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ÖĞRENİM HEDEFLERİ

1. Yenidoğan enfeksiyonu olma ihtimali olan bir bebeğin geliş semptomlarını bilme, tanıma 

2. Enfeksiyon açısından doğru tanıya gidebilme

3. Erken ve geç neonatal sepsisin ne olduğunu, etkenlerini ve özelliklerini bilme 

4. Ayırıcı tanıların neler olduğunu bilme ve bunlar arasında hangisinin semptoma neden 
olduğunu araştırma yollarını bilme 

5. Erken neonatal ve geç neonatal sepsis için ilk tedavi seçeneğinin ne olduğunu bilme. 

ÇEP: Yenidoğanda sepsis ve menenjit (A) A: Acil durumu tanımlayarak acil tedavisini yapabilmeli, gerektiğinde 

uzmana yönlendirebilmeli

TUKMOS: Pediatri asistanıysanız: ETT, A, K



«NEONATAL SEPSİS»

TANIM VE İNSİDANS
• Hayatın ilk 28 gününde bakteriel, viral veya fungal etkenlerle ortaya çıkan klinik tablodur. 

• Matürlerde 1/1000, prematürlerde 4/1000 doğumda görülür.



TANIMLAR

• Pozitif kan kültürü (vücut sıvısı) ile birlikte klinik tablonun oluşmasına neonatal sepsis denir. 

• Klinik tablo olmasına rağmen (sepsis veya lokalize enfeksiyon bulguları: pnömoni, 
pyelonefrit gibi) hastanın kan kültüründe üreme olmayabilir hastaya antibiyotik başlamamız 
gerekebilir. 



SINIFLAMA

Erken 

• İlk 3 günde görülür

• Kan veya kontamine amnion mai ile bulaşır, bulaş intrauterine olmuştur

Geç

• 3 günden sonra görülür



YENİDOĞAN SEPSİSİ

Erken Sepsis Geç Sepsis

Başlangıç zamanı (gün)  3-4 > 3-4

İntrapartum

komplikasyonlar

Sıklıkla var Genellikle yok

Organizmanın kaynağı Annenin genital 

sistemi

Annenin genital sistemi

Postnatal çevre

Klinik Fulminan seyirli

Multisistemik tutulum

Pnömoni sık

Yavaş seyirli

Fokal enfeksiyon

Menenjit sık

Mortalite % 5-50 % 2-6



ETİYOLOJİ

Organizma <1500 gr

(% ölüm)

1500-2000 gr

( % ölüm)

>2500 gr

( % ölüm )

GBS 73 20 10

E.Coli 73 42 13

S.Aureus 44 15 5

Diğerleri 67 33 13



NİÇİN YENİDOĞANLAR SEPSİSE YATKINDIR

Yenidoğanların mikroorganizmalara karşı  dirençleri düşüktür. Çünkü;

• Fiziksel savunma mekanizmaları zayıftır,

• Hücresel savunma mekanizmaları zayıftır (T hc. fonksiyonları gelişmemiş),

• Humoral savunma mekanizmaları zayıftır (B hc.nin antikor yapma yetenekleri düşük, 

kompleman düzeyi düşük)

• PMNL’lerin kemotaksis, fagositoz ve invivo bakterisidal aktiviteleri zayıf,

• IgM ve IgA hiç yok, IgG 20. haftadan sonra fetusa geçmeye başlıyor.



BEBEK ENFEKSİYONA NASIL MARUZ KALIR?

• Anne karnında kapılmış olabilir (intrauterine enfeksiyonlar, erken neonatal sepsis)

• Doğum sırasında kanalda veya doğum sonrasında kapılmış olabilir (Perinatal enfeksiyonlar, 
erken neonatal sepsis) 

• Doğumdan sonra yenidoğan servisinde kapılmış olabilir (Geç neonatal sepsis, nozokomiyal
enfeksiyonları)

• Eve taburcu olmuş bebek dış ortamdan kapmış olabilir (Geç neonatal sepsis, toplum 
kaynaklı enfeksiyonlar)  



