IVIG sonrası gelişen NEK tablosunun, 
hiperviskozite nedeniyle oluştuğunu ve tedavide PKD’nin yerini 
vurgulamak amacıyla sunulmuştur.

Olgu: 26 yaşındaki, 6 yıldır İdiopatik trombositopenik pur-
pura (ITP) nedeniyle takipli annenin 1. gebeliğinden, 35 haftalık 
gebelik sonucu dış merkezde c/s ile doğan 2080 gr ağırlığındaki 
geç prematüre bebeğin, doğum sonrası yapılan fizik muayenesinde 
jeneralize purpura ve ekimozları saptanmış. Tam kan sayımında 
trombosit sayısı 45000 /mm3 olarak tespit edilen hastaya bir 
gün arayla, iki seferde, toplamda 4 gr/kg dozunda olmak üzere 
IVIG tedavisi verilmiş. IVIG tedavisinin ikinci dozundan sonra 
tekrarlayan kusma ve abdominal distansiyon meydana gelen 
hasta nekrotizan enterokolit şüphesiyle postnatal 4.gününde has-
tanemize yönlendirildi. Direk grafisinde yaygın barsak ödemi 
saptanan hastanın batın ultrasonunda “portal vende gaz gölgesi” 
gözlendi. Nekrotizan enterokolit tablosunun İVİG’e ikincil mey-
dana gelen hiperviskozite nedeniyle oluştuğu düşünülerek yapılan 
tetkiklerinde protein elektroferezi gamma globulin seviyesi 33 
(normal aralık: 5-20) olarak saptandı; vilastic bioprofiler yönte-
miyle bakılan plazma viskozitesi 7,5-8 centipoises (normal aralık: 
1.18±0.17) olarak tespit edildi. %0,9’luk serum fizyolojik solüs-
yonuyla parsiyel kan değişimi yapıldı. Parsiyel değişim sonrası 2. 
gününde abdominal distansiyonunda düzelme meydana geldi. 
Tam enteral beslenmenin ardından bebek şifa ile taburcu edildi.
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hastanemize sevk edilmiş. Hastanın geliş fizik muayenesinde 
ateş 36.9°C, tartı 4160 gram (50-75 p), boy 52 cm (50-75 p), baş 
çevresi 37 cm (50-75 p), kan basıncı 93 /63(73) mm Hg, kalp 
hızı 198/dk, üfürüm yok, solunum sayısı 74/dk olarak saptandı. 
Nazal %100 oksijen verilmesine rağmen, siyanozu devam etti. 
Tam kan sayımı ve biyokimyasal parametreleri normal saptan-
dı. Akciğer grafisi ve elektrokardiyogramında özellik saptanma-
dı. Hastanın geliş kan gazında pH:7.41, PCO2: 33.4.mmHg, 
PO2:117 mmHg, oksijen satürasyonu %97 bulundu. Hastanın 
siyanozu olmasına rağmen, kan gazının ve oksijen satürasyonu-
nun normal olması, altta kardiyak ve solunumsal bir patolojinin 
saptanmaması, ayrıca lokal anestezik kullanımı sonucu tablonun 
gelişmesinden dolayı methemoglobinemi düşünülerek hastada 
methemoglobin düzeyi %38.1 (normal değeri: <%1) olarak sap-
tandı. Olguda methemoglobinemiyi ağırlaştıran faktörlerden biri 
olan glukoz 6 fosfat dehidrogenaz enzim düzeyi normal saptan-
dı. Methemoglobinemi tanısı kesinleştirilen hastaya IV metilen 
mavisi uygulandı. Metilen mavisi ile siyanozu gerileyen hastanın 
1 saat sonraki kan methemoglobin düzeyi %3,5 ve 24 saat sonraki 
kontrolü ise %0,7 saptandı.

Tartışma: Methemoglobinemi konjenital ve akkiz nedenlerle 
meydana gelebilir. Ancak toksik methemoglobinemi kalıtsal 
methemoglobinemiden daha sık görülmektedir. Toksisiteye ensık 
neden olanlar oksidan ajanlar, nitrit ve nitrat gibi kimyasal-
lar, kininler, aminobenzenle, nitrobenzenler, fenasetin, klorakin, 
dapson, sülfonamid, fenitoin ve lokal anesteziklerdir. Prilokain, 
metaboliti olan o-toluidin ile methemoglobinemiye yol açabilen 
ve yaygın kullanılan bir lokal anesteziktir. Tedavi edici dozda 
kullanılan (1-2mg/kg) prilokain, genelde düşük düzeylerde met-
hemoglobin oluşumuna neden olmakta ve doz arttıkça methe-
moglobinemi riski de artmaktadır. Ancak literatürde özellikle 
yenidoğan ve süt çocuklarında terapötik dozda kullanım ile de 
methemog¬lobinemi oluşabileceği bilinmektedir. Bu nedenle 
çocuklarda özellikle ilk üç aylık dönemde lokal anestezik olarak 
bupivakain kullanımının daha güvenilir olduğu bildirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Lokal anestezik, Methemoglobinem, Yenidoğan

PS396

MATERNAL GRAVES HASTALIĞINA BAĞLI NEONATAL 

HİPERTROİDİZM VAKASI

 Buket Uysal,  Fatma Hilal Yılmaz,  Hikmet Akbulut,  Sevil Arı Yuca,  Ali Annagür
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya

Giriş: Neonatal hipertiroidizm prenatal dönemde gelişen 
nadir görülen bir hastalıktır. İnfantlarda postnatal görülme sıklığı 
1:50000’dir. Klinik tablo genellikle geçicidir. Fakat ailede graves 
hikâyesi olan olgularda ileri dönemde kalıcı hipertiroidi görüle-
bilir. Neonatal hipertiroidinin etyolojisinde maternal immunglo-
bulin ve otoimmun antikorların transplasental geçişi sorumludur. 
Maternal antikorlar fetal tiroidi uyarırken trotropin reseptörlerine 
bağlanır. Bu şekilde tiroid ve büyüme hormonu arttırırlar. Ciddi 
formlarında kenjestif kalp yetmezliği guatr, eksoftalmi görülür ve 
antitiroid ilaçla tedavi gereklidir.

Olgu: Yirmi beş yaşındaki annenin, ikinci gebeliğinden yaşa-
yan ikinci bebeği olarak hastanede sezaryen ile 38 haftalık olarak 
3420 gram ağırlığında doğmuş. Doğar doğmaz ağlayan hastanın 
birinci dakika APGAR ’ı 7, beşinci dakika APGAR ‘ı 10 ola-
rak değerlendirilmiş. Doğduktan sonraki 14. günüde bakılan 

mutasyon saptansa bile %90-92 olguda en az 3. dekadda kadar 
herhangi bir karaciğer sorunu gelişmediği için prenatal tanı da 
nasıl bir yol izleneceği netlik kazanmamıştır.
Anahtar Kelimeler: Alfa 1 antitripsin eksikliği, Yenidoğanda asit, Yenidoğan 
karaciğer hastalığı

Şekil 1. PAS boyasında hepatosit sitoplazmalarında PAS+ globüller

Tablo 1. Yenidoğan asit nedenleri ayırıcı tanısı

Biliyer Üriner Şilöz Hepatosellüler Pankreatik

Tanı Asit 
sıvısında 
yüksek 
bilirübin

Asit 
sıvısında 
yüksek 

kreatinin

Asit 
sıvısında 
yüksek 

trigliserid ve 
lenfosit

Serum albümin/
asit albümin >1

Asit 
sıvısında 
yüksek 

amilaz ve lipaz

Olgu Asit 
sıvısında 
bilirübin 
normal

Asit sıvısında 
kreatinin 
normal

Asit 
sıvısında 

trigliserid ve 
lenfosit 
normal

Serum albümin/
asit albümin: 2,4

Asit 
sıvısında 
amilaz ve

 lipaz normal

PS395

LOKAL ANESTEZİK KULLANIMINA BAĞLI YENİDOĞAN 

METHEMOGLOBİNEMİ OLGUSU

 Hülya Halis,  Osman Baştuğ,  Levent Korkmaz,  Şeyma Memur, 
 Mehmet Adnan Öztürk,  Sabriye Korkut,  Selim Kurtoğlu
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalı, Yenidoğan Bilim Dalı - Kayseri

Giriş: Methemoglobinemi konjenital ve akkiz nedenlerle 
meydana gelebilir. Ancak toksik methemoglobinemi kalıtsal 
methemoglobinemiden daha sık görülmektedir. Prilokain, meta-
boliti olan otoluidin, methemoglobinemiye yol açabilen ve yaygın 
kullanılan bir lokal anesteziktir. Yenidoğan ve erken süt çocukluğu 
döneminde sünnet operasyonu gittikçe daha yaygın yapılmak-
tadır. Bu yazıda 15 günlükken sünnet operasyonu için prilokain 
uygulandıktan sonra sonrasında methemoglobinemi gelişen bir 
yenidoğan olgusunu sunduk.

Olgu: Normal spontan vajinal doğum ile 4050 g olarak doğan 
hastanın fimozisi saptanıp aileye sünnet operasyonu önerilmiş. 
Postnatal 15. gününde operasyon için özel bir kliniğe başvur-
duğunda prilokain (Citanest %2) uygulanarak sünnet edilmiş. 
Operasyon sonrası 2. saatinde morarması meydana gelen hastaya 
%100 oksijen verilmesine rağmen düzelme olmaması nedeni ile 
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olguda umblikus ve sternum alt ucu arasında epigastrik yerleşimli 
içinde kalp atımlarının gözlenebidiği, zarla örtülü defekt mevcut-
tu. Ekokardiyografide kalbin genel olarak toraks yerleşimli olduğu 
ancak epigastrik bölgeye doğru uzandığı ve epigastrik bölgede 
gözlenen yapının ventrikül olduğu saptandı. Torakoabdominal 
yerleşime ek olarak çift çıkışlı sağ ventrikül anomalisinin eşlik etti-
ği görüldü. Olgu diyafragma defekti dışında dört malformasyonu 
karşıladığı için grup II olarak değerlendirildi. Sendroma eşlik eden 
anomaliler açısından taranan olguda yarık damak ve dudak dışı ek 
bulguya rastlanmadı. Olgu kalp damar ve plastik cerrahi bölümle-
rince ileriki cerrahi girişimler açısından izleme alındı. 

Yorum: Embriyonik yaşamın 14-18. günlerinde somatik ve 
splanknik mezoderm hücrelerinin farklılaşmasındaki gelişimsel 
bozukluk nedeniyle görülen bu sendromun etyolojisi kesin olarak 
bilinmemektedir. Literatürde aynı ailede birden fazla vakanın 
tanı alması, trizomi 18 ve trizomi 21 ile izole vakalar saptanması 
bildirilse de, spesifik genetik bir bozukluk tanımlanmamaktadır. 
Cantrell pentalojisi multifaktöriyel, sporadik bir anomali olarak 
kabul edilir. Mortalitesi yüksek olan bu sendrom çok nadir görül-
mesi ve özellikle ektopia kordisli olgularda pentalojinin diğer mal-
formasyonlarının araştırılmasını anımsatmak amacıyla sunuldu.
Anahtar Kelimeler: Cantrell pentalojisi, ektopia kordis

PS398

BİR YENİDOĞAN OLGUSUNDA OPİTZ TRİGONOSEFALİ 

SENDROMU VE PULMONER ATREZİ BİRLİKTELİĞİ

 Gaffari Tunç1,  Nilgün Karadağ1,  Dilek Dilli1,  Elif Özyazıcı1,  Nuran Üstün1, 
 Serdar Beken1,  Özben Ceylan2,  Ayşegül Zenciroğlu1,  Nurullah Okumuş1, 
 Murat Koç3

1Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 

Yenidoğan Kliniği
2Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 

Pediatrik Kardiyoloji Kliniği
3Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 

Pediatrik Kardiyovasküler Cerrahi Kliniği

Giriş: Opitz trigonosefali sendromu (OTCS), metopik sinos-
toz, kraniyofasiyal anomaliler, ağır mental retardasyon ve hemen 
her organ sistemini etkileyen çoklu anomalilerin eşlik ettiği nadir 
görülen bir sendromdur. Başlıca kraniyofasiyal anomaliler; düşük 
palpebral fissür, kalın epikantal kıvrımlar, strabismus, kısa-kalın 
nasal septum, düz filtrum, mikrognati, yüksek damak ve düşük 
yerleşimli anormal kulak yapısıdır. Kısa ense yapısı ile birlikte 
ensede lenfödem, yarık damak, rizomelik-akromelik ekstremi-
teler, hipermobil eklemler, polidaktili ve sindaktili en sık eşlik 
eden iskelet sistemi anomalileridir. Görülme sıklığı 1/800.000-
1/1.000.000’dir. Etyolojisi bilinmemektedir, nadir vakalarda aile-
sel geçiş gösterilmiştir. Eşlik eden kardiyovasküler, gastrointestinal 
ve genitoüriner sistem anomalileri mortalite riskini arttırmak-
tadır. Burada pulmoner atrezinin eşlik ettiği fiziksel özellikleri 
OTCS ile uyumlu bir yenidoğan olgu sunuldu. 

Olgu: Yirmidokuz yaşındaki annenin G4P3Y3 olarak miya-
dında, pozisyon anomalisi nedeniyle C/S ile 4000 gram doğan kız 
bebeği solunum yetmezliği nedeniyle entübe edilerek yenidoğan 
yoğun bakım ünitesine alındı. Öyküden annenin gebeliğinde 
düzenli takibe gitmediği, anne-baba arasında akrabalık olma-
dığı öğrenildi. Bebeğin fizik muayenesinde cilt rengi siyanotik, 
yüz görünümü dismorfikti. Düşük palpebral fissür, düz filtrum, 
düşük kulaklar, yüksek damak, mikrognati, ensede lenfödem ve 

biyokimyasal tetkiklerinde f T4 yüksekliği ve TSH düşüklüğü 
olması ve annede gestasyonel Graves hastalığı olması üzerine neo-
natal hipertroidi tanısıyla yenidoğan yoğun bakım ünitesine kabul 
edildi. Anne ve baba arasında akrabalık bulunmayan hastanın beş 
yaşında olan erkek kardeşi sağlıklıydı. Genetik bir hastalığa ya da 
tiroit bozukluğuna ilişkin pozitif bir aile öyküsüne rastlanmadı. 
Olgunun fizik muayenesinde, boy 52 cm (75-90p),ağırlık 3380 
gr (75-90p), baş çevresi 36 cm (90p)bulundu. Ön fontaneli 3x3,5 
cm. ve genel durumu iyi taşikardik olan olguda ciltte kızarıklık, 
irritabilite mevcuttu. Akciğer ve kalp muayenesinde bir patolo-
ji saptanmadı. Batın muayanesinde hepatosplenomegali yoktu. 
Genitoüriner sistem muayenesi normal olup haricen kız ola-
rak değerlendirildi. Olgunun rutin biyokimyasal ve hematolojik 
laboratuvar tetkiklerinde f T4- f T3 yüksekliği(f T4:7,77 ng/dL, 
f T3:9,17 pg/mL) ve TSH düşüklüğü (0,017 μIU/mL) haricinde 
özellik yoktu. Hastaya 5 mgr/kg/g’den PTU başlandı. Hastadan 
gönderilen TSH reseptör antikoru negatif anneden gönderilen 
TSH reseptör antikoru ise pozitifti. Olgu neonatal hipertroidizm 
ve hipertrodili(Graves hastalığı) anne bebeği tanıları ile takip ve 
tedaviye alındı. En son bir aylıkken bakılan olgunun, gelişiminin 
ve tiroid fonksiyon testlerinin normal bulunması üzerine tedaviye 
aynı dozlarda devam edilmesi planlandı.

Sonuç: Neonatal hipertiroidili hastaların erken dönemde 
tespit edilip monitörize edilerek uygun tedavinin başlanması kısa 
dönemde hayat kurtarıcı uzun vadede sekelleri azaltıcı etkinliği 
olduğundan neonatal hipertiroidili vakayı sunduk.
Anahtar Kelimeler: Maternal Graves Hastalığı, Neonatal Hipertroidizm

PS397

ORTA HAT GELİŞİM BOZUKLUKLARININ NADİR 

BİRLİKTELİĞİ: CANTRELL PENTALOJİSİ

 Meltem Koyuncu Arslan1,  Nuh Yılmaz2,  Burçin İşcan1,  Ali Haydar Sever1, 
 Murat Şahin2,  Özgür Kızılca2,  Mustafa Kır2,  Nuray Duman1,  Abdullah Kumral1, 
 Hasan Özkan1

1Dokuz Eylül Üniversitesi Yenidoğan Bilim Dalı
2Dokuz Eylül Üniversitesi Pediyatrik Kardiyoloji Bilim Dalı

Giriş: İlk kez 1958’de tanımlanan Cantrell pentalojisi, orta 
hatta umblikus üzerinde torakoabdominal duvar defekti, alt ster-
numda yarık, diyafragmatik perikardiyal defekt, ön diyafragma 
defektleri ve intrakardiyak defekt olmak üzere beş karakteristik 
malformasyonun eşlik ettiği nadir bir sendromdur. Görülme sık-
lığı 1/65000 ile 1/200000 arasında bildirilmektedir. Literatürde 
bugüne kadar 90 kadar olgu bildirilmiştir ve bunların çok azı 
pentalojiyi tamamlamış olgulardır. Toyama ve arkadaşlarının 
sınıflamasına göre; beş bulgunun tamamını içeren vakalar grup 
I (kesin tanı), dördünü içeren vakalar grupII (olası tanı), daha az 
sayıda bulgu içeren vakalar ise grup III (tam olmayan expresyon) 
olarak gruplandırılmıştır. Pentalojinin en sık görülen bileşeni 
olan ektopia kordis (kalbin tamamen veya kısmi olarak toraks 
dışında yerleşmesi) torakoabdominal olduğunda en az üç bulguyu 
karşılamaktadır.

Olgu: 24 yaşında G1P1 anneden antenatal 20. haftada ekto-
pia kordis tanısı konulmasının ardından ailenin gebeliğin devam 
etmesini istemesiyle 39. gestasyon haftasında 4037gr ağırlığında 
8/8 Apgar ile doğan erkek bebek, doğum salonunda yapılan ilk 
değerlendirilmesinde, ektopia kordis ve yarık damak-dudak bul-
guları saptanarak yenidoğan yoğun bakım ünitesine alındı. Küvöz 
içi oksijen ile oksijen saturasyonu ve vital bulguları stabil olan 
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2 yaşında spontan kaybolmaktaysa da, ani bebek ölüm sendromu 
hiperpleksialı olgularda oldukça sıktır. Familyal hiperekspleksia 
tanısı konulan bir yenidoğan olgusu sunularak bu nadir durumun 
kaynaklar ışığında gözden geçirilmesi amaçlanmıştır.

Olgu: Antenatal izlemi dış merkezde yapılan, G6P2A2K2, 
birinci derece akraba, 26 yaşındaki gebeden normal spontan 
vajinal yol ile 3380gr ağırlığında dünyaya gelen erkek bebek doğar 
doğmaz anne yanına verilmiş. Uyurken 4-5 kez yaklaşık 60 sn 
süren nöbet geçirmesi ve morarması olması üzerine tarafımıza 
refere edildi. Çocuk acilde tonik konvulziyon geçirdiği gözlenen 
hastaya fenitoin ve fenobarbital yüklenip yenidoğan yoğun bakım 
ünitesine yatırılmış, burada yapılan fizik muayenesinde vital 
bulguları normal olan hastanın antikonvülzanlara bağlı olduğu 
düşünülen letarjisi mevcuttu. Hipertonisitesi dışında bir başka bir 
patolojik özellik saptanmadı. Nöbetlerinin yüksek ses ve burun 
köküne vurulması ile gerçekleştiği, şiddetli fleksör spazma girdiği 
gözlenen olgunun 9. yaşındaki ablası ve amcasında da benzer 
nöbetlerin olduğu fakat tanı almadığı öğrenildi. Yapılan TKS, 
biyokimyasal, EEG ve MR görüntüleme incelemeleri normal olan 
hasta pediatrik nöroloji ile konsülte edildi. Hiperekpleksiya tanısı 
kondu. Antikonvülzanları azaltılarak kesildi. Ancak apneik epi-
zotlarının sık olması ve beslenme güçlüğü nedeniyle klonazepam 
tedavisi başlandı. Familiyal hiperekpleksiya açısından olgudan ve 
abladan genetik inceleme istendi. Taburcu edilen hastanın taki-
binde fleksör spazmaların ve hipertonisitenin belirgin azaldığı 
gözlendi. 

Sonuç: Yenidoğan döneminde hiperekpleksianın tanınması 
epilepsi gibi yanlış tanıların konmasını önlemek açısından son 
derece önemlidir. Burun köprüsü üzerine vurulması ile generalize 
fleksor spasm cevabının alınması klinik tanıyı basitçe koydurur. 
Bununla birlikte tekrarlayan apne atakları, kardiyak aritmiler, ani 
bebek ölüm sendromu ve ağır beslenme güçlüğü ile ilişkili olabi-
leceğinden ev monitorizasyonu gerekli olabilir ve aileye uygun 
danışma verilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, Hiperekpleksia

PS400

NADİR BİR OLGU SUNUMU: VAN DER WOUDE 

SENDROMU

 Sema Tanrıverdi1,  Tahir Atik2,  Özgün Uygur1,  Hacer Örsdemir3, 
 Özge Altun Köroğlu1,  Mehmet Yalaz1,  Ferda Özkınay2,  Nilgün Kültürsay1

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim 

Dalı, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Genetik ve 

Teratoloji Bilim Dalı, İzmir
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir

Giriş: Van der Woude sendromu yarık damağa alt dudakta 
çukurlukların eşlik ettiği çok nadir (40.000-100.000 doğumda 
1-3.6) bir genetik sendromdur. Etyopatogenezi net değildir. Kız 
ve erkekte eşit sıklıkta görülür. Otozomal dominant geçişli ve mul-
tifaktöriyeldir. Gen ekspresyonundaki değişkenliklerden dolayı 
kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Yarık dudak ve yarık damak 
ayrı ayrı ya da birlikte görülebilir. Başka anomalilerle birlikte de 
görülebilir.

Olgu: Yirmisekiz yaşındaki sağlıklı anneden 39-40 haftalık 
doğan bebek yarık dudak nedeniyle yenidoğan servisine yatı-
rıldı. Anne ve babası arasında akrabalık olmayan olgunun yapı-
lan ayrıntılı muayenesinde yarık dudağın dışında alt dudağında 

hipermobil eklemler dikkati çekti (Şekil 1). Kardiyovasküler sis-
tem muayenesinde 2/6 sistolik üfürüm mevcuttu. Hasta mekanik 
ventilatörde izleme alındı, ampirik ampisilin ve gentamisin tedavi-
si başlandı. Ekokardiyografik incelemede (EKO) pulmoner atrezi, 
atriyal septal defekt (ASD), ventriküler septal defekt (VSD) ve 
vertikal duktus saptandı. Hastaya 0.05mcg/kg/dk’dan prostaglan-
din (PGE1) infüzyonu başlandı. Hasta kardiyovasküler cerrahi ve 
genetik bölümlerine konsülte edildi. Transfontanel ultrasonog-
rafi incelemesinde (USG) korpus kallozum agenezisi ve anterior 
hemisferik sulkuslarda interdijitasyon saptandı. Abdominal USG 
incelemesi normal olarak değerlendirildi. Metopik sinostozu, 
ensede lenfödemi, kardiyovasküler, kraniyofasiyal ve ekstremite 
anomalileri olan hastaya mevcut bulgularla OTCS tanısı konuldu. 
Hastaya yatışının 6. gününde modifiye Blalock Taussig (BT) şant 
yapıldı. Postoperatif değerlendirmelerde şantın efektif olmaması 
nedeniyle PGE1 infüzyonuna devam edildi. Hastada sepsis geliş-
mesi nedeniyle antibiyotik değişikliği yapıldı. Solunum ve kar-
diyovasküler destek tedavilerine rağmen yanıt alınamayan hasta 
yatışının 15.gününde kaybedildi.

Yorum: Metopik sinostoz, ensede lenfödem, kraniyofasiyal 
ve ekstremite anomalilerinin gözlendiği olgularda OTCS akılda 
tutulmalıdır. Ağır konjenital kalp hastalığı varlığında mortalite 
riski artmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Trigonosefali, Kraniofasiyal Anomali, Lenfödem, 
Ekstremite Anomalisi

Şekil 1. Opitz trigonosefali sendromunda kraniofasiyal anomali görüntüsü

PS399

FAMİLYAL HİPEREKPLEKSİALI BİR YENİDOĞAN 

OLGUSU

 Betül Acunaş1,  Serap Karasalihoğlu2,  Ülfet Vatansever Özbek1,  Rıdvan Duran1, 
 Ahmet Yıldırım1

1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan 

Bilim Dalı, Edirne
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk 

Nörolojisi Bilim Dalı, Edirne

Giriş: Hiperekpleksia ani işitsel, somatosensör ve vizüel uya-
rana abartılı persistan “startle” cevabı ve generalize muskuler riji-
dite, apne epizodları, noktürnal miyokloni ile karakterize nadir bir 
non-epileptik bozukluktur. Genetik temelinde glisinerjik inhibis-
yonu bozarak nöronal hipereksitabiliteye yol açan arginin kalıntı-
sı 271’deki mutasyon rol oynamaktadır. Hiperekpleksia genellikle 
ailesel geçişli olup, tam penetrans ve değişken ekspresyon ile seyre-
den sıklıkla otozomal kalıtım gösterir. Elektroensefalografi çekim 
esnasında tonik spazm yoksa normaldir, serebral görüntüleme 
yöntemleri genellikle normal sonuçlanır. Hipertoni ve apne epi-
zodları için klonezepam kullanılabilir. Apne epizodları çoğunlukla 
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hipervizkozite, myelofibrozis, dalak nekrozu, splenomegali gibi 
klinik bulgularla görülür. Geçici myeloproliferatif bozukluğu 
olan yenidoğan bebeklerin çoğunda kemoterapi ihtiyacı olma-
dan klinik ve laboratuar bulguları doğumdan sonraki 3 ila 6 ay 
içinde kendiliğinden geriler. Geçici myeloproliferatif bozukluğu 
olan semptomatik (yüksek blast hücre sayısı, karaciğer fonksiyon 
bozukluğu) olan bebeklerde düşük doz sitozin arabinosid kemo-
terapisi faydalı olabilmektedir. 

Olgu: 21 yaşındaki anneden 36 haftalık 2100gr Down send-
romlu sarılık nedeniyle yapılan tetkiklerinde hiperlökoz saptan-
ması üzerine myeloproliferatif hastalık öntanısıyla yenidoğan 
yoğun bakım ünitesine yatırıldı. Hepatosplenomegali, Down 
sendromu stigmatları, hipotonisite mevcuttu. Tam kan sayımında 
lökosit 150.000/mm3, Hb12g/dl, Hct %29,4, Plt 1.136.000/ 
mm3 ve periferik yaymasında %80 myeloblast hakimiyeti saptandı. 
Hidrasyon, allopurinol, alkalinizasyon başlandı. Kemik iliği aspi-
rasyonunda bol miktarda myeloblast saptandı. Flow sitometrik 
incelemesi geçici myeloproliferatif hastalık ile uyumlu bulundu. 
Yüksek blast değeri ve lökositozu nedeniyle sitozin arabinoz (1.5 
mg/kg/gün) tedavisi başlandı. Kemoterapinin 4. gününde lökosit 
82.000/mm3’e, 6. gününde 48.000/mm3’e düştü. Kemoterapisi 7. 
günde kesildi. Tedavi sonrası hem laboratuar hem de klinik olarak 
hastanın bulguları geriledi. Kemoterapi sonrası periferik myelob-
last sayısı %4 olarak bulundu.

Sonuç: Geçici myeloproliferatif bozukluk genellikle kendi-
liğinden gerilemektedir; ancak yüksek blast varlığı veya karaci-
ğer fonksiyon bozukluğu gibi semptomatik olduğu durumlarda 
kemoterapi gerekebilmektedir. Kemoterapi tedavisi olarak düşük 
doz sitozin arabinozid kullanılabilir. Geçici myeloproliferatif 
bozukluktaki blastlar, sitarabine çok duyarlıdırlar ve genellikle 
hızlı gerileme olmakta; olgumuzda olduğu gibi tedaviden sonraki 
7 gün içinde periferik blastlar kaybolmaktadır. Geçici myeloproli-
feratif hastalığın remisyonundan sonra yaklaşık %13-29 oranında 
AML gelişebilmektedir. AML için en önemli risk faktörü Trizomi 
21’deki sitogenetik anormalliklerdir. Hastalar gelişebilecek lösemi 
riski nedeniyle takibe alınmalıdırlar.
Anahtar Kelimeler: Down sendromu, myeloproliferatif hastalık, sitozin arabi-
nozid, yenidoğan

Şekil 1. Olgunun periferik yaymasındaki myeloblastlar

çukurluklar saptandı. Diğer fizik muayene ve laboratuar bulguları 
olağandı. Annenin de alt dudağında çukurlukların olduğu görül-
dü. Olgudaki ve annedeki fizik muayene bulgularıyla olgu Van der 
Woude sendromu olarak değerlendirildi. Karyotip analizi yapıldı, 
aileye genetik danışmanlık hizmeti verildi. Oral beslenmeye başla-
yan bebek izlemin yedinci gününde taburcu edildi. 

Sonuç: Van der Woude sendromu; labial kistler, paramedian 
sinüsler, alt dudakta konikal elevasyon, aksesuar tükrük bezleri, 
mukosel, dermoid kist, alt dudak çukuru, bifid uvula, hipodonti, 
yarık dudak ve/veya damakla karakterize otozomal dominant bir 
hastalıktır. Bu sendromun en tipik bulguları alt dudak çukurluk-
ları ve yarık dudaktır. Olgumuzda da yarık dudakla birlikte alt 
dudakta çukurluklar saptanması nedeniyle ön planda Van der 
Woude sendromu düşünüldü. Olgumuzun annesinin de alt duda-
ğında çukurluklar saptanması sendromun otozomal dominant 
geçişli olmasına bağlandı.
Anahtar Kelimeler: Dudakta çukurluk, yarık dudak, yenidoğan

Şekil 1. Olgudaki yarık dudak ve alt dudağındaki çukurluklar

PS401

GEÇİCİ MYELOPROLİFERATİF BOZUKLUK TANISI ALAN 

DOWN SENDROMLU OLGU

 Sema Tanrıverdi1,  Deniz Gönülal1,  Deniz Yılmaz Karapınar2, 
 Özge Altun Köroğlu1,  Mehmet Yalaz1,  Güzide Aksu3,  Nilgün Kültürsay1

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim 

Dalı, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik 

Hematoloji Bilim Dalı, İzmir
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik 

İmmünoloji Bilim Dalı, İzmir

Giriş: Geçici myeloproliferatif bozukluk, kemik iliği ve peri-
ferik kanda myeloblastların kontrolsuz proliferasyonu ile karak-
terize hematolojik bir bozukluktur ve sıklıkla Down sendrom-
lu yenidoğan bebeklerlerde görülür. Fatal karaciğer hastalığı, 
hidrops fetalis, kutanöz bulgular, kardiyopulmoner yetmezlik, 
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ilaç enjeksiyonlarıdır. Konjenital Volkmann iskemik kontrak-
türünde de iskemiye neden olan kompartman içi basınç artışı 
sözkonusudur. Oligohidroamnios, polıhidroamnios, ikiz eşinin 
ölmesi, gestasyonel diabet, annenin aşırı kilo alması, prematüri-
te, doğum sırasında ekstremitenin aşırı traksiyonu ve baş pelvis 
uygunsuzluğuna bağlı zor doğumlar prenatal durumlar olarak 
suçlanmaktadır. Ayırıcı tanıda nekrotizan fasiitis, aplasia cutis, 
neonatal gangren, konjenital varisella, amniotik band sendromu 
ve epidermolizis büllosa düşünülmelidir. 

Konjenital Volkmann iskemik kontraktürü nadir görülen 
fakat ileri dönem sekelleri en aza indirmek için acil eskaratomi 
gerektiren bir durumdur. Bu yazıda neonatologların, pediatrist-
lerin ve dermatologların yenidoğanda nadir görülen bu duruma 
dikkatlerini çekmek istedik.
Anahtar Kelimeler: Neonatal kompartman sendromu, fasiyotomi, kontraktür

PS403

YENİDOĞANDA NADİR BİR HİPERVENTİLASYON 

NEDENİ: JOUBERT SENDROMU

 Bilge Tanyeri1,  Süleyman Bayraktar2,  Mehmet Küçükkoç2,  Hüseyin Arslan2, 
 Tuğrul Dönmez2

1Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Neonatoloji Bilim Dalı, İstanbul
2Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AnaBilim Dalı, 

İstanbul

Amaç: Joubert sendromu, anormal solunum paterni, oku-
lomotor bulgular, hipotoni, ataksi, serebellum ve beyin sapının 
nöropatolojik anomalileri ile birlikte gelişimsel geriliğin olduğu, 
nadir görülen otozomal resesif geçiş gösteren bir sendromdur. 
Yenidoğan döneminden itibaren klinik bulgular olmasına karşın 
tanı yaşı ortalama 33 aydır. Bu yazıda ilk 10 gün içinde Joubert 
sendromu tanısı alan bir vakayı sunmak istedik.

