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                                          KISALTMA  LİSTESİ 
 
 
 

A-aDO2 : Alveolar arteryal oksijen gradiyenti. 

BPD  : Bronkopulmoner displazi. 

CPAP  : Sürekli pozitif hava yolu basıncı. 

FRC  : Fonksiyonel  rezidüel kapasite.  

IUGR  : Intrauterin gelişme geriliği. 

NCPAP : Nazal devamlı pozitif  hava yolu basıncı. 

NPCPAP : Nazofarengeal devamlı pozitif hava yolu basıncı. 

OI  : Oksijenizasyon indeksi. 

PDA  : Patent duktus arteriyozis. 

PEEP  : Ekspirasyon sonu pozitif basınç. 

PIP  : En yüksek inspiratuvar basınç. 

RDS  : Respiratuvar distres sendromu. 

SGA  : Gestasyon yaşına göre düşük doğum ağırlığı.  

SIMV  : Senkronize aralıklı zorunlu ventilasyon. 
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ÖZET 
 
 

Respiratuvar Distres Sendromlu Premature Bebeklerde Trakeal 
Aspirasyon Sıvısında IL-8, IL-10 ve Prokalsitonin Düzeylerinin RDS  Şiddeti ve 

Kronik Akciğer Hastalığı ile İlişkisi 
 

Bu çalışmada IL-8, IL-10 ve prokalsitoninin trakeal aspirasyon sıvındaki 
düzeyleri ile RDS şiddeti ve kronik akciğer hastalığı gelişimi ile ilişkisi olup olmadığı 
araştırıldı. 

Çalışmaya  gestasyon yaşı 32 haftanın altında ve doğum ağırlığı 1500 g’ın 
altında RDS’li premature bebekler alındı. Toplam 60 premature bebekten mekanik 
ventilasyonları süresince yaşamın 1, 3, 5, 7, 14, 21, 28. günlerinde trakeal aspirasyon 
sıvısı alındı. Dokuz  hastada kronik akciğer hastalığı gelişti. 

Tüm hastalarda IL-8 düzeyi 5.günde en yüksek düzeyine ulaştı. Ondördüncü 
günde ikinci bir  yükselme gözlendi. Kronik akciğer hastalığı gelişen grup ve 
gelişmeyen grup arasında   istatistiksel analiz yapılabilen 14.günde IL-8 düzeyleri 
arasında istatistiksel olarak anlamlı fark vardı (p<0.05). RDS şiddeti ile IL-8 
düzeylerine bakıldığında OI ve  A-aDO2 arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif 
ilişki vardı. 

Tüm hastalarda IL-10 düzeyleri yaşamın 7. gününde en yüksek düzeyine 
ulaştı.  Kronik akciğer hastalığı gelişen ve gelişmeyen yaşamın 14. gününde istatistiksel 
olarak anlamlı ilişki vardı.  Ayrıca OI  ile IL-10 düzeyleri arasında istatistiksel olarak 
anlamlı negatif ilişki bulunurken,  A-aDO2 ile IL-10 düzeyleri arasında istatistiksel 
olarak anlamlı olmayan negatif ilişki bulundu. 

Tüm hastalarda prokalsitonin düzeyleri  yaşamın 5. günü en yüksek düzeye 
ulaştı. Ancak kronik akciğer hastalığı gelişen ve gelişmeyen grup arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir fark bulunamadı. OI ve A-aDO2  ile  prokalsitonin düzeyleri arasında 
istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulundu. 

Sonuçta IL-8, IL-10 ve prokalsitonin  düzeyleri RDS şiddetinin tayininde  ve  
kronik akciğer hastalığı gelişiminin tahmininde yol gösterici olabilir. 

 
 

Anahtar sözcükler: IL-8, IL-10, prokalsitonin, RDS, trakeal aspirasyon  
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ABSTRACT 
 
 

Correlations of IL-8, IL-10 and Procalcitonin Levels in Tracheal Aspiration Fluid 
in Premature Infants with Respiratory Disstress Syndrome with Disease Severity 

and Development of Chronic Lung Disease 
 

 IL-8, IL-10 and procalcitonin levels in tracheal aspiration fluid and the severity  
of RDS and development of chronic lung disease is compared in this study.  

 
 The study population consisted of 60 preterm infants with RDS, and  9 of  them 

progressed to chronic lung disease. All babies gestational ages was under 32 weeks and 
birth weight was under 1500 g. Tracheal aspiration fluids taken in 1, 3, 5, 7, 14, 21, 28. 
days of life during mechanical ventilation.  

 IL-8 levels was highest in the  5. day, and in the 14. day there was a second 
peak. In the 14. day there was significant difference between patients  with  chronic 
lung disease and without chronic lung disease (p<0.05). IL-8 levels and RDS severity 
(OI and A-aDO2 ) also correlated significantly. 

