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Sunumda kullanılan kısaltmalar

 PDA: patent duktus arteriyozuz

 İKK: intrakraniyal kanama 

 BPD: bronkopulmoner displazi, kronik akciğer 
hastalığı

 RDS: Respiratuvar distres sendromu 

 NEC veya NEK: Nekrotizan enterokolit

 ROP: Prematüre Retinopatisi (Retinopathy of 

Prematurity )
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KORUNMA

1. Prematüritenin Engellenmesi 

2. Konjenital malformasyonların anne karnında tanısı 

(Konj. Diyafragma Hernisi)

3. Prematüre Bebeğin Sevki 

 En iyi sevk anne karnındadır

4. Hastalıkların olmadan veya erken evreden tanısı 

(ROP, Intestinal Obstruksiyon)

5. Koruyucu tedavilerin atlanmaması 

(RSV Ig, Kaza stratejisi)
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En iyi sevk anne karnındadır

 Transport tek başına mortaliteyi %33, 

 nörolojik etkilenim ihtimalini %70 oranında arttırır,

 özellikle 32 hafta altı prematüre ve 34 hafta altı IUGR

veya ikiz-üçüz bebeklerin yenidoğan yoğun bakım 

ünitesi olan bir merkezde doğum yaptırılması hayati 

önem taşır
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Tanımlar doğum ağırlığına göre

LBW: low birth weight
VLBW:very low birth weight
ELBW: extremely low birth weight



Term

Post-Term

En az risk

Pre-Term

Erken 
Term

39-41w

42w

37 w

41w39 w

22 w

35 w

Geç 
Preterm

Geç 
Term

Tanımlar gestasyonel hf göre



 Preterm: <37 0/7 hafta

 Geç preterm-geç prematüre (late preterm): 34 0/7 ile 36 6/7

haftalar arası

 Term 37 0/7 ile 41 6/7 hafftalar arası 

 Erken term (early term): 37 0/7- 38 6/7 haftalar arası

 Tam term (full term): 39 0/7 – 40 6/7 haftalar arası

 Geç term (late term): 41 0/7 – 41 6/7 haftalar arası

 Post Term ≥ 42 0/7 hafta

Tanımlar gestasyonel hf göre



ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERİN 

ERKEN SORUNLARI



 Her yıl tüm dünyada 4 milyon yenidoğan ölüyor

 Her gün 36 jumbo jet

 TC’de Neonatal BÖH: 17/1000 (22. sıra)

Ölüm en sık bebekleri buluyor…
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Dünyada 5 Yaş Altı ve Yenidoğan Bebek Ölümlerinin Nedenleri

5 Yaş Altı 

Yenidoğan 



Ülkemizde Yenidoğan Bebek Ölümlerinin Nedenleri

32

29

24

10

5

Asfiksi / Doğum Travması

Prematürite

Enfeksiyon



 Düşük doğum ağırlıklı bebekler, tüm doğumların % 15’i

 Prematürite, neonatal ölümlerin ~ % 70-80

 Prematürite, hem neonatal hem de bebek ölümlerinin 1. 

nedeni

 1 yas altında mortalitenin yanı sıra önemli bir morbidite nedeni

Gelişmiş Ülkelerde durum nasıl ?



YAŞAM SINIRI

• 23 hafta- 500 gr→ 22 w ve 400 gr (surfaktan, 

antenatal steroidler)



22 haftalık doğan bir bebek.

Yaşayan en küçük prematürelerden. 



Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Bebeklerde 

Sağkalım

 Son 30 yılda perinatal tıptaki bilimsel ve teknolojik gelişmeler 

çok düşük doğum ağırlıklı (ÇDDA) bebeklerin sağkalım 

oranını dramatik olarak arttırmıştır.

 Eş zamanlı olarak yardımcı üreme teknolojisindeki gelişmeler 

çoğul gebeliklerin ve prematüre doğumların sayısını 

arttırmıştır.

 Neonatoloji = Prematüroloji !!   
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Çok düşük doğum ağırlıklı bebekler için yenidoğan yoğun bakımının 
esas amacı, prematürelik ile ilişkili kalıcı sorunlar ve sakatlıklar 

olmadan sağkalımı arttırmaktır !