Olgu: 21 yaşında sağlıklı anneden normal spontan vajinal 
yolla 3310 gr olarak doğan erkek bebek postnatal ikinci gününde 
solunum sıkıntısı gelişmesi üzerine dış merkezde 10 gün yenido-
ğan yoğun bakım ünitesinde izlenmis. Taburculuk sonrası solu-
num sıkıntısı devam eden hasta acil servisimize başvurdu, takip 
ve tedavi amacıyla yenidoğan yoğun bakım ünitemize yatırıldı. 
Yapılan ilk muayenesinde hiperventilasyon atakları olduğu görü-
len hastanın akciğer grafisi normal bulundu. Joubert Sendromu 
ayırıcı tanıda düşünülerek kranial MR istendi. Kranial MR’ da 
serebellar pedikül atrofisi, molar diş görünümü ve subaraknoid 
kist saptandı, Joubert Sendromu ile uyumlu idi. Göz tutulu-
mu açısından yapılan muayenesinde patoloji saptanmadı. Renal 
USG’de her iki böbrek parankim ekojenitesinde artış, kortekste 
farklı boyutlarda anekoik kistler mevcuttu. Hasta takibinin 5. 
gününde pediatrik nöroloji ve nefroloji polikliniğine kontrole 
gelmek üzere taburcu edildi. 

Yorum: Joubert Sendromu; klinik, radyolojik ve genetik 
olarak heterojenite gösteren bir bozukluktur. Kranial MR görün-
tülemesinde tipik “molar diş bulgusu” karakteristiktir. Tedavi 
semptomatik ve destekleyicidir. Tanıda hastalığın akla gelmesi 
önemlidir. Aksi halde bu hastalar yanlış tanılarla tetkik ve tedavi 
edilmekte ve yenidoğan döneminden sonra tanı alabilmektedirler. 
Bu yazıda yenidoğanda düzensiz solunum paternlerinde Joubert 
sendromunun da ayırıcı tanıda akılda tutulması gerektiğini vur-
gulamak istedik.
Anahtar Kelimeler: Hiperventilasyon, molar diş bulgusu, yenidoğan

PS402

KONJENİTAL VOLKMANN İSKEMİK KONTRAKTÜRÜ: 

VAKA SUNUMU

 Süleyman Bayraktar1,  Bilge Tanyeri2,  Tuğrul Dönmez1,  Mehmet Küçükkoç1, 
 Hüseyin Arslan1

1Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 

İstanbul
2Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Neonatoloji Bilim Dalı, İstanbul

Giriş: Konjenital Volkmann iskemik kontraktürü (KVİK) 
yenidoğanda ön kolda ülsere, nekrotik subkutan doku, sinir felci 
ve muskuler nekrozun eşlik ettigi nadir bir durumdur. Erken tanı 
ve erken fasiyotomi ekstremite fonksiyonları açısından önemlidir. 
Bu yazıda postnatal 2. gününde her iki ön kolda nekrotize alanlar, 
sinir hasarı ve motor fonksiyon bozukluğu ile getirilen ve KVİK 
tanısı alan bir vakayı sunuyoruz. 

Vaka: 33 yaşındaki sağlıklı anneden 39. gestasyonel haftada 
3200 gram olarak evde doğan hastanın doğduğunda her iki ön 
kol iç kısımda hiperemik lezyonları varmış. Lezyonların renk 
değiştirmesi ve her iki elde hareketsizlik olması üzerine acil servise 
başvurdular. Fizik incelemede sağ ön kol medialde 7x8 cm, sol ön 
kol medialde 4x3 cm boyutlarında nekrotik alanlar izlendi ve hasta 
YYBÜ ne yatırıldı. Her iki kolda hareketsizlik ve düşük el defor-
mitesi vardı. Diğer fizik muayene bulguları doğaldı. Ayrıntılı öykü 
ile bebek doğduğunda plasentanın her iki ön kol üzerinde (lezyon 
bölgesinde) olduğunu öğrendik. Laboratuvar tetkiklerinde trom-
bosit sayımı, PT-PTT –INR, tromboz paneli ve TORCH normal 
saptandı. Kültürlerde üreme olmadı. Lezyon bölgelerinden punch 
biyopsi alındı. Patolojik incelemede yüzeyde ülserasyon, dermiste 
bağ doku artışı, subkutan yağ dokusuna ilerleyen mikst tipte iltihabi 
infiltrasyon, dokunun tamamında yaygın artifisial değişiklikler 
izlendi. Doppler USG de trifazik akım, distalde ince ve tortiyoze 
damarlar izlendi. BT anjioda azigos ve hemiazigos normalden 
dilate izlendi. Solda ulnar arter ve distallerinde akım azlığı saptandı. 
Plastik cerrahi tarafından hastaya eskaratomi ve greft yapıldı. Üç 
aylıkken yapılan EMG de, bilateral radial ve sağ median sinirde 
tutulum ile birlikte doku kaybına ikincil işlev kusuru saptandı. 

Şekil 1. Ön kolda nekroze alan

Yorum: Volkmann iskemik kontraktürü erişkin ve çocuklar-
da çeşitli nedenlere bağlı olarak iyi tanımlanmış bir durumdur. 
Ekstremitelerin kapalı kompartman alanlarında basınç artışı ile 
oluşan iskemi ve bunu takip eden nekrozla karakterizedir. İskemik 
kontraksiyonların nedenleri; ezilme. Uzun süreli dıştan bası, 
internal kanama, kırık, ağır egzersiz, yanıklar ve intraarteriyal 
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PS405

MEGALENSEFALİ KAPİLLER MALFORMASYON 

POLİMİKROGRİA SENDROMU

 Nuriye Tarakçı1,  Murat Konak1,  Hüseyin Çaksen2,  Rahmi Örs1

1Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Neonatoloji Bilim Dalı, Konya
2Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Pediyatrik Nöroloji Bilim Dalı, Konya

Giriş: Megalensefali Kapiller Malformasyon Polimikrogria 
Sendromu (MCAP), primer megalensefali, prenatal aşırı büyüme, 
beyin ve vücutta asimetri, kutanöz vasküler anomaliler, postak-
siyel polidaktili/ polidaktilisiz sindaktili, cilt, eklem ve yumuşak 
dokuda displazi ve sıklıkla polimikrogriayı içeren kortikal beyin 
anomalileri ile karakterizedir. Bu sendromla ilgili kromozom 
3q26 üzerinde PIK3CA geninde somatik mutasyon tanımlan-
mıştır. Nadir görülen bir sendrom olması nedeni ile bu olgumuzu 
sunduk.

Olgu: Bir günlük erkek bebek antenatal konan hidrosefali ve 
intrakraniyal kist tanıları ile 38 haftalık iken 3450 gr olarak sezar-
yen ile doğdu. Özgeçmiş ve soygeçmişinde özellik yoktu. Fizik 
muayenesinde BÇ: 37cm, ön fontanel geniş 3x4 cm, sol göz kapa-
ğı ve saçlı deride kapiller hemanjiom, kutis marmoratus, sol el 1 
ve 2 parmakta sindaktili saptandı. Beyin MR da korpus kallozum 
agenezisi, kolposefali, şizensefali bulunan hastanın eşlik edebile-
cek anomaliler yönünden yapılan EKO ve Batın USG patolojik 
bulguya rastlanmadı. Bu bulgular ile MCAP düşünülen hasta 
hidrosefali ve tonsiller herniasyon açısından yakın takibe alındı.

Sonuç: Makrosefali- kapiller malformasyon sendromu olarak 
da bilinen MCAP tanısı 4 majör kriterden 3’ü ve 7 minör kriterin 
2’sinin varlığında konulur. Majör kriterler; makrosefali, kapiller 
malformasyon, aşırı büyüme ve/veya asimetri, nörolojik görüntü-
leme bozukluklarıdır. Minör kriterler ise; gelişme geriliği, yüzde 
kapiller malformasyonlar, neonatal hipotoni, sindaktili/polidak-
tili, frontal çıkıntı, yumuşak doku anomalileri ve hidrosefalidir. 
Tanı kriterlerine göre MCAP tanısı koyduğumuz bir hastayı nadir 
görülmesi nedeniyle sunduk.
Anahtar Kelimeler: Megalensefali, Kapiller Malformasyon, Polimikrogria

PS406

KONJENİTAL KUTİS MARMORATUS TELENJİEKTAZİ’YE 

EŞLİK EDEN AĞIR KARDİYAK MALFORMASYON 

OLGUSU

 Akan Yaman1,  Hülya Selva Bilgen1,  Deniz Yücelten2,  Baran Cengiz Arcagök1, 
 Aslı Çınar Mememişoğlu1,  Hülya Özdemir1,  Eren Özek1

1Marmara Üniversitesi Tıp fakültesi,Çocuk sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,İstanbul
2Marmara Üniversitesi Tıp fakültesi,Dermatoloji Anabilim Dalı,İstanbul

Giriş-Amaç: Konjenital kutis marmoratus telenjiektazi 
(KKMT) nadir görülen,benign,sporadik, lokalize veya generali-
ze olabilen,retiküler,mavi renkli kutanöz vasküler lezyon olarak 
tanımlanmıştır.Vücutta asimetri,vasküler anomaliler,glokom deri-
de atrofi ve nörolojik anomaliler en sık eşlik eden anomalilerdir.
Bu olguyu sunmamızın nedeni,KKMT’nin genellikle benign ve 
nadir görülmesinin yanısıra,olgumuzda letal kardiyak malformas-
yonun eşlik etmesidir.

Olgu: Otuzbeş yaşında gravida7,parite 2,abortus 5,yaşa-
yan2 anneden 38.gestasyon haftasında mükerrer sezar-
yen ile doğan olgunun anne ile babası arasında akrabalık 

Şekil 1. Kranial MR da molar diş görünümü

PS404

YENİDOĞANDA ÖNEMLİ BİR HİPERTONİSİTE NEDENİ: 

KONJENİTAL HİPEREKPLEKSİA

 Bilge Tanyeri1,  Süleyman Bayraktar2,  Mehmet Küçükkoç2,  Serhat Güler3, 
 Hüseyin Arslan2

1Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Neonatoloji Bilim Dalı, İstanbul
2Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
3Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Bilim Dalı, İstanbul

Amaç: Hiperekpleksia, abartılmış irkilme reaksiyonu ile bera-
ber olan tonik ataklardır ve nadir görülür. Yenidoğan döneminde 
hipertonisitenin ayırıcı tanısında hiperekpleksianın düşünülmesi 
gerektiğini vurgulamak icin bu vakayı sunmak istedik. 

Vaka: 22 yaşında sağlıklı anneden 39. gebelik haftasında C/S 
ile 2745 gr olarak doğan bebek postnatal 2. gününde emmede 
azalma nedeni ile getirildiği poliklinikte hipertonisitesinin göz-
lenmesi üzerine yenidoğan yoğun bakım ünitesine alındı. Anne ve 
baba arasında birinci derece kuzen evliliği vardı. Hastanın yatışında 
yapılan fizik muayenesinde hipertonisitesi mevcuttu ve uyarılara 
tüm vücutta kasılma ile cevap veriyordu. Takibi sırasında çok sık 
apneleri olan hasta 2 gün nasal SIMV de izlendi. Ataklar sırasında 
Vigevaro manevrası ile hastaya müdahale edildi. Çocuk nöroloji 
bilim dalı ile de konsülte edilen hastaya hiperekpleksia düşünülerek 
klonazepam tedavisi başlandı. Hastanın yatışında yapılan metabolik 
tarama testleri normal bulundu. Kraniyal ultrasonografi ve EEG de 
patoloji saptanmadı. Takibinde apnelerin sıklığı azalan hasta aileye 
Vigevaro manevrası öğretilerek taburcu edildi. Nöroloji poliklinik 
takiplerinde hastanın ataklarının azaldığı izlendi. 

Yorum: Yenidoğan döneminde paroksismal tonik olaylar kli-
nisyeni konvülsiyon tanısına yönlendirir. Hiperekpleksialı yeni-
doğanlarda apneye bağlı ani ölümler olabilir bu açıdan hayatı 
tehdit edici bir hastalıktır. Erken tanınıp tedavinin başlanması 
gereklidir. Bu yazıda kesin nedeni belli olmayan tonik atakları 
olan yenidoğanlarda hiperekpleksianın düşünülmesi gerekliliğini 
vurgulamak istedik.
Anahtar Kelimeler: hipertonisite, yenidoğan, apne
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SH ile inmemiş testis birlikteliğine vurgu yapmak ve daha önce bu 
birlikteliğinin rapor edilmediğini belirtmek istedik.

Olgu: 20 yaşındaki annenin 2. gebeliğinden yaşayan 2. canlı 
erkek bebek olarak, miadında normal spontan vaginal yol ile 2560 
gram doğdu. Fizik muayenede; mikrosefali, frontal bossing, düşük 
kulak, hipertelorizm, damak yüksekliği, ince üst dudak, mikrog-
nati, kısa boyun, simian çizgisi, altı parmak, aksesuvar parmak, 
mahmuz topuk, eklem kontraktürü, omfalosel, kriptorşidizm 
ve sağ spigel herni saptandı (Şekil 1). Olgunun çekilen batın ve 
inguinal ultrasonografisinde sağ spigel fıtık, fıtık kesesi içinde 
inmemiş testis gözlendi. Kromozom analizinde trisomy 13, 47, 
XX + 13 saptandı. Yapılan ekokardiografisinde geniş ventriküler 
septal defekt, atrial septal defekt, pulmoner stenoz tespit edildi. 
Hasta omfalosel nedeniyle opera edildi. Postop genel durumu iyi 
olan hasta kardiak defektlerin operasiyonu için ileri bir merkeze 
sevki sağlandı.

Sonuçlar: Patau sendromu ile birlikte spigel hernisinin olabi-
leceğini, daha önce bildirilen olgulardaki inguinal hernilerin bir 
kısmının spigel herni olabileceği ve bu nedenle inguinal muayene 
ve görüntüleme dikkatli yapılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Patau sendromu, spigel herni, inmemiş testis

Şekil 1. A: Spigel herni ve inmemiş testis B: Spigel herni kesesinin ultrason 
görüntüsü.

PS408

NADİR BİR SOLUNUM SIKINTISI NEDENİ: ÇİFT ARKUS 

AORTA

 Tamer Güneş1,  Faruk Serhatlıoğlu2,  Şeyma Memur1,  Osman Baştuğ1, 
 Hülya Halis1,  Levent Korkmaz1,  Mustafa Argun3,  Sabriye Korkut1

1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Neonatoloji Bilim Dalı, Kayseri
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Kayseri
3Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Kardioloji Bilim Dalı, Kayseri

Giriş: Vasküler ringler, trakea ve özefagusa bası yaparak 
solunum ve beslenme problemlerine neden olabilen konjenital 
anomalilerdir. Çift arkus aorta, vasküler ringlerin içinde en sık 
görülenidir. Bu yazıda doğum sonrasında solunum sıkıntısı nede-
ni ile entübe edilip konjenital pnömoni ön tanısı ile hastanemize 
yönlendirilen, takibinde ekstübasyon sonrası tekrar solunum 
sıkıntısı gelişen, karbondioksit retansiyonunu açıklayacak akciğer 
problemi saptanamayıp etyolojiye yönelik tetkiklerinde çift arkus 
aorta saptanan bir vaka sunulmuştur.

Olgu: 38 yaşındaki erken membran rüptürü olan annenin 5. 
gebeliğinden 3. canlı olarak 34 haftalık C/S ile 2500 gr. olarak 
doğan hasta solunum sıkıntısı olması nedeni ile entübe edilip 
mekanik ventilatöre bağlanmış. Respiratuar distress sendromu 
düşünülen hastaya surfaktan verilmiş. Mekanik ventilatör ihtiyacı 
devam eden hasta 2. gününde konjenital pnömoni ön tanısı ile 
hastanemize sevkedilip yatırıldı. Geliş fizik muayenesinde genel 
durumu, vital bulguları stabil olan hastanın sistem bakıları olağan-
dı. Hasta mevcut antibiyotik tedavisine devam edilerek mekanik 

olmadığı,antenatal öyküsünde fetal ekokardiyografide sağ vent-
rikül hipoplazisi,triküspit atrezisi,tek AV kapak ve arkus aorta 
hipoplazisi olduğu öğrenildi. APGAR skoru 1.dakika:3, 5.daki-
ka:6 olan bebek doğumhanede resusite edildikten sonra yenido-
ğan yoğun bakım ünitesinde entübe olarak izlendi. Fizik mua-
yenede sol bacakta yaygın telenjiektazileri ve telenjiektazi hattı 
boyunca atrofik cilt görünümü saptandı. Her iki alt ekstremite 
arasında 1,5cm fark mevcuttu. Klinik olarak KKMT tanısı konu-
laran hastamızda kardiyak anomaliler (triküspit atrezisi,tek AV 
kapak,sağ ventrikül hipoplazisi,arkus aorta hipoplazisi) dışında 
ek anomaliler için bakılan batın ve kranial ultrasonografi nor-
mal saptandı;göz muayenesinde glokom bulgusuna rastlanmadı. 
Kardiyovasküler cerrahi tarafından operasyonu planlanan hasta 
genel durumunun kötü olması ve vital bulgularının stabilize 
olmaması nedeniyle opere edilemedi.Çoklu organ yetmezliği ve 
DIC tablosu gelişen hastamız,6.gününde kardiyopulmoner arrest 
nedeniyle kaybedildi. 

Tartışma: KKMT etyopatogenezi multifaktöriyel olan,sıklıkla 
lokalize(%60) ancak nadiren tüm vücutta da (%40) görülebi-
len vasküler malformasyonlara bağlı bir durumdur. Literatürde 
yaklaşık 300 vaka bildirilmiştir.Olgumuzda cilt lezyonu alt eks-
tremiteye lokalize olup, literatürde bildirilen en sık yerleşime 
benzerdi. KKMT tanısı, biyopsi bulguları tartışmalı olduğundan 
retiküler eritem,venektazi yokluğu,telenjiektazi, lezyon olan böl-
gede atrofi, ülserasyon, lokal ısıya yanıtın olmaması gibi klinik 
bulgular ile konulabilir. Olgumuzun tanısı da klinik bulgular ile 
konulmuştur. Literatürde KKMT’ya değişen oranlarda (%20-80) 
anomalilerin eşlik edebileceği bildirilmiştir. En sık görülenler 
glokom ve vücut asimetrisi olup, sindaktili, kistik renal hastalık, 
hipospadiyazis, kardiyak malformasyonlar, hipotoni ve eklem gev-
şekliği daha nadiren bildirilmiştir. Olgumuzda triküspit atrezisi, 
tek AV kapak, sağ ventrikül hipoplazisi, arkus aorta hipoplazisi 
dışında bir anomali tespit edilmemiştir.İzole KKMT’da prognoz 
genellikle iyi olmasına rağmen,sunulan olguda olduğu gibi mor-
talitesi yüksek kompleks kardiyak defektlerle birlikte olabileceği 
unutulmamalıdır. 

Sonuç: Yenidoğan döneminde en sık alt ekstremitelerde 
olmak üzere,vücutta sabit lokalize kutis marmaratus saptanan 
olgularda KKMT düşünülmeli ve mutlaka eşlik eden anomaliler 
aranmalıdır.
Anahtar Kelimeler: kardiyak malformasyon, kutis marmoratus, yenidoğan

PS407

PATAU SENDROMLU BİR OLGUDA SPİGEL FITIĞI VE 

İNMEMİŞ TESTİS

 Nihat Demir1,  Oğuz Tuncer1,  Alpaslan Yavuz2,  Salim Bilici3,  Erdal Peker1

1Yüzüncüyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan 

Bilim Dalı, Van
2Yüzüncüyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radiyoloji Anabilim Dalı, Van
3Yüzüncüyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk çerrahisi Anabilim Dalı, Van

Giriş: Patau sendromu (PS) multiple anomalilerle karekterize 
nadir bir kromozomal bozukluktur. Eşlik eden en sık gastroin-
testinal anomaliler inguinal herni, umblikal herni, omfaloseldir. 
Spigel herni (SH) çocuk populasyonunda nadir görülen ve pato-
genezisi henüz bilinmeyen bir lateral ventral fıtıktır. Spigel fıtığı 
preperitoneal yağ, periton kesesi veya nadiren visser içeren periton 
kesesinin Spigel bölgesinden fıtıklaşmasıdır. Burada PS bir olguda 
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YENİDOĞANDA WARBURG MİKRO SENDROMU

 Cansu Kara,  Elif Özalkaya,  Arzu Akdağ
Bursa Şevket Yılmaz Eğitim Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Yoğun Bakım, Bursa

Giriş: Otozomal resesif geçişli, RAB3 gen mutasyonu ile 
oluşan genetik sendromdur. Klinik bulguları mikrosefali, mikrof-
talmi, mikrokornea, konjenital katarakt, optik atrofi, korpus kol-
losum hipoplazisini içeren kortikal displazi, mental retardasyon 
ve hipogonodizm’dir. 

Olgu Sunumu: G4P2, 27 yaşındaki anneden 38 haftalık 2010 
gr, C/S ile doğan erkek bebeğin, anne ve babası 2. Derece akraba 
idi. Antenatal fetal ultrasonunda hidrosefali dışında başka bir 
özellik yoktu. Hastanın klinik bulgularında mikrosefali, mikrof-
talmi, korneal oposite, hipogenitalya ve kriptorşizm mevcuttu. 
Yapılan göz bakısında bilateral katarakt ve optik atrofi, Kranial 
USG’de her iki lateral ventrikül normalden geniş ve korpus 
kallozum agenizisi saptandı. Hastada Warburg Mikro Sendrom 
düşünüldü. Genetik analiz yapılamadı. 

Sonuç: Görme kaybı ile sonuçlanan Warburg Mikro 
Sendromu otozomal resesif geçişli olması ve ülkemizdeki akraba 
evliliğinin sık olması nedeniyle önem taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: yenidoğan, optik atrofi, warburg mikro sendromu

Şekil 1. warburg mikro sendromu göz bulguları

PS410

YENİDOĞAN DÖNEMİNDE RİKETS BULGULARI 

GÖRÜLEN AĞIR OSTEOPETROZİS OLGUSU

 Nuran Üstün1,  Dilek Dilli1,  Serdar Beken1,  Elif Özkan1,  Barış Malboro2, 
 Ayşegül Zenciroğlu1

1Dr Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi Yenidoğan 

Kliniği, Ankara
2Dr Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Pediatrik Hematoloji Bölümü, 

Ankara

Giriş: Osteopetrozis, kemik yıkımında rol alan osteok-
lastların fonksiyon bozukluğu sonucu kemik şekillenmesinde 

ventilatöre bağlı olarak takibe alındı. Akciğer grafisi normal olan, 
izleminin 2. gününde ekstübe edilen hastanın oksijen desteği 
azaltılarak kesildi. Olgu 10 günlükken takibinin devamı için 
geldiği merkeze gönderildi. 5 gün sonra hasta solunum sıkıntısı-
nın başlaması ve mekanik ventilasyon ihtiyacının olması üzerine 
tekrar hastanemize yönlendirilip yatırıldı. Entübe kabul edilen 
hastanın fizik muayenesinde ve alınan rutinlerinde özellik sap-
tanmadı. Akciğer grafisinde havalanma artışı mevcuttu. Kan gazı 
kontrollerinde karbondioksit retansiyonu olan, konvansiyonel 
ventilasyon ile karbondioksit değeri düşmeyen hastaya yüksek 
frekanslı ventilasyon uygulandı ancak karbondioksit değerleri 
yüksek seyretti. Oksijen saturasyonu düşmeyen, akciğer grafisinde 
karbondioksit retansiyona neden olacak patoloji saptanmayan 
hastada trakeal bası olabileceği düşünüldü. Hastanın entübasyon 
tüpünün karinaya kadar ilerletilmesi ile karbondioksit düzeyinin 
düştüğü görülü. Vasküler ring düşünülen ekokardiografisi normal 
olan hastaya BT anjiografi çekildi. Çift çıkışlı arkus aorta saptanıp 
trakeaya bası olduğu görüldü. Hasta kalp damar cerrahisi tarafın-
dan opere edilip darlığa neden olan dal ligate edildi. İzleminde 
mekanik ventilatör ayarları giderek azaltılarak ekstübe edilen 
hasta 2 aylıkken taburcu edildi.

Sonuç: Çift arkus aorta nadir görülen vasküler bir anomalidir. 
Bu anomalide çıkan aort sağ ve sol arkus olmak üzere iki dala ayrı-
lır. Bu dallar trakea ve özefagusu sararak basıya neden olmaktadır. 
Tekrarlayan akciğer infeksiyonları, dispne, kusma, yutma güçlüğü 
gibi spesifik olmayan semptomlar görülebilir. Tipik klinik belirti 
ve bulguların olmaması tanıda gecikmeye neden olabilir. Cerrahi 
tedavideki gecikme trakeada kalıcı hasara neden olabilmektedir. 
Solunum sıkıntısı ile başvurup obstrüksiyon bulguları olan hasta-
larda çift arkus aorta ayırıcı tanıda mutlaka düşünülmelidir.
Anahtar Kelimeler: çift arkus aorta, yenidoğan, solunum sıkıntısı

Şekil 1. Sanal bronkoskopide trakeanın bası altında kalan bölümünün görünümü



320

P O S T E R  B İ L D İ R İ L E R

21.  Ulusal  Neonatoloji  Kongresi

görülen letal iskelet displazileri; tanatotropik displazi, osteoge-
nezis imperfekta ve akondrogenezisdir. Diğer sık olmayan iskelet 
displazilerinden biri kampomelik displazidir. Kampomelik disp-
lazi SOX9 gen mutasyonu ile oluşmaktadır. Hipoplastik skapula 
ve servikal vertebra, kısa femur ve tibiada balonlaşma, hipoplastik 
ya da aplastik fibula, yumru ayak, torasik pedikullerin geç kemik-
leşmesi, disloke kaburga, 11. Kaburga yokluğu, mikrognati ve 
yarık damağı içeren fasial anomaliler, konjenital kalp hastalığı, 
SSS ve renal anomaliler görülmektedir. Dar toraks ve laringot-
rakeomalazi nedeniyle olgular solunum yetmezliği nedeniyle 
kaybedilmektedir. 

Olgu Sunumu: G1P0, 23 yaşındaki anneden 39 haftalık 2100 
gr, C/S ile doğan kız bebeğin antenatal ultrasonunda yarık damak 
dışında patoloji saptanmamıştı. Hastanın klinik bulgularında 
hipotoni, yumru ayak, yarık damak, mikrognati ve laringomalazi, 
dar toraks, az gelişmiş skapula, disloke kaburgalar ve bilateral 
11. Kaburga mevcuttu. Kranial USG normal olan hastanın 
EKO’sunda patent duktus arteriorus mevcuttu. SOX9 genotip 
çalışılamadı. İzlemi boyunca yardımcı ventilasyon ihtiyacı olan 
hasta 21. Gününde solunum yetmezliğinden kaybedildi.

Sonuç: İskelet displazi sıklığı yenidoğan döneminde yüksek 
olmasına rağmen bu olgular çoğunlukla hipotonik infant yada 
genetik sendrom tanıları ile izlenmektedirler. Postnatal tanı için 
fetal ultrason bulguları yardımcı olacaktır.
Anahtar Kelimeler: yenidoğan, iskelet displazisi, kampomelik displazi

PS412

UMBİLİKAL KANAMA İLE BAŞVURAN 

AFİBRİNOJENEMİLİ BİR OLGU

 Özlem Buğa1,  Özen Tekin1,  Gökmen Bilgili2,  Hüseyin Gülen3

1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Manisa
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yenidoğan Bilim Dalı
3Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji Bilim Dalı

Giriş: Afibrinojenemi, plazmada fibrinojen düzeyinin <50 
mg/dL olması şeklinde tanımlanmaktadır. Otozomal resesif ola-
rak kalıtılan bu hastalığa yol açan mutasyonların çoğu kromozom 
4 q32’deki alfa gen delesyonları şeklindedir. Oldukça nadir olan 
bu hastalıkta en sık göbek kordonu kanamaları görülmektedir. 
Ayrıca kas hematomları, epistaksis, menoraji, ağız içi kanamalar, 
hemartroz ve merkezi sinir sistemi kanamaları da görülebilmek-
tedir. Ancak klinik gidiş oldukça değişkendir. Olguların yarısı 
asemptomatik iken geri kalanlarda kanamaya yatkınlık veya trom-
botik bulgular görülebilmektedir. Burada sarılık ve göbek kana-
ması ile başvuran erkek bir olgu sunulmaktadır. 

Olgu: 22 yaşında G1P0 sağlıklı anneden 37. haftada 3130 gr 
C/S ile doğan erkek hasta postanatal 3. gününde sarılık ve göbek 
kanaması ile başvurdu. Sevk edildiği merkezde intramusküler 
K vitamini uygulanan enjeksiyon yerinden de kanaması devam 
etmekteydi. Tetkiklerinde PT >120 sn, APTT >160 sn, fibrino-
jen <50 mg/dl saptanması üzerine taze donmuş plazma infüzyo-
nu yapıldı ve fibrinojen düzeyi 100 mg/dl’nin üzerine çıkarıldı. 
Afibrinojenemide sekonder hemostaz testleri (PT, APTT, TT) 
uzun saptanmakta ve K vitaminine yanıt alınmamaktadır. 

Sonuç: Afibrinojenemi olgusu oldukça nadir görülmesi ve 
kanamalı hastalara intramusküler girişim yapılmaması gerektiğini 
hatırlatmak amacıyla sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: afibrinojenemi, umblikal kanama, yenidoğan

anormalliklerle karakterize, kalıtsal bir hastalıktır.Otozomal rese-
sif (hafif osteopetrozis) ve otozomal dominant (ağır osteopetro-
zis) olmak üzere başlıca iki tipi vardır.Yenidoğan ve erken bebeklik 
döneminde görülen ağır formunda anormal kemik oluşumu 
sonucu kemik iliği yetersizliği gelişir.Osteoklast fonksiyon bozuk-
luğunun diğer bir sonucu olarak kalsiyum fosfat dengesizliği ve 
rikets bulguları ortaya çıkar.Bu yazıda yenidoğan döneminde 
rikets bulguları saptanan ağır osteopetrozis olgusu sunulmuştur.

Olgu: 35 yaşındaki annenin 4. gebeliğinden 3. yaşayan olarak 
36 gestasyon haftasında normal spontan vajinal yolla 2340 (10-50 
persentil) gram, baş çevresi 33 cm(50 persentil) doğan erkek bebek, 
postnatal birinci gününde emme güçlüğü nedeniyle yenidoğan klini-
ğine yatırıldı.Anne ve babada üçüncü derece akrabalık ve altı aylıkken 
osteopetrozis nedeniyle ölen kardeş hikayesi vardı. Fizik muayenede 
dismorfik yüz görünümü, yüksek damak saptandı.Laboratuvar ince-
lemelerinde postnatal 2. gününde serum kalsiyum 5.8 mg/dL, fosfor 
5.3mg/dL, alkalen fosfataz 121U/L, magnezyum 0.79 mmol/L idi.
Serum parathormon düzeyi 323pg/mL(11-67), 25-OH D Vitamin 
düzeyi 11.8 μg/L (10-80), 1-25- OH D Vitamini 36.34 pg/mL (16-
65) saptanan hastaya kalsiyum laktat 50mg /kg/gün ve 5000 ünite 
D vitamini desteği başlandı. Ekstremite grafilerinde her iki humerus 
proksimal ve distal metafizlerinde, ön kol kemikleri ve distal metafiz-
lerinde ve her iki femur, tibia-fibula proksimal - distal epifizlerinde 
düzensizlik saptandı.İki yönlü kafa ve torakolumbar grafileri normal-
di. Postnatal 27. gününde yapılan orbital tomografik görüntülemede 
kranium kemik yapılarında kalınlık ve dansite artışı dikkati çekmiş 
olup her iki optik kanal ve superior orbital fissür oblitere görünüm 
saptandı. İzleminde kemik iliği transplantasyonu planlanan hasta 
anemi ve sepsis tanılarıyla yatarak tedavi aldı.Kemik iliği aspirasyonu 
değerlendirmesinde azalmış eritroid depo hücre aktivitesi saptandı. 
Uygun verici bulunamayan hasta postnatal 4 ay 3 günlükken ağır 
sepsis nedeniyle kaybedildi. 