 IL-10 levels was highest in the 7. day.  In the 14. day there was significant 
difference between patients with chronic lung disease  and  without chronic lung 
disease. In addition  there was a significant negative correlation between OI and IL-10 
levels. However there was an  in significant  negative correlation between IL-10 levels 
and A-aDO2. 

Procalcitonin levels was highest in the 5. day. But there was no difference                       
between  patients with chronic lung disease  and without chronic lung disease. 
Procalcitonin levels and RDS severity (OI and A-aDO2 ) correlated significantly. 

We conclude that IL-8, IL-10 and procalcitonin levels can be useful markers of  
severity of RDS and  prediction  of chronic lung disease development. 

 
 

Key words : IL-8, IL-10, procalcitonin, RDS, tracheal aspiration 
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1. GİRİŞ 

 

 Respiratuvar distres sendromu ya da diğer adıyla hiyalen membran hastalığı, 

solunum sıkıntısı olan yenidoğan bebeklerde  gözlenen bir hastalıktır. Tanı klinik olarak 

konulur. Tanı koymak için  takipne (solunum sayısı >60 solunum/dak), retraksiyonlar, 

oda havasında siyanoz oluşması ve karakteristik akciğer grafisi görüntüsü (yaygın 

retikilogranüler görünüm ve periferde hava bronkogramları) gereklidir. Klinik gidiş 

bebeğin büyüklüğüne, hastalığın şiddetine, sürfaktan tedavisi uygulanıp 

uygulanmamasına, enfeksiyon varlığına, patent duktus arteriozus (PDA) aracığı ile 

oluşan şantın derecesine ve ventilatör tedavisinin başlanıp başlanmamasına göre 

değişiklik gösterir.1 

 Respiratuvar distres sendromu (RDS)  premature bebeklerde morbidite ve 

mortalitenin  önde gelen nedenlerinden biridir.2 Respiratuvar distres  bozulmuş gaz 

değişimi, azalmış statik kompliyans  ve alveolokapiller membranın bütünlüğünün 

sürfaktan eksikliğine bağlı  bozulması sonucu oluşan  hidrostatik olmayan  pulmoner 

ödemle karakterizedir. Bu değişiklikler  alveollerde kollebe olmaya eğilim yaratır.3

 RDS’nin  patofizyolojisinde  en önemli rolün sürfaktan eksikliği  ve akciğer 

yapısının immatüritesine bağlı olduğu düşünülüyor olsa da, enflamatuvar yanıt ve 

sonuçta oluşan fibrozisin hastalığın gelişimi ve gidişatında etkisi olabilir. Kronik 

akciğer hastalığı gelişen  hastaların akciğerlerinde enflamatuvar hücre sayısında ve 

sitokin miktarlarında artış gösterilmiştir.4-7

 Klasik bronkopulmoner displazi (BPD)  kronik akciğer hastalığının yenidoğan 

formudur. Genellikle primer bir solunum yetmezliğinin (örneğin RDS, mekonyum 

aspirasyon sendromu) sonucu olarak gelişir. Son zamanlarda BPD’nin başlangıçta 

minimal akciğer hastalığı olan veya olmayan çok düşük doğum ağırlıklı prematüre 

bebeklerde  gözlenen yeni bir formu tanımlanmıştır. BPD  doğumdan sonra 28 günden 

fazla oksijen ihtiyacının olması şeklinde tanımlanmaktadır.7 

Kronik akciğer hastalığında her zaman doğumda primer bir akciğer hasarı 

görülmemektedir. Sekonder akciğer hasarlanması, anormal tamir süreci sonucunda, 
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kalıcı akciğer hasarlanması nedeniyle olmaktadır. Akciğer yapısı geri dönüşümsüz 

biçimde hasarlanmış, alveolarizasyon ve pulmoner vaskülarizasyon bozulmuştur. Klasik 

BPD ön planda yüksek oksijen konsantrasyonuna ve mekanik ventilasyona bağlıyken 

yeni tanımlanan BPD  daha çok aşırı düşük doğum ağırlığına, sepsise ve PDA’ya 

bağlıdır.7 

 Sitokinler RDS gelişimi esnasında  proenflamatuvar  yanıtı  baskılayarak  

akciğer fibrozisine ve  kronik akciğer hastalığı oluşumuna  neden olabilmektedir. 