TERM BEBEKLERDE NEONATAL SEPSİSE NEDEN OLAN 
BAKTERİLER

Bakteri türü
İzolasyon sıklığı

Erken başlangıçlı Geç başlangıçlı

Grup B Streptokoklar +++ +++

Eşerişya koli +++ ++

Klebsiella türleri + +

Enterobakter türleri + +

Listeria monositogenez + +

Diğer enterik gram negatif bakteriler + +

Enteri olmayan diğer gram negatifler + +

Viridans streptoklar + +

Stafilokokus aureus + +++

Sitrobakter türleri 0 +

Salmonella türleri 0 +

Koagülaz-negatif stafilokoklar 0 +

Enterokok türleri 0 +

* +++: çok sıklıkla (%≥50); sıklıkla ++:  (%25-50); +: az oranda (%<25)

Edwards MS, Baker CJ. Bacterial infections in the neonate. In: Principles and Practice of Pediatric Infectious Disease, 4th ed, Long SS, Pickering LK, Prober CG. 
Elsevier Saunders, Philadelphia 2012.

•+++: çok (%≥50); 

•++: Orta (%25-50); 
•+: az (%<25)



PREDİSPOZAN FAKTÖRLER
PRENATAL

• Preeklampsi/Eklampsi

• Maternal enfeksiyonlar

• Kalp hastalıkları 

• Abruptio plasenta 

• Annenin alkol, eroin kullanması

• Annede steroid kullanılması, antibiyotik kullanımı

• Annenin sigara içmesi 



PREDİSPOZAN FAKTÖRLER
PERİNATAL

• Erken zar açılması: Erken membran rüptürü (18 saat üzeri EMR) 

• Sık tuşe

• Hızlandırılmış doğum

• Zor doğum 

• Mekonyum aspirasyonu

• Antibiyotik kullanımı  

• Maternal intrapartum ateş (37.5 C üzeri)



PREDİSPOZAN FAKTÖRLER
POSTNATAL

• İkiz doğum

• Prematürelik 

• Erkek cinsiyet

• Nozokomial hastane enfeksiyonları 

• G6PD eksikliği 

• Parenteral demir kullanı

• Metabolik hastalıklar (Galaktozemi-E.coli)

• Konjenital kalp hastalıkları

• Renal malformasyonlar

• SGA

• Doğuştan asplenia

• Anne sütü almama 

• İndometazin kullanımı 

• Göbek bakımının iyi olmaması

• İntavenöz lipid desteği (mantar) 

• Substrat eksiklikleri (çinko, iyot, A vitamini ve fosfor) 



KLİNİK
BESLENME PROBLEMLERİ

• Emmede azalma

• Kilo kaybı, kilo almama 

• Rezidü-kusma

• Distansiyon

• Sulu mukuslu gaita

• Gaita gizli kan



KLİNİK 
GÖRÜNÜM VE AKTİVİTE

• Bebeğin iyi gözükmemesi (toksik görünüm) 

• Aktivitesinde azalma

• Bazı bebeklerde aşırı ağlama ve huzursuzluk 



NEONATAL SEPSİSTE KLİNİK BULGULAR

Bulgu Sıklık*

Hipotermi ++

Respiratuar distres +++

Anoreksi ++

Kusma ++

Sarılık ++

Hepatomegali ++

Letarji ++

Siyanoz +

Hipotermi +

Huzursuzluk +

Apne ++

Abdominal distansiyon +

Diare +

Nizet V, Klein JO. Bacterial sepsis and meningitis. In: Infectious Diseases of the Fetus and Newborn Infant, 7th ed, Remington JS, et al (Eds), Elsevier Saunders, Philadelphia 2010. p.244.

•+++: çok sıklıkla (%≥50); 

•Orta sıklıkta ++:  (%25-50); 
•+: az sıklıkta (%<25)









KLİNİK 
ISI DEĞİŞİKLİĞİ

• Genellikle hipotermi ( 35.5 C altı) 

• Ancak ateş de görülür. 

• Bebekte 1 saati geçen ve 37.8 C aşan ateş önemlidir.  



KLİNİK 
SOLUNUM SIKINTISI

• Takipne

• Apne

• Ani siyanoz-morarma nöbetleri



SEPSİS TRİADI

1. Görünümde bozulma (toksik görünüm)

2. Beslenme güçlüğü ve 

3. Solunum problemlerinin üçüne 

Sepsis Triadı da denir



KLİNİK
HUZURSUZLUK

Genellikle klinik tablonun belirginleşmesinden 2-10 saat önce 
inatçı ağlama şeklinde “huzursuzluk” gözlenmektedir. 