Sonuç: Ağır osteopetrozis osteoklast işlev bozukluğunun 
neden olduğu otozomal resesif bir hastalıktır.Ortalama tanı yaşı 
1.1 yıl olarak bildirilmiştir. Erken dönemde anemi,lökopeni, eks-
tramedüller hematopoez ve görme ve işitme kaybı gelişir.Bu has-
talar kemik dokusunun yetersiz yıkımı nedeniyle riketse yatkındır.
Toplam kalsiyum düzeyi yüksek olmasına karşın serum kalsiyum 
düzeyi paradoksal olarak düşük olabilir.Rikets varlığının kemik 
iliği nakli tedavisini olumsuz etkilediği bildirilmiştir.

Bu olguda aile hikayesi, radyolojik bulgular ve klinik izlem 
sonucu ağır otozomal resesif osteopetrozis düşünülmüştür.Erken 
yenidoğan döneminde rikets bulgularının varlığı vurgulanmak 
istenmiştir.Bu hastaların erken dönemde tesbiti ve uygun şekilde 
kemik iliği nakline hazırlanması önemlidir.
Anahtar Kelimeler: osteopetrozis, rikets, yenidoğan

PS411

YENİDOĞANDA KAMPOMELİK DİSPLAZİ

 Erol Comert
Bursa Şevket Yılmaz Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Yoğun Bakım, Bursa

Giriş: İskelet displazileri fetal kemik büyümesi ve gelişim 
bozukluğu sonucu oluşan, 450 tipi bulunan hastalık grubudur. 
Prenatal tanıda fetal ultrason, bazı olgularda MR ve BT kullanıl-
maktadır. Doğumdan sonraki tanıda radyografi, letal vakalarda 
otopsi ve moleküler test yardımcıdır. Prevelans 10.000 doğumda 
2,4, letal olanların prevelansı 10.000’de 0,95-1,5 ‘dür. En sık 
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PS414

YENİDOĞAN DÖNEMİNDE TANI ALAN PULMONER 

ARTER SLİNGİ: OLGU SUNUMU

 Emel Akıncı Ataoğlu1,  Murat Sütçü1,  Özlem Akgün1,  Abdullah Tuygun2, 
 Murat Elevli1

1Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi,
2Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Giriş: İlk defa 1987’de Glaevecke tarafından tarif edilen 
Pulmoner Arter Sling anomalisi, sol pulmoner arterin sağ pul-
moner arterden anormal köken almasıyla oluşur. Çok nadir 
rastlanılan bu gelişimsel anomali, sağ ana bronşa ya da trakeaya 
bası yaparak solunum sıkıntısına neden olur. Burada yenidoğan 
bebek odasında solunum sıkıntısı olması üzerine saptanan üç aylık 
vasküler sling anomalili kız hasta sunulmuştur. 

Olgu: 39. GH da NSD ile 3020 gr ağırlığında kız bebek olarak 
doğan, postnatal solunum sıkıntısı gelişen hasta yenidoğan servisi-
mize yatırıldı. Antenatal takipleri düzensiz olan hastanın KTA:156/
dk, DSS:80 ve 2/6 şiddetinde sistolik üfürüm saptandı. Solunum 
sıkıntısı olan hasta taşipneik, solunum sesleri kaba, yaygın ronküs ve 
interkostal çekilmeleri mevcuttu. Akrosiyanozu olan hastanın SpO2: 
%90 idi. Akciğer grafisinde yaygın krepitasyon ve kalp boyutunda 
genişleme mevcuttu. Laboratuvar tetkiklerinden tam kan sayımı, 
kan gazları, tam idrar tetkiki, serum elektrolitleri, karaciğer ve böb-
rek fonksiyonları normal bulundu. Solunum sıkıntısının artması ve 
paradoksal solunumu olması üzerine entübe edildi. 9 gün mekanik 
ventilatör uygulanan hastanın izleminde stridoru gelişti. Üfürümü 
nedeniyle PN 4.gün yapılan ekokardiyografide geniş VSD, hafif 
pulmoner stenoz, ata biner tarzda aorta sptandı. Siyanozu olmayan 
hasta pembe fallot tetralojisi nedeniyle Dr.Siyami Ersek Göğüs 
Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edildi. 
Hastanın fallot tetralojisi nedeniyle planlanan operasyonu sırasında 
sol pulmoner arter slingi saptandı. Vasküler sling düzeltilen hastanın 
operasyon sonrası stridoru geriledi. 

Sonuç: Cerrahi düzeltme ile uzun dönem prognozu mükem-
mel olan vasküler anomalilerin erken tanısı büyük öneme sahiptir. 
Bu olgu yenidoğan döneminde açıklanamayan solunum sıkıntısı 
olan hastalarda ayırıcı tanıda konjenital kalp hastalığına ek ola-
rak vasküler ring anomalisinin de olabileceğini vurgulamak için 
sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: yenidoğan, solunum sıkıntısı, pulmoner arter silingi
Pulmoner Arter Silingi

PS413

HİPERNATREMİK DEHİDRATASYONDA HİZLİ SODYUM 

DÜŞÜRÜLMESİNİN MORTALİTEYE ETKİSİ

 Sevim Ünal1,  Nilgün Altuntaş2,  Ebru Arhan1,  Tülin Özler1

1TCSB Ankara Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2TCSB Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Son yıllarda annesütüyle beslenmenin artışı, yetersiz annesütü 
alımına bağlı komlikasyonlarda artışa yolaçmıştır. Yetersiz anne-
sütü alımına sekonder hiperbilirubinemi, açlık, beslenme yeter-
sizliği, kilo alımında azalma, serebral ödem, konvülsiyonlar, trom-
boz, intrakraniyal kanama, dissemine intravasküler koagülasyon 
(DIK), böbrek yetmezliği, kalıcı beyin hasarı, ölüm görülebilir. 
Ciddi komplikasyonlarda birisi de hipernatremik dehidratasyon 
(HDH) olup uygun tedavi edilmezse ciddi komplikasyonlar 
gelişebilir. Hipernatremi hipotonik sıvılarla hızlı düzeltildiğinde 
beyin ödemi, santral sinir sistemi hasarı oluşabilir. Burada annesü-
tüyle beslenen, HDH gelişmiş, hızlı sodyum düşüşüne bağlı sere-
bellar tonsil herniasyonu gelişen iki term yenidoğan sunulmuştur.

Olgu 1: Yirmibeş yaşında annenin 1. gebeliğinden vajinal 
yolla, 2800 g, 38 haftalık doğan kız olgu, 4 günlükken emmesi 
bozulduğundan hastaneye başvurmuş, ağırlığı 2450 g, hipotonik, 
hipernatremi ve böbrek yetmezliği saptanarak iv sıvı uygulanmış. 
Konvülsiyonları gelişen hasta ileri inceleme için 7 günlükken 
sevk edildi. Geldiğinde ağırlığı 3030 g (%25-50), baş çevresi 36 
cm (%90), ısısı 36.3°C, solunum sayısı 26/dakika, kalp hızı 144/
dakika, kan basıncı 82/41 mm-Hg, saturasyonu %98, hipotonik, 
pupiller fix dilate, yenidoğan-derin tendon-ışık refleksleri alına-
mıyordu. Hiponatremi, DIK, hepatik yetmezlik, kardiyomyopa-
tisi saptanan hastaya kısıtlı sıvı, dopamin, ampirik antibiyotik, 
uygun sıvı desteği ve mekanik ventilasyon uygulandı. Kranial 
MRG’de beyin ödemi mevcut, serebellar tonsiller herniye (8 mm), 
beyin sapı-ventriküller basılıydı. Hasta yatışının 10. gününde 
kaybedildi.

Olgu 2: Yirmidört yaşında annenin 2. gebeliğinden 1. yaşayan 
vajinal yolla 3130 g, 38 haftalık doğan kız olgu, 14 günlükken 
emmeme nedeniyle hastaneye başvurmuş. HDH saptanmış, sıvı 
yüklemesi yapılmış, konvüsiyonları gözlenen hasta ileri inceleme 
için sevk edildi. Geldiğinde ağırlığı 2490 g (%50-75), baş çev-
resi 33 cm (%50), ısısı 36.3°C, solunum sayısı 16/dakika, kalp 
hızı 104/dakika, kan basıncı 63/31 mm-Hg, saturasyonu %94, 
hipotonik, pupiller dilate, yenidoğan-derin tendon-ışık refleksleri 
alınamıyordu. Transport sırasında serum sodyumu 20 mEq/L/4 
saat düşmüştü. DIK, hepatik yetmezlik saptanan hastaya ampirik 
antibiyotik, uygun sıvı desteği, mekanik ventilasyon uygulan-
dı. Kranial MRG’de yaygın peteşiyel kanamalar, beyin ödemi, 
serebellar tonsil herniasyonu saptandı. Hasta halen servisimizde 
izlenmektedir.

HDH’un en önemli nedeni yetersiz annesütü alımıdır. 
Annesütüyle beslenmede sorunu olan riskli yenidoğanlar taburcu-
luk sonrası kilo kaybı için erken-sık aralarla takip edilmeli, hiper-
natremi saptandığında kayıplar hızla karşılanmamalı, hipotonik 
sıvılarla tedavi uygulanmamalıdır. Bu iki olgu nedeniyle HDH 
tedavisi sırasında nadiren hayati tehdit edebilen serebellar tonsil 
herniasyonu gelişebileceği akılda bulundurulmalı, serum sodyum 
düzeyi kontrollü düşürülmeslidir.
Anahtar Kelimeler: yenidoğan, annesütü, hipernatremi, dehidratasyon
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PS416

KONJENİTAL EPULİS: VAKA SUNUMU

 Osman Baştuğ1,  Mehmet Adnan Öztürk1,  Hülya Halis1,  Şeyma Memur1, 
 Levent Korkmaz1,  Selim Kurtoğlu1,  Hülya Akgün2

1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Yenidoğan Bilim Dalı
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

Giriş: Konjenital epulis yenidoğanın çenesinde görülen nadir 
bir being tümördür. Epulis kelimesi Yunancada gingivanın şişliği 
anlamına gelir. Histolojisine bakılarak ‘konjenital gingival granü-
ler hücreli tümör’ veya ilk tanımlayan kişinin adı olan ‘Neumann’s 
tümörü’ olarak da bilinir. Bu lezyon düz veya lobüle yüzeyli, pedi-
küllü, sert, pembe renkli ve genellikle soliterdir. Ancak %10 kadar 
vakada multipl olabilir. Maksillar alveolusta mandibular alveolusa 
göre 3, kızlarda erkeklere oranla 10 kat fazla görülür. Etyolojisi 
bilinmemektedir.

Olgu: Otuz üç yaşındaki annenin 3. gebeliğinden 3. canlı 
doğum olarak özel bir hastanede 38+4 gebelik haftasında ağırlığı 
3040 gr (25-50p), boyu 48 cm (25p) ve baş çevresi 33 cm (25p) 
doğan kız bebeğin ağzında kitlesi görüldüğü için doğar doğ-
maz hastanemize yönlendirilmiş. Gebelik takiplerinde problem 
olmadığı öğrenildi. Ön tanı olarak konjenital epulis düşünülerek 
beslenme problemi olabileceği için yenidoğan yoğun bakım servi-
simize yatırıldı. Fizik muayenede; 3 cm çapında, ağız içinden dışa-
rıya doğru taşan, yuvarlak, lobüle görünümde, saplı, üzeri muko-
zayla örtülü, maksillar alveolanın kesici diş bölgesinde mukozaya 
tutunmuş tümör izlendi (Şekil 1). Tümör, bebeğin beslenmesini 
ve ağızdan nefes almasını etkilemiyordu. Diğer fizik muayenesin-
de anormallik yoktu. Aile hikayesinde anormallik yoktu.

Hastanın hastanede yatış süresi içerisinde beslenme problemi 
olmadı. Plastik cerrahisi tarafından genel anestezi altında opere 
edildi. Patolojisi Konjenital Epulis ile uyumlu geldi (Şekil 2). 
İntra- ve postoperatif problem yaşanmadı (Şekil 3). Ameliyattan 
altı saat sonra oral beslenmeye başlandı. Bir gün sonra genel duru-
mu ve beslenmesi iyi olan hasta taburcu edildi. Bir aylık kontro-
lünde rekürrens veya ek bir probleme rastlanmadı.

Tartışma: Konjenital epulis nadir tanı alan hastalıklardandır. 
Makroskopik görüntüsü tipiktir. Yenidoğan döneminde en sık 
görülen oral lezyonlar Bohn nodülleri ve Epistein incilerinden 
ve daha nadir görülen hemanjiom ve teratomdan ayırıcı tanısının 
yapılması önemlidir. 

Tümörün kendi kendine gerilediği gösterilmiştir. Ama genel-
de ağız içinde problemlere neden olduğu için cerrahi olarak rezek-
siyonu tavsiye edilmektedir. 

Lapid ve ark. ları kızlarda daha çok gözüken bir konjenital 
tümör olduğu için histokimyasal boyama olarak östrojen ve pro-
gesteronla boyamışlar ve tümör dokusunda boya tutulumunun 
olmadığını görmüşlerdir. Yapılan pek çok çalışmada da östrojen ve 
progesteron reseptörlerinin kanıtları gösterilememiştir.

Tümörün sıklığıyla ilgili bir çalışma yoktur. Kulak Burun 
Boğaz ve Neonatoloji için üçüncü basamak sağlık hizmeti veren 
bir merkezde (In University Hospital of Wales) 1980 yılından 
bu yana 28 yıllık dönemde bakılan bebekler değerlendirilmiş ve 
sıklığı %0.0006 olarak bulunmuştur.

Nadir görülen bir vaka olması sebebiyle sunmayı uygun 
bulduk.

Şekil 1. Pulmoner Arter Silingi ajiografi bulgusu

PS415

STREPTOCOCCUS PNEUMONİA SEROTİP 7F’YE BAĞLI 

ERKEN NEONATAL SEPSİS OLGUSU

 Serdar Alan1,  Duran Yıldız1,  Ömer Erdeve1,  Begüm Atasay1,  Selin Nar Otgun2, 
 Erdal İnce3,  Saadet Arsan1

1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji 

Bilim Dalı
2Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı
3Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk 

Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı

Giriş: Yenidoğanlarda Streptococcus pneumoniae (SP) enfek-
siyonu nadir olarak görülse de ciddi bir mortalite ve morbidite 
nedenidir. Tablo sıklıkla septik şok kliniği ile başladığından erken 
başlangıçlı Grup B streptokok (GBS) enfeksiyonunu taklit ede-
bilmektedir. Burada literatürde daha önce bildirilmemiş olan SP 
serotip 7F’ye bağlı sepsis nedeniyle takip edilen bir olgu sunuldu.

Olgu: Postnatal 10. saatinde huzursuzluk, emmede azalma, 
inleme ve solunum sıkıntısı gelişen term bebek, erken neonatal 
sepsis (ENS) öntanısı ile yenidoğan yoğunbakım ünitesine yatırıldı. 
Yatışta, genel durumu kötü, cilt rengi kirli ve sarı, solunumu derin 
ve iç çeker tarzda olan hastanın hipotermik (34 0C), taşikardik 
(168/dakika) ve periferik nabızlarının filiform olduğu tespit edildi. 
Hastanın iç çeker tarzda solunumu ve belirgin hipoksisi olması 
nedeniyle mekanik ventilatöre bağlandı. Kapiller geri dolum zama-
nı 3 saniyeden uzun, ekstremiteler soğuk ve soluk, tansiyon düşük 
olduğundan serum fizyolojik 10 ml/kg, dopamin, dobutamin, 
ampirik penisilin-G ve netilmisin tedavileri başlandı. Kan gazı ince-
lemesinde ağır metabolik asidoz tespit edilen hastanın diğer septik 
taramalarında sola kayma ve C-reaktif protein yüksekliği (41.6 g/L) 
saptandı. Beyin omurilik sıvısı incelemesinde hücre görülmedi, 
kültürde üremesi olmadı. Yatış sırasında alınan ilk kan kültüründe 
SP üretildi. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Mikrobiyoloji Referans 
Laboratuvarları Daire Başkanlığı, Ulusal Solunum Yolu Patojenleri 
Referans Laboratuvarları’nda suşun serotip analizi yapıldı ve serotip 
7F olduğu gösterildi. Hastanın antibiyotik tedavisi 14 güne tamam-
lanarak kesildi ve hasta sağlıklı olarak taburcu edildi.

Tartışma: Yenidoğanda ENS toplumsal ve bölgesel farklılıklar 
göstermekle birlikte sıklıkla GBS, Escherichia coli ve Listeria monocy-
togenes nedeniyle olmaktadır. SP yenidoğanlarda bakteriyemi, sepsis, 
pnömoni, menenjit, otitis media ve septik artrit gibi ciddi ve morta-
litesi yüksek invazif hastalıklara yol açabilmektedir. Yenidoğan döne-
minde invaziv pnömokokal hastalıkların (İPH) kendine özgü klinik 
özellikleri olmamakla birlikte GBS’ye bağlı yenidoğan enfeksiyonuna 
benzer şekilde akut respiratuvar distres, siyanoz, şok, ateş, irritabilite, 
lökopeni ve hızlı kötüleşme gibi klinik ve laboratuvar bulgular gözlen-
mektedir. Yenidoğan döneminde İPH’da mortalite oranı %14.3-60 
arasında değişmektedir. Hastamız yaşamın ilk günü içinde ENS ve 
septik şok kliniği ile kendini göstermiş, uygun ampirik antibiyotik ve 
destek tedavisi ile başarı ile tedavi edilmiştir. 

Sonuç: SP yenidoğan enfeksiyonlarında nadir bir etken 
olmakla birlikte yüksek mortalite ve morbidite ile sonuçlanması 
nedeniyle ayırıcı tanıda düşünülmelidir. Literatürde SP’nin farklı 
serotiplerinin sebep olduğu yenidoğan enfeksiyonlarının bildiril-
mesine rağmen olgumuzun SP serotip 7F’ye bağlı ilk yenidoğan 
sepsisi olması nedeniyle sunulması amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, erken neonatal sepsis, Streptococcus 
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yoktu. Hemoglabin değeri 6.3 g/dl, beyaz küresi 13790/mm3, 
trombositleri 591.000/mm3, retikülosit %4.3, MCV’si 109 fl, total 
bilirubin 3,2 mg/dl ve direk bilirubin 0,3 mg/dl olarak ölçüldü. 
Biyokimyasal değerlerinde anormallik yoktu. Kan grubu O Rh (+) 
ve direk coombs testi negatifti. Subgrup uygunsuzluğu açısından 
anne ve bebekte Rh ve Kell antijenleri çalışıldı. Uygunsuzluk bulun-
madı. Ayrıca hastada hidrops bulguları da yoktu. 

Hastada MNS sistemi uygunsuzluğu düşünüldü ve antikorlar 
uzaklaştırmak amaçlı O Rh (+) ışınlanmış tam kan ile çift dön-
gülü kan değişimi yapıldı. Kan değişimi sırasında ve sonrasında 
problem olmadı. Kan değişimi sonrasında hemoglobin değeri 12 
g/dl’ye çıktı.

Ayaktan takip edilen hastaya 18. ve 28. günde 2 defa daha 
eritrosit süspansiyonu verilmesi gerekti. İkinci yatışında Rubella, 
Sitomegalovirus, Epstein barr virüs, Adenovirus ve Parvovirus 
serolojisi çalışıldı. Tümü negatif olarak değerlendirildi.

Hasta 3 aylık olup halen Pediatrik Hemotoloji-Onkoloji 
Bölümünce takip edilmektedir. Tekar eritrosit desteğine ihtiyacı 
olmamıştır. 

Tartışma: Gebelikte annede oluşan anti-M antikorları fetüsü 
etkilemekte başarısızdır. Ancak nadiren annenin serumunda çok 
güçlü IgG anti-M antikorlar oluşursa, bunlar fetüse geçerek hemo-
lize sebep olarak hidrops fetalis ve intaruterin ölüm yapabilir. 

Sonuç olarak: intrauterin ölüm, hidrops fetalis ve olağandışı 
veya etyolojisi bilinmeyen yenidoğanın hemolitik hastalığı vaka-
larında, anti-M dikkate alınmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Anti- m immünizasyonu, fetal hemolitik hastalık, hidrops

PS418

LOKAL ANESTEZİKLE METHEMOGLOBİNEMİ GELİŞEN 

YENİDOĞANIN NONİNVAZİV TANI VE TAKİBİ

 Özgün Uygur,  Şefika Esen,  Sema Tanrıverdi,  Özge Altun Köroğlu,  Mehmet Yalaz, 
 Nilgün Kültürsay
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim 

Dalı, İzmir

Giriş: Methemoglobinemi kalıtsal veya edinsel nedenlere 
bağlı olarak gelişebilmektedir. Yüksek methemoglobin (MetHb) 
düzeyleri siyanoz, taşikardi, kusma, letarji ve komaya sebep olur. 
MetHb %70 ve üzeri değerler ise ölümcüldür ve erken tanı yaşam 
kurtarıcıdır. Tedavide Glukoz 6 fosfat dehidrogenaz (G6PD) 
eksikliği dışlandıktan sonra ilk seçilecek ilaç metilen mavisidir. 
Sünnet için lokal anestezik preparatın uygulanmasından sonra 
methemoglobinemi gelişen ve yenidoğan döneminde literatürde 
ilk kez noninvaziv olarak tanı konup MetHb düzeyleri takip edi-
len bir olguya ilişkin deneyimimiz sunulmuştur.

Olgu: Acil servise siyanoz nedeni ile getirilen 18 günlük 
erkek bebeğin öyküsünde başvurudan dört saat once sünnet için 
lidokain ve prilokain içeren lokal anestezik preparatın uygulan-
dığı öğrenildi. Fizik bakıda siyanoz dışında özellik saptanmadı. 
Olgu noninvaziv olarak Massimo Rainbow SET® Radical 7 pulse 
oksimetre ile monitorize edildi ve ilk MetHb değeri %29 olarak 
ölçüldü. Eş zamanlı alınan kan gazında MetHb: %29,9 saptandı. 
Hematolojik ve biyokimyasal parametreleri normaldi. Siyanoz ayı-
rıcı tanısı açısından çekilen EKO’da patoloji saptanmadı. Glukoz-
6-fosfat dehidrogenaz (G6PD) düzeyi normal sınırlardaydı. 

Masimo monitor ile izlemde MetHb düzeyleri on dakika 
içinde kademeli olarak %50’ye yükselen hastaya 2 mg/kg/doz int-
ravenöz metilen mavisi on dakikalık infüzyon şeklinde uygulandı. 

Anahtar Kelimeler: epulis, yenidoğan

Şekil 1. Maksillar alveolanın kesici diş bölgesinde mukozaya tutunmuş tümör

PS417

ANTİ- M İMMÜNİZASYONU SEBEBİYLE OLUŞAN FETAL 

HEMOLİTİK HASTALIK: OLGU SUNUMU

 Osman Baştuğ1,  Mehmet Adnan Öztürk1,  Şeyma Memur1,  Hülya Halis1, 
 Levent Korkmaz1,  Mehmet Serdar Kütük2,  Selim Kurtoğlu1

1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Yenidoğan Bilim Dalı
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Perinatoloji Bilim Dalı

Giriş: Fetüs ve yenidoğanda hemolitik hastalıkla ilişkili 
50’den fazla farklı eritrosit antijen tanımlanmıştır. Ancak, sadece 
üç antikorlar ciddi fetal hastalık ile ilişkili görünmektedir:

Anti-Rhesus (Rh) D, anti-Rhc, ve anti-Kell (K1). Anti-M ile 
ilşkili yenidoğanda ciddi hemolitik hastalık oldukça nadir olarak 
bildirilmektedir. Anti-M MNS sisteminin bir üyesidir. MNS sis-
teminde 40 tane eritrosit antijeni içerir.

Anti-M tipik olarak soğuk aglutinin olarak sunulur. Doğal 
olarak meydana gelen IgM’dir. Nadir olarak IgG dönüşerek yeni-
doğan ve fetüste hemolitik hastalık yapabilir.

Olgu: Yirmi dokuz yaşındaki annenin 4. gebeliğinden 2. canlı 
doğum (iki gebeliği miadına geldiğinde intrauterin ex, bir gebeliği 
34 haftalık doğduktan sonra 2 saat yaşayıp ex olmuş). Yaşayan 
çocuğu olmadığı ve gebeliklerindeki ölüm sebebi bilinmediği için 
riskli gebelik olarak Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Perinatoloji 
tarafından takip edilmekteydi. Annenin kan grubu O Rh (+) ve 
indirek coombs testi negatif olarak değerlendirilmişti. Anne seru-
munda irregular antikor taraması ve tanımlamasında özgül anti-M 
bulunmuştu. 

Gebelik fetal distres nedeniyle 35. haftasında sezeryan ile son-
landırıldı. Doğan erkek bebek soluk görülmesi üzerine yenidoğan 
yoğun bakıma alındı. Fizik muayenesinde solukluğu, sol testis palpe 
edilememesi ve 1/6 sistolik üfürüm olması haricinde anormallik 
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Şekil 1. Skrotum ön yüzünde ciltte keskin sınırlı nekroz

PS420

BİR OLGU NEDENİYLE PRENATAL TANININ ERKEN 

TEŞHİS VE TEDAVİDEKİ ÖNEMİ: ANNULER PANKREAS

 Nuriye Tarakçı1,  Murat Konak1,  Sevilay Gezgiç2,  Rahmi Örs1

1Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Neonatoloji Bilim Dalı
2Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Duedonal atrezi insidansı literatürde 1/10000 oranında bil-
dirilmektedir. Prenatal USG taramalarında fark edilen “çifte 
kabarcık” duedonuma intrinsik veya ekstrensek basıya sekonder 
olabilir ve antenatal dönemde intestinal obstrüksiyon ön tanısı 
koydurabilir. Bu şekilde tespit edilen duedonal atrezi şüphesi 
ebeveynlerin ve doktorun doğum ve postnatal yoğun bakım için 
uygun koşulları sağlamalarına olanak verir. Kliniğimize 34 yaşında 
G5P4 anneden 32 haftalık 1780 gr olarak doğan prematür bebek 
prenatal yapılan USG de barsak problemi tespit edilmesi üzerine 
kabul edildi. Down sendromu fenotipindeki hastanın prenatal 
polihidroamniyozu olduğu öğrenildi. Down sendromuna en sık 
eşlik eden gastrointestinal anomalinin duedonal atrezi olması üze-
rine çekilen ayakta direk batın grafisinde “çifte kabarcık bulgusu” 
tespit edildi. Çocuk cerrahisi ile konsülte edilerek opere edilen 
hastada annuler pankreas olduğu saptandı. 

Olgumuzun doğum sonrası klinik bulgu olmaksızın izleme 
alınması ve antenatal takiplerinde problemin varlığının belirtil-
mesi hastamızın erken tanı ve tedavisini sağlamıştır. Son zaman-
larda prenatal incelemelerin yaygınlaşması ile tanı ve tedavi için 
yeterli ekipmanın olduğu koşullarda doğumun gerçekleştirilme-
sinin vakit kaybını önleyebileceğini bu olgumuzla tekrar vurgu-
lamak istedik.
Anahtar Kelimeler: annuler pankreas, Down sendromu

İnfüzyonun bitiminde MetHb düzeyi %3,8, 1.saatin sonunda 
%1,1 ölçüldü. İzlemde MetHb düzeyinde tekrar yükselme olmadı.

Yorum: Methemoglobinemi kalıtsal veya çoğunlukla edinsel 
nedenlere bağlı olarak gelişebilmektedir. Methemoglobineminin 
klinik bulguları yaşamın ilk üç ayında deriden hızlı emilime bağlı 
lokal anestezik ajanların terapötik dozlarda dahi kullanımında 
gelişebilmektedir. Bu nedenle yenidoğan döneminde sünnet endi-
kasyonu konusunda dikkatli değerlendirme gereklidir. Metilen 
mavisi ile tedavi edilen olgumuzdaki gibi oksihemoglobin düzeyi 
yanında MetHb değerlerini de ölçebilen yeni oksimetre cihazlarla 
noninvaziv tanı ve takip mümkündür.
Anahtar Kelimeler: Methemoglobinemi, yenidoğan, noninvaziv tanı ve takip, 
sünnet

PS419

CİLT ANTİSEPTİĞİ KULLANIMI SONRASI CİLT 

NEKROZU GELİŞEN YENİDOĞAN OLGUSU

 Dilek Sarıcı,  Nilgün Altuntaş,  Fatih Mehmet Kışlal,  Feryal Karahan, 
 Burcu Özkan,  Ece Onat,  Abdurrahman Bitkay
Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisi, Ankara

Giriş: Sağlık kurumlarında hastaların tetkikleri nedeni ile 
kullanılan çeşitli solüsyonların uygun koşullarda, uygun dozlarda 
hazırlanamaması nedeni ile zaman zaman istenmeyen yan etkiler 
görülebilmektedir. Burada idrar tetkiki öncesi cilt antiseptiği ola-
rak kullanılan benzalkonyum klorür kullanımı sonrasında oluşan 
cilt nekrozu sunuldu.

Olgu Sunumu: 28 yaşındaki annenin 1. gebeliğinden 1. 
yaşayan olarak 39 gebelik haftası sonrası sezaryen ile 3640 gram 
ağırlığında doğmuş olan 20 günlük erkek bebek, emmede ve 
aktivitede azalma şikayetleri nedeni ile yatırıldı. Muayenesinde 
cilt ve sklerada hafif ikteri dışında diğer sistem muayeneleri 
doğaldı. Hastanın laboratuvar tetkikleri normal idi. Takibinin 2. 
gününde skrotum cildinde koyulaşma ve bez değiştirme esnasında 
huzursuzluğu saptanan hastada skrotum cildinde yaklaşık 3x3 cm 
ebadında keskin sınırlı cilt nekrozu ve skrotal hassasiyet saptandı. 
Bu nedenle yapılan Doppler ultrasonografide kanlanmanın nor-
mal olduğu görüldü. Septik emboli olabileceği düşünüldü, ancak 
yapılan tetkikler normal idi. Hastada enfeksiyon ekarte edileme-
diğinden ve skrotumda hassasiyet olduğundan antibiyoterapi ve 
pentoksifilin tedavileri başlandı. İzleminin üçüncü gününde cilt 
nekrozu olan bölgede soyulma başladı ve 5. gününde tamamen 
normale döndü. Bu esnada serviste izlenen başka bir hastada da 
aynı bulgular ortaya çıkınca hastalara kullanılan antiseptiğin dilüe 
edilmeden kullanıldığı saptandı ve benzalkonyum klorüre bağlı 
kimyasal yanık düşünüldü.