Kronik akciğer hastalığı  preterm bebeklerde önemli bir morbidite nedenidir. Kronik 

akciğer hastalığına  gidişte iyileşme döneminde  fibrotik oluşumun artması ve sonuçta 

gaz değişimi için  azalmış alveolar alan önemlidir. Bu olay esnasında sitokinlerin 

önemli rolü olduğu ve enflamasyona yanıtta  karmaşık bir ağ sistemi içerisinde  

bazılarının enflamasyonu arttırırken bir kısmının azalttığı yakın zamanda fark  

edilmiştir.5-7 Kronik akciğer hastalığı gelişen bebeklerden alınan trakeal aspirasyon 

sıvılarında proenflamatuvar sitokinler olan  IL-1β, IL-6, IL-8, TNF’nın arttığı  

görülmüştür.5-7 Downregülatuvar sitokinler  arasında   IL-10, IL-4 ve TGF-β1’nın güçlü 

etkisi olduğu bulunmuştur.5-7 TGF-β1  öncelikle proenflamatuvar  sitokinlerin  

düzenlenmesinde daha sonra da  doku fibrozisinde görev yapar. Son zamanlarda yapılan 

bazı çalışmalarda downregülatuvar bazı sitokinlerin prematüre bebeğin akciğerinde 

salgılanmadığı ve bu nedenle enflamatuvar cevabı baskılayamadığı görülmüştür. 

Örneğin IL-10 bulunmadığında  enflamatuvar cevap çok baskın seyretmekte ve doku 

hasarı dolayısıyla kronik akciğer hastalığı gelişmektedir.5-7 

Respiratuvar distres sendromunda akciğerlerde  sitokinlerin önemli enflamasyon 

mediatörleri olduğu  ve karmaşık bir iş bölümü içerisinde görev yaptıkları gösterilmiştir.  

Bazı sitokinler enflamasyonu arttırırken bir kısmı da   baskılamaktadır.  Yapılan 

çalışmalarda  kronik akciğer hastalığına giden respiratuvar distresli bebeklerin  trakeal 

aspirasyon sıvılarında proenflamatuvar sitokinler  olan IL-6, IL-8, TNF ’nın  arttığı, 

enflamasyonun baskılanmasında rol olan downregülatuvar sitokinler olan IL-10, IL-4 ve 

TGFβ1’in azaldığı gösterilmiştir.5-8 Buradan yola çıkılarak enflamasyon  sırasında 

oluşan bir dengesizliğin RDS şiddetini arttırdığı, belki de kronik akciğer hastalığına 

zemin hazırladığı düşünülebilir. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda kronik akciğer 

hastalığına ilerleyen bebeklerde sitokin düzeyleri  çalışılmış olup  RDS  şiddetiyle 
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trakeal aspirasyon sıvısında sitokin düzeyi ilişkisi değerlendirilmemiştir.5-7

Prokalsitonin kalsitonin öncüsü olan bir peptittir. Fizyolojik rolü henüz 

netleşmemiştir. Bakteriyal enfeksiyonlarda yükseldiği ve hastalığın şiddetiyle 

yükselmenin korelasyon gösterdiği bulunmuştur.9-12 Ön planda bakteriyal 

enfeksiyonlarda yükseldiği saptanan bu peptidin yenidoğan bebeklerde RDS’de de 

bakteriyal enfeksiyon ve sepsiste olduğu gibi yükseldiği görülmüştür.9-12

 Bu çalışmada trakeal aspirasyon sıvısında sitokin düzeylerinin RDS şiddetiyle 

ilişkisi, proenflamatuvar  ve downregülatuvar  sitokinlerin RDS sürecinde birbirleriyle 

olan ilişkisi, prokalsitoninin RDS ve kronik akciğer hastalığında trakeal aspirasyonda 

günlere göre değişimi, akciğer hastalığının şiddeti ile prokalsitonin düzeyinin ilişkisi,  

trakeal aspirasyon sıvısında sitokin ve prokalsitonin düzeylerinin kronik akciğer 

hastalığı gelişen ve gelişmeyen grup arasındaki farkı araştırıldı. 
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2. GENEL BİLGİLER 

 

2.1.Respiratuvar Distres Sendromu 

 Respiratuvar distres  (solunum sıkıntısı)  çeşitli  kardiyorespiratuvar ve nörolojik 

hastalıklara   bağlı olarak ortaya çıkan  bir klinik bulgudur. Sürfaktan eksikliği ve 

akciğerlerin  global olarak immatüritesine bağlı  olarak ortaya çıkan  respiratuvar 

distrese “respiratuvar distres sendromu”  denir. “Hyalen  membran  hastalığı”  ise 

patolojik  bir tanıdır ve  sürfaktan eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkan alveolar  

zedelenme  ve eksüdasyonlar nedeni  ile oluşan hyalen membranlarla  karakterizedir. 