KLİNİK
SSS BULGULARI

• Letarji

• Koma

• Hipotoni

• Hiporefleksi

• Bombe fontanel

• Konvülziyonlar



KLİNİK
DOLAŞIM SİSTEMİ

• Solukluk

• Siyanoz

• Hipo-hipertansiyon

• Oligüri

• Kapiller dolma zamanında uzama ( 2 sn üzeri ) 



KLİNİK
ABDOMİNAL

• Karın duvarı renk değişikliği, venlerde dolgunluk

• Karaciğer-dalak büyüklüğü

• Göbekte kızarıklık, akıntı

• Skrotal şişlik

• Distansiyon

• Barsak anslarının gözlenir olması 



KLİNİK
DİĞER

• Döküntüler

• Peteşiler

• Konjonktivit

• Sellülit

• Apse

• Septik artrit



SEPSISIN GEÇ BULGULARI
• Siyanoz

• Apne/Takipne

• Hipotansiyon, Sarılık

• Kusma/Ishal

• Taşıkardi/ Aritmi

• Letarji/ Iritabilite

• Kutis Marmaratus, Peteşi→ DİK

• Abdominal Distansiyon, Hepatosplenomegali

• Tremor, Konvulziyon



TANI

• Vücut Sıvısı Kültürleri (Kan kültürü, idrar kültürü, BOS kültürü)

• Destekleyici tetkikler (AFR)

• Göğüs filmi



KÜLTÜRLER

• Kan kültürleri 

• BOS kültürleri (LP tartışmalı)

• AAP 2012 önerisi:
• Kan kültüründe pozitiflik

• Klinik sepsis

• Laboratuvarda sepsis desteği

• Antibiyotik tedavisi adlındayken klinik durumun kötüleşmesi

• İdrar kültürü 
• 6 günlükten büyük bebeklerde yapılmalı, daha küçük bebeklerde izole idrar yolu 

enfeksiyonundan çok bakteriyemi görülür



DESTEKLEYİCİ ÇALIŞMALAR

• Akut faz reaktanları
• Lökosit sayısı

• Sola kayma

• CRP

• IL-6

• Prokalsitonin

• Buffy-Coat

• Akridin Orange



AKUT FAZ REAKTANLARI
BEYAZ KÜRE SAYISI

• Yenidoğanda sağlıklı bebeklerde 7-35.000 arasındadır. 

• Santral kateterden alınan BK kapiller örnekten düşük çıkar. 

• Asfiksi, konvülziyon periventriküler kanamada ve pnömotoraksda da 
lökositoz olabilir

• Sepsisi kanıtlanmış vakaların yarısında BK <5000 veya >20000 
bulunmuştur



AKUT FAZ REAKTANLARI
BANT/NÖTROFİL ORANI

• Sepsis için değişik rakamlar olsa da en çok kabul gören oran > 0.20 dir. 

• Eğer nötropeni ile birlikteyse önemlidir. 

• İmmatür (band + metamyelosit) / total nötrofil oranını zor doğum, enterovirus 
enfeksiyonları, oksitosin kullanımı, uzun süre ağlama da yükselebilir. 

• Ayrıca kemik iliği yetersizliğinde nötrofil sayısının azalması yanlış yoruma 
götürebilir



METAMYELOSİT → BAND → PARÇALI

→ →



METAMYELOSİT → BAND



ÖRNEK

• WBC: 15.000

• Parçalı nötrofiller(segmented): %35 

• Çomak (Band) Nötrofiller: %15 

• Metamyelosit: %3 

• Lenfosit: %42 

• Basofil: %4 

• Eosinofil: %1 

• IT oranı nedir? 

I/T: immatür / total nötrofil

band + meta / parçalı + meta + 

band

15+3/15+3+35 : 0,34  



AKUT FAZ REAKTANLARI
TROMBOSİTOPENİ

• İlk 10 günde trombosit sayısının, 100.000 sonra 150.000 altında  
almasıdır. 

• Sepsisli vakaların yaklaşık %50’sinde düşüktür. 

• Trombositopeni konjenital viral enfeksiyonlar, enteroviruslar, asfiksi, 
umblikal kateter, ventilasyon, NEC, kan değişiminde ve maternal
hipertansiyonda  da bulunabilir. 



AKUT FAZ REAKTANLARI
CRP (1)

• Enfeksiyon, travma ve hücre hasarına bağlı olarak CRP artar. 