Sonuç: Benzalkonyum klorür, cilt antisepsisini sağlamak ama-
cıyla çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Uygun olmayan konsant-
rasyonlarda solüsyonların kullanımı irritasyon ve kimyasal yanık-
lara yol açabilir. Çözeltiler amaca göre dilüe edilmeli ve distile su 
veya kaynatılıp soğutulmuş su ile hazırlanmalıdır. Servisimizde 
distile su ile çözelti hazırlanıp kullanılmakta idi. Vakalarda çözelti 
dilüe edilmeden kullanıldığı için ciltte kimyasal yanık oluştu. Bu 
tür problemlerle karşılaşmamak adına hazırlanan solüsyonlar üze-
rine tam bilgi yazılıp etiketlenmeli ve kullanılırken daha dikkatli 
olunmalıdır.
Anahtar Kelimeler: antiseptik, cilt nekrozu, yenidoğan
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PS422

YENİDOĞAN’DA NONSTEROİD ANTİENFLAMATUAR 

İLAÇ KULLANIMINA BAĞLI GELİŞEN AKUT BÖBREK 

YETMEZLİĞİ

 Uğur Deveci,  Selma Tunç,  Feyza Girgin,  Esen İspiroğlu,  Mustafa Aydın
Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Yenidoğan Ünitesi 

Elazığ

Yenidoğanlarda nonstreoid antienflamatuar ilaç kullanımının 
akut böbrek yetmezliğine neden olabileceğini vurgulamak. Üç 
günlük kız bebek idrar yapmama şikayetiyle başvurdu. Öyküsünde 
30 yaşındaki annenin birinci gebeliğinden sezeryanla doğduğu, 
bir günlükken aşırı ağlama şikayetiyle bir sağlık kuruluşuna 
başvurduğu, burada hastaya yarım ampül deksketoprofen trome-
tamol adlı ilacın intramüsküler yapıldığı öğrenildi. Bu tedaviden 
sonra idrar miktarında azalma olmuş. Uygulandığının ikinci günü 
hiç idrar çıkışı olmamış. Polikliniğimizde yapılan tetkik ve mua-
yene sonrası akut böbrek yetmezliği ön tanısıyla yenidoğan yoğun 
bakım ünitemize yatırıldı. Laboratuar tetkiklerinde; serum üre 
azotu:44.7 Mg/dl (normal: 6-20 mg/dl), kreatinin:2.48 Mg/dl dl 
(normal: 0.3-1.3 Mg/dl), ürik asit 10.7 Mg/dl (normal: 0.3-1.3 
Mg/dl), diğer biyokimyasal parametreler normaldi. Kan gazların-
da ph:7.36, Pco2:44.4 Mmhg, po2:42.8Mmhg,hco3:23.6Mmol/
l,laktat:1,2mmol/l saptandı. Batın ultrasonografisi normal olarak 
değerlendirildi. Hasta kısıtlı sıvı alacak şekilde izleme alındı. 
İzleminin ikinci gününde diürezi başlayan hastanın kontrol biyo-
kimya tetkiklerinde de serum üre, kreatinin ve ürik asit düzey-
lerinin düştüğü gözlendi. Poliklinik kontrollerinde herhangi bir 
sorun gözlenmedi. Prenatal dönemde annenin nonsteroid anti-
enflamatuar ilaç kullanımının yenidoğanda akut böbrek yetmez-
liğine yol açtığı bilinmektedir. Bu olgu sunumuyla yenidoğanda 
aneljezik amaçlı nonsteroid antienflamatuar ilaç kullanımının 
akut böbrek yetmezliğine neden olabileceğine dikkat çekerek, bu 
grup ilaçların yenidoğan döneminde kullanılmaması gerektiğini 
vurgulamak istedik.
Anahtar Kelimeler: Akut Böbrek Yetmezliği, Nonsteroid Antienflamatuar İlaç, 
Yenidoğan

PS423

PRUNE-BELLY SENDROMU TANISI KONULAN BİR 

YENİDOĞAN OLGUSU

 Uğur Deveci,  Suat Karaaslan,  Şükran Özdiller,  Semiha Bahçeci,  Mustafa Aydın
Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Yenidoğan Ünitesi Elazığ

Prune-belly sendromu 40.000 Canlı doğumda bir görü-
len nadir bir sendromdur. Bu olgunun sunumu ile prune-belly 
sendromu’nu hatırlatmayı amaçladık.Olguların %95’i erkekdir, 
renal displazi ve akciğer hipoplazisi eşlik eder. 32 Haftalık pre-
matüre doğan erkek bebeğin ilk muayenesinde; karın kaslarının 
gevşek, karın içi organların belirgin olarak ele geldiği görüldü, 
göbekte fistül mevcuttu (Şekil 1). Fistülden idrar akışı gözlendi. 
Batın ultrasonografisinde her iki böbrekte grade 2-3 hidronefroz, 
mesane sol lateral duvardan yaklaşık 1,5 santimetre uzunluğunda 
batın ile ilişkili bir defekt (fistül) ve boş mesane izlendi. Bu bul-
gularla hastaya prune-belly sendromu tanısı kondu. Prune-belly 
sendromu, karın kaslarının yokluğu, üriner sistem anormalileri 
sonucu fetal hayatta şiddetli üretral tıkanıklık buna bağlı akciğer 

PS421

KONGENİTAL ŞİLOTORAKSTA TEDAVİ: OCTREOTİD

 Selahattin Katar,  Doğan Yıldız
Veni Vidi Hastanesi

Giriş: Kongenital şilotoraks nadir görülen ve mortalitesi 
yüksek bir durumdur. Plevral boşlukta şiloz sıvının birkimesiyle 
karakterizedir. Tanı plevral sıvının süt görünümünde olması, 
trigliserid yüksekliği, hücre sayısının >1000/ml, >=%80 lenfosit 
hakimiyeti olması ve kültürün steril olması ile konulmaktadır. 
Konservatif tedavi, octreotid ve cerrahi tedavi uygulanabilmekte-
dir. Bu yazıda konservatif tedaviye cevap vermeyen ancak oktreo-
tid ile başarıyla tedavi edilen kongenital şilotorakslı yenidoğan bir 
olgu sunuldu. 

Olgu: Hasta 21 yaşındaki annenin ilk gebeliğinden ikiz eşi, 
33 haftalık olarak preterm eylem ve polihidramnios nedeniyle acil 
olarak sezeryan ile doğmuş. Dış merkezden hastanemize sevkedil-
di. Fizik muayenesinde; VA: 2600 gram, boy 47 cm, baş çevresi: 
33cm idi. Genel durum kötü, takipnesi, interkostal, subkostal 
çekilmeleri ve burun kanadı solunumu mevcuttu. Karın bombe 
ve hidrosel mevcuttu. Cilt ödemli ve parlak görünümde idi. Kalp 
ritmik, üfürüm duyulmadı.

Akciğer grafisinde bilateral infiltrasyonları ve hava bron-
kogramları görüldü. Hasta entübe edildi, altı saat arayla 2 defa 
surfaktan 4ml/kg’dan uygulandı. Mekanik ventilatöre bağlandı. 
Kontrol akciğer grafisinde sağda ve sol akciğerde sinüslerin kapalı, 
plevral boşlukta serbest sıvı görümü mevcuttu. Toraks USG’de 
sağda plevral boşlukta 3cm kalınlığında, solda 2cm kalınlığında 
plevral sıvı görüldü. Batın USG’de periton boşluğunda sıvı görü-
nümü ve skrotumda sıvı mevcuttu. Hasta nonimmün hidrops 
fetalis tanısıyla takip edildi. Sağ akciğere torasentez yapıldı, 20 ml 
sarımtırak renkte sıvı drene edildi. İkinci günde Toraks USG’de 
ve akciğer grafisinde sağdaki plevral efüzyon artınca kapalı su altı 
toraks tüpü takıldı, 70ml süt renginde sıvı drenajı oldu. Plevral 
sıvıda trigliserid 1574mg/dl, lokosit: 7812/mm3, %80 lenfosit 
saptandı, kültürde üreme olmadı. Sol akciğerdeki plevral efüz-
yon azaldı. Hematokrit: %55, hemoglobin.18.8g/dl, trombosit: 
290.000/mm3, TORCH IgM negatif saptandı, tandem mass 
normal olarak değerlendirildi. Parvovirüs B19 IgM ve IgG negatif 
idi. Total parenteral beslenme başlandı. Sekizinci günde drene 
olan sıvı miktarı 10 ml’nin altına düşünce, toraks tüpü çıkarıldı. 
Ancak 3. günde plevral boşlukta sıvı artınca yeniden toraks tüpü 
takıldı ve buna ilave olarak octreotid başlandı. Plevral boşluktan 
gelen sıvı miktarı azalınca, 10 gün sonra toraks tüpü çekildi. 
Octreotid 21. günde azaltılarak kesildi. Hasta 25. günde mekanik 
ventilatörden ayrıldı. Plevral effüzyon tekrarlamadı. Serbest anne 
sütüyle beslenen hasta 35. günde taburcu edildi. EKO normal 
olarak değerlendirildi. 

Sonuç: Kongenital şilotorakslı hastalarda mortalitenin yük-
sek olduğu bildirilmektedir. Konservatif tedaviye rağmen düzel-
meyen hastalarda octreotid tedavisinin etkili olduğu belirtil-
mektedir. Olgumuzda da octerotid başlandıktan sonra plevral 
efüzyonun tekrarlamadığı görüldü, bu nedenle cerrahi tedaviden 
önce octreotid tedavisinin yapılması gerektiğini düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: kongential şilotoraks, octreotid
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Şekil 1. yüzde retro-mikrognati ve kulak kepçesi atrezik görülmektedir.

PS425

KONJENİTAL MYOTONİK DİSTROFİ TANILI 

YENİDOĞAN

 Osman Öztekin,  Cüneyt Tayman
Denizli Devlet Hastanesi, Neonatoloji, Denizli

Konjenital myotonik distrofili yenidoğanlar, ağır hipotoni ve 
solunum yetmezliği ile doğmakta ve bulguları özellikle hipoksi, 
RDS, intrauterin infeksiyonlar başta olmak üzere birçok durumla 
karışabilmektedir. Bunun sonucu olarak uzun süren ve cevap 
alınamayan tetkik ve tedavi yolları denenmektedir. Aile öyküsü, 
atipik görünüm ve muayene bulguları birleştirilerek bir devlet 
hastanesinde yatışının ikinci günü konjenital myotonik distrofi 
tanısı alarak uygun aile ve tedavi yönetimi geliştirilen bir hasta 
sunulmuştur.

Polihidramnioz nedeniyle özel bir merkezde acil sezeryan 
ile 31 haftalık ve 1530 gr olarak doğurtulan hasta, spontan 
solunumun olmaması nedeniyle merkezimize sevk edildi. Genel 
durumu kötü olan hastanın ilk fizik muayenesinde belirgin hipo-
toni ile birlikte yenidoğan refleksleri alınamıyordu. Üst dudakta 
‘ters V’ görünümü, bilateral göz kapaklarında ptozis, retrognati, 
alt ekstremitelerde akondroplazi mevcut idi. Akciğer grafisinde 
belirgin sağ diafragma elevasyonu dikkat çekiyordu. Rutin tam 
kan, biyokimyasal parametreleri, kan gazı değerleri ve kas enzim 
düzeyleri normal sınırlarda; kranial USG ve ekokardiografik 
bulguları normal idi. Ailede bildirilen bir hastalık hikayesi yoktu 
ve ailenin ilk çocuğuydu. Anamnez sırasında annenin atipik yüz 
görünümü dikkat çekiyordu. Mevcut bulgular birleştirildiğinde 

hipoplazisine yol açabilmektedir. Prognoz böbrek displazisinin 
derecesine ve akciğer hipoplazisine bağlıdır. Hastaların 1/3 ölü 
doğar yada yaşamın ilk birkaç ayında akciğer kompikasyonları 
nedeniyle kaybedilirler. Yaşayan vakaların %30’nda enfeksiyon ve 
vezikoüretral reflü nedeniyle son dönem böbrek yetmezliği gelişir. 
Bu olgunun sunumu ile prune-belly sendromu’nu hatırlatmayı 
amaçladık.
Anahtar Kelimeler: Prune-Belly Sendromu, Yenidoğan

Şekil 1. Karın kaslarının gevşek ve karın içi organların belirgin olduğu görülüyor

PS424

TREACHER COLLİNS SENDROMU TANISI KONULAN 

BİR YENİDOĞAN OLGUSUNUN SUNUMU

 Uğur Deveci,  Semiha Bahçeci,  Esen İspiroğlu,  Selma Tunç,  Şükran Özdiller, 
 Mustafa Aydın
Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Yenidoğan Ünitesi Elazığ

Treacher collins sendromu (mandibulofasial disostosis) 50 
binde bir sıklıkta gözlenen ve otozomal dominant kalıtıma sahip 
gösteren bir sendromdur.Olgularda dış kulak yolu anomalileri 
ve orta kulak kemik malformasyonları ile ilişkili ileti tipi işitme 
kaybına, aşağı çekik palpebral fisürler, alt göz kapağı kolobomu, 
mandibula ve zigoma kompleksi hipoplazisi ve yarık damak eşlik 
eder. Hastalıktan tcof1 gen sorumludur. 26 Yaşındaki annenin 
ilk gebeliğinden sezaryanla doğan erkek bebek; her iki dış kulak 
yolunda atrezi, aurikular anomali, düşük kulak kepçeleri, retro-
mikrognati ve inkomplet yarık damak saptandı(Şekil 1,2). Kranial 
bilgisayarlı tomografi incelemesinde, her iki dış kulak yolu kemik 
ve yumuşak doku yapıları atrezik izlendi. Orta kulak kemikçik 
zinciri ve orta kulak boşluğunda havalanma izlenmedi(Şekil 2). Bu 
klinik ve radyolojik bulgularla hastaya treacher collins sendromu 
tanısı konuldu. Treacher collins sendromu işitme ve görme kaybı, 
kardiyak,yüz ve mandibulofasial anormalilere neden olduğundan 
dolayı izleminde multidispliner tedaviye yaklaşımları gerektirir.
Anahtar Kelimeler: Treacher Collins Sendromu, Yenidoğan
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edilen, 10 gün sonra da oksijen gereksinimi kalmayan hasta yatışı-
nın 26.gününde şifa ile taburcu edildi. 

Yorum: Konjenital diyafragma hernisi (KDH) her 5000 canlı 
ve her 2000 ölü doğumda bir görülür. Semptomlar genellikle 
ilk saatlerde solunum sıkıntısı ile ortaya çıkarken, bazı olgularda 
bulgular defektin büyüklüğüne bağlı olarak daha geç dönemde 
de ortaya çıkabilir. Tedavideki en büyük başarısızlık pulmoner 
hipoplaziye bağlı gelişen pulmoner hipertansiyondur. Erken pos-
toperatif dönemde gelişen pulmoner hipertansiyon tedavisinde 
HFO ile birlikte iNO uygulanması bizim olgumuzda olduğu gibi 
faydalı olabilir.
Anahtar Kelimeler: Konjenital diyafragma hernisi, pulmoner hipertansiyon, 
nitrik oksit
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YENİDOĞANDA NADİR YERLEŞİMLİ KİSTİK HİGROMA

 Hüseyin Selim Asker1,  Ferda Özlü1,  Hacer Y. Yapıcıoğlu1,  Mustafa Kurthan 
Mert1,  Mehmet Satar1,  Selim Büyükkurt3,  Sureyya Soyupak4,  Murat Alkan2

1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yenidoğan Bilim dalı, Adana
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Çerrahi Anabilim dalı, Adana
3Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Doğum ve Hastalıkları Anabilim dalı, Adana
4Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim dalı, Adana

Kistik higroma, 1/1000 canlı doğumda görülen, genellikle 
boyun arka veya yan bölümünde yer alan, lenfatik sisteme ait bir 
anomalidir. Boyundaki yumuşak doku içinde tek veya septumlarla 
ayrılan multipl kistler mevcuttur. Kistin büyüklüğü çok değişken-
dir. Kistik higroma tanısı ultrasonografi ile en erken 10. gebelik 
haftasından itibaren konabilir. 

Olgu: Aralarında akrabalık olmayan baba ile annenin 1. gebe-
liğinden 1. yaşayan olarak, normal spontan vajinal yolla ile 38. 
gebelik haftasında 2740 gr ağırlığında doğurtulan erkek bebeğin 
Apgar skoru 1. Dk 8 ve 5. Dk 9 idi. İntrauterin dönemde sapta-
nan sol göğüste yaklaşık 10X 8 cm ‘lik kitle nedeniyle YYBÜ’ne 
yatırıldı. Muayenede sol göğüs ön duvarında ön aksiler hattan 
başlayıp abdominal bölgeye kadar uzanan 11X6 cm boyutlarında, 
yumuşak, hareketli, hassas olmayan, sınırları belirgin, cilt altı kitle 
saptandı. Diğer sistem muayeneleri bulguları normal olarak değer-
lendirildi. PA akciğer grafisinde sol göğüs ve abdominal bölgede 
kitle görünümü dışında akciğer parankimi normaldi. Toraks ve üst 
abdominal CT incelemesinde sol göğüs lateral duvarında cilt altı 
yağ dokusu ve kas planları arasında aksiler bölgeden pelvik böl-
geye kadar uzanan septasyonlar içeren aksiyal boyutları en geniş 
yerinde yaklaşık 7,5X5 cm çapında kist görünümü mevcuttu. 
Deri altında yerleşim gösteren septasyonlar içeren kistik kitlenin 
çıkarılması sonrasında yapılan histopatolojik inceleme lenfanjiyo-
ma ile uyumlu bulundu. Cerrahi sonrası izlemde komplikasyon 
gözlenmedi.

Kisitik higromada en tipik görüntü boyunun arka tarafında 
simetrik kistik yapıdır. Burada kistik higromalı yenidoğan olgusu 
nadir rastlanılan göğüs yerleşimi nedeniyle sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: kistik higroma, lenfanjioma, neonatal kist

hastada konjenital myotonik distrofi düşünüldü. Merkezimiz 
şartlarında hastaya EMG çekme olanağı olmaması nedeniyle 
anne erişkin nörolojiye yönlendirilerek EMG çekilmesi istendi. 
Annenin EMG bulguları myotonik distrofi ile uyumlu olarak 
bulundu. Genetik analiz çalışılamadı. 

Konjenital myotonik distrofi tedavisi semptomların iyileş-
tirilmesi esasına dayanmakla birlikte bildirilen ve kür sağlayan 
bir tedavi yöntemi yoktur. Yenidoğan döneminde özellikle poli-
hidramnioz öyküsü olan, rutin kan ve kan gazı tetkiklerinin 
normal olduğu, ağır deprese ve atipik görünümlü hastalarda aile 
öyküsüne önem verilmeli ayırıcı tanıda kas hastalıkları mutlaka 
düşünülmelidir.
Anahtar Kelimeler: Konjenital Myotonik Distrofi, Yenidoğan

PS426

KONJENİTAL DİYAFRAGMA HERNİSİ İLİŞKİ 

PULMONER HİPERTANSİYON TEDAVİSİNDE İNHALE 

NİTRİK OKSİT KULLANIMI: OLGU SUNUMU

 Nurdan Fettah,  Dilek Dilli,  Serdar Beken,  Aysegül Zenciroğlu,  Nurullah Okumuş
Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Postero-lateral konjenital diyafram hernileri (KDH), plevra-
periton zarlarının tam olmayan kapanmaları sonucu gelişen, haya-
tı tehdit eden defektlerdir. KDH’de akciğerlerler hipoplaziktir ve 
birçok vakada pulmoner hipertansiyon gelişir. Yenidoğanlarda 
pulmoner hipertansiyon tedavisinde inhale nitrik oksitin (iNO) 
yarar sağladığı bilinmektedir, ancak KDH’li hastalarda kulla-
nımı tartışmalıdır. Bu yazıda postoperatif dönemde pulmoner 
hipertansiyon gelişen ve iNO ile başarılı bir şekilde tedavi edilen 
KDH’lı bir yenidoğan olgu sunuldu.

Olgu: Otuzdokuzuncu gebelik haftasında fetal distres endi-
kasyonuyla acil sezaryen ile 3000 gram ağırlığında doğan erkek 
bebek ciddi solunum sıkıntısı olması nedeniyle entübe edilerek 
yenidoğan yoğun bakım ünitesine (YYBÜ) yatırıldı. Bebeğin 1. 
ve 5.dk Apgar skorları sırasıyla 4 ve 7 idi. İlk muayenede hasta siya-
notik ve taşipneik olup solda akciğer sesleri azalmıştı. Öyküden 
annenin gebelikte herhangi bir sorun yaşamadığı, 25. gebelik 
haftasında yapılan fetal ultrasonografinin (USG) normal olduğu, 
ancak daha sonra takibe gitmediği öğrenildi. 

Akciğer grafisinde sol hemitoraksta barsak ansları ve sağ 
mediastinal şift görülmesi üzerine KDH düşünüldü. Basınç 
kontrollü konvansiyonel mekanik ventilasyonda izlenen, kan gazı 
normal sınırlarda seyreden hastanın biyokimyasal parametreleri 
ve transfontanel USG’si normaldi. Ekokardiyografide patent 
foramen ovale, ince duktus ve kardiyak dekstropozisyon saptandı. 
Ampirik olarak üçlü ampisilin, gentamisin ve metronidazol teda-
visi başlandı. Kardiyovasküler açıdan stabil olan hasta ertesi gün 
opere edildi. Postoperatif 2. günde konvansiyonel ventilatörde 
izlenen hastanın Sp02 düzeylerinin giderek düştüğü gözlendi. 
Seri kan gazı analizlerinde persistan CO2 retansiyonu saptan-
dı, oksijenasyon indeksinin yükseldiği dikkati çekti (OI >30). 
Tekrarlanan ekokardiyografide pulmoner hipertansiyon (MPAP: 
68mmHg) saptandı. Ventilatör modu yüksek frekanslı osilatuvar 
“HFO” olarak değiştirildi ve iNO (20 p.p.m) başlandı. İzlemde, 
oksijenasyonu düzelen ve seri ekokardiyografik ölçümlerde pul-
moner hipertansiyonu gerileyen hastada HFO ve iNO tedavileri 
8 gün içinde kademeli olarak sonlandırıldı. İki gün içinde ekstübe 
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Şekil 1. Toraks CT’de Bilateral belirgin pnömotoraks ve solda kistik yapı

PS429

YENİDOĞAN DÖNEMİNDE TANI KONULAN HEREDİTER 

SFEROSİTOZ OLGUSU

 Kazım Küçüktaşçı1,  Özmert Muhammet Ali Özdemir1,  Yasemin Işık Balcı2, 
 Özlem Şahin1,  Taner Atılgan3,  Hacer Ergin1

1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Neonatoloji Bilim Dalı, Denizli
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji Bilim Dalı, Denizli
3Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Denizli

Giriş: Herediter sferositoz (HS) eritrosit zarında yer alan 
ankrin, spektrin, protein 4.2 ve bant 3 proteinlerinin yapısın-
daki bozukluklara bağlı olarak görülen bir hastalıktır. Sıklığı 
1/5000’dir. HS, %75 otozomal dominant geçiş gösterir. Olguların 
çoğunda aile öyküsü bulunmaktadır. Hacim yüzey ilişkisi bozulan 
eritrositlerde esneme yeteneği kaybolur ve hemoliz ortaya çıkar. 
Hastalar asemptomatik olabileceği gibi ağır hemoliz bulgularıyla 
da başvurabilirler. Ağır HS olgularında tedavi splenektomidir. Bu 
yazıda, 21 günlükken anemi nedeniyle hastanemize sevkedilen ve 
HS tanısı konulan erkek olgu, yenidoğan döneminde HS tanısı-
nın zor konulması nedeniyle sunuldu.

Olgu: Dış merkezde sezeryan ile 34 haftalık olarak 2450 gr 
doğan erkek bebek, 21 günlükken sarılık, anemi nedeniyle hasta-
nemize sevkedildi. Öyküden indirekt hiperbilirubinemi nedeniyle 
iki kez fototerapi uygulandığı; uzamış sarılık nedeniyle fenobarbi-
tal verildiği; annesine herediter sferositoz nedeniyle splenektomi 
uygulandığı öğrenildi. Muayenede solukluk, sarılık, 1/6 sistolik 
üfürüm, traube kapalı saptanırken; karaciğer ve dalak palpe edil-
medi. Laboratuvar incelemesinde Hb: 7.3 g/dL, lökosit 9900/μL, 
MCV: 88 fL, MCHC: 37.3, RDW: 16.6, platelet: 503000/μL, 
retikülosit %7, total bilirubin: 10.9 mg/dL, direkt bilirubin: 1.3 
mg/dL saptandı. ABO/Rh uygunsuzluğu olmayan, direkt coombs 
negatif saptanan olgunun periferik yaymasında yaygın sferosit 
ve anizositoz mevcuttu. Enkübasyonlu osmotik frajilite testinde 
artmış frajilite saptanan olguda diğer biyokimyasal parametreler, 
tam idrar tetkiki, G6PD, pirüvat kinaz, tiroid fonksiyon testleri, 
koagülasyon profili, vitamin B12 ve tüm batın ultrasonografisi 
normal, TORCH negatif bulundu. İzlemde Hb: 6.2 g/dL’ye 
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INTRAUTERİN AKCİĞER KİSTİNE BAĞLİ NON-IMMÜN 

HİDROPS FETALİS OLGUSU

 Levent Korkmaz,  Mehmet Adnan Öztürk,  Tamer Güneş,  Şeyma Memur, 
 Osman Baştuğ,  Hülya Halis,  Seliim Kurtoğlu
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalı, Yenidoğan Bilim Dalı - Kayseri

Giriş: Non İmmün Hidrops fetalis; intrauterin dönemde 
aşırı ekstrasellüler sıvı toplanması olarak tanımlanan, morta-
litesi oldukça yüksek, ilk defa Potter tarafından 1943 yılında 
tanımlanmış patolojik bir durumdur. Etiyolojisinde; kardiyak 
(%19-26), kromozomal (%18-24), intartorasik kitle (%8-10) yer 
alır. Etyolojideki İntratorasik patolojiler, görülme sıklığına göre; 
diyafragma hernisi, kistik adenomtöz malformasyon, sekestras-
yon, şiotoraks, lenfanjiektazi, akciğer kisti ensık nedenleridir. 
Biz burada, doğumdan hemen sonra eks olan, postmortem tam 
otopside basit akciğer kisti saptanan non immün hidrops fetalisli 
bir olguyu sunmak istedik.

Olgu: 30. gestasyon haftasında akciğer hipoplazisi ve yaygın 
plevral mayi nedeniyle intrauterin dönemde torosentez yapılmış, 
32+2 haftalık hasta doğar doğmaz entübe edilerek YDYB ünite-
sine yatırıldı. 

Doğum sonrası, akciğer grafisinde sol akciğer bazal kısımda 
hava kisti ve her iki akciğerde mai tesbit edilerek bilateral göğüs 
tüpü takıldı. 

Doğum sonrasındaki 2. saatte yapılan Toraks CT’sinde sol 
akciğerde kist mevcut (figür 1).

CVP değeri 22cm/su olarak bulundu. Hastaya mayi desteği 
sadece insensbl değerlerde yapıldı. Albümin düzeyinin beklenil-
diği gibi düşük gelen hastaya iki defa taze donmuş plazma desteği 
verildi. 

Mekanik ventilatörde takip edilen hastaya Sürfaktan 
uygulandı. 

Takiplerinde tansiyonları alınamamaya başlandı ve bu nedenle 
hastaya iki defa SF ile yükleme yapılarak Dopamin-Dobutamin 
infüzyonu başlandı. 

Hastanın satürasyonlarının 30’lara düşmesi, entübasyon 
tüpünden kanamaya başlaması ve bradikardinin gelişmesi nede-
niyle hastaya CPR uygulamasına geçildi. 30 dk yapılan CPR 
uygulamasına yanıt vermeyen hasta doğumundan sonraki 7. saatte 
ex olarak kabul edildi. 

Yorum: Akciğer hipoplazisi ve kanamasının neden olduğu 
hidrops fetalis ve solunum yetmezliği ile kaybettiğimiz NIHF’li 
hastanın etiyolojisinde, sol akciğer alt lobunda yerleşimli, intrato-
rasik santral venöz basıncı artıran, konjenital hava kistinin sebep 
olduğunu söyleyebiliriz. Gebelik döneminde tesbit edilebilen 
vakalarda erken müdehale hastanın doğum sonrasında daha iyi 
prognoz sağlayabilir iken bu dönemden sonraki müdehalelerin 
prognoza bir etkisi olmamaktadır. Bu vaka ışığında, intrauterin 
dönemde yapılacak müdahalelerin zamanlamasında bu noktanın 
göz önüne alınarak yapılmasının hastanın hayatta kalması açısın-
dan önemli olduğuna dikkat çekmek istedik.
Anahtar Kelimeler: intrauterin akciğer kisti, non-immün hidrops fetalis



329

P O S T E R  B İ L D İ R İ L E R

14-17 Nisan 2013, Antalya

rağmen etkinliği için ileri çalışmalara gerek vardır. Burada da 
parenteral beslenme, tüp torakostomi ve octreotid tedavisi ile 
gerileyen postoperatif şilotoraks olgusu sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Diyafragma hernisi, şilotoraks, antenatal torasentez
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KONJENİTAL LAKTİK ASİDOZ: İKİ YENİDOĞAN 

OLGUSU

 Birgin Törer,  Bilin Çetinkaya Çakmak,  Zeliha Özdemir,  Işık Yalman,  Hande Gülcan
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Adana

Amaç: Konjenital laktik asidoz, doğumsal mitokondriyal 
metabolizma bozukluklarına bağlı gelişen, kanda, idrarda ve/veya 
beyin omurilik sıvısında laktat ve hidrojen iyonlarının birikimi ile 
karakterize bir grup metabolik hastalığı tanımlar. Burada değişik 
klinik bulgularla seyreden iki konjenital laktik asidoz olgusu 
sunulmuştur.

Olgu Sunumları: Olgu 1: Otuzdördüncü gebelik haftasında 
sezaryan doğum ile 1880 gram ağırlığında doğan kız bebek solu-
num sıkıntısı olması nedeniyle postnatal 3. günde hastanemize 
kabul edildi. Anne-baba arasında 1.derece akrabalık olan hastanın 
fizik muayenesinde asidotik solunumu mevcuttu. Kan gazında 
ağır metabolik asidozları olan hastaya periton diyalizi açıldı. 
Metabolik taramalarında kanda ve idrarda keton negatif, anyon 
gap 45, plazma laktik asit düzeyi 255,4 mg/dl, piruvat düzeyi 1,8 
mg/dl, laktik asit/ piruvat oranı 141,8 saptandı. Tandem mass 
spektrometrede C6 heksanoyilkarnitin düzeyi artmıştı. İdrarda 
organik asit taramasında idrarda laktik asit, pürivik asit ve 2-hid-
roksibutirikasit atılımı ileri derecede artmıştı. Kantitatif biotidi-
naz aktivitesi normaldi. Hastaya koenzimQ, riboflavin, vitamin B 
kompleksi ve karnitin başlandı. Hasta verilen destekleyici tedaviye 
rağmen 11. günde eksitus oldu. 

Olgu 2: Miadında, sezaryan doğum ile 2400 gram ağırlığında 
doğan kız bebek emmeme ve düzeltilemeyen metabolik asidoz 
nedeniyle 8. günde hastanemize kabul edildi. Anne-baba arasında 
1.derece akrabalık olan hastanın fizik muayenesinde hipoaktivite 
ve hipotonisite mevcuttu, derin tendon refleksleri azalmıştı ve 
yenidoğan refleksleri zayıftı. Tam enteral beslenen hastanın kan 
gazlarında kompanse metabolik asidozları mevcuttu. Metabolik 
taramalarında kanda ve idrarda keton negatif, anyon gap 21, 
plazma laktik asit düzeyi 110,7 mg/dl, piruvat düzeyi 3,7 mg/
dl, laktik asit/ piruvat oranı 30 saptandı. Tandem mass spektro-
metrede alanin düzeyi artmıştı. İdrarda organik asit taramasında 
idrarda laktik asit, pürivik asit atılımı ileri derecede artmıştı. 
Kraniyal ultrasonografide her iki lateral ventrikül frontal hornu 
komşuluğunda sağda 8x4mm, solda 14x8mm boyutlarında ventri-
küler koarktasyona ait olduğu düşünülen kistik oluşumlar izlendi. 
Beyin Manyetik Rezonans Görüntülemede solda kaudat nükleus 
başı düzeyinde ve korona radiata düzeyinde beyin omurilik sıvısı 
intensitesinde diffüzyon kısıtlaması göstermeyen lezyon saptandı. 
Hastaya koenzimQ, riboflavin, vitamin B kompleksi ve karnitin 
başlandı, 24.gününde pediyatrik nöroloji takibi önerilerek tabur-
cu edildi.

Yorum: Konjenital laktik asidoz protein alımı ile ilişkisiz 
olarak ciddi metobolik asidoza yol açar. Hastalarda dismorfik bul-
gular olabilir. Bütün organ sistemleri etkilenebilir, nöromusküler 
sistem tutulumu özellikle sıktır. Nöromuskuler tutulumla seyre-
den bebeklerde metabolik asidoz belirgin olmayabilir. Burada iki 

düşen ve eritrosit transfüzyonundan sonra Hb: 10.5 g/dL’ye yük-
selen olgu poliklinik izlemine alınarak taburcu edildi.

Sonuç: Yenidoğanda anemi incelemesinde aile öyküsünün 
sorgulanması, hemogram parametrelerinin ve periferik yaymanın 
dikkatli değerlendirilmesi vurgulanmak istendi.
Anahtar Kelimeler: anemi, herediter sferositoz, yenidoğan
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KONJENİTAL DİYAFRAM HERNİSİ ONARIMI SONRASI 

ŞİLOTORAKS GELİŞEN YENİDOĞAN OLGUSU

 Birgin Törer,  Bilin Çetinkaya Çakmak,  Zeliha Özdemir,  Hande Gülcan
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Adana

Amaç: Konjenital diyafram hernisi onarımının postoperatif 
komplikasyonu olarak şilotoraks görülebilir. Postoperatif şilo-
toraksın oluş mekanizması tam olarak bilinmemektedir ve sıklı-
ğı %7–28 oranında bildirilmiştir. Burada konjenital diafragma 
hernisi onarımı sonrası şilotoraks gelişen bir yenidoğan olgusu 
sunulmuştur.