Prematüre Bebeğin Sorunları

Anatomik ve fonksiyonel immatürite 

nedeni ile;

 Neonatal (erken) sorunlar

 Geç sorunlar

 Her ikisinde de GY azaldıkça risk 

 Erken sorunlar, geç sorunları arttırıyor



S: Sugar and Safe Care

T: Terperature

A: Airway

B: Blood Pressure

L: Lab Works

E: Emotional Support



Erken dönem sorunları

 Hipotermi

 Hipoglisemi

 Aşırı sıvı kaybı (insensible kayıp fazlalığı) Dikkat fazla sıvı 

verecek olursanız PDA, IKK, BPD ihtimali artar. 

 RDS , TTN, Konjenital Pnömoni, Pnömotoraks

 PDA, çoğunlukla 3-5. günler arası 

 İntrakraniyal kanama, çoğunlukla ilk hafta içerisinde, 
sonraki dönemlerde enfeksiyon, PDA, NEC ile ilişkili 

 Hipokalsemi

 Sarılık 
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Termoregülasyon (Bebekler Titreyemez)

 Vücut yüzeyi/VA oranları fazla

 Kahverengi yağ dokuları az 

(mitekondriden zengin)

 Glikojen depoları az 

doğumdan sonra 

hızla hipotermiye

girerler



 Hipotermide vazokonstriksiyon, 
dokularda anaerobik solunum

 Hipotermi → hipoglisemi, apne, 
metabolik asidoza neden olur

hipotermi, mortaliteyi 

 Hipertermi → taşipne, taşikardi 
ve irritabiliteye neden olur.

Isı kontrolü yaşamsaldır

Termoregülasyon



Termoregülasyon

Nötral termal ortam

➢ Doğumdan hemen sonra 

kurulanmalı

➢ Anne göğsünde, İnkübatör ya da 

radiant ısıtıcıda tutulmalıdır.

➢ Doğumhaneden YDYB’a transportu 

sırasında trasnport küvöz kullanılmalı.



 Maternal glukoz kesiliyor

 Glikojen depoları yetersiz

 Stres var

 Bebek Kendi insülinini kendi üretir

Hipoglisemi

Hipoglisemi



Hipoglisemi

 Hipoglisemi bulguları  (konvülzyon,jitteriness, letarji, 

apne, beslenme bozukluğu) 

 Bulgu olmasa da KŞ bakılmalı (1.saatten itibaren)



Prematürenin Erken Dönem Sorunları

➢ Metabolik bozukluklar

• Hipoglisemi- hiperglisemi

• Hipokalsemi

• Aşırı sıvı kaybı-hipernatremi



Solunum sıkıntısı 

 RDS

 TTN

 Konjenital Pnömoni

 Pnömotoraks

 Dikkat: Mekonyum aspirasyonu sendromu daha çok 

term ve post term bebeğin sorunudur. 
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 Alveol sayısı yaşamın 12-18. ayında erişkin yaşa (300 

milyon) erişir.
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Respiratuvar Distres Sendromu

 Takipne, inlemeli solunum, siyanoz, 
retraksiyonlar

 Respiratuar ve metabolik asidoz

 Kardiyovasküler instabilite

 Bozulmuş gaz değişimi

 Hipoksi- hiperkarbi

 Grafide yaygın atelektazi

 < 28 hf’da % 60

 En önemli morbidite ve mortalite 
nedeni







 Akciğerler ventile edildikçe 

pulmoner vasküler rezistans 

 PDA’dan soldan sağa şant

 Sistemik dolaşım bozuluyor

 Pulmoner kan akımı artıyor

Patent Duktus Arteriosus





 Sistemik dolaşımın azalması ile 

renal perfüzyon bozukluğu

 Akut böbrek yetmezliği

 Mezenterik kan akımında 

azalma

Patent Duktus Arteriosus



Patent Duktus Arteriosus

 Pulmoner kan akımında artış

 Pulmoner ödem

 Kan gazlarında bozulma

 Ventilatör parametrelerinde artış

 Pulmoner kanama



 Sıkı bir kontrol yapılmalı (günde 2 kez tartılmalı)

 Termlere göre ekstrasellüler sıvı daha fazla (vücut ağırlıklarının 

daha fazlası su)

• Aşırı insensible sıvı kaybı

• Hipernatremi

 İlk günlerde %10-20 kilo kaybı olabilir

 Fazla sıvı PDA, IKK, BPD

Sıvı-elektrolit dengesi



Sıvı-elektrolit dengesi

 Böbrek fonksiyonları bozuk

 GFR 

 HCO3 absorpsiyonu az

 K+ sekresyonu az

 İdrarı konsantre etmeleri sınırlı

 Tubullerden Cre reabsorbe ederler, ilk 48 saatte serum Cre yükselir. 

Cre özellikle ELBW de ilk günlerde böbrek fonksiyonlarını yansıtmaz.