• Yenidoğanda CRP düzeyi 1 mgr/dl’dir

• Plasentayı geçmez

• CRP nötrofilleri etkinleştirir, trombosit aggregasyonunu önler, degranulizasyonu
başlatır ve naturel killer fonksiyonunu artırır 

• Klasik kompleman yolunu aktive eder ve opsonin gibi davranarak fagositozu 
destekler..



AKUT FAZ REAKTANLARI
CRP (2)

• Enfeksiyonda 4-6 saatte artmaya başlar ve her 8 saatte bir 2’ye katlanır ve 3-7 günde 
normale döner. 

• Yarı ömrü 4-7 saattir. 

• Antibiyotik tedavisiyle azalmaya başlar.

• EMR ve karyoamnionitli vakalarda 10 kat yükseklebilir

• Mekonyum aspirasyonu, fetal hipoksi, RDS, intraventiküler kanama ile yükselebilir. 

• Sağlıklı bebeklerin % 8’inde yüksek olabilir.

• Yüzeyel deri enfeksiyonlarında yükselmez



AKUT FAZ REAKTANLARI
IL-6

• T lenfositlerden ve makrofajlardan salınır

• Hem proinfluamatuar hem de antiinflamatuar bir protein

• Enfeksiyon, travma ve yanıkta yükselir

• Yenidoğan sepsisinde değerli

• Erken dönemde pozitifleşir ama çabuk düşer 

• Yarı ömrü kısa, dolayısıyla seri ölçümleri daha fazla fikir verir



AKUT FAZ REAKTANLARI
PROKALSİTONİN

• Orijini ve metabolik yolu tam bilinmiyor. 

• Endotoksin verilmesiyle 3-6 saatte kanda yükselir.  

• Neonatal sepsis tanı ve izleminde yararlı olabilir



DİĞER ÇALIŞMALAR

• X-Ray

• İdrar, 

• Kan şekeri, 

• Elektrolitler, 

• Kan gazları, 

• Kalsiyum, 

• Fosfor, 

• Magnezyum 

• BUN, 

• Kreatinin

• Karaciğer enzimleri, 

• PT, PTT 

• Kas enzimleri 



AYIRICI TANI

• Solunum problemleri: RDS, atelektazi, aspirasyon, 
pnömotoraks, pnömomediastinium, diafragma hernisi

• Kardiak problemler: Myokardit, hipoplastik sol kalp sendromu, 
aort koarktasyonu

• Kranial problemler: İntrakranial kanamalar, kernikterus.

• İlaçlar: Diazepam, magnezyum sülfat, PG-E infüzyonu



AYIRICI TANI

• Diğer Ateş Etkenleri: Dehidratasyon, yaygın hemotomlar, ektodermal displazia, 
familyal disotonomia. 

• Hemotolojik problemler: Neonatal purpura fulminans, ağır anemi, konjenital lösemi, 
nöroblastoma

• Metabolik Hastalıklar: MSUD, galaktozemia, üre siklusu enzim defektleri, 
hipoglisemi, organik asidemiler

• Endokrin Problemler: Hipertiroidi, adrenal yetmezlik (Konjenital adrenal hiperplazi), 
pituiter yetmezlik



Parametre Değerlendirme Puan

Cilt rengi Normal 0

Orta 2

Belirgin 4

Mikrosirkülasyon Normal 0

Bozuk 2

Çok bozuk 3

Metabolik asidoz Normal 0

pH>7,20 1

pH≤7,20 2

Hipotoni Yok 0

Hafif 1

Flask 2

Bradikardi Yok 0

Var 1

Töllner Sepsis Skorlaması

Parametre Değerlendirme Puan

Apne Yok 0

Var 1

Respiratuar distres Yok 0

Var 2

Hepatomegali 0-2 0

3-4 ve üzeri 1

GİS semptomları Yok 0

Var 1

Beyaz Küre Normal 0

Lökositoz 1

Lökopeni 3

Sola kayma Yok 0

Orta %15-25 2

Belirgin %25 üze 3

Trombositopeni Yok 0

Var 1

0-4.5 Sepsis yok 

5-10 Gözleme alınmalı 

10 Sepsis şüphesi



TEDAVİ 
ERKEN SEPSİSTE ANTİBİYOTİK 

Ampisillin + Aminoglikozit

Penisilin Türevi  + Aminoglikozit (Amikasin-Gentamisin)

Ampisilin + Sefotaksim (3. kuşak sefalosporin) 



TEDAVİ 
GEÇ SEPSİSTE ANTİBİOTİK

• Geliştirilmiş penisilin türevleri (karbenisillin, tikarsillin, piperasillin), sefalosporinler, ve 

karbapenemler (imipenem veya meropenem) kullanılır 

• Gerekirse aminoglikosiztlerle kombine edilirler 

• S. aureus için teikoplanin veya vankomisin

• Anaerobik enfeksiyonlar için klindamisin ve metronidozol verilir.  