Olgu: Gebeliğin 28. haftasında polihidramnios ve hafif hid-
rops fetalis bulguları saptanan hasta 30. gebelik haftasında konje-
nital diyafram hernisi tanısı aldı. Otuzüçüncü gebelik haftasında 
sol akciğerde plevral effüzyon saptandı. Hastaya, postnatal pulmo-
ner komplikasyonları azaltmak için antenatal torasentez yapılarak 
400cc mayi boşaltıldı ve hasta sezaryan doğum ile 2580 gram 
ağırlığında doğurtuldu. Birinci ve 5. dakika Apgar skorları 3 ve 
4, spontan solunumu zayıf olan hasta entübe edilerek yenidoğan 
yoğun bakım ünitesine alındı. Fizik muayenesinde genel durumu 
kötü, siyanotik, hipoaktif idi, sağda akciğer seslerinde azalma mev-
cuttu. Hasta HFO ventilasyona alındı. Akciğer grafisinde akciğer 
hipoplazisi ve respiratuvar distress sendromu bulguları mevcuttu, 
trakea sola itilmişti. Ultrasonografide ince barsak anslarının ve 
karaciğer sağ lobunun kısmen sağ hemitoraksa doğru uzandığı 
ve sağda belirgin, solda minimal plevral effüzyon ve minimal 
intraperitoneal serbest sıvı olduğu saptandı. Oksijen saturas-
yonu düşük seyreden hastaya surfaktan uygulandı, pulmoner 
hipertansiyona yönelik sildenafil ve magnezyum sulfat tedavisi, 
hipotansiyona yönelik inotropik tedavi başlandı. Uygun antibi-
yotik tedavisi başlandı. Parenteral nutrisyon başlandı. Hastaya 
postnatal 7. günde diyafram hernisi onarımı yapıldı ve sağ göğüs 
tüpü takıldı. Onarım sonrası göğüs tüpünden 470cc beyaz renkli 
sıvı geldi. Torasentez mayisinden yapılan tetkiklerde glukoz 618 
mg/dl, protein 164 mg/dl, tigliserid 211 mg/dl, hücre sayımında 
100 lökosit/mm3 (%74 lenfosit, %26 PMNL) saptandı, kültürde 
üreme olmadı. Göğüs tüpünden gelen şilöz mayi miktarı giderek 
arttı, 2270cc/güne ulaştı. Enteral beslenmeyen hastaya octreotid 
tedavisi başlandı, uygun sıvı tedavisi verildi. Octreotid tedavisi 
sonrası göğüs tüpünden gelen mayi miktarı giderek azaldı, tedavi 
5 güne tamamlanıp kesildi. Postoperatif 7.günde ekstübe olan has-
tanın postoperatif 10. günde toraks tüpü çekildi. Eşlik eden diğer 
sorunları tedavi edilen hasta postnatal 77. günde taburcu edildi.

Yorum: Konjenital diyafram hernisi nonimmun hidrops feta-
lis nedenleri arasındadır ve antenatal dönemde uygulanan tora-
sentez ve parasentez işlemleri pulmoner morbiditeyi azaltmakta 
önemlidir. Konjenital diyafram hernisi onarımı sonrası gelişen 
şilotoraks ise sıklıkla konservatif tedavi ile geriler ancak şilöz mayi 
miktarının fazla olduğu durumlarda cerrahi tedavi gerekebilir. 
Parenteral octreotid tedavisi şilotoraks tedavisinde kullanılmasına 
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PS433

ENDOKARDİT VE HEPATİK TUTULUM İLE SEYREDEN 

SİSTEMİK KANDİDİYAZİS: OLGU SUNUMU

 Şebnem Kader1,  Mehmet Sarıaydın1,  Mehmet Mutlu1,  Ayşe Aksel2,  Erdal Irmak2, 
 Yakup Aslan1

1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp fakültesi, Neonatoloji Bilim Dalı, Trabzon
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp fakültesi, Pediatri Anabilim Dalı, Trabzon

Giriş: Nozokomiyal kandidemi, özellikle uzun süre yenido-
ğan yoğun ünitelerinde yatan hastalarda mortalite ve morbiditede 
artışa yol açan önemli bir sorundur. 

Olgu: 28 yaşında G1P1 gebeden 26 haftalık olarak plasenta 
dekolmanı nedeniyle C/S ile 710 gr ağırlığında doğan kız bebek 
doğum sonrası ciddi prematür olması, solunum yetmezliği bulun-
ması nedeniyle servise kabul edildi. Mekanik ventilasyon tedavisi 
alan, umblikal venöz katateri bulunan ve pnömoniye yönelik anti-
biyotik tedavisi alan hastanın izleminin 10. gününde hipotermi, 
trombositopeni ve hepatomegalisi gelişti. Tüm kateterleri değişti-
rildi. Kültürleri alındıktan sonra nozokomial sepsise yönelik anti-
biyotik ve antifungal tedavi (konvansiyonel amfoterisin B) verildi. 
Kan kültüründe Candida parapsilosis üreyen hastanın antibiyotik 
tedavisi kesilerek antifungal tedaviye devam edildi. Uygun tedavi-
ye rağmen kan kültüründe üremesi devam etmesi üzerine yapılan 
sisitemik incelemede; ekokardiografisinde sağ atriumda man-
tar trombüsü ile uyumlu görünüm ve batın ultrasonografisinde 
kandida enfeksiyonuna ait olduğu düşünülen multifokal ekojen 
odaklar tespit edildi. BOS kültürü negatif idi. Konvansiyonel 
amfoterisin B’ye bağlı yan etki gelişmesi nedeni lipozomal amfo-
terisin B’ye geçildi. İzleminde fungal kan kültürleri negatifleşen 
hastanın antifungal tedavisinin 6 haftaya tamamlanması sonucun-
da kalpteki ve karaciğerdeki fungal odakların kaybolduğu izlendi. 

Sonuç: Kan kültüründe tekrarlayan kandida üremesi olan 
hastalarda başta endokardit olmak üzere sistemik incelemenin 
önemini vurgulamak için bu vaka sunuldu.
Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, kandidemi, endokardit, premature

PS434

WALKER WARBURG SENDROMU: OLGU SUNUMU

 Şebnem Kader1,  Yakup Aslan1,  Esra Türe2,  Ali Cansu3,  Mehmet Sarıaydın1, 
 Mehmet Mutlu1

1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp fakültesi, Neonatoloji Bilim Dalı, Trabzon
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp fakültesi, Pediatri Anabilim Dalı, Trabzon
3Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp fakültesi, Nöroloji Bilim Dalı, Trabzon

Walker Warburg Sendromu (WWS) otozomal resesif geçiş 
gösteren göz, beyin ve kasların etkilendiği nadir bir doğumsal 
musküler distrofi tipidir. Hastalığın bulguları hidrosefali, tip 2 
lizensefali, pontoserebellar hipoplazi, mikroftalmi, retinal displazi 
ve muskuler distrofidir. Hastalık kötü prognozlu olup bu hastalığa 
sahip olanlar genellikle üç yaştan önce kaybedilir. Burada Walker 
Warburg Sendromu tanısı ile izlenen bir yenidoğan olgu sunuldu.

Olgu: 29 yaşında, gravida 1 pariete 1 anneden baş pelvis 
uyumsuzluğu nedeniyle C/S ile doğurtulan kız bebek doğum 
sonrası makrosefalik ve hipotonik olması nedeniyle servisimize 
alındı.

Fizik bakısında; ağırlık 3450gr (75 p), boy 48 cm(50p), baş 
çevresi 41cm (>95 p) olan hastanın ön fontaneli 6x4 cm arka 

konjenital laktik asidoz olgusu sunularak hipotonik yenidoğan-
larda ayırıcı tanıda konjenital laktik asidozun da akılda tutulması 
gerektiği vurgulanmıştır.
Anahtar Kelimeler: konjenital laktik asidoz, hipotoni

PS432

NADİR GÖRÜLEN UZAMIŞ SARILIK NEDENİ: CRİGLER 

NAJJAR SENDROMU TİP 1

 Nuriye Tarakçı,  Murat Konak,  Rahmi Örs
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Neonatoloji Bilim Dalı, Konya

Giriş: Crigler Najjar sendromu (CNS)UDP glukronil trans-
feraz enziminin tam yokluğu (tip 1) veya kısmi (tip 2) eksikliği 
sonucu oluşur. UDP glukronil transferaz enzimi, bilirübini hepa-
tositlerde suda erir biluribin mono ve diglukronidaz formlarına 
çevirerek safrayla atılımını sağlar. CNS tip 1 de kernikterus geli-
şimini önlemek için bebeklergünlük fototerapiye ihtiyaç duyar. 
Fenobarbital etkili olmayıp karaciğer transplantasyonu tek tedavi 
yöntemidir. CNS tip 2 de enzim aktivitesi %10-30 arasında deği-
şebilir. Serum bilirübin düzeyleri 5-25 mg/dl olabilir. Tip 1 in 
aksine fenobarbital ile bilirübin düzeyleri önemli derecede azala-
bilir. Buna rağmen yenidoğan döneminde hatta adölesan dönem-
de bile kernikterus riski bulunmaktadır. CNS nadir görülen bir 
hastalık olması nedeni ile olgumuzu sunduk.

Olgu: Beş günlük kız hasta sarılık şikayeti ile kliniğimize 
başvurdu. Miadında NVY ile 4300gr olarak doğan hastanın total 
bilüribin düzeyinin 28mg/dl olması üzerine fototerapi amaçlı 
yatırıldı. Erkek kardeşinde G6PD enzim eksikliği dışında öz ve 
soygeçmişinde özellik yoktu. Fizik muayenede sarılık dışında 
patolojiye rastlanmadı. Anne baba arasında kan uyuşmazlığı 
bulunmayan hastanın tiroid fonksiyon testleri, batın USG, kara-
ciğer fonksiyon testleri, idrar kültürü normal, direk coombs, 
retikülosit ve periferik yayma incelemesinde hemoliz bulgusuna 
rastlanmadı. Fototerapi sonrası biluribin değerlerinin 13mg/dl 
düşmesiyle fototerapiye ara verildi. Hastanın kontrol biluribin 
seviyelerinin 19-28 mg/dl arasında sürekli değişkenlik göstermesi 
üzerine aralıklı fototerapi uygulandı. İlk ayın sonunda halen 
sarılığı devam eden hastada Crigler Najjar sendromu düşünülerek 
fenobarbital başlandı. Hastaya iki kez aralıklı olarak 5 ila 30 gün 
sürelerde fenobarbital uygulamasına devam edildi. Fenobarbitale 
yanıt alınamayan hastada CNS tip 1 düşünüldü. Mutasyon analizi 
için kan örnekleri alınan hastaya ev tipi fototerapi cihazı kullanıl-
ması önerilerek taburcu edildi.

Sonuç: CNS otozomal resesif geçişli nadir görülen bir hasta-
lıktır. Bilirübin metabolizmasının bozulması sonucu ortaya çıkar. 
UDP-GT genindeki mutasyona bağlı olarak gelişir. CNS tip1 
fenobarbitale yanıt vermezken tip 2 de bilirübin düzeylerinde 
anlamlı bir düşüş gözlenir. Tip 1 CNS de kernikterus sıklıkla göz-
lenebilmekle birlikte hastamızda olduğu gibi erken tedavi ve yakın 
izlemle sekelsiz olabilmektedirler.
Anahtar Kelimeler: Crigler Najjar sendromu, hiperbilirübinemi
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Sonuç: Rabdomyomlar yenidoğanlarda ve infantlarda benign 
ve sıklıkla asemptomatik kardiyak tümörlerdir. Ancak ani kardi-
yak ölümle sonuçlanan ciddi aritmilere yol açabilirler. Ayrıca eşlik 
eden TS’a bağlı epileptik nöbetler, mental retardasyon ve duysal 
kusurlar gelişebilir. Fetal ekokardiyografiyle kolayca tanınıp, erken 
postnatal dönemde uygun tıbbi yaklaşım sağlanarak kötü klinik 
seyir önlenebilir.
Anahtar Kelimeler: Rabdomyom, hamartom, tuberoskleroz, yenidoğan

PS436

YENİDOĞANDA NADİR BİR ENFEKSİYON OLGUSU; 

OSTEOMYELİT

 Levent Korkmaz1,  Hülye Halis1,  Şeyma Memur1,  Osman Baştuğ1,  Sabriye Korkut1, 
 Burak Barış Yılmaz2,  Selim Kurtoğlu1,  Mehmet Adnan Öztürk1

1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalı, Yenidoğan Bilim Dalı - Kayseri
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalı - Kayseri

Giriş: Yenidoğan osteomyeliti; seyrek fakat kalıcı sekel oranı 
yüksek olan, prematüre, SGA, bakteriyemi, fokal enfeksiyon, kate-
ter uygulamasının risk oluşturduğu bir enfeksiyon hastalığıdır. S. 
Aureus, Bgr Strepc, Gram negatif enterik basiller ve Candida tür-
leri de görülen etkenler arasındadır. Yenidoğan enfeksiyonlarının 
önemli bir özelliği yaklaşık %50 oranında birden fazla bölgede 
görülmesi ve %75’inde septik artrit oluşmasıdır, bu nedenle dik-
katli olunması gerekir. Grup B strept’lar ise genellikle tek kemiği 
ve en sık sağ proksimal humerusu tutar. Klinik bugular genellikle 
yaşamın ikinci haftasından sonra ve en sık pseudoparalizi şeklinde 
görülür. Tedavi 4-6 haftadır. Olguların tümünde cerrahi drenaj 
uygulanmalıdır.

Olgumuz ile laboratuvarında herhangibir enfeksiyon bulgusu 
olmayan bir yenidoğan osteomyeliti sunulmuştur. 

Olgu: 32 yaşındaki annenin 2G/2CD, C/S ile fakültemizde 
35 haftalık, 2230gr olarak doğan ve doğumunun 14. gününde sağ 
bacağında hareket kısıtlılığı, hassasiyet şikayeti ile hastanemize 
başvuran erkek hasta ileri tetkik ve tedavi amacıyla prematür ser-
visine yatırıldı. 

Fizik muayenesinde genel durum orta,sağ bacakta hareket 
kısıtlılığı ve beslenme intoleransı tesbit edildi. CBC, PY, CRP, 
sedim değerlerinde anormal bulguya rastlanmadı. Muhtemel 
septik artrit, osteomylelit, sepsis düşünülerek ampirik antibiyo-
tik tedavisi başlandı ve ortopedi konsültasyonu istendi. Yapılan 
MR sonucunun osteomyelit ve apse ile uyumlu olduğu görüldü 
(resim1). Hastaya acil osteomyelit operasyonu ve drenaj yapıldı. 
Materyallerin direkt bakısında bol lökosit ve bakteri görüldü. 
Gram boyama ve aerob, anaerob kültür ve patolojik inceleme 
için örnek gönderildi. Kan kültüründe üreme olmayan hastanın 
apse kültüründe koagülaz negatif stafilokok üredi. Vancomisin ve 
sefazol duyarlı olan hastanın tedavisi değiştirildi. Hastanın diğer 
kemik grafilerinde anormal bir bulguya rastlanmadı. İmmün yet-
mezlik olabileceği düşünülerek İmmünoloji Bölümü ile konsülte 
edilen hastamız şu anda yenidoğan servisinde takip edilmekte.

Sonuç: Osteomyelit, yenidoğanda nadir bir enfeksiyon hasta-
lığı olup, eğer tanınmaz ve tedavisi gecikirse uzun dönem sonuçla-
rı ciddi olabilir. Term bebeklerle preterm bebekler arasında önemli 
farklılıkları vardır. Term bebeklerde ortaya çıkış zamanı 65. güne 
kadar gecikebilir. Hastamızın laboratuar bulgularının bazı kay-
naklarda da bahsedildiği gibi enfeksiyon bulgusu vermemesini, 
vakanın önemli bir özelliği olarak düşündük ve bu hastalarda 

fontaneli 3x3 cm, sütürleri geniş ve ayrık, bilateral fovea hipopla-
zisi ve tek taraflı kolobom, hipospadias, tek taraflı inmemiş testis, 
yenidoğan refleksleri azalmış, hipotoni tespit edildi. Laboratuar 
bulgularında karaciğer enzimleri (ALT: 86 U/L, AST: 168 
U/L) ve CK (6596 U/L) yüksek bulundu. Kranial incelemede; 
lizensefali, üçüncü ve lateral ventriküllerde hidrosefali, serebellar 
displazi, Dandy-Walker malformasyonu, pons hipoplazisi sap-
tandı. Hastanın periferik kan kültürlerinden yapılan kromozom 
analizinde 46, XY normal kromozom dizilişi saptandı. Hastaya 
ventrikülo peritoneal şant operasyonu uygulandıktan sonra anne-
ye beslenme eğitimi verilerek hasta taburcu edildi. 

Sonuç: Yenidoğan döneminde hidrosefali ve hipotoni ile 
seyreden olgularda WWS’nun düşünülmesi için bu olgu sunuldu.
Anahtar Kelimeler: Walker Warburg Sendromu, yenidoğan, hidrosefali

PS435

KARDİYAK RABDOMYOM VE SAKRAL HAMARTOMLA 

KLİNİĞE YANSIYAN TUBEROSKLEROZLU BİR 

YENİDOĞAN OLGUSU

 Fatma Kaya Kılıç1,  Özgür Olukman1,  Şebnem Çalkavur1,  Timur Meşe2, 
 Mahir Serbes2,  Vedide Tavlı2,  Aytaç Karkıner3,  Sertaç Arslanoğlu1

1Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan 

Kliniği, İzmir
2Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk 

Kardiyoloji Kliniği, İzmir
3Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi 

Kliniği, İzmir

Giriş-Amaç: Kardiyak rabdomyom infant ve çocukluk döne-
minde en sık görülen benign, primer kalp tümörüdür. Tanı sık-
lıkla fetal veya erken infantil dönemde yapılan ekokardiyografiyle 
konur. Genellikle tüberoskleroz (TS), sebasöz adenomlar, renal 
anjiomyolipomlar ve hamartomlar hastalığa eşlik eder. TS’la iliş-
kisi %51-86 civarındadır. Bu nedenle TS saptanan tüm çocuklarda 
kardiyak görüntüleme esastır. 

Olgu: 21 yaşındaki annenin 1. gebeliğinden, vajinal yolla, 
miadında, 3400 gram doğan kız olgu postnatal 12. günde sakral 
bölgede kitle nedeniyle kliniğimize yatırıldı. Geliş fizik muaye-
nesinde sakral bölgede ele gelen 3×4 cm, yumuşak kıvamda kitle 
ve mezokardiyak odakta duyulan 1/6° sistolik üfürüm dışında 
patolojik bulgusu yoktu. Öyküsünden prenatal dönemde fetal 
ekokardiyografi yapılmadığı, fetal ultrasonografilerde ise sakral 
kitlenin tanımlanmadığı öğrenildi. Bu doğrultuda yapılan sakral 
ultrasonografide 3x4cm hamartamatöz kitle varlığı doğrulandı. 
Batın içi olası diğer kitleleri taramak amacıyla yapılan bilgisayarlı 
tomografik inceleme olağandı. Sistolik üfürüm nedeniyle yapılan 
ekokardiyografik incelemede ise interventriküler septumda, mid-
müsküler alanda rabdomyomla uyumlu 2,2×1,8 cm kitle saptan-
dı. Kardiyak monitörizasyonda ve Holter elektrokardiyografide 
aritmi gözlenmeyen olgudan TS birlikteliği şüphesiyle istenen 
kranyal manyetik rezonans görüntülemede serebral multipl kor-
tikal tüberler ve periventriküler küçük boyutlu subependimal 
hamartomlar saptandı. Göz muayenesi, işitme taraması ve elekt-
roensfalografik incelemesi olağandı. Postnatal 22. günde sakral 
kitle total olarak eksize edildi. Histopatolojik incelemede lipama-
toz differansiyasyon gösteren hamartom tanımlandı. İzleminde 
nöropatolojik bulguya rastlanmayan, aritmi geliştirmeyen olgu 
pediatrik kardiyoloji, nöroloji ve onkoloji polikliniklerinde takip 
edilmek üzere 45 günlükken taburcu edildi. 
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gram(50-75p), boy:50cm(50-75p), baş çevresi: 34,5cm (50-75p) 
idi. Hastanın genel durumu iyi, ön fontaneli 1*2 cm olup normal 
bombelikteydi. Akciğer ve kalp muayenesi doğaldı. Genitoüriner 
sistem muayenesi normal olup haricen kız olarak değerlendirildi. 
Hastanın lumbosakral bölgesinde 4*10 cm yumuşak, düzgün 
sınırlı, fluktuasyon veren kitlesi mevcuttu. Yapılan ultrasonogra-
fide lumbosakral kitlenin kistik, septalı olduğu ve derin yerleşimli 
(rektum posteriorunda), anekoik, kistik 2*3 cm ebadında bir kitle 
daha olduğu görüldü. Ultrasonografi bulguları ile kitleler menin-
gomyelosel ile uyumluydu. Hastanın biyokimyasal ve hematolojik 
laboratuar tetkikleri normaldi. Orta hat defekti olan hastada ek 
anomali açısından yapılan batın ultrasonografinin normal oldu-
ğu, ekokardiyografide; kalbin orta hatta olduğu (mezokardi) 
görüldü, kraniyal tomografisinde hidrosefali saptanmadı. Yapılan 
operasyonla meningomyelosel kesesi tamir edildi. Yapılan kontrol 
kraniyal ultrasonografisinde hafif derecede hidrosefali saptandı ve 
takibe alındı.
Anahtar Kelimeler: Antereposterior Sakral Meningomyelosel

PS438

PRETERM BİR OLGUDA LABİUM MAJUS 

HEMANJİOMUNUN PROPRANOLOL İLE BAŞARILI 

TEDAVİSİ

 Gaffari Tunç1,  Dilek Dilli1,  Nilgün Karadağ1,  Nurdan Dinlen Fettah1, 
 Serdar Beken1,  Ayşegül Zenciroğlu1,  Nurullah Okumuş1,  Gürses Şahin2, 
 Hasibe Gökçe Çınar3

1Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 

Yenidoğan Kliniği
2Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 

Pediatrik Onkoloji Kliniği
3Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 

Radyoloji Ünitesi

Giriş: Hemanjiyomlar bebeklerde en sık görülen tümörlerdir. 
Çoğunlukla baş ve boyun bölgesinde, daha nadir olarak ise gövde-
de ve ekstremitelerde yer alırlar. İnfantil hemanjiyomlar genelde 
asemptomatik olmakla birlikte nadiren hayatı tehdit edici komp-
likasyonlara neden olabilirler. Kızlarda erkeklere oranla daha sık 
görülürler. Tıbbi tedavide tercih edilen ilaçlar arasında kortikos-
teroidler, interferon alfa, vinkristin, siklofosfamid ve propranolol 
yer alır. Son yıllarda hemanjiyom tedavisinde nonselektif bir beta-
bloker ajan olan propranolol ile oldukça başarılı sonuçlar alındığı 
bildirilmektedir. Burada preterm bir olguda labium majusta geli-
şen hemanjiyomun propranolol ile başarılı tedavisi sunulmaktadır.

Olgu: Otuzaltı yaşındaki annenin G4P1Y2 (spontan üçüz 
eşi), 26. gebelik haftasında, normal spontan vajinal yol ile, 550 
gram üçüz eşi, 1. ve 5. dk Apgar skorları sırasıyla 8 ve 9 olarak 
doğan kız bebeği dış merkezden respiratuvar distres sendrom 
ve neonatal sepsis ön tanıları ile entübe halde yenidoğan yoğun 
bakım ünitesine (YYBÜ) kabul edildi. İzlemde, hastada sağ labi-
um majusta postnatal 4. haftada fark edilmeye başlanan heman-
jiyomatöz kitlenin postnatal 8. haftaya doğru giderek büyüdüğü 
gözlendi. Kitle üzerinde ülserasyon gelişmesi üzerine antibiyotik 
başlandı. Yapılan yüzeyel doku ultrasonografi (USG) inceleme-
sinde sağ labium majusta 40x20x20 mm boyutunda hemanjiyom 
ile uyumlu kitle saptandı. Hastaya propranolol 1mg/kg/gün baş-
landı. Hasta ilaca bağlı yan etkiler olan bradikardi, hipoglisemi, 
bronkospazm ve hipotansiyon açısından izlendi. Tedaviden 3 
gün sonra propranolol dozu 2mg/kg/güne çıkarıldı. Tedavinin 

laboratuvar bulgularının çok güvenilir olmadığına dikkat çekmek 
istedik.
Anahtar Kelimeler: Osteomyelit, Yenidoğan

Şekil 1. kontrastlı MR’da sağ uyluk proksimal metafizde osteomyelit, 
komşuluğunda apse

PS437

PRENATAL TERATOM TANISI ALMIŞ 

ANTEREPOSTERİOR YERLEŞİMLİ SAKRAL 

MENİNGOMYELOSEL OLGUSU

 Hikmet Akbulut,  Fatma Hilal Yılmaz,  Buket Uysal Aladağ,  Ali Annagür
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya

Giriş: Meningomyelosel nöral tüp defektlerinin bir alt grubu 
olan spina bifidanın en sık görülen formlarından biridir ve 
spinal kord ve spinal sinir köklerinin birlikte açıkta kalması ile 
meydana gelmektedir. Nöral tüp defektleri çevresel ve genetik 
faktörlerin bir arada olduğu heterojen bir etiyolojiye sahip-
tir. Etiyolojide en önemli risk faktörlerinden biri de folik asit 
eksikliğidir. Malformasyonların %90‘ından fazlası multifaktöri-
yel kalıtımla oluşmaktadır. Hastaların kardeşlerinde benzer tanı 
ve hikâyelerinde ebeveyn akrabalığı olması hastalığın genetik 
kalıtımı olduğunu ortaya koymaktadır. Defektin derecesine göre 
görülen alt ekstremiteleri etkileyen motor ve duyu kusurları, 
çeşitli ortopedik şekil bozuklukları, sfinkter kontrol kusuru ve 
mesane disfonksiyonu hastaların yaşam kalitesini etkileyen majör 
problemlerdir. Gelişmiş ülkelerde, koruyucu hekimliğin ön plan-
da olması ve yaygın prenatal tanı olanaklarının iyi olması ile has-
talığın insidansı gittikçe azalmıştır. Meningomyelosel tanısı AFP 
(α-fetoprotein) düzeyi ve ultrasonografi ile intrauterin 15 - 20. 
haftalarda %100’e yakın olarak konabilmektedir. Yapılacak olan 
erken cerrahi girişimin komplikasyon oranının ve oluşabilecek 
enfeksiyon riskinin azalmasında önemli rolü vardır. Hastaların 
var olabilecek ek anomali açısından mutlaka nörolojik, kardiyak 
ve genitoüriner sistemlerin uygun görüntüleme yöntemleri ile 
değerlendirilmesi gerekir.

Olgu: 23 yaşında sağlıklı baba ve 22 yaşında gravidite 1 parite 
1 anneden prenatal teratom tanısı nedeniyle sezaryen ile 3100 
gram doğan bebek yenidoğan yoğun bakım ünitesine yatırıldı. 
Alınan anamnezde anne ile baba arasında akrabalık olmadı-
ğı öğrenildi. Hastanın fizik muayenesinde; vücut ağırlığı:3100 
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yoktu, ilaç kullanmamıştı ve radyasyona maruz kalmamıştı. Soy 
geçmişinden ailede doğumsal bir bozukluk veya önemli bir hasta-
lık olmadığı öğrenildi ve anne ile baba arasında akrabalık yoktu. 
Fizik incelemede bebeğin yüzü, boynu ve gövdesi ödemliydi, 
kalbi bütünüyle göğüs duvarı dışındaydı, kalbin üzerinde kalpzarı 
yoktu, kalp atımları dışarıdan izlenebiliyordu ve kalp hızı 80/dk 
idi. Dışarıda olan kalp ile göbek kordonu arasındaki karın duva-
rında açıklık vardı, karın şişkin görünümdeydi ancak karaciğer 
ve dalakta büyüme yoktu. Dış genital yapılar kız görünümdeydi. 
Doğumun ardından entübe edilen ve yapay solutma başlanan 
bebek kısa süre sonra yaşamını kaybetti.

Yorum: Ektopia kordis diğer kalp bozukluklarının eşlik ede-
bildiği nadir bir doğumsal bozukluktur. Doğum öncesi erken 
dönemde tanı alan ve ağır doğumsal kalp bozukluklarının eşlik 
ettiği olgularda gebeliğin sonlandırılması önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: Doğumsal kalp hastalığı, ektopia kordis

PS440

MİDGUT VOLVULUS: OLGU SUNUMU

 Sabriye Korkut,  Osman Baştuğ,  Hülya Halis,  Şeyma Memur,  Levent Korkmaz, 
 Selim Kurtoğlu,  Mehmet Adnan Öztürk
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Yenidoğan Bilim Dalı

Giriş: Volvulus barsağın çoğu zaman kendi etrafında veya bir 
başka barsak segmenti etrafında dönerek kendi kendini düğüm-
lemesi durumudur. Genellikle sebep doğumsal anomalilerdir. 
Midgut volvulus (orta-barsak volvulusu) yaşamın her döneminde 
çeşitli klinik tablolara neden olsa da özellikle en sık yenidoğan 
döneminde görülmektedir. 

Beslenme intoleransı nedeniyle tarafımıza sevkedilen ve mid-
gut volvulus tanısı alan olguyu radyolojik görüntülemelerinin çok 
demonstratif olması nedeniyle sunmayı uygun bulduk.

Olgu: 39 yaşındaki sağlıklı annenin 4. gebeliğinden 3. canlı 
doğum olarak sezaryan ile 38. gestasyon haftasında doğan erkek 
olgunun, intrauterin büyüme geriliği ve hipoglisemileri olduğu 
için doğduğu hastanenin yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatı-
rıldığı öğrenildi. Takipleri sırasında beslenmeyi tolore etmeyen 
hasta önce yediklerini içerir tarzda, daha sonrasında safralı kus-
ması olması nedeniyle hastanemize 9. gününde duodenal atrezi 
öntanısıyla sevk edildi. Hastanın asimetrik SGA ile uyumlu vücut 
ölçüleri dışında anormal muayene bulgusu yoktu. Total bilirubin 
2.9 mg/dl, direkt bilirubin 1.3 mg/dl olan hastanın transaminaz 
değerleri, kan şekeri, böbrek fonksiyonları, hemogramı normal, 
CRP’ si negatifti. Dopler USG değerlendirilmesinde paraaortik 
alanda, epigastrik bölgede mezenterik vasküler yapılarda gir-
dap işareti ile uyumlu görünümün tespit edildiği için midgud 
volvulus+malrotasyon düşünüldü (Şekil 1). Tanısı ÖMD ile doğ-
rulandı (Şekil 2). Acil cerrahi gerektirdiği için Çocuk Cerrahisi 
tarafından opere edildi. Post-operatif takiplerinde problem olma-
yan hasta ameliyattan 10 gün sonra taburcu edildi.

Tartışma: Midgut volvulus sıklıkla yenidoğan döneminde 
bulgu veren ve acil cerrahi girişim gerektiren bir anomalidir. 
Yenidoğan döneminde inatçı kusma şikayeti ile gelen hastalarda 
düşünülmesi gerekir. Vakaların bir kısmında demostratif radyolo-
jik görüntüler gözlenemeyebilir. Tanını gecikmesi volvule barsak 
segmentlerinin nekrozu ile sonuçlanabilir.

2. haftasında yapılan kontrol USG’de lezyonda belirgin gerile-
me görüldü (26x19x12mm). Hastanın izleminde 2mg/kg/gün 
propranolol alırken bradikardi ve bronkospazm gelişmesi üzerine 
propranolol dozu 1mg/kg/gün’e azaltıldı. Tedavisi 2 ay sürdürülen 
hastanın kontrol yüzeyel doku USG’sinde lezyon boyutlarındaki 
küçülme devam etti (15x5x5mm). Ek sorunu olmayan hasta 
düzeltilmiş yaşı 3 aylık iken kontrole gelmek üzere taburcu edildi. 

Yorum: Propranolol noninvazif ve düşük maliyetli bir tedavi 
seçeneği olup hızlı yanıt alınabilmesi özelliği nedeniyle de pre-
matürelerde gelişen hemanjiyomatöz lezyonların tedavisinde ilk 
seçenekler arasında düşünülebilir.
Anahtar Kelimeler: Prematürite, Hemanjiom, Propranolol, Komplikasyonlar

Şekil 1. Labium majusta hemanjiom görüntüsü

PS439

DOĞUM ÖNCESİ DÖNEMDE TANI ALAN NADİR BİR 

KALP BOZUKLUĞU: EKTOPİA KORDİS

 Yalçın Çelik1,  Olgu Hallıoğlu2,  Nursel Basut3,  Hasan Demetgül2,  Ayşe Esin Kibar4

1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji 

Bilim Dalı, Mersin
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk 

Kardiyoloji Bilim Dalı, Mersin
3Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Mersin
4Mersin Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Mersin

Amaç: Ektopia kordis kalbin kısmen veya tamamen göğüs 
boşluğu dışında bulunmasıdır. Bir milyon canlı doğumda 5.5–
7.9 oranında görüldüğü bildirilmektedir. Burada doğum öncesi 
dönemde tanı alan ektopia kordis olgusu nadir görülmesi nede-
niyle sunulmuştur. 