Ancak bu hyalen membranların  oluşması için belirli  bir süre geçmesi gerektiğinden, 

RDS  olmasına rağmen  doğumdan kısa bir süre sonra   ölen hastaların postmortem  

incelemelerinde hyalen membranlar görülmeyebilir. Her  RDS’de  hyalen membranlar 

olmayabilir, ancak her hyalen membran hastalığında   klinik olarak RDS  vardır. Hyalen 

membranlar seyrek de olsa bazı pnömonilerde  görülebilir.5,13,14 

 RDS  konusundaki bilgiler oldukça  yenidir. Yaşadığımız yüz yılın ilk  yarısına 

kadar  RDS’nin  amnion  sıvısının  aspirasyonuna  bağlı olduğu sanılırdı. 1950’lerin  

sonuna doğru olayın akciğerlerdeki sürfaktan yetersizliğine bağlı olduğu anlaşılmış, 

1960’larda sürfaktan yapımı ile ilgili bilgiler artmış, 1970’lerde ventilatör tedavisinin 

ilkeleri  geliştirilmiş ve 1980’li yıllarda da RDS’li vakalarda eksojen sürfaktan 

verilmesinin tedavideki etkinliği kanıtlanmıştır.5,14

Doğumdan sonra 4-6 saat içinde başlayan, solunum sıkıntısı, ekspiratuvar hırıltı 

ve inlemelerle  karakterize  olan bu akut hastalık daha çok prematüre bebeklerde  

görülmektedir. Her iki akciğerde yaygın atelektaziler  röntgen grafisinde tipik 

retikülogranüler görüntü ile kendini gösterir.13,14 

 RDS ve onun komplikasyonlarından biri olan periventriküler-intraventriküler 

kanamalar  prematüre bebeklerin en önemli mortalite ve morbidite  nedenidir. 

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinin hizmete girmesi ve ventilatör tedavisindeki 

başarılı uygulamalarla RDS mortalitesi %70’lerden  %10-20’lere  kadar indirilmiştir.5,14  
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 Gelişmiş ülkelerde  yenidoğan bebek  ölümlerinin dörtte birinin RDS’ye bağlı 

olduğu tahmin edilmektedir.14 Ülkemizde  her yıl yaklaşık olarak otuz  bin prematüre 

bebek doğduğuna göre  konunun bebek sağlığı açısından önemi ortaya  çıkmaktadır. Bu  

nedenle  RDS’nin ve tedavisinin  iyi bilinmesi gerekmektedir.13,14  

2.1.1.İnsidans : 

 RDS nin sıklığı  konusunda bilgiler yeterli değildir. Bunun da nedeni, özellikle 

hafif vakalarda tanı  konmasındaki  güçlüklerdir. En deneyimli kişiler bile RDS tanısını, 

postmortem incelemelerle kanıtlanmış vakaların ancak  %80-90’ında koyabilmektedir. 

RDS insidansını belirleyen en önemli faktör  32.gebelik haftasından önce meydana 

gelen doğumların oranıdır. Bu oran arttıkça  RDS insidansı artmaktadır. Gebelik yaşı 

küçüldükçe RDS insidansının  arttığı ve gebelik yaşı ile klinik bulguların şiddeti 

arasında ters orantılı bir ilişki olduğu bilinen bir gerçektir. RDS insidansı İngiltere’de 

doğan tüm bebekler arasında %2, 2500 gramın altında  doğanlarda ise %14-20 olarak 

belirlenmiştir. ABD’de yenidoğan bebek ölümlerinin beşte birinden RDS 

sorumludur.5,13,14  

 RDS’nin erkeklerde iki kat fazla görüldüğü  ayrıca RDS’li kız bebeklerin 

yaşama şanslarının  erkek bebeklere  göre üç kat  daha fazla olduğu rapor 

edilmektedir.14 

2.1.2.Patoloji: 

 RDS’li bebeklerde doğumdan sonra yarım saat içinde alveolar epitelde nekroz 

olur ve hyalen membranlar oluşmaya başlar. Yaygın atelektaziler ve diffüz  interstisiyel 

ödem vardır. Saatler içinde  bu bulgular ağırlaşır. Daha çok damarlarda eksüde olan 

sıvının pıhtılaşmasına  bağlı olarak oluşan membranlara hyalen membranlar denirse de, 

bunların çoğu transparan veya buzlu cam şeklindedir. İçlerinde hücrelerin 

parçalanmasıyla oluşan granüler veya fibriller eozinofilik materyal vardır. Alveollerin 

içindeki bu plazma eksüdası ve membranlar, var olan az miktardaki sürfaktanın da  

inaktivasyonuna  neden olur. RDS’li bebek yaşatılabilirse  36 saat içinde altındaki 

epitelde  iyileşme başlar. Hyalen membranlar da makrofajlar ve fibrinolizis ile 

temizlenir.13,14 
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 RDS’deki ilk histopatolojik bulgu alveolar epitelyal hücre nekrozudur. Bu 