• Antifungal olarak flukonozol, amfoterisin-B 



• Uygunsuz ADH sendromu

*sıvı kısıtlaması

• Şok

*dopamin, dobutamin

• Yaygın damar içi pıhtılaşması

*trombosit, taze donmuş plazma

*kan transfüzyonu

*heparinizasyon



TEDAVİ 
DESTEK

• Kuvöz, kot bakımı, termoregülasyon

• Kan şekeri, 

• Elektrolit, 

• Asit-baz dengesinin sürdürülmesi, 

• Oksijen, 

• Mekanik ventilasyon



KORUNMA

• Prenatal: Annede barsak, üriner ve servikal enfeksiyonların tedavisi, sık 
tuşe yapılmaması, doğumda asepsi-antisepsi şartları

• Natal: Uygun ortam ve anne sütü başlanması.

• Hastanede: Hastane florasının ve dirençlerin iyi izlenmesi, ekipmanların 
temiz olması, enfekte hastaların izolasyonu, el-yıkanması, mantar 
enfeksiyonları için koruyucu mikostatin verilmesi 

• Sigara



ÖRNEK HASTA

• 23 yaşındaki annenin 1. gebeliğinden 1.yaşayan olarak nsvy ile 3800 gr doğan bebeğin doğar 
doğmaz ağlaması olmuyor ve pozitif basınçlı ventilasyon ile 1 dakika solutulması gerekiyor. 
Spontan solunumu başladığında hipotonik ve yüzeyel soluyor. 

• Olası ön tanılarınız: 

• Tanıya gitmek için isteyeceğiniz laboratuvar ve görüntüleme tetkiği var mı? 





• BK:60.000 thr:125.000 Hb:16 Htc:50 

• CRP: 4 

• PAAG: özellik yok 

• Kan gazı: pH:7.1 BE:-11 pC02:25 HCO3:10 



TANI VE TEDAVİ





• 23 yaşındaki annenin 1. gebeliğinden 1.yaşayan olarak c/s ile 3800 gr doğduktan sonra 
resusitasyon yapmak gerekmiyor. Anne yanına verilen bebeğin emmesi iyi olmadığından 
doktora haber veriliyor, doktor bebeğin solurken inlediğini farkediyor ve yenidoğan yoğun 
bakıma yatış yapılıyor. 



• 23 yaşındaki annenin 1. gebeliğinden 1.yaşayan olarak c/s ile 3800 gr doğduktan sonra 
resusitasyon yapmak gerekmiyor. Anne yanına verilen bebeğin iki gün sonra kusması ve 
emmede bozulması başlıyor. 



• 23 yaşındaki annenin 1. gebeliğinden 1.yaşayan olarak c/s ile 1100 gr doğduktan sonra 
resusitasyon yapmak gerekmiyor. Yenidoğan yoğun bakımda takipleri sırasında post-op 14. 
günde apne, emmede bozulma, hipoglisemi ve karında şişlik başlıyor. 



• 23 yaşındaki annenin 1. gebeliğinden 1.yaşayan olarak c/s ile 1100 gr doğduktan sonra 
resusitasyon yapmak gerekmiyor. Yenidoğan yoğun bakımda takipleri sırasında post-op 3. 
günde apne, emmede bozulma, hipoglisemi ve karında şişlik başlıyor. 



• 23 yaşındaki annenin 1. gebeliğinden 1.yaşayan olarak c/s ile 1100 gr doğduktan sonra 
resusitasyon yapmak gerekmiyor. Yenidoğan yoğun bakımda takipleri sırasında post-op 5. 
günde apne, emmede bozulma, hipoglisemi ve karında şişlik başlıyor. Bakılan amonyak 
seviyesi 250 olarak saptanıyor. 



TEŞEKKÜRLER
