Olgu: Yirmi yaşındaki annenin birinci gebeliğinden sezar-
yen ile 32. gebelik haftasında 2100 gr ağırlığında doğan kız 
bebeğin kalbi bütünüyle göğüs boşluğu dışındaydı. Doğumun 
ardından solunum çabası olmayan ve merkezi siyanozu bulunan 
bebek entübe edilerek yenidoğan yoğun bakım ünitesine yatırıl-
dı. Özgeçmişinden 24. gebelik haftasında hastanemizde yapılan 
fetal ekokardiyografide, bebeğin kalbinin göğüs boşluğu dışında 
olduğu, tek atriyum, hipoplazik sağ ventrikül, ventriküler septal 
defekt ve pulmoner atrezi tespit edildiği öğrenildi. Annede gebe-
lik öncesinde ve gebelik döneminde herhangi bir hastalık öyküsü 
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9. günde opere edilen hastanın kitlesi tamamen rezeke edildi, 
histopatolojik incelemesinde matür teratom (epignatus) olduğu 
rapor edildi. Postoperatif 3 gün beslenmeyen sonrasında hızla bes-
lenerek 14.günde taburcu edilen olgunun karyotipi 46 XX olarak 
belirlenmiş, ek bir patoloji saptanmamıştır.

Sonuç: Hava yolu obstrüksiyonuna yol açmaması nedeniyle 
fatal seyir göstermeyen, prenatal tanısı olmayan bu olgu nedeniy-
le epignatus olgularında, obstetrik ve cerrahi yönetimin önemi 
vurgulanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, Epignatus, Matür Teratom

PS442

OLGU SUNUMU: AĞIR SGA’LI PRETERM BEBEKTE 

TAM HİDROLİZE FORMÜLA İLE İYİLEŞEN BESLENME 

İNTOLERANSI

 Ayşe Özgün Akman1,  Funda Eroğlu1,  Tijen Emre1,  Emel Çebioğlu1, 
 Pervin Sezer Demir1,  Hande Alp2,  Rahşan Vargün Yıldız3,  Ece Yapakçı1

1Özel Ankara Güven Hastanesi, Neonatoloji Bölümü, Ankara
2Özel Ankara Güven Hastanesi, Pediatrik Allerji Bölümü, Ankara
3Özel Ankara Güven Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Bölümü, Ankara

Giriş: İntrauterin dönemde umbilikal arter Doppler akım 
paterninde bozulma saptanan preterm ve büyüme kısıtlılığı olan 
bebeklerde, doğum sonrası beslenme intoleransı, nekrotizan entero-
kolit (NEK) ve büyüme geriliği görülme riski yüksektir. Bu bebek-
lerde en uygun beslenme şekli konusunda görüş birliği bulunma-
maktadır. Bu olguda ağır SGA’lı preterm bir bebekte tam hidrolize 
formüla kullanımı ile düzelen beslenme intoleransı sunulmaktadır. 

Olgu: 31 hafta 2 günlük gebeliği takiben, intrauterin büyüme 
kısıtlılığı ve Doppler akımında bozulma nedeniyle sezaryen ile birinci 
dakika Apgarı 5, beşinci dakika Apgarı 8 olarak doğan hastanın 
doğum ağırlığı 830 gr (<10 p), boyu 30 cm (<10 p), baş çevresi 25,8 
cm (10.p), cilt altı yağ dokusu az, diğer sistem bulguları normaldi. 
Toplam sekiz saat nazal CPAP uygulandı. İlk 24 saat içinde total 
parenteral beslenme ve anne sütü ile minimal enteral beslenme baş-
landı. Doğum sonrası 36. saatinde Evre-1 NEK kabul edilen hastada 
enteral beslenme kesilerek antibiyotik tedavisi uygulandı. Doğum 
sonrası 7. günde anne sütü ile enteral beslenme denendi. Batın distan-
siyonu, huzursuzluk ve gastrik rezidüleri olan hastada güçlendirilmiş 
anne sütü ile enteral beslenmeye metoklopramid, domperidon, pro-
biyotik tedavileri eşliğinde devam edildi. Doğum sonrası 20. günden 
itibaren tam enteral beslenebilen hastanın beslenme intoleransı bul-
guları devam etti. Ellibir günlükken1800 gram ağırlığında taburcu 
edilen hasta dokuz gün sonra genel durumunda bozulma, karında 
şişlik, kusma, hırıltılı solunum ve morarma nedeniyle acil olarak has-
tanemize başvurdu. Son iki gündür bol sulu dışkılamasının olduğu 
öğrenildi. Uyluk bölgesi, labialar ve alt batın cildinde ödem saptandı. 
Ayakta direkt batın grafisinde yaygın gaz ve barsak duvarlarında ödem 
görüldü (Şekil 1). Batın USG’sinde asit saptanmadı. Enfeksiyon bul-
gusu yoktu. Laktoz intoleransı, Hirschsprung hastalığı, besin protei-
nine bağlı enterokolit öntanıları düşünüldü. Laktazim tedavisinden 
yarar görmedi. Kolon grafisi normal bulundu. Besin proteinine bağlı 
enterokolit nedenleri arasında en olası neden inek sütü proteini oldu-
ğundan annenin diyetinden süt ürünleri elimine edildi ve hastaya 
tam hidrolize formüla başlandı. Klinik bulgularda belirgin iyileşme 
gözlendi. Beş gün sonra tam hidrolize formüla kesilerek süt ürünlerin-
den kısıtlı diyet uygulayan annenin sütü ile beslenmeye geçildiğinde 
24 saat içinde hastada batın distansiyonu ve huzursuzluk şikayetleri 
yeniden görüldü. Beslenmeye tam hidrolize formüla ile devam edilen 

Vakamızın tipik radyolojik bulguları olduğu için hızlı bir 
şekilde cerrahiye verilmiş ve komplikasyon gelişmeden taburcu 
edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Midgut volvulus, yenidoğan

Şekil 1. ÖMD grafisinde duodenum 2. kısımdan daha distale kontrast madde 
geçimi çok az miktarda olmaktadır. Ayrıca duodenum normal C şeklini kaybetmiş 
ve kendi etrafında dönmüş görünümdedir.

PS441

EPİGNATUSLU BİR YENİDOĞAN OLGU SUNUMU

 Ülfet Vatansever Özbek1,  Rıdvan Duran1,  Betül Acunaş1,  Hüsamettin Top2, 
 Murat Öztürk2,  Mahmut Caner Us1

1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan 

Bilim Dalı, Edirne
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, Edirne

Giriş: Epignatus, Rathke kesesi bölgesindeki farinks ve 
damaktan köken alan, ağız içini dolduran ve dışarı doğru taşan 
teratoid tümörün nadir bir formudur. Bu tür tümörler genellikle 
üst hava yolunun tıkanmasına yol açarak doğumdan kısa süre 
sonra bebeğin ölümüne neden olabilirler. Matür teratom (epig-
natus) tanısı konulan bir yenidoğan olgusu sunularak bu nadir 
durumun kaynaklar ışığında gözden geçirilmesi amaçlanmıştır.

Olgu: Dış merkezde P1G1A0 olarak 26 yaşındaki anneden 
sezeryan seksiyo ile Apgar skorları 8/9 olarak doğan term kız 
bebek ağzında kitle nedeniyle doğar doğmaz tarafımıza sevk 
edildi. Prenatal izlemi yapılan ancak tanı almayan olgunun fizik 
muayenesinde genel durum iyi, solunum sıkıntısı yok, vital bul-
guları stabildi. Burundan rahat nefes alabiliyordu. Ağız içinde ve 
ağzından dışarı taşan üzeri cilt ile kaplı, 4X4 cm boyutlarında, 
yumuşak, üzerinde 4 adet polipöz yapı olan kitle mevcuttu. Diğer 
sistem bulguları normaldi. Ekokardiyografisi, batın ve transfonta-
nel ultrasonografisi normal gelen olgunun çekilen nazofarengeal 
MR görüntüleri kitlenin 5X3,5 cm büyüklüğünde, üstünde 4 adet 
0.5x0.5 cm çaplı polipleri olan, maksiller kaviteden kaynaklanan, 
ağız boşluğunu doldurup dışarı protrude olan, yağ dokusundan 
zengin, kemik dokusu içermeyen kitle olduğu belirtildi. Postnatal 
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fizik bakısında; hidrasyonda azalma, hipotoni, minimal solu-
num sıkıntısı saptandı. Diğer sistem bakılarında patoloji saptan-
madı. Hipernatremik dehidrarasyon nedeniyle sıvı replasmanı 
yapıldı. Sepsis dışlanamadığı için ikili antibiyoterapi başlandı. 
Çekilen kranial ultranografisi ve EKO’sunda patoloji saptanma-
dı. Yatışının 12. saatinde nöbetlerinin olması ve solunumunun 
yüzeyselleşmesi nedeniyle yoğun bakıma alınarak entübe edildi. 
Kan gazında metabolik asidozu olmayan, amonyak düzeyi 1300 
mg/dL, kontrolünde 2000 mg/dL gelen olguya periton diyaliz 
kateteri takıldı. Protein 0.5 gr/kg olacak şekilde total parenteral 
beslenmesi düzenlendi. Sodyum benzoat (oral ) 500 mg/kg/g, 
karboaminoglisemik asit 250 mg/kg/g olacak şekilde başlandı. 
Amonyak düzeylerinin diyalize ara verilince tekrar artması üze-
rine oral sodyum benzoat kesilerek intravenöz sodyum benzoat 
ve fenilasetat tedavisi başlandı. Gönderilen metabolik tarama 
testlerinden kan aminositlerinde sitrulin ve arjinino süksinit asid 
yüksek, arjinin düşük bulunması üzerine arjininosüksinat liyaz 
eksikliği düşünüldü. MR spektroskopisinde, hiperamonyemi ile 
uyumlu NAA pikinde sağında makromolekullere ait dev bir pik 
saptandı. Tedavi sonucu amonyak düzeyi 80 mg/dL’ye düşen, 
oragastrik sonda yoluyla, 2 gr/kg/g protein, 130 kcal/kg/g enerji 
içeren diyetle total enteral beslenen, oda havasında izlenen olgu 
35. gününde pediatrik yoğun bakıma nakil edildi.

Sonuç: Akraba evliliklerine sık rastladığımız ülkemizde, yeni-
doğan döneminde genel durumunda ani hızla ilerleyen kötüleşme 
olan, hipotoni ve nöbetleri olan, kan gazında metabolik asidoz 
saptanmayan olgularda kardiyak anomaliler ve enfeksiyon dışın-
da hiperamonyominin de akılda tutulması gerektiğine dikkat 
çekilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ansefalopati, hiperamonyemi

PS444

ERKEN NEONATAL DÖNEMDE TESPİT EDİLEN ANÜLER 

PANKREAS OLGUSU

 Recep Akpınar,  Zekiye Yılmaz,  Gamze Özgürhan,  Serdar Cömert,  Nedim Samancı, 
 Asuman Güney
Süleymaniye Kadın Hastalıkları ve Doğum Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği, İstanbul

Anüler pankreas, pankreasın duodenumun ikinci kısmını 
kısmi veya tam olarak sardığı nadir görülen bir konjenital anoma-
lidir. Yaşam boyunca asemptomatik kalıp erişkin hayatta ortaya 
çıkabileceği gibi ağır intestinal tıkanıklık bulguları ile infantil 
dönemde de tespit edilebilir. Biz bu yazıda prenatal ultrasonog-
rafisinde duodenal atrezi şüphesi ile erken yenidoğan döneminde 
takip edilen, cerrahi girişim sonrası saptanan anüler pankreas 
olgusunu sunduk.

Olgu 39. Gestasyon haftasında, 2470 gr ağırlığında, normal 
spontan vajinal yolla, aralarında akrabalık olmayan sağlıklı anne 
ve babadan doğan kız bebek idi. Prenatal dönemde yapılmış olan 
ultrasonografik değerlendirmede duodenal atrezi ön tanısı olması 
nedeni ile yenidoğan yoğun bakım ünitesine yatırıldı. Midesi açık 
drenaja alınan hastanın ayakta direkt batın grafisinde double-
bubble görüntüsü mevcuttu. Pasaj grafisinde mide ve duodenum 
ileri derecede dilate idi. 1.saatte ince bağırsaklara minimal geçiş 
olduğu görüldü. Çocuk cerrahisi tarafından duodenal web düşü-
nülerek opere edildi. Kısmi intestinal tıkanıklığın nedeni izole 
anüler pankreas olarak tespit edildi. Olguya cerrahi olarak duo-
denoduodenestomi uygulandı. Cerrahi sonrası takiplerinde sorun 

hastanın klinik bulgularında tam iyileşme ve iki haftalık dönemde 
büyüme atağı saptandı. 

Yorum: İntrauterin büyüme kısıtlılığı ile doğan bebeklerde 
olası yapısal ve fonksiyonel farklılıklar nedeniyle anne sütü kul-
lanırken bile beslenme sorunları ile karşılaşılabilmektedir. Anne 
sütü güçlendiricilerinin de bu duruma olumsuz katkıları söz konu-
su olabilir. Bu bebeklerin beslenmesinde tam hidrolize formüla 
kullanımı alternatif bir yaklaşım olarak düşünülebilir.
Anahtar Kelimeler: SGA, beslenme intoleransı, tam hidrolize formüla

Şekil 1. Doğum sonrası 60. günde ayakta direkt batın grafisi

PS443

YENİDOĞANDA CİDDİ HİPERAMONYEMİ: ARJİNİNO 

SÜKSİNAT LİYAZ EKSİKLİĞİ OLGU SUNUMU

 Demet Terek,  Recep Kahramaner,  Gökçen Özçiftçi,  Özgür Olukman, 
 Şebnem Çalkavur,  Mahmut Çoker,  Sertaç Arslanoğlu
Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği

Giriş: Üre döngü bozuklukları (ÜDB) doğuştan karaciğer 
metabolizma bozukluklarındandır ve sıklıkla yaşamı tehdit eden 
hiperamonyemi ile sonuçlanır. Arjinino süksinat liyaz (ASL) 
döngüdeki dördüncü tepkimeyi katalizler ve arjinino süksinik 
asidin arjinin ve fumarata yıkımını sağlar. ASL eksikliği (ASLE) 
prevalansı canlı doğumlarda 1:70,000’dir ve neonatal dönemde 
yaşamın ilk birkaç gününde ciddi hiperamonyemi şeklinde ortaya 
çıkabilir. Burada, yenidoğan döneminde çok ani gelişimli genel 
durum bozukluğu ve ensefalopati tablosu ile kliniğe gelen ve 
ASLE tanısı alan bir olgu sunularak, ayırıcı tanıda hiperamon-
yemininde düşünülmesi gerektiğini vurgulanmış, tanı ve tedavisi 
gözden geçirilmiştir. 

Olgu: 25 yaşındaki annenin üçüncü gebeliğinden 38 hafta, 
4100 gr olarak sezaryen ile doğan kız olgu yaşamının 48. saatinde 
huzursuzluk, emmede azalma şikayeti nedeniyle yatırıldı. Anne 
ve baba arasında 2. dereceden akrabalık mevcuttur. Olgunun 
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konvülziyon ve ölüme neden olabilen geniş bir klinik spektruma 
sahiptir. CO intoksikasyonu her yaşta görülebilmekle birlikte 
erken neonatal dönemde literatürde bildirilmiş az sayıda vaka 
olması nedeni ile olguyu sunduk.

Olgu: Sekiz günlük erkek bebek soba zehirlenmesi nedeni 
ile kliniğe yatırıldı. Normal spontan doğum ile miadında 4000gr 
olarak doğan bebeğin öncesinde herhangi bir sorunu olmadığı 
öğrenildi. Özgeçmişinde özellik yoktu. Anne ve babasının da CO 
zehirlenmesi nedeni ile yoğun bakımda yattığı öğrenildi. Fizik 
muayenesinde Ateş:37 C (cilt), kalp tepe atımı: 167/dk, tansiyon 
arteriel: 85/34 mmHg, takipneik ve hipotonikti. Nörolojik mua-
yenede tonusun azaldığı, yenidoğan reflekslerinin aktif olduğu 
gözlendi. Diğer sistem muayenelerinde patolojiye rastlanmadı. 
Kan gazında pH: 7.47 pCO2:32 pO2:41 cHCO3std: 25.2, 
COHb:15.8 olan hastaya maske ile %100 konsantrasyonda 5 L/
dk oksijen tedavisi başlandı. PA AC grafisi, kraniyal USG’si ile 
tam kan sayımı ve biyokimyasal parametreleri normal sınırlar-
daydı. 2 saat sonra kotrol edilen COHb 8.3 idi. 24 saatlik oksijen 
tedavisi sonrasında COHb 1.3 olması üzerine oksijeni azaltılarak 
kesildi. Genel durumu iyi olan hasta karbonmonoksitin uzun 
dönem santral sinir sistemi üzerine etkileri olabileceğinden beyin 
MR randevusu alınarak taburcu edildi. 

Sonuç: CO zehirlenmesi mortalite ve morbiditesi en yüksek 
olan zehirlenme türlerinden biridir. Akut CO intoksikasyonun-
dan sonra uzun dönemde gelişebilecek nörolojik ve psikiyatrik 
sorunların sıklığı %2.8 - %10 arasında değişmektedir. CO-Hb 
düzeyi düşük de olsa zamanla nöro-kognitif fonksi¬yonlarda 
bozulma izlenebilir. Ayrıca Türkiye gibi ısınma sorunlarının halen 
problem olduğu ülkelerde bu hastaların bir ve ikinci düzey hasta-
nelere başvurmuş olmaları literatürde yenidoğan döneminde CO 
zehirlenmesinin az olduğu kanaati uyandırmaktadır. Santral sinir 
sisteminin immaturasyonu, HbF’nin karbonmonoksite afinite-
sinin yüksek olması, CO-Hb yarılanma ömrünün uzun olması, 
oksijen tüketiminin fazla olması nedeniyle yenidoğan¬ların CO 
zehirlenmesinden etkilenme riski daha yük¬sektir. Uzun dönem 
morbiditelere sebep olabileceğinden bu hastaların takiplerinin 
yapılması gerektiğini bu olgumuzla vurgulamak istedik.
Anahtar Kelimeler: karbonmonoksit zehirlenmesi, yenidoğan

PS447

TROMBOSİTOPENİ İLE ORTAYA ÇIKAN BİR 

OSTEOGENEZİS İMPERFEKTA OLGUSU

 Dilek Sarıcı,  Fatih Mehmet Kışlal,  Feryal Karahan,  Özgen Özyacıoğlu
Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisi, Ankara

Giriş: Osteogenezis imperfekta (Oİ) artmış kemik kırılganlığı 
ile karakterize, ekstraselüler matriksin otozomal dominant geçişli 
genetik hastalığıdır. Temel patoloji tip 1 kollajenin yapımındaki 
defekttir. Burada intrauterin büyüme geriliği (IUGR) ve trombo-
sitopeni ile prezente olan ve Oİ tanısı alan olgu sunuldu.

Olgu Sunumu: 22 yaşındaki annenin 5. gebeliğinden 4. yaşa-
yan olarak, 36 gebelik haftası sonrası kordon dolanması nedeni ile 
sezaryen ile 1610 gram ağırlığında doğmuş olan hasta solunum 
sıkıntısı nedeni ile entübe edilerek yenidoğan yoğun bakım ünite-
sinde izleme alındı. Öyküsünden prenatal izlemlerde kemiklerde 
problem olduğu öğrenildi. Muayenesinde, genel durumu kötü, 
hipotonik, hipoaktif idi, tüm vücudunda peteşiler ve I/VI sistolik 
üfürüm saptandı. Laboratuvar bulgularında beyaz küre: 123000/

yaşanmadı.1.haftasında enteral beslenme başlatıldı.2. haftada tam 
oral beslenerek taburcu edildi. Olgumuzda ek konjenital anoma-
lilere rastlanmadı.

Sonuç olarak; duodenal tıkanıklıkların erken tespiti 18-22. 
Gestasyonel haftadan itibaren prenatal ultrasonografi ile müm-
kündür. Erken tanı ve erken cerrahi tedavi olgunun prognozu 
açısından çok önem taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: duodenal obstrüksyon, annüler pankreas

PS445

EROİN BAĞIMLISI ANNE BEBEĞİ: NEONATAL 

YOKSUNLUK SENDROMU

 Evrim Kıray Baş,  Yusuf Ünal Sarıkabadayı,  Ayşe Demirçubuk,  Meral Barlık
Gaziantep Çocuk Hastanesi

Neonatal yoksunluk sendromu, uterus içinde bağımlılık 
yapan maddeye maruz kalmış infantlarda çekilme semptomlarıyla 
ve fiziksel bağımlılıkla karakterize klinik bir durumdur. En iyi tanı 
metodu bebeğin ilk mekonyumunda bağımlılık yapan maddenin 
saptanmasıdır. Eroin kullanan annelerin bebeklerinde neonatal 
yoksunluk sendromunun görülme sıklığı %16-90’dır. Klinik bul-
gular sıklıkla ilk 48-72 saat içerisinde ortaya çıkmaktadır. Tremor 
ve hiperirritabilite en belirgin bulgulardır. Yenidoğanda en sık 
merkezi sinir sistemi ve gastrointestinal sistem etkilenmektedir. 
Neonatal yoksunluk sendromu değerlendirilmesinde modifiye 
Finnegan skorlaması kullanılır. Mortalite; sıklıkla eşlik eden erken 
doğum sorunları, enfeksiyon ve perinatal asfiksi ile ilişkilidir. 
Konvülziyon, ishal, uyku ve beslenme düzenini bozan hiperirrita-
bilite varlığında yoksunluk sendromu tedavi edilmelidir. Tedavide 
opiatlar, benzodiazepinler, fenobarbital ile birlikte yenidoğanın 
sakin ve sessiz bir ortama alınması ve uyaranların minimuma indi-
rilmesi önemlidir. Bu yazıda gebelik dönemi süresince eroin kulla-
nan bağımlı bir annenin, bebeğinde saptanan neonatal yoksunluk 
sendromu olgusu sunulmuştur. Ülkemizde sınırlı sayıda çalışmada 
olgu sunumu olarak neonatal yoksunluk sendromlu bebeklerin 
görüldüğü bildirilmektedir. Ülkemiz gibi gelişmekte olan ülke-
lerde madde bağımlılığı olan gebe ile karşılaşma sıklığı giderek 
artmaktadır. Bu nedenle sağlık çalışanlarının madde bağımlılığı 
konusunda şüpheci davranmaları, klinik bulguları olan bebeklere 
erken ve uygun destek tedavisinin sağlanması, neonatal yoksunluk 
sendromu ile ilişkili sorunları azaltacaktır.
Anahtar Kelimeler: yoksunluk, eroin

PS446

YENİDOĞAN DÖNEMİNDE KARBONMONOKSİT 

ZEHİRLENMESİ

 Zehra Küçükoğlu1,  Nuriye Tarakçı2,  Murat Konak2,  Rahmi Örs2

1Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Pediatri Anabilim Dalı, Konya
2Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Neonatoloji Bilim Dalı, Konya

Giriş: Karbonmonoksit (CO) renksiz, kokusuz, irritan olma-
yan bir gazdır. Zehirlenmenin patognomonik bir bulgusu yoktur. 
Türkiye’de ısınma amaçlı kullanılan materyaller ve ısınma sis-
temlerinden kaynaklanan CO zehirlenmelerine sık rastlanmak-
tadır. Çocukluk çağında zehirlenmeye bağlı ölümlerin %58.2-
%75’ine karbonmonoksit neden olmaktadır. Akut CO intoksi-
kasyonu, koma, solunum depresyo¬nu, hipotansiyon, konfüzyon, 
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anomalileri, meningosel veya meningomiyelosel, miyeloşizis, hid-
romiyeli, kalın filum terminale, filum terminale lipomları, int-
radural lipom, fibröz bantlar, dermoid tümör, dermoid kist ve 
cilt bulguları (örn. dermal sinüs traktları, hipertrikozis, kapiller 
hemanjiyom ve subkütanöz lipom) ile ve visseral malformasyon-
larla (at nalı veya ektopik böbrek, uterin-ovaryan malformasyon-
lar ve anorektal malformasyonlar) birliktelik gösterebilir. Burada 
nadir görülen syringohydromiyeli ve diastematomyeli ile birlikte 
olan meningomiyelosel olgusu sunuldu.

Olgu Sunumu: 22 yaşındaki annenin 3. gebeliğinden 3. 
yaşayan olarak, 38 haftalık gebelik sonrası normal spontan vajinal 
yol ile 4250 gram ağırlığında doğan bebek doğum sonrası lumbal 
bölgede kitlesi olması sebebiyle yenidoğan servisine yatırıldı. 
Öyküsünden gebeliğin antenatal takibinin olmadığı öğrenildi. 
Fizik muayenesinde, genel durumu iyi, aktif, bilateral alt ekstremi-
te parezik, sağ ayakta pes equinavarus mevcuttu ve lumbal bölgede 
yaklaşık 8x5x5cm boyutlarında üzeri erode olan meningomiyelo-
sel kesesi mevcuttu. Kraniyal MR normal ve spinal MR’da L3-L5 
düzeyinde meningomiyelosel kesesi, eşlik eden syringohidromyeli 
ve diastometamyeli saptandı. Beyin Cerrahi kliniği tarafından 
değerlendirilen hastaya, 2. gününde kese içindeki nöral dokular 
korunarak meningomiyeloselektomi yapıldı. Hasta ilgili bölüm-
lerce takibe alındı.

Sonuç: NTD hem aile hem de hekim için sıkıntılı durumlar-
dandır, multidisipliner bir yaklaşım gerektirir. Etiyolojisinde bir-
çok neden olduğu bilinmektedir. Sıklığı, ırk, etnik köken, coğrafik 
alan ve sosyoekonomik düzey ile değişmektedir. Ülkemizde de 
sık görülen bu durumu nadir birlikteliklerin bir arada görülmesi 
nedeni ile vurgulamak istedik.
Anahtar Kelimeler: syringomyeli, hydromyeli, diastematomyeli, 
meningomyelosel

Şekil 1. Olgunun spinal manyetik rezonans görüntüsü

mm3, trombosit sayısı: 31.000/mm3 olarak saptandı. Akciğer gra-
fisinde neonatal pnömoni, sol klavikulada kırık ve kemik mineral 
yoğunluğunda azalma saptandı. Uzun kemik grafilerinde sol tibia 
alt ucunda kırık, bilateral uzun kemiklerde içe açılanma ve kemik 
dansitesinde azalma saptandı. Hastada IUGR, trombositopeni, 
neonatal pnömoni nedeni ile TORCH araştırıldı, negatif olarak 
değerlendirildi. Hastanın göz dibi muayenesi normaldi. CMV 
düşünülerek çekilen kranial BT’de her iki oksipitalde hematom 
saptandı ve izleme alındı. Hasta izlemi için ileri tetkik ve mul-
tidisipliner izlem gerektirdiği için bir üst merkeze sevk edildi. 
Gittiği merkezde pamidronat başlanarak takibe alındığı öğrenildi. 
Tiplendirme henüz yapılamadı.

Sonuç: Oİ tekrarlayan kemik kırıkları, kemik deformiteleri, 
osteoporoz, ileti tipi işitme kaybı ve mavi sklera, eklem laksitesi, 
kısa boy ile ortaya çıkabilir. Burada trombositopeni gibi farklı bir 
prezentasyonla görülen vakamızı sunduk. Prenatal kemik kırıkları 
olan vakalarda Oİ’nın ayırıcı tanıda düşünülmesi gereklidir.
Anahtar Kelimeler: yenidoğan, trombositopeni, osteogenesis imperfecta

PS448

YENİDOĞANDA NADİR BİR TETANİ OLGUSU: 

İZOVALERİK ASİDEMİ

 Yusuf Ünal Sarıkabadayı,  Evrim Kıray Baş,  Meral Barlık,  Ayşe Demirçubuk
Gaziantep Çocuk Hastanesi

Bu çalışmada 12. Gününde emmeme ve tetani ile acil servisimize 
başvuran kız hasta hasta sunuldu. İki gündür şikayetleri olan hastanın 
fizik muayenesinde dolaşım bozukluğu, asidotik solunumu, solukluğu 
ve kartpopedal spazmı olduğu belirlendi. Klinik izlemende metabolik 
asidozu, pansitopenisi, hiperamonemisi ve hipokalsemisi tespit edildi. 
Anne ve babasının 1. Derece akraba olması ve kardeş ölümünün 
olması nedeni ile metabolik hastalık olasılığı nedeni ile tarama ve tanı 
testleri alındıktan sonra intravenöz hidrasyon ve megadoz vitamin 
tedavisi başlandı. Hastanın test sonuçlarına göre izovalerik asidemi 
olduğu belirlendi. Bu olgu tetaninin nadir bir nedeni olan izovale-
rik asidemiyi hatırlatmak amaçlı sunulmuştur. Ayrıca Güneydoğu 
Anadolu bölgemizin kısıtlı olanaklarında, tetkikler için kan ve idrar 
örnekleri alındıktan sonra sonuçları beklenmeksizin megadoz vita-
min tedavisi ve hidrasyonun vakit geçirilmeden başlanmasının hayati 
derecede önemli olduğu vurgulanmıştır.
Anahtar Kelimeler: izovalerik asidemi, tetani

PS449

SYRİNGOHYDROMYELİ VE DİASTEMATOMYELİ İLE 

BİRLİKTE OLAN MENİNGOMİYELOSEL OLGUSU

 Dilek Sarıcı1,  Fatih Mehmet Kışlal1,  Feryal Karahan1,  Gülten Üstdağ1,  Erhan Arslan2

1Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisi, Ankara
2Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisi, Ankara

Giriş: Nöral tüp defektleri (NTD) embriyonal hayatın ilk 
haftalarında beyin, spinal kord ve omurgada kapanma hatası sonu-
cu ortaya çıkar. Syringomyeli, spinal kord içinde bir kistin oluştu-
ğu ender bir durumdur. Hydromyeli, dilate santral kanalın BOS 
içermesi durumudur. Diastematomyeli omuriliğin kıkırdak, fibröz 
doku veya kemik bir median septum ile ikiye ayrılmasıyla karakte-
rizedir. Diastematomyeli izole olabileceği gibi, iskelet (örn. spina 
bifida, kelebek vertebra, kosta anormallikleri ve hemivertebra) 
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PS452

TRİZOMİ 13 (PATAU SENDROMU): OLGU SUNUMU

 Selma Tunç,  Esen İspiroğlu,  Uğur Deveci,  Mustafa Aydın
Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Yenidoğan Ünitesi 

Elazığ

Bu olgu sunumu ile trizomi 13’ü (patau sendromu) hatırlat-
mak istedik. Trizomi 13, 1/10.000 Sıklıkta görülen bir kromozom 
anomalisidir. Anne yaşının ileri olmasına paralel şekilde görülme 
sıklığı da artar. Trizomi 13, genellikle spontan abortusla sonuç-
lanır, erken doğum da olabilir. Yaşayan bebeklerin %73’ü ilk 4 
ay içinde ölür. Bu sendroma eşlik eden bulgular vakadan vakaya 
değişmekle birlikte, etkilenen yenidoğanların çoğunda kafatası 
ve yüz bölgesi anomalileri, kardiyak ve sindirim sistemi ile diğer 
sistem anomalilerine sıklıkla rastlanır. 28 Yaşındaki annenin 3. 
Gebeliğinden 3. Canlı doğum olarak takipsiz bir gebelikten sonra 
zamanında 2800 gr ağırlığında doğan kız bebeğin yapılan ilk 
muayenesinde saçlı deride 5x6 santimetre boyutlarında bir defekt 
(aplasia cutis), her iki el ve sağ ayakta altı parmak anomalisi (Şekil 
1), kulak deformitesi ve yarık damak saptandı. Ekokardiyografide 
atrial septal defekt, ventriküler septal defekt, patent duktus arte-
riyozus ve parsiyel pulmoner venöz dönüş anomalisi saptandı. 
Bu bulgularla olguya klinik olarak trizomi 13 tanısı konuldu. 
Mortalite ve morbiditesi yüksek olan bu sendromun prenatal 
dönemde erken tanısı sayesinde medikal abortus planlanarak sos-
yal ve ekonomik sonuçları önlenebilir.
Anahtar Kelimeler: Trizomi 13, Yenidoğan

Şekil 1. Her iki el ve sağ ayakta altı parmak anomalisi izlenmektedir

PS453

PULMONER HİPERTANSİYONLU YENİDOĞANIN 

TROPONİN-I İLE İZLEMİ

 Özden Turan1,  Bedir Akyol2,  Rohat Öztepeli1,  Talip Sayar1,  Soner Sazak1

1Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Yenidoğan Kliniği,İstanbul
2Bakırköy D. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatrik Kardiyoloji,İstanbul

Giriş: Pulmoner hipertansiyon, pulmoner damar çapının 
azalması ve sayısının az olmasına neden olan pek çok hastalığın 
klinik bulgusu olarak karşımıza çıkan, hipoksemi ile karakteri-
ze, morbidite ve mortalitesi yüksek olan bir hastalıktır. Burada, 

PS450

GEÇ YENİDOĞAN DÖNEMİNDE TANI ALAN BİR 

KONGENİTAL DİYAFRAGMATİK HERNİ OLGUSU

 Yusuf Ünal Sarıkabadayı,  Evrim Kıray Baş,  Meral Barlık,  Ayşe Demirçubuk
Gaziantep Çocuk Hastanesi

Konjenital diyafragma hernisi her 5000 canlı ve her 2000 ölü 
doğumda bir görülür. Vakalar genellikle term yenidoğanlardır. 
Genellikle ağır solunum sıkıntısıyla bulgu verir. Eşlik eden diğer 
organ anomalileri bulunabilir. Mortalitesi %40-50 kadardır. Bu olgu-
muzda doğumdan sonra 25. güne kadar herhangi bir sorunu olma-
yan, 25. Günden sonra solunum sıkıntısı gelişen ve pnömoni ve kalp 
yetersizliği ön tanısı ile yenidoğan yoğun bakım servisimize sevk 
edilen ancak nadir olarak karaciğerin herniye olduğu, konjenital 
diyafragma hernisi (KDH) tanısı alan bir yenidoğanı sunmak istedik.
Anahtar Kelimeler: diyafragma hernisi

PS451

YENİDOĞANDA KİSTİK HİGROMA OLGUSU

 Esen İspiroğlu,  Uğur Deveci,  Selma Tunç,  Semiha Bahçeci,  Hüseyin Tolan, 
 Hatice Demirol,  Mustafa Aydın
Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Yenidoğan Ünitesi Elazığ

Bir olgu nedeni ile kistik higromayı vurgulamak. Kistik higro-
ma genellikle boynun arka bölgesinde yerleşim gösteren, tek veya 
birçok sıvı dolu kavite şeklinde gözlenen lenfatik sistemin konje-
nital bir anomalisidir. Tedavide cerrahi veya skleroterapi uygulan-
maktadır. Öyküsünde 30 yaşındaki annenin ikinci gebeliğinden 
normal vajinal yolla mekonyumla boyalı olarak doğan, solunum 
sıkıntısı ve sağ koltuk altında kitlesi mevcut olan bir günlük erkek 
hasta entübe olarak dış merkezden kabul edildi. Sağ koltuk altın-
da 20*20 cm büyüklüğünde düzensiz dış yüzeyi olan, yumuşak 
ve sert odaklar içeren yer kaplayıcı bir oluşum mevcut idi (Şekil 
1). Kitle lezyona yönelik yapılan ultrasonografik incelemede cilt 
altı yağlı dokuda 15*20 cm’ lik bir alanda yaklaşık 7 cm derinli-
ğe ulaşan multiloküle yaygın kistik lezyon izlendi. Doppler usg 
incelemesinde belirgin vaskülarite izlenmedi. Lenfanjiom?, Kistik 
higroma? Olarak rapor edildi. Mevcut bulgularla kistik higroma 
tanısı konulan hasta opere edilmesi amacıyla ileri bir merkeze sevk 
edildi. Yenidoğanda boyun ve koltuk altındaki doğumsal kitlele-
rin tanısında kistik higroma tanısının da akılda tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: kistik higroma, yenidoğan

Şekil 1. sağ koltuk altında 20*20 cm büyüklüğünde düzensiz dış yüzeyi olan, 
yumuşak ve sert odaklar içeren yer kaplayıcı bir oluşum izlenmektedir



339

P O S T E R  B İ L D İ R İ L E R

14-17 Nisan 2013, Antalya

gastroözofagial reflüdür. Cerrahi müdahale gerektiren laringo-
malazi vakalarının nadir görülmesi nedeni ile bu olguyu sunduk.