durum doğumdan yarım saat sonra oluşmaya başlar. Epitel hücreleri  bazal membrandan 

ayrılır ve yüzeyde yama tarzında  hyalen membranlar oluşur. Bu durum ancak 

histopatolojik olarak tespit edilebilir ve “hyalen membran hastalığı” adı verilir. Hyalen 

membran hastalığı ile RDS sinonim olmamasına rağmen pratik hayatta sıklıkla 

birbirlerinin yerine kullanılmaktadır. Doğumdan sonraki 10.saatte  patolojik tablo iyice 

yerleşir. Yaygın alveolar atelektazi, interlobüler septumun aşırı konjesyonu ve yaygın 

hyalen membran  oluşumu gözlenir.5,14

 Eğer bebek  yaşamaya devam ederse 36-48 saat sonra  alveolar epitel  

iyileşmeye başlar. Hyalen membranlar fibrinolizis  yoluyla ve makrofajlar  aracılığıyla 

temizlenir, ek bir komplikasyon yoksa 7. günde iyileşme tamamlanır. Ancak mekanik 

ventilasyon uygulanan bebeklerde iyileşme süresi oldukça değişken olmakla birlikte 

genellikle daha geçtir.5,14  

Alveol epitel hücre nekrozu, hava boşlukları eozinofilik bir membranla kaplanır. 

Hyalen membranlar, hasarlı kapillerden ve epitel hücrelerinden sızan plazma 

proteinlerinin koagulasyonu ile oluşur, fibrin ve ayrıca nekrotik pnömositlerden oluşan 

nükleer artıkları da içerir (Şekil 1). 

 

 

Şekil 1. RDS’nin his

 

14
tolojik görüntüsü. 

 



 

2.1.3.Fizyopatoloji: 

 RDS’nin primer nedeni sürfaktan eksikliğidir. Sürfaktan eksikliği ve 

kompliansın yetersiz olması sonucu  atelektazi oluşur, küçük atelektaziler progresif 

olarak yaygınlaşır ve   akciğer dokusununun fonksiyonunu yapamamasına neden olur. 

Sonuçta fonksiyonel rezidüel kapasite (FRC) azalır. Sürfaktan hava yol epitelinde 

bulunan tip II pnömosit olarak adlandırılan hücrelerden salınan yüzey gerilimini azaltan 

bir maddedir. Hava yolu epitelinin farklılaşması ve sürfaktan üretimi 24-28. gebelik 

haftalarından itibaren başlar. Tip II pnömositler hipoksiye duyarlıdır, hipoksi sonucu 

sayıları azalır. Fetal hiperinsülinemi varlığında bu hücrelerin matürasyonu 

gecikmektedir. Tip II hücrelerin matürasyonu antenatal kortikosteroid uygulanmasıyla 

ve kronik intrauterin stres durumlarında hızlanmaktadır. İntrauterin strese örnek olarak 

gebeliğe bağlı hipertansiyon, intrauterin büyüme geriliği ve ikiz gebelik sayılabilir. 

Tipik lamellar cisimcikler olarak tip II pnömositler içinde depolanırlar. Lipoprotein 

yapısında olan sürfaktan hava yoluna salınır ve yüzey basıncını düşürerek, fizyolojik 

basınçlarda alveol açılmasına yardımcı olur.1 

 Sürfaktan eksikliği nedeniyle küçük hava yolları kollabe olur. Her ekspiryumda 

daha fazla alveol kollabe olur ve progresif atelektazi gelişir.  Hücre hasarlanması sonucu 

eksudatif proteinöz materyal ve epitel hücreleri hava yolunda birikir ve direk olarak 

total akciğer kapasitesini azaltır. Patolojik preperatlarda bu birikim hastalığa ismini 

veren eozinofilik hiyalen membranlar olarak görülür. 1

Prematürite nedeniyle göğüs duvarının yapısal desteği zayıftır. Yenidoğan 

akciğerinin kompliansı iyi değildir. Kollabe olmuş hava yollarını açmak için oluşturulan 

yüksek negatif basınç akciğerleri havayla doldurmak yerine göğüs duvarında şekil 

değişikliklerine ve çekilmelere neden olur.1 RDS gelişen 30 haftadan küçük bebeklerde 

solunum yetmezliği hemen gelişir. Çünkü bunlar sürfaktanı az olan akciğerleri 

doldurmak için gerekli olan negatif intratorasik basıncı oluşturamazlar. Yani azalmış  

intratorasik basınç RDS gelişiminde rol alır.1 

 PDA veya foramen ovale yoluyla şantın olması hastalığın seyrini ve klinik 
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görüntüsünü değiştirebilir. Doğumdan kısa bir süre sonra foramen ovale yoluyla sağdan 

sola şant oluşur, böylece arteryel ve venöz kan karışmış olur, bu da hipoksiyi ağırlaştırır.  