➢ Ciltten sıvı kaybı çok fazla 

➢ Böbrekler immatürdür. Glomerül ve nefronlar terme kadar 

gelişmeye devam eder.

➢ 37.haftadan önce glomerüler filtrasyon hızı ve tübüler fonksiyonlar 

azalmıştır.

➢ Osmotik diürez sınırlıdır.

➢ Üre klerensi, Cl, K, P düşüktür.

➢ Enfeksiyon, kusma, diarede hızla asidoz veya alkaloz gelişir.



 RDS ve PDA gelişmiş

 Bu dönemde Pntx ±

 Solunum düzensizlikleri, apne, hipotoni, konvülziyon



Prematürenin Neonatal Sorunları

İntrakraniyal Kanama

 Beyindeki kanama, periventriküler subependimal

germinal matriksten başlar

 Ventriküllere yayılabilir

 Hem insidansı, hem şiddeti, gebelik yaşı ile ters orantılı 

( < 32 hf, < 1500 g)



Hipoksi

İskemi

Hızlı sıvı değişiklikleri

Pntx

Serebral vasküler 

otoregülasyonu bozar
IVK

İntrakraniyal Kanama



İntrakraniyal Kanama

 Sıklıkla ilk 72 saatte (özellikle ilk 24 saatte) oluyor

 3. ve 7. günlerde ve sonrasında haftalık USG yapılmalı

 Antenatal CS ler, İVK’yı azaltıyor

 Prognoz şiddeti ile ilişkili

 Grade I-IINormal

 Grade III % 40 kognitif bozukluk

 Grade IV% 90 major sekel



Nöbet





Sarılık

 Karaciğerde konjugasyon yetersiz

 Serum albumin düzeyi düşük

 İndirekt hiperbilirubinemi riski ↑

 Kern ikterus riski ↑



Büyüme gelişme geriliği-

malnütrisyon

Ehrenkranz, Pediatrics, 1999





Total Parenteral Nutrisyon

 Komplikasyonları

 Hiperglisemi, hipoglisemi

 Azotemi

 Elektrolit dengesizlikleri

 Hiperkolesterolemi

 Kolestaz (Tedavi/profilaksi: omega yağları)

 Hepatik disfonksiyon

 Santral kateterizasyon ve komplikasyonları

 Malpozisyon, perforasyon

 Sepsis ( % 0- 29)

 Tromboz



Kateterizasyon

http://www.radswiki.net/main/images/3/35/Umbilical-catheters-001.jpg


Enteral Beslenme

 Barsakta atrofi

 Enteral beslenme intoleransı

 Emme yetersiz

 Aspirasyon riski ↑

 O/G sonda ile

 Minimal enteral beslenme

 Probiyotik, prebiyotik



 Kusma, abdominal

distansiyon, kanlı gaita

 Genel durumda bozulma

 Apne, bradikardi

 Hipotansiyon, şok

 Metabolik asidoz

 DIC

Nekrotizan Enterokolit
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 Barsaklarda iskemi ve perforasyon

 En önemli risk faktörü prematürite

 < 1500 gr. % 5-10

 Mortalite> %30

Nekrotizan Enterokolit



Nekrotizan Enterokolit

 Semptomlar:

Apne, bradikardi, abdominal distansiyon

 Sıklıkla 2-3 haftalarda, bebeğin tam enteral beslenmeye 

geçeceği sıralarda oluyor



İntestinal Perforasyon

 Barsak rezeksiyonu 

 Kısa barsak sendromu



Yetersiz immünite

 Yetersiz PMNL havuzu

 Lökosit kemotaksisi, fagositoz 

 Hücre içi öldürme 

 Kompleman sistemi ile ilgili yetersizlikler

 Makrofaj fonksiyonlarında yetersizlikler

 Ig M, A ve G 

 Yetersiz antikor sentezi

 Fibronektin, adezyon molekülleri 

 Yetersiz sitokin üretimi



SEPSİS

Yetersiz immünite

Anatomik bariyerlerin bozulması

Enteral beslenememe

İnvazif girişimler

Sık antibiyotik kullanımı

Nozokomiyal enfeksiyonlar



Prematüre Retinopatisi

 Gelişimsel vasküler

proliferatif hastalık

 Retinal vaskülarizasyon

tamamlanmamış 

prematürelerde

 % 36

 < 1250 g. % 60



Prematüre Retinopatisi

 < 30-32 hf

 < 1500 gr

İlk ROP muayenesi

32 haftalık- TY: 4 hafta





Prematürite Apnesi

 Solunum merkezinin immatüritesi

 < 1500 gr. da % 50

 20 sn.den daha uzun süre solunum durması, bradikardi, 

desaturasyon, siyanoz

 Hastanede yatış süresini uzatıyor

 Kardiyopulmoner monitörizasyon gerekiyor



Kafein

 Hem apneyi azaltır 

 Hem BPD’yi azaltır 

 Hem de nörogelişimsel daha iyi 



Diğer Sorunlar

 Anemi

 Prematüre osteopenisi

 Gastroösofagial reflü

 İnguinal herni

 Umbilikal herni

 İnmemiş testis



Uzun Süreli İzlem

Geç Sorunlar

SSS e ait komplikasyonlar

 Posthemorajik hidrosefali

 Periventriküler lökomalazi (PVL)

 Serebral palsi

 Konvülzyon

 Mental retardasyon, öğrenme bozuklukları

 Duyusal bozukluklar (işitme, görme)

 Davranışsal ve psikiyatrik  bozukluklar



PVL

 Beyaz cevher hasarı

 Ağır motor ve kognitif bozukluklar

 Sıklıkla lateral ventriküllerin oksipital kısmında

 Multifaktoriyel

 Serebral kan akımında fluktuasyonlar

 Hipokarbik alkaloz

 Korioamnionitis

 Tanı 4-6 hf.da USG

 ELBW’lerin % 10-15’inde

 Özellikle kistik PVL CP (spastik dipleji)





Görme sorunları

 Prematürite retinopatisi (ROP)

 Myopati (% 30)

 Şaşılık



İşitme Kaybı

işitme kaybı insidansı;

> 1500 gram → % 0.25-0.5

< 1500 gram→ % 2.1–17.5



 Öğrenme bozuklukları

 Dil yetenekleri 

 Okuma, yazmayı öğrenmede gecikme

 Matematik başarı 

 Davranışsal ve psikiyatrik  bozukluklar

 Dikkat eksikliği- hiperaktivite

 OR=2.64

 Hafıza 



 Fetusta SSS gelişim sırasında değişik organizasyonel işlemler gerçekleşir

 24. haftada programlanmış diferansiyel hücre ölümü ile korteksteki 

nöronların ~ % 50’si ölür

 Bunun zamanlaması ve biçimi beynin organizasyonunda çok önemlidir

 Fetusta aşırı uyaran, beyin sapı ve korteks arasındaki ‘anormal feedback’ 

bu düzeni bozabilir.

 Ayrıca, mineralizasyon, sinapsları gelişimi ve dentritik organizasyon



Sensörinöral disorganizasyon

YDYB’da büyüyen bir premature bebekte çevresel 

uyaranlar beynin, iu ortamda büyüyen fetuslara

göre çok daha farklı bir biçimde organizasyonuna 

yol açar

Catlett & Holditch-Davis, 1990



Bronkopulmoner displazi

 Düzeltilmiş yaşı (PMA) 36 

haftada halen oksijen 

gereksinimi devam ediyor

 Grafide, havalanma artışı, 

atelektaziler, amfizem



 Evde oksijen tedavisi ve 

monitörizasyon

 İlk 2 yıl RSV ve diğer viral

enfeksiyonlar nedeniyle sık 

hastaneye yatış (~ %80) 

RSV Ig (pasif immünizasyon)

 Nörolojik prognozları da daha kötü

 DA 1251 – 1500 gr:  % 7

 DA 751 - 1000: % 34

Bronkopulmoner displazi



 RDS (respiratuvar distress send.)

 IKK (intrakraniyal-intraventriküler kanama)

 ENS (Erken neonatal sepsis)

 NEC (Nekrotizan Enterokolit) 

 PDA (patent duktus arteriozuz)

 Nöbet

 Prematüre Apnesi

 Hipoglisemi 

 Hiperbilirubinemi (Sarılık)

 Hipokalsemi

 Pnömotoraks

 Sıvı-elektrolit dengesizliği

Özet



 ROP (Retinopati of Prematürite)

 İşitme Kaybı

 BDP (bronkopulmoner displazi – kronik akciğer hastalığı) 

→ PH (pulmoner Hipertansiyon)

 CP (serepral palsi) 

 HT (Hipertansiyon) 

 PVL (periventriküler lökomalezi)

 Prematüre Osteopenisi

 Nöromotor gelişim geriliği 

 Okul başarısında düşme 

 Büyüme-Gelilşme Geriliği  (Malnütrisyon)

Özet