Olgu: 1 günlük kız bebek solunum sıkıntısı stridor nedeni 
ile kliniğe yatırıldı. G3P3 anneden miadında sezaryen ile 2600 
gr doğan bebekte doğduğu andan itibaren stridor ve solunum 
sıkıntısı olduğu belirtildi. Özgeçmişinde özellik olmayan hastanın 
erkek kardeşinin laringomalazi nedeni ile 4 yıldır takip edildiği 
öğrenildi. Fizik muayenede genel durum kötü, stridor, interkostal 
- subkostal retraksiyonlar ve siyanoz dışında patolojiye rastlanma-
dı. PA AC grafisi normal olan hastanın oksijen saturasyonunun 
%70, kan gazında respiratuar asidoz gözlenmesi üzerine entübe 
edildi. Entübasyondan hemen sonra çekilmeleri ve oksijenizas-
yonu düzelen hasta mekanik ventilasyonda minimal değerlerde 
izlendi. Stridor etyolojisi araştırılmak üzere yapılan boyun yumu-
şak doku MR incelemesi ve MR anjiografisinde basıya neden ola-
cak kitle, web, polip ve vasküler ringe rastlanmadı. Laringoskopik 
muayenede subglottik stenoz ekarte edilip laringomalazi saptandı. 
Genel durumunun iyi olması üzerine hasta ekstübe edildi. Ancak 
stridorunun devam ettiği, retraksiyonlarının yeniden başladığı 
ve hastanın desatüre olduğu gözlendi. Entübasyona bağlı ödem 
olabileceği düşünülerek deksametazon başlandı. Buna rağmen 
klinik rahatlama görülmeyen hasta birkaç kez daha entübe edildi. 
Ekstübasyon girişimlerinin başarısız olması üzerine uzun süreli 
entübasyonların riskleri göz önüne alınarak trakeostomi açıldı. 
Takiplerinde solunum sıkıntısı olmayan hasta, aileye trakeostomi 
bakımı öğretilerek taburcu edildi.

Sonuç: Laringomalazi konjenital larinks anomalilerinden en 
sık görülenidir. Semptomlar genellikle hafiftir ve spontan olarak 
düzelir. Cerrahi müdahale gerektiren şiddetli vakalarda, ciddi 
solunum sıkıntısı ve hipoksiyi önlemek için erken dönemde trake-
ostomi açılabileceğini bu olgumuzla hatırlatmak istedik.
Anahtar Kelimeler: laringomalazi, stridor, trakeostomi, yenidoğan

PS455

PRETERM BİR YENİDOĞANDA FATAL RAOULTELLA 

ORNİTHİNOLYTİCA SEPSİSİ VE PURPURA FULMİNANS

 Gonca Sandal,  Metehan Özen,  Ahmet Rifat Örmeci
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalı

Giriş: Raoultella ornithinolytica, Enterobacteriaceae ailesin-
den gram negatif, kapsüllü, aerobik bir bakteridir. Suyla ilişkili 
çevrelerde, balık ve böceklerde bulunur. İnsanda nadir bir enfek-
siyon nedenidir. Biz burada Raoultella ornithinolytica sepsisli ve 
purpura fulminans gelişen preterm bir yenidoğanı sunmaktayız. 

Olgu: 27 yaşındaki annenin 2. gebeliğinden 2. yaşayan olarak 
35. gebelik haftasında c/s ile 1730 gram doğan erkek bebek yeni-
doğan kliniğine prematüre, intrauterin gelişme geriliği nedeniyle 
yatırıldı. Prenatal ultrasonografisinde ciddi oligohidramniyoz ve 
intrauterin gelişme geriliği mevcuttu. İlk fizik muayene ve labo-
ratuar bulguları normaldi. Kan kültüründe ve idrar kültüründe 
üreme yoktu. Ancak postnatal 14. gününde kliniğinde bozulma 
(hipoaktivite, apne epizodları, taşikardi ve periferik dolaşım 
bozukluğu) gözlendi. Tüm ekstremitelerinde özellikle distallerde 
daha belirgin olmak üzere cilt renginde jeneralize kırmızı renk 
değişikliği mevcuttu. Hastaya invaziv mekanik ventilasyon, inot-
rop tedavi ve volüm replasmanı yapıldı. Hemogramında lökope-
nisi, periferik yaymasında sola kayması ve trombositopenisi vardı. 
C reaktif protein yüksekti (40 mg/L). Koagulasyon parametreleri 

mekonyum aspirasyonu sonrası gelişen pulmoner hipertansiyonlu 
yenidoğan olgusu ve izlemi sunuldu.

Vaka sunumu: Otuzsekiz yaşındaki annenin 13. gebeliğin-
den yaşayan 10. çocuk olarak 39 haftalık, vaginal yolla, 3100 g, 
mekonyumlu deprese doğan bebek doğumhanede entübe edile-
rek derin trakeal aspirasyon yapıldıktan sonra yenidoğan yoğun 
bakım ünitesine yatırıldı. Muayenesinde genel durumu iyi, solu-
num sayısı 72/dakika, dinlemekle akciğerde bilateral yaygın raller 
vardı. İkili antibiyotik tedavisi başlandı. Başlıkla oksijen verilirken 
SpO2:%97 ve kan gazı normaldi. Postnatal 2.gün takipnesi 100/
dakika ve akciğer grafisinde infiltrasyonu olan bebek entübe edi-
lerek surfaktan verildi. Göbek arter ve ven kateterizasyonu yapıldı. 
Fentanil ve dopamin infüzyonu başlandı. Laboratuar tetkiklerin-
de; arteriyel kan gazında pH:7.22, pO2:43 mmHg, pCO2:41 
mmHg, HCO3:17.3 meq/L, BE:-8, Troponin I:0.72 ng/mL(n:0-
0.06), CK-MB:34 U/L(n:<24), CRP:73 mg/L saptandı. Tam 
kan sayımı ve biyokimya değerleri normaldi. Ekokardiyografide 
pulmoner arter basıncı 70 mmHg ve triküspit yetmezliği olan 
hastaya inhale iloprost ve sildenafil başlandı. Tedavinin 3 ve 7. 
günü troponin I:0.13 ve 0.02 ng/mL ile CK-MB:32 ve 27 U/L 
saptandı. Arteriyel kan gazı değerlerine göre ventilasyon paramet-
releri ayarlanarak postnatal 9.gün ekstübe edildi. Ekokardiyografi 
kontrolünde pulmoner arter basıncı 24 mmHg idi. İnhale iloprost 
postnatal 10. gün ve sildenafil 28. gün azaltılarak kesildi. Hasta 
yenidoğan ve kardiyoloji polikliniklerine gelmek üzere taburcu 
edildi.

Yorum: Troponin iskemik myokardiyal zedelenmenin tanı-
sında önemli bir belirteçdir. Ancak yenidoğanda yeterli veri 
olmaması nedeniyle rutin kullanılmamaktadır. Konjenital kalp 
hastalığı, solunum distresi ve asfiktik doğumlarda troponin düzey-
lerinin arttığı saptanmıştır. Pulmoner hipertansiyonlu yenido-
ğanlarda tedavinin izleminde ekokardiyografi yanı sıra troponin 
düzeylerinin kullanılabilmesi için geniş serili çalışmalar yapılması 
gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Pulmoner hipertansiyon, Troponin I

PS454

ERKEN TRAKEOSTOMİ GEREKTİREN KONJENİTAL 

LARİNGOMALAZİ

 Nuriye Tarakçı1,  Murat Konak1,  Akif Dündar2,  Rahmi Örs1

1Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Neonatoloji Bilim Dalı, Konya
2Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, KBB Anabilim Dalı, Konya

Giriş: Laringomalazi yenidoğanda stridorun en yaygın sebe-
bidir. Konjenital stridorlu infantların %45-75 ini oluşturmakta-
dır. Beslenme, ağlama, ajitasyon ile artması tipiktir. Semptomlar 
doğumda veya yaşamın ilk birkaç haftası içinde başlar ve 12 ila 
24 ayda geriler. Laringomalazili infantlarda emme yutma koordi-
nasyonu zordur. Takipne, suprasternal ve substernal retraksiyon, 
siyanoz, pektus ekskavatum ve obstruktif uyku apnesi nadiren göz-
lenir. Havayolu obstruksiyonundan kaynaklanan kronik hipoksi 
pulmoner hipertansiyona sebep olabilr. Laringomalazinin tanısı 
klinik öykü ve fleksıbıl laringoskop ile doğrulanmaktadır. Cerrahi 
tedavi ağır hastalarda endikedir. Ciddi retraksiyon, pektus, kor-
pulmonale, pulmoner hipertansiyon, hipoksi ve şiddetli hava 
yolu obstrüksiyonu cerrahi için kesin endikasyon olarak kabul 
edilir. Rölatif endikasyonlar ise tekrarlayan pnömoni, gelişme 
geriliği, aspirasyon ve asit supresyon tedavisine yanıt vermeyen 
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(Şekil 1). Hasta opere edildi, postop 5. gün mekanik ventisyon 
desteği kesilip hood içi oksijene geçildi. Postop 15. günde genel 
durumu iyi olan hasta komplikasyonsuz olarak önerilerle taburcu 
edildi, 2,5 aylıkken yapılan kontrol muayenesinde motor gelişimi-
nin normal, fakat mental gelişimin kısmen geri olduğu saptandı. 
İki kez generalize myoklonik konvulzyonu tarif edilen hastaya 
valproik asit başlanarak ayaktan takibe alındı.

Sonuç: Bildirilen vakalarda ki kötü prognozun aksine iyi 
prognozunda olabileceğini, izlemde çok dirençli konvulzyonların 
karşılaşılabilineceğini vurgulamak istedik.
Anahtar Kelimeler: Ensefalosel, yenidoğan

Şekil 1. Ensefaloselin preop fotoğrafı ve beyin tomografi görüntüsü

PS457

YENİDOĞANDA TÜM VÜCUT SOĞUTMA TEDAVİSİ 

SIRASINDA GELİŞEN SUBKUTAN YAĞ NEKROZU OLGU 

SUNUMU

 Gonca Çevik,  Serdar Beken,  Banu Aydın,  Nuran Uzunalıç,  Dilek Dilli, 
 Ayşegül Zenciroğlu,  Nurullah Okumuş
Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Yenidoğan Kliniği

Giriş: Hipoksik iskemik ensefalopati (HİE), yenidoğan 
yoğun bakım uygulamalarındaki tüm gelişmelere rağmen neo-
natal ölüm, serebral palsi ve ileri dönemde gelişimsel gerilikle 
sonuçlanabilen merkezi sinir sisteminin kalıcı hasarının önemli 
bir sebebidir. Tüm vücut soğutma tedavisi HİE’li yenidoğanlarda 
morbidite ve mortaliteyi azalttığı bilinen günümüzdeki tek etkin 
tedavi yöntemidir. Tüm vücut soğutmaya bağlı subkutan yağ nek-
rozu gelişimi nadir görülen bir yan etkidir. 

Vaka: Otuz üç yaşındaki annenin 3. gebeliğinden 2. yaşayan 
olarak sezaryen ile 3500gr olarak doğan kız bebek postnatal 4. 
saatinde solunum sıkıntısı, hipotonisite ve konvülsiyon nede-
ni ile yenidoğan yoğun bakım ünitesine (YYBÜ) kabul edil-
di. Öyküden, annenin gestasyonel diyabet nedeni ile gebelikte 
insülin tedavisi aldığı, bebeğin doğumunda kardiyopulmoner 
resüsitasyon geçirdiği öğrenildi. YYBÜ’ne kabulde, hasta entübe, 
genel durumu kötü ve hipotonikti. İzlemde jeneralize myoklonik 
nöbet gözlendi. Klinik nöbetlerin olması ve amplitüd enteg-
re elektroensefalografide (aEEG) tekrarlayan nöbet aktivitesi 
saptanması üzerine fenobarbital ve topiramat tedavisi başlandı. 
Transfontanel ultrasonografi normal olarak değerlendirildi. Hasta 
postnatal altıncı saatinde tüm vücut soğutma tedavisine alındı. 
Yetmiş iki saatlik tedavinin ardından hipotermi tedavisi hastanın 
kollarının ekstansör yüzlerinde ve sırtında, hiperemik zeminde, 
sınırları tam belirgin olmayan sonlandırılan ciltten hafif kabarık, 
yer yer nekrotik görünümde lezyonlar ortaya çıktı. Subkutan yağ 

bozulmuştu. Kan ve idrar kültürleri alındı. Vankomisin ve mero-
penem tedavisi başlandı. K vit yapıldı ve taze donmuş plazma 
replasmanı yapıldı. Ancak hastanın periferik dolaşım bozukluğu 
devam etti ve tüm destek tedavilere rağmen tüm ekstremite 
distallerinde ve kulak kıkırdağında purpurik lezyonlar gelişti. 
Protein C aktivitesi, protein S aktivitesi ve antitrombin III (AT 
III) aktivitesi düşüktü. İzlemde, DİK ve multi organ yetmez-
liği ortaya çıktı. 8 saatte bir taze donmuş plazma replasmanına 
devam edildi. Kan kültüründe R ornithinolytica üremesi oldu. 
Aminoglikozidlere, sefepim, karbapenem ve kinolonlara duyarlıy-
dı. Antibiyoterapisine devam edildi. Ancak hastanın klinik duru-
mu ve purpurik lezyonları kötüleşmeye devam etti. Hasta postna-
tal 19. gününde masif pulmoner hemaraji nedeniyle kaybedildi. 

Tartışma: R ornithinolytica, insanlarda çok nadir bir enfek-
siyon etkenidir. Histidini histamine dönüştürerek balık zehirlen-
mesi bulgularına yol açtığı rapor edilmiştir. Literatürde R ornit-
hinolytica’ nın neden olduğu dört vaka bildirilmiştir. Bunlardan 
sadece 1’i çocuk hasta olup, visseral heterotaksisi olan bir yeni-
doğandır. Bu yenidoğan olguda R ornithinolytica bakteriyemisi 
gelişmiştir. Literatürdeki diğer vakalar antibiyoterapiye ve destek 
tedaviye yanıt vermişler, ancak bizim vakamızda etkin ve hızlı 
destek tedavi ve geniş spektrumlu antibiyoterapiye rağmen has-
tanın kliniği hızla kötüleşmiş çoklu organ yetmezliği ve purpura 
fulminansla hasta kaybedilmiştir. 

Sonuç: R ornithinolytica, insanda çok nadir enfeksiyon yapan 
bir mikroorganizmadır. Yenidoğanlarda, özellikle de preterm 
infantlarda fatal enfeksiyonlara neden olabilir.
Anahtar Kelimeler: R ornithinolytica, preterm yenidoğan, sepsis, purpura 
fulminans

PS456

İYİ PROGNOZLU DEV BİR OKSİPİTAL ENSEFALOSEL 

OLGUSU

 Nihat Demir1,  Oğuz Tuncer1,  Enver Sosuncu2,  Erdal Peker1

1Yüzüncüyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan 

Bilim Dalı, Van
2Yüzüncüyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin çerrahisi Anabilim Dalı, Van

Giriş: Ensefalosel tüm kraniofasial dismorfizm olgularının 
%10-20’sini oluşturup, bunlarında %70 kızdır. Bu lezyonların 
üzeri ince bir deri tabakası ve meningeal zarla kaplıdır. Oksipital 
ensefaloselli olguların %16’sının 20 cm’lik çapın üzerine olduğu 
belirtilmiştir. Herniye olan beyin dokusuna göre klinik bulgular 
ortaya çıkar. Genellikle oldukça kötü prognozludur. Bu olguda 
dev oksipital ensefaloselin postop bakımının güç olduğunu ve 
bazen iyi prognozlu olabileceğini vurgulamak istedik.

Olgu: 30 yaşındaki annenin 4. gebeliğinden yaşayan 4. canlı 
erkek bebek olarak, 33 gestasyonel haftasında sezeryan ile 3000 
gram doğdu. Prenatal izleminde ensefalosel tanılı olduğundan ve 
postnatal solunum distresi olduğundan yenidoğan yoğunbakım 
ünitesine yatırılarak izleme alındı. Fizik muayenesinde; oksipital 
15 x 17 cm üzeri ince bir deri tabakasıyla kaplı ensefalosel kesesi 
izlendi (Şekil 1). İnterkostal ve subkostal çekilmeleri olan hasta 
nazal CPAP modundunda mekanik ventilatörde takip edildi. 
Çekilen beyin tomografisinde oksipital kemikte 28 mm’lik füzyon 
defekti, beyin parankimi ve beyin sapını içeren ensefalosel kesesi-
nin olduğu, dördüncü ventrikülün ayırt edilmediği, serebral sul-
kusların, üçüncü ve lateral ventriküllerin daralmış olduğu saptandı 
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PS459

YENİDOĞANDA PERİFERİK YERLEŞİMLİ SANTRAL 

VENÖZ KANÜLASYONUNA BAĞLI NADİR BİR 

KOMPLİKASYON: KARDİYAK TAMPONAD

 Hacer Yapıcıoğlu,  Ferda Özlü,  Ahmet Yöntem,  Selvi Gülaşı,  Kurthan Mert, 
 Hüseyin Selim Asker,  Mehmet Satar
Çukurova Üniversitesi Tıp fakültesi, Neonatoloji Bilim Dalı, Adana

Periferik yerleşimli santral venöz kanülasyon (PYSVK) yeni-
doğan yoğun bakım ünitelerinde sık uygulanan bir işlemdir. 
Komplikasyonları arasında kateter ilişkili enfeksiyon, tromboz, 
tromboflebit, görülmektedir. Komplikasyon gelişiminde anato-
mik yapı, kanülasyon yapan kişinin deneyimi ve kullanılan malze-
menin kalitesi önemli etkenlerdir. PYSVK’e bağlı olarak kardiyak 
tamonad gelişen olgular nadir olarak bildirilmiştir. Burada 26 ges-
tasyon haftasında prematurite, SGA, RDS tanılarıyla takip edilen 
genel durumu iyi olan bir prematüre bebekte PYSVK’e bağlı ani 
olarak gelişen kardiyak arrest olgusu sunulmuştur. 

PYSVK ucu, kan akımı ile ilerleyerek kardiyak tamponada 
neden olabilir. Bu nedenle çekilen grafilerde kateterin yeri kontrol 
edilmeli ve kalpte ise geri çekilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Periferik yerleşimli santral venöz kateter, kalp tamponadı

PS460

MİDAZOLAMIN NADİR BİR KOMPLİKASYONU: 

KONVÜLZİYON

 Murat Konak,  Nuriye Tarakçı,  Rahmi Örs
Necmettin Erbakan üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Neonatoloji Bilim Dalı, Konya

Giriş: Midazolam yenidoğan yoğunbakım ünitelerinde sedas-
yon ve antikonvülzan olarak iv bolus veya infüzyon şeklinde 
sıklıkla kullanılmaktadır. Aşırı doz ve hızlı uygulamada solunum 
depresyonu, kardiak arrest, hipotansiyon ve bradikardi yapabil-
mektedir. Biz premedikasyon amaçlı midazolam uyguladığımız 
ancak bu sırada myoklonik tarzda konvuzyonlar gelişen ve litera-
türde de nadiren bildirilen olgumuzu sunduk. 

Olgu: 20 yaşındaki anneden 28 hafta 1300 gr olarak spi-
nal nestezi ile doğan bebeğin evre 3 rop olması nedeni ile dış 
merkezden kliniğimize 45 günlük iken sevk edildi. Özgeçmiş 
ve soygeçmişinde özellik yoktu. Genel durum iyi, VA:1800gr, 
BÇ:29cm olan hastanın fizik muayenesinde patolojiye rastlanma-
dı. Laboratuarında Hb: 6.59, htc: 19.2, WBC:6700, Plt:283000, 
BUN: 4.4.mg/dl,kreatin: 0.37mg/dl, kan şekeri: 71mg/dl, Ca: 
9.82mg/dl, Mg: 2.4mg/dl, P: 6.7 mg/dl, Na: 140mmol/L, K: 
5.5mmol/L, AST: 34U/L, ALT: 8U/L, kranial USG: normal, 
olan hasta preoperatif hazırlıklar yapıldı. Anemi nedeni ile bir 
kez 15cc/kg eritrosit süspansiyonu verildi. Operasyon için hastaya 
entübasyon öncesi premedikasyon amaçlı 0.1mg/kg midazolam 
yavaş puşe yapıldı. Bu sırada konvülziyonları başlayan hastanın 
eş zamanlı bakılan kan şekeri: 86, Ca: 9.2, Mg: 2.6, Na: 134, K: 
4.8 idi. Konvülziyonları durmayan hastaya 50mg piridoksin im 
yapıldı. Konvüzyonların devam etmesi üzerine midazolam tek 
doz tekrarlandı. Fenitoin 20mg/kg iv yavaş infüzyon başlandı. 
Ancak konvülziyonun tüm tedavilere yanıt vermemesi üzerine 
midazolam tekrarlanmadı ve bir süre sonra konvüzyonu durdu. 
Operasyon sonrası kranial USG ve EEG si yapılan hastada 

nekrozu düşünülen hastaya lokal bakım başlandı. Hiperkalsemi ve 
elektrolit imbalansı gelişmeyen hasta genel durumu iyi, lezyonları 
iyileşmiş, nörolojik muayenesi de normal olarak taburcu edildi. 
Hastanın 3. ayda yapılan poliklinik kontrolünde nöromotor geli-
şimi ayına göre normal olarak değerlendirildi.

Tartışma: Hipotermi tedavisinin komplikasyonları arasında 
aritmi, hipotansiyon, trombositopeni, koagülopati, nöbet, böbrek 
yetmezliği, enfeksiyon, karaciğer fonksiyon testlerinde bozulma 
ve pulmoner hipertansiyon sayılabilir. Bununla birlikte, subkutan 
yağ nekrozu hipotermi tedavisi esnasında erken dönemlerde orta-
ya çıkan, diğer komplikasyonlara göre daha az görülen bir durum-
dur. Subkutan yağ nekrozu genellikle kendiliğinden iyileşen bir 
patoloji olmakla birlikte bu hastaların, lezyonlar tam iyileşinceye 
kadar yakından izlenmesi önemlidir.
Anahtar Kelimeler: hipotermi, yenidoğan, subkuttan yağ nekrozu

PS458

UZUN SÜRELİ ENDOTRAKEAL ENTÜBASYON 

KOMPLİKASYONU: TRAKEAL STENOZ

 Özgül Tunç Akbaş1,  Didem Aliefendioğlu1,  Cihat Şanlı2,  Y.K. Yavuz Gürer3, 
 M. Cüneyt Ensari4

1Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediyatri Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı
2Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediyatri Anabilim Dalı, Pediatrik Kardiyoloji Bilim Dalı
3Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediyatri Anabilim Dalı, Pediatrik Nöroloji Bilim Dalı
4Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediyatri Anabilim Dalı, Pediatrik Nefroloji Bilim Dalı

Amaç: Trakeal stenoz, sıklıkla tüpün basısına bağlı olarak 
oluşan endotrakeal entübasyon komplikasyonlarındandır. Burada 
hiç prenatal bakımı olmayan bir gebelikten doğan perinatal ve 
neonatal sorunları nedeniyle uzun süre mekanik ventilatör teda-
visi alan ve entübasyona bağlı subglottik stenoz gelişen bir olgu 
sunulmuştur.

Olgu: 62 yaşındaki baba ile 42 yaşındaki annenin 3. gebeli-
ğinden 3. yaşayan olarak 3270 gr ağırlığında 38 haftalık, plesanta 
previa totalis ve alın gelişi nedeniyle C/S ile 2/5 APGAR ile 
hastanemizde doğan erkek bebek canlandırma sonrası servisimize 
yatırıldı. Öyküsünde annenin gebeliğini sakladığı, bu nedenle hiç 
doktora gitmediği ve 3. gündür de kanamasının olduğu öğrenildi. 
Fizik muayenesinde cildi mekonyumla boyalı ve dismatürdü. 
Yüzünde ve bilateral göz kapaklarında ödem, yaygın ekimoz ve 
peteşileri yanısıra sağ üst arkuat optik disk çıkışında retinal hemo-
raji tespit edildi. Nöbetleri zor kontrol altına alınan, pulmoner 
hipertansiyonu ve kalp yetmezliği yanısıra böbrek yetmezliği geli-
şen olguya periton diyalizi açıldı. Kranial MRG’de her iki serebral 
hemisferde kortikal-subkortikal yerleşimli, bazal ganglionların ve 
serebellumun korunduğu, yaygın ensefalomalazik alanlar izlen-
mekte olup santral-parasantral girus boyunca kanama ile uyumlu 
görünümler saptandı.İzleminde kalp yetmezliği, böbrek yetmez-
liği, pulmoner hipertansiyonu ve beslenme intoleransı düzelen, 
24 gün mekanik ventilatörde izlenip ara ara extübasyon denenip 
şiddetli subkostal retraksiyon nedeniyle başarısız olunan hastada 
trakeal stenoza yol açan subglottik granülasyon dokusu saptandı. 
PN 38. gününde granülasyon dokusu eksize edilen hasta halen 5. 
ayında kliniğimiz yanısıra çocuk nöroloji ve fizik tedavi klinikle-
rince de izlenmektedir.

Sonuç: Uzun süreli endotrakeal entübasyon sonrası extü-
basyonun başarısız olduğu durumlarda komplikasyonlar akılda 
tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: entübasyon, komplikasyon, trakeal stenoz
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doku izlenmedi, meningosel olarak değerlendirildi. Postoperatif 3. 
günde genel durumda bozulma, ön fontanelde bombeleşme, emme 
isteğinde azalma ve ateş yüksekliği izlenen ve akut faz reaktanları 
pozitifleşen hastaya sepsis ve menenjit öntanıları ile sefotaksim 
ve vankomisin başlandı. Hastanın 3 kez kısa süreli tonik-klonik 
konvülsiyonu olması nedeni ile antikonvülzan başlandı. Kan kül-
türünde Pseudomonas aeruginosa üremesi olması üzerine hastanın 
antibiyotikleri antibiyograma göre değiştirilerek meropenem ve 
netilmisin tedavisi başlandı. Tedavinin 14. gününde çekilen kont-
rastlı ve difüzyon kraniyal MR’da her iki serebral hemisferde tem-
poral bölgede ekstraaksiyel apse odakları intraparankimal bilateral 
bazal ganglionik ve silvian fissürde nodülarite şeklinde apse odakla-
rı, menenjitle uyumlu yaygın patolojik kontrastlanma, ependimitle 
uyumlu yaygın patolojik kontrastlanma, dördüncü ventrikül, üçün-
cü ve lateral ventriküllerde hidrosefalik genişleme saptandı. BOS 
kültürlerinde üreme olmayan, BOS pleositoz ve akut faz reaktanları 
gerileyen izleminde konvülsiyonları tekrarlamayan, baş çevresinde 
haftalık 1 cm’lik artışlar görülen hastanın tedavinin 6. haftasında 
tekrarlanan kraniyal MR’da her iki serebral hemisferde temporal 
bölgede izlenen ekstraaksiyel apse odaklarında belirgin boyutsal 
regresyon ve aynı bölgede durada reaktif nitelikte kalınlaşma ve 
kontrastlanma, intraparankimal sağ bazal ganglionik mikroabse, 
dördüncü ventrikül, üçüncü ve lateral ventriküllerde hidrosefalik 
genişleme bulgularında devamlılık ve diğer parankimal bulgular ve 
ependimit bulgularında tama yakın regresyon saptandı. Netilmisin 
tedavisi 3 haftaya tamamlanarak kesilen hastanın 6. haftanın sonun-
da BOS pleositoz ve MR’da infeksiyon bulguları sürmesi üzerine 
bulgular tam düzelene dek tedavinin devamına ve tedavi tamamla-
nınca hidrosefali için şant takılmasına karar verildi.

Sonuç: Postnöroşirürjik girişimler sonrasında gelişebilecek 
menenjit ve komplikasyonların izlemi tedavi süresini, yaşam ve 
nörolojik sekel oranlarını büyük ölçüde etkileyebileceğinden 
erken tanı ve uzun süreli tedavi büyük önem taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: meningosel operasyonu, sepsis, komplike menenjit

PS463

ASEMPTOMATİK KONJENİTAL SİTOMEGALOVİRÜS 

ENFEKSİYONU

 Özden Turan,  Sibel Kalçın,  Berna Akşahin,  Pınar Bütün,  Kemal Pişmişoğlu
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği,İstanbul

Giriş: Konjenital sitomegalovirüs (CMV) enfeksiyonunda 
intrauterin büyüme geriliği, sarılık, hepatosplenomegali yanı sıra 
nörolojik belirtiler olarak mikrosefali, koryoretinit, zeka geriliği 
ve işitme kaybı görülebilir. Burada, intrauterin gelişme geriliği 
olan ve konjenital CMV enfeksiyonu nedeniyle izlenen olgunun 
takibi ve tedavi yaklaşımı tartışıldı.