Doğumun 18-24. saatlerinde pulmoner vasküler direncin düşmesiyle birlikte PDA 

yoluyla soldan sağa şant ön plana geçer böylece pulmoner ödem oluşur. Pulmoner ödem 

oluşması alveolar gaz değişimini  azaltır.1,13,14  

 RDS’de  sürfaktan  eksikliğine  bağlı olarak alveoller  kollabe olduğu için 

akciğer kompliansı, FRC, total gaz hacmi, tidal hacim ve vital  kapasite azalırken; ölü 

hacim, intrapulmoner şantlar ve alveolar ventilasyonu sağlayabilmek için solunum 

sayısı ve çabası artmıştır. Ancak bu kompansasyon mekanizması çoğu kez  yeterli olmaz 

ve karbondioksit retansiyonu ile birlikte  hipoksi ortaya çıkar. Hipoksi neticesinde 

pulmoner arterlerde vazokonstriksüyon oluşur ve pulmoner hipertansiyon gelişir, bu da 

kanın sağdan-sola şantına neden olarak ventilasyon-perfüzyon dengesinin bozulmasına 

ve hipoksemiye neden olur. Böylece kısır bir döngü oluşur.13,14  

 Kısaca FRC’nin azalması ile alveollerde ventilasyon azalır ve ölü hacmin 

artması nedeniyle tidal hacmin önemli bir kısmı yeniden inhale edilir. Sağdan sola 

doğru oluşan şant foramen  ovale, duktus arteriozus veya intrapulmoner düzeyde ortaya 

çıkabilir. Artmış şantlar nedeniyle bazen sağ kalp debisinin %80’i gaz değişimine 

uğramadan sol tarafa geçer. Bu durumda ventilasyon-perfüzyon dengesi daha da 

bozulur. Hipoksi sonucu endotel hasarı oluşur ve bu da pulmoner periferik ödeme neden 

olarak pulmoner basıncı ve hipoksiyi arttırır. Hipoksi ve karbondioksit retansyonu 

başlangıçta  respiratuvar asidoza neden olur. Bu durumun uzaması  anaerobik glikolizi  

hızlandırarak  laktik asidozun da tabloya eklenmesine neden olur. Sonuçta  myokard  

fonksiyonları bozularak hipotansiyon gelişir. Hipoksi, asidoz ve hipotansiyon  hem 

birbirlerinin şiddetini arttırır, hem de başta beyin, böbrekler ve barsaklar olmak üzere  

tüm doku ve organlarda ağır zedelenmelere neden olur.13,14 

 Prematüre bebeklerin beyinlerinde ventriküllerin etrafında bulunan ve ilerde 

perifere doğru göç ederek olgun serebral  hücreleri yapacak olan ana hücrelerin (stem 

cell)  oluşturduğu “germinal matriks” denilen bir yapı vardır. Gebeliğin 32. haftasından 

sonra azalarak kaybolan bu yapıyı, çok sayıda yumak şeklinde ince duvarlı damarlar 

besler. Bu damarların beynin metabolik gereksinimlerine göre  çaplarını değiştirebilme 

(otoregülasyon)  özellikleri olmadığından hipoksi, hiperkarbi, asidoz ve  hipotansiyon 
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gibi nedenlerde kolayca kanar. Bu şekilde ortaya çıkan periventriküler- intraventriküler 

kanamalar RDS’li bebeklerin mortalite ve morbiditesinin en önemli nedenidir.1,13,14 

 Hedef organlardan birisi de böbreklerdir. Başlangıçta hipotansiyon nedeniyle 

prerenal böbrek yetmezliği varken, bunun şiddetlenmesi ve hipoksinin belirginleşmesi 

ile renal böbrek yetmezliği gelişir. Bu arada hipotansiyon, hipoksi ve asidoz barsak 

epitel bütünlüğünü bozarak, nekrotizan enterokolit gelişmesi için zemin hazırlar.1,14