Vaka sunumu: Yirmidokuz yaşındaki annenin ilk gebeliğinden 
son adet tarihine göre 38 haftalık, ultrason ölçümlerine göre 33 haf-
talık olan erkek bebek akut fetal distres nedeniyle sezaryenle doğdu. 
Spontan solunumu olmayan bebeğe pozitif basınçlı ventilasyon 
uygulandı ve yenidoğan yoğun bakım ünitemize yatırıldı. Doğum 
ağırlığı 2100 g (<10p), baş çevresi 30.5 cm (<10p), boyu 42cm 
(<10p) olan bebeğin sistem muayenelerinde özellik yoktu. Tam kan 
sayımı ve karaciğer enzimleri normaldi. Serolojik testlerinde CMV 
IgM (+), CMV IgG (+) olan bebekte kanda CMV PCR 1890/
kopya ve idrarda CMV PCR >1000000/kopya saptandı. Bebeğin 
CMV IgG avidite testi yüksek avidite, anne CMV IgM (-) ve CMV 

herhangi bir patolojiye rastlanmadı. Konvülziyonu tekrarlamayan 
hastanın nöbeti midazolama bağlandı.

Tartışma: Konvülziyonların tedavisinde sıklıkla kullanılan 
midazolamın aynı zamanda miyoklonik nöbetlere sebep olabile-
ceğini bu olgumuz ile hatırlatmak istedik.
Anahtar Kelimeler: konvülziyon, midazolam

PS461

SANTRAL DİABETES İNSİPİTUS; OLGU SUNUMU

 Ülker Çelik,  Beyza Özcan,  Ayşen Sumru Kavurt,  Hüsniye Yücel,  Özge Aydemir, 
 Ahmet Yağmur Baş,  Nihal Demirel
Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Kliniği

Santral diabetes insipitus (SDİ), vücutta su dengesinin sağlan-
masında önemli olan antidiüretik hormonun parsiyel yada total 
eksikliği sonucu gelişen bir sendromdur. En sık nedeni idiopatik 
bozukluklardır. Hastalığın herediter formları olduğu gibi, sereb-
ral malformasyonlar, intrakranial kanama, travma, tümör, hipok-
sik-iskemik ensefalopati ve santral sinir sistemi enfeksiyonlarına 
sekonder olarak da gelişebilir. Klasik olarak serum osmolalitesi 300 
mOsm/kg’ın üzerinde olmasına rağmen idrar osmolalitesi 300 
mOsm/kg’ın altında ise diabetes insipitus tanısı kuvvetle muhte-
meldir. Ayırıcı tanıda ozmotik diürez nedenleri, renal konsantras-
yon bozuklukları ve nefrojen diabetes insipitus akla gelmelidir.

Burada, 33 haftalık, 1120 gr ağırlığında doğan, prematürite, 
solunum skıntısı, intrauterin gelişme geriliği tanılarıyla izlenen ve 
intrakranial kanama sonrası SDİ tablosu gelişen bir olgu ile, 38 
haftalık 2780 gr doğan, şizensefali ve septo-optik displazi tanısı 
almış, santral sinir sistemin yapısal bozukluğuna sekonder SDİ 
gelişen bir olgu sunuldu.

Hipernatremik ve poliürik hastalarda, özellikle de eşlik eden 
serebral malformasyon ve intrakranial kanama gibi hastalıklarının 
varlığında sekonder santral diabetes insipitus gelişebileceğini vur-
gulamak amacıyla bu olgular bildirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Hipernatremi, diabetes insipitus, poliüri

PS462

MENİNGOSEL OPERASYONU SONRASI GELİŞEN 

PSEUDOMONAS SEPSİSİ VE KOMPLİKE MENENJİT

 Gökmen Bilgili1,  Ezgi Yangın Ergon2,  Burcu Kara2,  Merve Özyurt2, 
 Gülgün Yılmaz Ovalı3,  Ahmet Şükrü Umur4,  Mehmet Selçuki4

1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yenidoğan Bilim Dalı, Manisa
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Manisa
3Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı
4Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirurji Anabilim Dalı

Giriş: Meningosel operasyonu sonrası sepsis ve komplike 
menenjit az sıklıkta görülmektedir. Bu olgu yenidoğan döne-
minde meningomyelosel ön tanısı ile opere edildikten sonra 
Pseudomonas sepsisi ve komplike menenjit gelişmesi nedeniyle 
sunulmuştur. 

Olgu: İntrauterin dönemde lumbosakral bileşkede L5-S1’ de 
6x6 cm meningomyelosel kesesi saptanan olgunun preoperatif kra-
niyal MR’ı normal, spinal MR’ında L5-S1 seviyesinde nöral eleman-
larda posterior füzyon defekti ve bu lokalizasyonda izlenen geniş 
meningomiyolisel ile uyumlu kese ve düşük yerleşimli konus medü-
laris bulundu. Postnatal 27. gününde opere edildi, yenidoğan yoğun 
bakım ünitemizde izleme alındı. Patolojik incelemede nöronal 
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PS465

YENİDOĞAN SARILIĞI İLE BAŞVURAN KONJENİTAL 

ADRENAL HİPERPLAZİ OLGUSU

 Seniha Kiremitçi1,  Cenk Çelik2,  Türker Borucu2,  Gökmen Bilgili3,  Betül Ersoy1

1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı, Manisa
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Anabilim Dalı
3Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yenidoğan Bilim Dalı

Giriş: Dış genital anomaliler, en sık rastlanan konjenital ano-
malilerdir. Erken tanı alması ve genital anomali ve ona neden olan 
primer hastalığın yönetilmesi, gelecekte oluşacak medikal, psiko-
lojik ve sosyal komplikasyonların önlenmesi açısından önemlidir. 
Bu olgu, daha önceden farkına varılmayan dış genital anomalinin, 
daha sonra önemli bozuklara da yol açabileceğinin bir örneğini 
oluşturması açısından sunuldu.

Olgu: Kliniğimize postnatal ikinci gününde yenidoğan sarılı-
ğı nedeniyle yönlendirilen hasta fizik incelemesinde kuşkulu geni-
tal yapı saptanması üzerine yatırıldı. Genital bakıda labioskrotal 
füzyon, 1.6x0.8 cm klitoris benzeri fallus yapısı ve fallus tabanında 
tek ürogenital açıklık saptandı. Gonadlar ele gelmiyordu. Genital 
bölgede ve areolada hiperpigmentasyon görüldü. Pelvik ultraso-
nografide mülleryen yapılar izlendi. Başvuruda dehidratasyon 
bulgusu ve elektrolit dengesizliği olmayan hastanın hormonal 
değerlendirmesinde 17-OH progesteron: 178 ng/mL, andros-
tenedion: >10 ng/mL ve ACTH: 214 pg/mL saptandı. 46,XX 
karyotipe sahip olduğu anlaşılan hastanın postnatal 7. gününde 
hiponatremi ve hiperkalemi şeklinde elektrolit bozukluğu da 
gelişmesi sonrasında 21 hidroksilaz eksikliğinin tuz kaybetti-
ren tipi ön tanısıyla hidrokortizon ve fludrokortizon tedavileri 
başlandı.

Sonuç: Tüm yenidoğanların, öncelikle doğar doğmaz genital 
muayenesi dikkatle yapılmalıdır. Konjenital adrenal hiperplazili 
bebeklerde, metabolik ve elektrolit dengesizlikleri doğumdan 
sonra hemen görülmeyebilir. Bu nedenle, dış genital anomalisi 
olan yenidoğan bebek hem altında yatan nedenin saptanma-
sı hem de çıkabilecek medikal sorunlar açısından yatırılarak 
incelenmelidir.
Anahtar Kelimeler: genital muayene, kuşkulu genital yapı, konjenital adrenal 
hiperplazi

PS466

SUBKLİNİK KONJENİTAL TOKSOPLAZMOZİS: OLGU 

SUNUMU

 Şebnem Kader1,  Yakup Aslan1,  Mehmet Sarıaydın1,  Mehmet Mutlu1, 
 Gamze Çifcibaşı2

1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp fakültesi, Neonatoloji Bilim Dalı, Trabzon
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp fakültesi, Pediatri Anabilim Dalı, Trabzon

Giriş: Konjenital Toksoplazmozis (KT), intrauterin enfeksi-
yon yapabilen bir hücre içi parazitik protozoon olan Toksoplasma 
gondii’nin neden olduğu bir hastalıktır. Klinikte en sık görü-
len formu olan subklinik enfeksiyonun tanısı atlanabilmektedir. 
Burada subklinik KT enfeksiyonlu bir yenidoğan vakası sunuldu. 

Olgu: 29 yaşında G2, P2 anneden, 39 haftalık gebeliği taki-
ben, sezaryen ile doğan ve ilk trimesterde annesinde toksoplazma 
enfeksiyonu geçirme öyküsü olan yenidoğan bebek tetkik ve teda-
vi amacıyla yatırıldı. 

IgG (+) idi. Göz muayenesinde koryoretinit saptanmadı. Beyin sapı 
işitsel uyarılmış potansiyelleri (BERA), transfontanel ultrason ve 
beyin tomografi incelemeleri normaldi. Organ tutulumu olmayan 
bebeğe antiviral tedavi başlanmadı. Yenidoğan takip polikliniğine 
gelmesi planlanarak 20 günlükken taburcu edildi.

Yorum: Intrauterin CMV ile enfekte olan bebekler genel-
likle doğumda bulgu vermezler. Asemptomatik bebekler tedavi 
edilmezken, ileride ortaya çıkabilecek sensorinöral işitme kaybı 
ve mental gelişim açısından yakın takipleri önemlidir. Organ 
tutulumu olan semptomatik bebeklerde ise virüsün çoğalması-
nı önlemek için antiviral tedavi başlanabilir. Konjenital CMV 
enfeksiyonunun tek bulgusunun gelişme geriliği olabileceğini 
vurgulamak istedik.
Anahtar Kelimeler: Konjenital CMV enfeksiyonu

PS464

RİZOMELİK KONDRODİSPLAZİ PUNKTATA: BİR VAKA 

TAKDİMİ

 Pınar Zengin Akkuş,  Şahin Takcı,  Eda Utine,  Murat Yurdakök
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalı, Ankara

Rizomelik kondrodisplazi punktata (RKP) seyrek görülen ve 
otozomal resesif kalıtılan bir peroksizomal biyogenez bozuklu-
ğudur. Bu yazıda, çıkık alın, burun kökü basıklığı gibi dismorfik 
bulgular, bilateral katarakt, belirgin alt ve üst proksimal ekstremite 
kısalığı, kol ve bacaklarda hareket kısıtlılığı nedeniyle başvuran bir 
vaka sunulmuştur. Radyolojik incelemesinde ekstremitelerde punk-
tat kalsifikasyonlar ve vertebralarda koronal klefler saptanan hastaya 
tipik klinik ve radyolojik bulguları ile rizomelik kondrodisplazi 
punktata tanısı konulmuştur. Hastalık kötü prognozludur ve hasta-
ların büyük çoğunluğu yenidoğan döneminde, geri kalanı ise çocuk-
luk döneminde kaybedilir. Hastalığın kesin bir tedavisi olmamakla 
birlikte izleminde koruyucu yaklaşımlar ve destek tedavileri gerekir.

Hastalığın seyrek görülmesi nedeniyle on iki günlükken 
kliniğimize başvuran ve RKP tanısı alan bir yenidoğan takdim 
edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Rizomelik kondrodisplazi punktata, yenidoğan

Şekil 1. Bilateral proksimal ekstremitelerde belirgin derecede kısalık ve burun 
kökü basıklığı, burun ucunda kalkıklık, geniş alın ve alında çıkıklık dikkati 
çekmektedir.
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Şekil 1. Her 2 alt ekstremitede hemorajik büllöz lezyonlar

PS468

PERİNATAL SUÇİÇEĞİ (VARİSELLA ZOSTER VİRÜS) 

ENFEKSİYONU

 Ali Annagür1,  Ayhan Taştekin2,  Pervin Günaslan1,  Oğuzhan Demirel1, 
 Ahmet Hakan Dikener1

1Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya
2Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

Giriş: Suçiçeği, dünyada yaygın olarak bulunan bir insan alfa 
herpes virus olan varisella zoster virusunun neden olduğu enfeksi-
yondur. Kaşıntılı veziküllü lezyonlar ve ateş hastalığın klasik klini-
ğini oluşturmaktadır. Anne suçiçeğini doğumdan 5 gün önce veya 
doğumdan 2 gün sonraki dönemde geçirirse (perinatal suçiçeği) 
yenidoğanda ciddi hatta ölümcül hastalığa neden olabilir. 

Olgu: Yedi günlük kız bebek vücudunda döküntü ve emmeme 
şikayeti ile hastanemiz çocuk acil polikliniğine getirildi. Hastanın 
öyküsünde; döküntülerinin doğumun üçüncü gününde gövde-
sinde kızarıklık şeklinde başladığı ve bir gün sonrasında sulu hale 
geldiği, izleyen günlerde döküntülerin yüzüne, kol ve bacaklarına 
yayıldığı belirtiliyor. Aile son bir gündür de emmesinin azalması 
nedeniyle hastaneye başvurduklarını belirtiliyor. Özgeçmişinde; 
27 yaşındaki annenin ikinci gebeliğinden yaşayan ikinci bebek 
olarak 38 haftalık iken mükerrer sezaryan nedeniyle sezaryan 
ile 2440 gr (%10-25p) olarak doğduğu, soygeçmişinde; annenin 
doğumdan 4 gün önce vücudunda çıkan benzer döküntüler ile 
doktora başvurduğu ve suçiçeği tanısı aldığı öğrenildi. 

Fizik muayenede; vücut ısısı 37.6oC, vücut ağırlığı 2520gr 
(%10-25p), boy 46cm (%10-25p), baş çevresi 33cm (%25-50p) 
idi. Gövdede daha yoğun olan, yüzünde ve ekstremitelerde papüler 
ve veziküler karakterde lezyonlar mevcuttu (Şekil). Diğer sistem 
muayenelerinde özellik yoktu. Laboratuar incelemesinde; lökosit 
4240/mm3, hemoglobin 15.9 gr/dl, hematokrit %45.9, trombosit 
188.000/mm3, SGOT 40 IU/L, SGPT 18 IU/L, total bilirubin 
13.1 mg/dl, direkt bilirubin 0.4 mg/dl, albumin 3.2 gr/dl, sodyum 
137 mEq/L, potasyum 4.6 mEq/L, kreatinin 0.3 mg/dl, üre 19.9 
mg/dl, C-reaktif protein 2.97 mg/dl (N:0-5mg/dl) idi. 

Mevcut öykü ve fizik muayene bulguları ile hastaya perinatal 
suçiçeği tanısı konularak diğer hastalardan izole olacak şekilde 
yenidoğan servisine yatırıldı. Asiklovir 30mg/kg/gün dozunda 7 
gün uygulandı. Tedavi sonrası genel durumu iyi olan hasta şifa ile 
taburcu edildi.

Fizik incelemesinde vücut ağırlığı 3500gr (50-90p), boyu 52 
cm (50-90p) ve baş çevresi 36.5 cm (50-90p) olarak ölçülen hasta-
nın sistemik muayenesi normal olarak değerlendirildi. 

Beyin omurilik sıvısı incelemesi normal olan hastanın direkt 
kafa grafisinde ve kranial tomografisinde kalsifikasyon ve hidro-
sefali saptanmadı. Serolojik incelemelerde; Anti-Toksoplazma Ig 
G annede 14 IU/ml, bebekte27.1 IU/ml (Referans Aralık<1.6) 
olarak ölçüldü. Toksoplazma PCR testi ise pozitif idi. Hasta 
subklinik toksoplazma enfeksiyonu olarak kabul edilerek tedavisi 
başlandı. 

Yorum: Konjenital toksoplazma enfeksiyonlarının çoğun-
luğu subklinik seyir göstermektedir. Yenidoğan döneminde silik 
bulgular gösterse de klinik bulgusu olmasa da ileri yaşlarda sekel 
geliştirebilir. Bu nedenle klinik veya laboratuar şüphesi olan vaka-
ların titizlikle değerlendirilmesi gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Toksoplazmozis, yenidoğan

PS467

YENİDOĞANDA KONJENİTAL EPİDERMOLİZİS 

BÜLLOZA OLGUSU

 Sevil Öztürk1,  Olcay Işık1,  Evrim Çeliker1,  Aysun Şikar Aktürk2,  Ayla Günlemez1

1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Anabilimdalı Neanatoloji Bilim Dalı
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı

Amaç: Konjenital epidermolizis bülloza (KEB) yenidoğan 
döneminde, özellikle travmaya maruziyet sonucu deri ve muköz 
membranlarda ortaya çıkan yaygın, büllerle karakterize genetik 
bir hastalıktır. Yenidoğan döneminde KEB tanısı alan olgumuz 
bakım önerilerini vurgulamak amacıyla sunulmuştur. 

Olgu: 20 yaşında akraba evliliği olmayan anneden, zamanında 
2800gr olarak, vajinal yolla doğan hasta bacaklarında kızarıklık 
ve soyulmalar nedeniyle postnatal birinci gün hastanemize sevk 
edildi. Yapılan fizik muayenesinde göbek çevresinde, her iki alt 
ekstremite ve ayakta, her iki üst ekstremitede hemorajik ve büllöz 
lezyonlar saptandı.Sol 2.ve 3.parmak uçlarında nekroze alanlar, 
ağız içinde hemorajik büllöz lezyonlar saptandı. Biyopsisisinde 
epidermiste supepidermal ayrışma, korneal tabakada fibrin biriki-
mi ve dermiste yaygın eozinofiller izlendi.Bulgular epidermolizis 
bülloza ile uyumlu idi.Tam oral anne sütü ile beslenerek, elektrolit 
kontrolü sağlandı. Hasta anneli odada küvözde izlenerek, aileye 
yara bakımı ve beslenme eğitimi verildi ve taburcu edildi. 6.ay 
poliklinik kontrolünde, anne sütü ile beslenen, büyüme gelişmesi 
iyi olan ve enfeksiyon geçirmeyen hasta dermatoloji bölümü ile 
birlikte izlenmektedir. 

Sonuç: Bu hastaların izleminde en önemli adımlar travmadan 
kaçınmak, ikincil oluşan enfeksiyonları önlemek, yara iyileştir-
mesini arttırmak ve nutrisynel destek sağlamaktır. İlk günlerde 
beslenme ve elektrolit dengesinin denetimi yapılmalıdır. Anne 
sütünün desteklenmesi, aileye yara bakımı ve enfeksiyon kontrolü 
için eğitim verilmesi son derece önemlidir. Aile öyküsü olanlarda 
özellikle akraba evlililikleri ile ilgili genetik danışmanlık verilebilir.
Anahtar Kelimeler: epidermolizis bulloza, konjenital
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PS470

KONJENİTAL PARİETAL KEMİK DEPRESYONU: GÖĞÜS 

POMPASI HER ZAMAN ETKİLİ Mİ?

 Özlem Köken,  Fatma Çakmak Çelik,  Hasibe Canan Aygün
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Anabilim Dalı, Samsun

Yenidoğan kafatası kemiklerinde doğumda izlenen depres-
yonlar, insidansı 1/10,000 olarak bildirilen, etyolojinin net olarak 
ortaya konamadığı çok nadir görülen bir durumdur. Burada 
doğumsal kafatası depresyonu izlenen bir vakada konservatif izle-
min önemi vurgulanmak istemiştir.
Anahtar Kelimeler: konjenital parietal kemik depresyonu, göğüs pompası

Şekil 1. göğüs pompası ile depresyonun düzeltilmesi

PS471

YENİDOĞAN BİR OLGUDA NATAL DİŞ

 Mustafa Aydın1,  Nilay Hakan2,  Ayşegül Zenciroğlu3

1Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Ünitesi
2Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Ünitesi
3Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 

Yenidoğan Kliniği

Amaç: Doğumda bebeğin ağzında görülen dişlere natal diş, 
doğumdan sonra 30 gün içerisinde ağızda görülen dişlere ise 
neonatal diş adı verilmektedir. Genellikle benign bir problemdir. 
Nadir görülmesine rağmen natal dişler sublingual ülserasyona, 
aspirasyona ve emme sırasında annenin göğsünde laserasyona 
neden olması bakımından önemlidir. Burada natal diş belirlenen 
yenidoğan bir bebek sunulmuştur.

Vaka: 25 yaşındaki annenin ilk gebeliğinden 38. gebelik 
haftasında 3200 gr ağırlığında sezaryenle doğan kız bebeğin 
doğumdan hemen sonra yapılan oral muayenesinde alt çenede iki 
adet tane orta kesici diş saptandı (Şekil 1). Gingiva üzerinde ve 
dilde erupsiyon mevcuttu. Diş gingiva üzerinde asılı ve oldukça 
hareketliydi. Ayrıca emme sırasında hem anne memesini hem de 
bebeğin dilini rahatsız ettiği saptandı. Olası aspirasyon ve yutma 
riski nedeniyle hematolojik tetkiklerin ardından diş aseptik koşul-
larda çıkartıldı. Çıkartılan dişin kökü yoktu.

Yorum: Natal ve neonatal dişlerin %90’ndan fazlasını prema-
tür olarak dışarı çıkmış primer diş, %10’ndan azını ise fazlalık diş-
ler oluşturur. Natal dişler emmeye engel olmuyor ve asemptomatik 

Sonuç: Yazımızda, bu olgu sunumu ile yenidoğan dönemde 
suçiçeğinin klinik özelliklerini ve tedavisi vurgulanmak istenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Perinatal Suçiçeği

PS469

NADİR BİR OLGU: ARNOLD-CHİARİ TİP III’E EŞLİK 

EDEN LUMBOSAKRAL MENİNGOMİYELOSEL

 Nihat Demir1,  Samet Gökalp2,  Erdal Peker1,  Oğuz Tuncer1

1Yüzüncüyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan 

Bilim Dalı, Van
2Yüzüncüyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin çerrahisi Anabilim Dalı, Van

Giriş: Arnold-Chiari Malformasyonu tip III oldukça nadir 
rastlanan bir durum olup, art beynin (beyin sapı, serebellum) alt 
oksipital veya üst servikal bölgeden ensefalosel kesesinin içine 
doğru herniasyonu ile karakterizedir. Vakadan vakaya farklılık 
göstermekle birlikte genellikle, gelişme geriliği, epilepsi, hipotoni-
site ve/veya spasite, alt ve/veya üst motor nöron defisitleri ve alt 
kranial sinir disfonksiyonları görülür. Erken dönem mortalitesi 
oldukça yüksek olup, yaşamını sürdürenlerde ise ciddi nörolojik 
sekeller ortaya çıkabilir.

Olgu: 26 yaşındaki annenin 4. gebeliğinden yaşayan 4. canlı 
kız bebek olarak, miadında normal spontan vajinal yol ile 3100 
gram doğdu. Prenatal izleminde meningomyelosel ve ensefalosel 
tanılı olduğundan yenidoğan ünitesine yatırılarak izleme alındı. 
Sağlıklı olan annenin gebeliği suresince herhangi bir teratojene 
maruziyet öyküsü bulunmamaktaydı. Gebeliğin ilk iki ayında 
folik asit ve demir takviyesi yapılmıştı. Fizik muayenesinde; lum-
bosakral 9 x 5.5 cm ebadında meniningomiyelosel yarası ve oksi-
pital bölgede 2.5 x 3 cm ölçülerinde üzeri ince bir deri tabakasıyla 
kaplı ensefalosel kesesi izlendi. Kranial tomografide hidrosefali ve 
ensefalosel tesbit edildi (Şekil 1). Postnatal bakılan anne folik asit 
düzeyi normal, B12 vitamin düzeyi <150 ng/dl saptandı. Hasta 
opere edildi, postop parapleji gelişti. Vakanın yenidoğan ünitesin-
de takibi devam edilmektedir.

Sonuç: Nadir görülmesi ve kötü prognozlu olmasına karşın, 
bazen iyi prognozlu olabilceğinin yanında kese içine herniye olan 
beyin dokusunun prognozda primer rol oynadığını vurgulamak 
istedik.
Anahtar Kelimeler: Ensefalosel, hidrosefasli, meningomiyelosel

Şekil 1. Ensefaloselin preop ve beyin tomografisi görüntüsü
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edildi. Operasyona alınan hastada duodenum 1. kısmında per-
forasyon saptandı, perfore olan kısım sütüre edilerek kapatıldı. 
Takiplerinde hiperglisemi ve ara ara hipoglisemi atakları olan olan 
hastaya insülin infüzyonu uygulandı. Takiplerinde hepatomegali 
gelişmesi, KCFT bozukluğunun devam etmesi ve direkt hiperbili-
rubinemi (11,63mg/dl) gelişmesi nedeniyle batın USG tekrarlan-
dı ve safra yolları normal olarak değerlendirildi. MR kolanjiografi 
de safra yolları normal, ancak T2 ağırlıklı sekanslarda karaciğerde 
ve iliak kanatlarda lüsensi artışı saptanması nedeniyle NH ola-
bileceği düşünüldü. Neonatal hemokromatozise yönelik yapılan 
tetkiklerinde Transferrin; 101 mg/dl(130-275), Serum Demiri; 
96 ug/dl(65-75), SDBK; 41 ug/dl(110-70), Transferrin saturas-
yonu;(%); 480 (20-50), Alfa- feto protein; 289 ng/ml (0-100) idi. 
Hastanın karaciğer biopsisi (Şekil 1) NH ile uyumlu olarak rapor 
edildi. Hastaya antioksidan ve demir şelasyon tedavisi başlandı. 
Tedavi ile klinik ve laboratuvar bulgularında belirgin gerileme 
gözlendi.

Tartışma: Ağır NH’nin prognozu genellikle kötüdür. Şiddetli 
etkilenmiş bebeklerde beklenen ortalama yaşam süresi birkaç haf-
tadır. Günümüzde uygulanan tıbbi tedavilerin başarı şansı genel 
olarak düşüktür. Antioksidan ile kombine edilen demir şelatör 
tedavisi NH tedavisinde sıklıkla kullanılmaktadır. Medikal teda-
vinin erken dönemde başlanması bazı hastalarda başarı sağlarken 
bazı hastalarda da transplantasyona hazırlık döneminde stabilizas-
yonu sağlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Hemokromatozis, yenidoğan

Karaciğer biyopsisi

Şekil 1. Karaciğerde demir birikimi

PS473

SPLENOMEGALİ-TROMBOS İTOPENİ: KONJENİTAL 

CMV ENFEKSİYONU

 Mustafa Ali Akın1,  Bilin Çetinkaya Çakmak2,  Hümeyra Aslaner3

1Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi,Pediatri Anabilim Dalı Yenidoğan Ünitesi,Kayseri
2Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi,Pediatri AnaBilim Dalı 

Yenidoğan Ünitesi,Adana
3Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi,Pediatri Anabilim Dalı,Kayseri

Giriş: CMV insanlarda görülen en yaygın konjenital viral 
enfeksiyondur.Trombositopeni,hepatosplenomegali Konjenital 
CMV enfeksiyonunda görülebilen bulgulardandır

ise herhangi bir girişim gerektirmez. Diş kötü implante olmuş, 
aşırı derecede hareketli ve fazlalık diş ise yutma ve aspirasyon riski 
nedeniyle çıkartılması gerekir.
Anahtar Kelimeler: Natal diş, yenidoğan

Şekil 1. Hastada alt çenede iki adet orta kesici diş görülmektedir.

PS472

OLGU SUNUMU: NEONATAL HEMOKROMATOZİS VE 

İNTESTİNAL PERFORASYON BİRLİKTELİĞİ

 Zeynel Gökmen,  Ramazan Öztürk,  Saltuk Buğra Böke,  Tamer Sekmenli, 
 Yaşar Ünlü,  Murat Serhat Aygün
Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Giriş-Amaç: Neonatal Hemokromatozis (NH) yenidoğan 
döneminde ortaya çıkan fulminan karaciğer yetmezliğinin en 
yaygın nedenleri arasındadır. Karaciğer ve diğer dokularda anor-
mal demir birikiminden dolayı “neonatal demir depo hastalığı” 
ve doğumdan önce başlaması nedeniyle de “konjenital hemok-
romatozis” olarak adlandırılmaktadır. NH’da alloimmun hedef 
hepatosit yüzey antijenidir ve sensitize olmuş anneden fetüse 
transplasental geçen maternal-IgG, fetal dolaşımda anti-fetal 
karaciğer IgG olarak hareket ederek karaciğere bağlanmakta ve 
fetal karaciğerin immun hasarına neden olmaktadır. Olgumuz, 
daha önce literatürde bildirilmemiş olan intestinal perforasyon ve 
neonatal hemokromatozis birlikteliği nedeni ile sunuldu.

Olgu: 28 yaşında annenin 3. gebeliğinden 3. yaşayan olarak 
C/S ile 41 haftalık 1800 gr doğan bebek, IUGR olması ve pre-
natal USG’de barsak ansları arasında sıvı ve perikardiyal effüzyon 
saptanması nedeniyle yenidoğan yoğun bakıma yatırıldı. Fizik 
muayenesinde: Genel durum orta-iyi, vital bulbuları stabil, baş 
çevresi:33 cm ( %10), ağırlığı:1800 gr 

(<%10), hepatosplenomegalisi yoktu ve diğer sistem muaye-
neleri doğaldı. Prenatal özelliklerine yönelik yapılan USG de; bar-
sak ansları arasında sıvı saptanmadı. Ekokardiyografik incelemede 
minimal perikardiyal effüzyon görüldü. Yaşamının 4. günün-
de batın distansiyonu gelişmesi nedeniyle çekilen ADBG’sinde 
perforasyon saptanması nedeniyle çocuk cerrahisi ile konsülte 
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Olgu: 32 hafta prematür,sezeryan ile doğan olgu solunum 
sıkıntısı nedeniyle takibe alındı.Fizik muayenesinde lenomegali 
saptanan hastanın yapılan tetkiklerinde inatçı trombositopeni 
devam etti.kranial USGde periventriküler mikrokalsifikasyon sap-
tandı. TORCH panelinde Anti CMV IgM (+) saptandı. Annede 
anti CMV IgG (+) idi. CMV PCR pozitif idi. Semptomatik 
CMV enfeksiyonu nedeniyle parenteral gunsiklovir 6 hafta veril-
di. Tedavinin birinci haftasından itibaren platelet sayısı tedricen 
artarak normal düzeylere ulaştı, splenomegali geriledi. BERA 
testinde işitme kaybı saptanmadı. 

Sonuç: Konjenital CMV enfeksiyonun splenomegali- trom-
bositopeni ile prezente olabileceği de bilinmelidir ve halen kulla-
nılan gansiklovir tedavisi ile hematolojik semptomlar düzeltilebilir
Anahtar Kelimeler: Konjenital, sitomegalovirüs, trombositopeni, gansiklovir

PS474

ERKEN TARAMA TESTLERİ İLE METİLMALONİK 

ASİDEMİ TANISI ALAN BİR YENİDOĞAN OLGUSU

 Yusuf Kale,  Dilek Ulubaş Işık,  Beyza Özcan,  Özge Aydemir,  Ahmet Yağmur Baş, 
 Nihal Demirel
Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Kliniği

Metilmalonik asidemi (MMA), metilmalonik asitin plazmada 
birikimi ve idrardan atılımının artmasıyla sonuçlanan kalıtsal 
metabolik bir hastalıktır. Belirtilerin baslangıcı yenidoğan döne-
minden erişkin dönemine kadar olabilmektedir. Sıklıkla akut ve 
ölümcül olup, bazen daha büyük çocuklarda kronik şekilde görü-
lebilir. Türkiye’deki sıklığı tam olarak bilinmemektedir. Akraba 
evliliği ve yenidoğan döneminde kardeş ölüm öyküsü olan has-
talarda, klinik bulgu ve semptomlar henüz ortaya çıkmamış olsa 
bile erken dönemde metabolik tarama tetkikleri istenmelidir. Bu 
yazıda, semptomatik olmayan, erken tarama testleri ile postnatal 4. 
günde MMA tanısı alan ve tedavisi başlanan bir yenidoğan olgusu 
sunulmuştur.

Ülkemizde akraba evliliklerinin yaygın olması nedeniyle aile-
de benzer hastalık ve / veya kardeş ölüm öyküsü varlığında meta-
bolik tarama tetkikleri acil olarak istenmelidir.
Anahtar Kelimeler: metilmalonik asidemi, yenidoğan, tarama testleri
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