 Deneysel ve klinik çalışmalarda  doku hasarına yol açan herhangi bir olayın 

(enfeksiyon, travma, anoksi) makrofajlar ve monosit hücreler tarafından salgılandığı 

bildirilmiştir.  Bu hücreler çeşitli sitokinler (IL-1, TNF) salgılarlar. Bu sitokinler, 

stromal hücreleri uyararak fibroblastlar, endotel, epitel ve mast hücreleri tarafından yeni 

sitokin salınımını uyarırlar. Bu ikincil sitokin dalgası IL-1, IL-2, IL-6 ve IL-8 üretimini 

uyarır böylece enflamatuvar cevabın devamı ve artışı sağlanır. Bu mediyatörlerin 

etkileşimi sonucu enflamatuvar hücreler polimorfonükleer lökositler (PMNL), 

makrofoj/monositleri, trombositleri, mast hücrelerini ve bir takım humoral sistem 

elemanlarını, koagülasyon-fibrinolizis ve araşidonik asidi aktive eder.15,16 

 Meydana gelen  enflamatuvar yanıt sonucu pulmoner kapiller endotel 

hücrelerinde ultrastruktural düzeyde değişiklikler gelişir. Bu değişiklikler  fokal 

hipertrofi oluşumuna  ve metabolik aktivitede farklılaşmaya neden olur. Herhangi bir 

uyaran tarafından fagositler aktive edilir ve oksidatif metabolizmaları artar. Oluşan 

serbest oksijen radikalleri hücre hasarına ve sonuçta ölümüne yol açar.15,16 Bu koşullar 

altında zaten az miktarda bulunan sürfaktan inaktive olduğundan eksikliği daha da bariz 

hale gelir. Üstelik verilen eksojen sürfaktan da harcanabilir.17,18 

RDS’li bebeklerde uygulanan ventilatör destek tedavisinin mediyatör fırtınası 

yaratarak biyotravmaya neden olduğu düşünülmektedir.19 Sitokinlerin akciğer 

hasarlanmasına etkisi henüz netliğe kavuşmamıştır. Sitokinler RDS gelişimi esnasında  

proenflamatuvar  yanıtı  baskılamakta ve/veya   akciğer fibrozisine yol açmaktadır. 

Prematüritenin kronik akciğer hastalığı  preterm bebeklerde önemli bir morbidite 

nedenidir. Kronik akciğer hastalığına  gidişte iyileşme döneminde  fibrotik oluşumun 

artması ve sonuçta gaz değişimi için  azalmış alveolar alan önemlidir. Bu olay esnasında 

sitokinlerin önemli rolü olduğu ve enflamasyon cevabında  karmaşık bir  sistem 
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içerisinde görev yaparak bazılarının enflamasyonu arttırırken bir kısmının da azalttığı 

bilinmektedir.(5,6,7) Kronik akciğer hastalık gelişen bebeklerden alınan trakeal aspirasyon 

sıvılarında proenflamatuvar sitokinler olan  IL-1β, IL-6, IL-8, TNF’nın arttığı  

görülmüştür. Downregülatuvar sitokinler  arasında   IL-10, IL-4 ve TGF-β1’nın güçlü 

etkisi olduğu bulunmuştur. TGF-β1  öncelikle proenflamatuvar  sitokinlerin  

düzenlenmesinde daha sonra da  doku fibrozunda görev yapar. Son zamanlarda yapılan 

bazı çalışmalarda downregülatuvar bazı sitokinlerin prematüre akciğerinde 

salgılanmadığı ve bu nedenle enflamatuvar cevabı baskılayamadığı görülmüştür.  

Örneğin IL-10 bulunmadığında  enflamatuvar cevap çok baskın seyretmekte ve doku 

hasarı dolayısıyla kronik akciğer hastalığı gelişmektedir.5-7

2.1.4.RDS’yi Predispoze Eden Faktörler : 

 RDS’nin ortaya çıkmasına ve/veya  klinik tablonun ağırlaşmasına neden olan 

faktörlerin başında prematürelik, perinatal asfiksi, maternal diyabet, sezaryanla doğum 

ve erkek cinsiyet gelmektedir. Bunun yanında familyal predispozisyon, çoğul gebelik, 

hipotermi, maternal malnütrisyon, yenidoğanın hemolitik hastalığı, göbek kordonunun 

çok erken veya çok geç klemplenmesi, hipoglisemi, intrakraniyal kanamalar, kalp 

yetmezliği, hipotansiyon ve tip II pnömositlerin yapı ve işlevlerini bozan diğer 

durumlarda da RDS daha sık görülür.1,13,14

2.1.5.Prematürite : 

 Gebelik yaşı 28 haftadan küçük olan bebeklerin hemen tümünde 32  haftadan 

küçüklerin ise büyük çoğunluğunda RDS gelişir. Doğum ağırlığı 1000 g’ın altında 

olanlarda %90, 1000-1499 g arasında olanlarda  %65, 1500 -1999 g arasında olanlarda 

%40, 2000-2499 g arasında  olanlarda %15 ve 2500 g’ın üzerinde ağırlığa sahip 

olanların %1-2’sinde RDS gelişir. Akciğer yapısının immatüritesi burada önemli bir rol 

oynar. Ayrıca  preterm bebeklerin akciğer epitelleri proteinlere karşı daha geçirgen 

olduğundan alveol yüzeyine sızan proteinler sürfaktan yapımını azaltır. Preterm 

bebeklerde fötal akciğer sıvısının daha yavaş temizlenmesi, bu bebeklerin asfiksi-

hipoksi, hipotansiyon ve hipotermiye daha meyilli olmaları RDS’nin sıklığını ve 

şiddetini arttırmaktadır.1,13,14 
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2.1.6.Perinatal Asfiksi: 

 Perinatal asfikside alveolar epitel hücrelerinde meydana gelen hasar sonucu 

sürfaktan yapımı azalır. 5. dakika Apgar skorları 5  ve altında olan bebeklerde RDS 

sıklığı iki kat artmaktadır. Ayrıca asfiktik doğan bebeklerde solunum çabası da yetersiz 

olduğundan klinik tablo daha ağırdır. Bu hücrelerin zedelenmesi sonucu proteinöz bir 

eksudasyon gelişir ve alveollerin içinde biriken çeşitli proteinler ve lipitlerle, doku 

hücrelerinde bulunan fosfolipaz ve proteinazlarla sürfaktanın inaktivasyonu hızlanır. 

Asfikside perialveolar vazokonstriksiyona bağlı olarak pulmoner perfüzyon azalır, 

pulmoner hipertansiyon olur ve intrapulmoner sağdan sola şantlar artar. Asfiksik 

bebekler genellikle hipotonik olduklarından akciğerlerin ventilasyonu da yetersizdir. 

Hipoksik-iskemik ensefalopati nedeni ile solunum merkezleri zedelenen bebeklerde bu 

durum daha da belirgindir.1,13,14 

 Aynı gebelik haftasında olmalarına rağmen, ikinci doğan ikiz bebeklerde 

RDS’nin daha sık görülmesinin sebebi de muhtemelen bu bebeklerde hipoksik-iskemik  

zedelenmenin daha fazla olmasıdır.1,13 

 Asfiksinin yanısıra çeşitli akciğer enfeksiyonları ve hatalı ventilatör kullanımı  

gibi durumlar, yerel enflamasyondaki fagositlerin salgıladıkları enzimlerin (özellikle 

elastazlar) artmasına neden olur. Prematüre  bebeklerde, yerel enflamasyondan 

koruyucu enzimlerin de yetersiz olması RDS ve bronkopulmoner displazi  gelişimine 

zemin hazırlar. 1,13 

2.1.7.Maternal Diyabetes Mellitus: 

 Özellikle kan glikoz düzeyi kontrol altında tutulmayan gebelerin fetuslarına  

fazla miktarda glikoz geçtiği, bu durumun fetal insülin sekresyonunu arttırdığı 

gösterilmiştir. İnsülin düzeyinin artmasıyla glukokortikoidlerin etkisi antogonize 

olmakta ve tip II pnömositlerin matürasyonu gecikmektedir. Böleyce hem sürfaktan 

sentezi, hem de sürfaktan içindeki satüre fosfatadil kolin oranı azalmaktadır.13,14 

2.1.8.Sezeryanla Doğum: 

 Doğum eyleminin sürfaktan sentezini  ve sekresyonunu arttırdığı, buna karşın 
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fötal alveolar sıvı yapımını azalttığı gösterilmiştir. Bu nedenle doğum eylemi 

başlamadan sezeryanla doğurtulan bebeklerde RDS  daha sık görülür. Ayrıca vajinal 

doğum sırasında meydana gelen göğüs kompresyonu sonucunda fötal alveolar sıvının 

en az üçte birinin atılması bu bebekleri RDS’den korumaktadır.13,14 

2.1.9.Erkek Cinsiyet: 

  Erkek fetusta androjen etkisiyle fosfatidil gliserolün geç oluştuğu ve 

lesitin/sfingomiyelin oranının gecikmeli olarak arttığı, kızlarda ise östrojenin fosfatidil 

kolin yapımını ve salgılanmasını arttırdığı, yine aynı gebelik haftasındaki kız fetusta 

akciğerlerin olgunlaşmasının, erkeklerden bir hafta kadar ileri olduğu gösterilmiştir. Bu 

nedenlerle RDS erkeklerde, kızlara göre iki kat daha sık görülür ve daha ağır 

seyreder.1,13,14 

2.1.10.Hipotermi: 

 Postnatal hipotermi preterm bebeklerdeki prognozu kötü yönde etkiler. 

Hipotermik bebeklerde sürfaktan fonksiyonları defektiftir. Hipotermi sonucunda ortaya 

çıkan hipoksi ve asidemi de sürfaktan sentezini azaltır, ayrıca pulmoner hipertansiyona 

neden olarak morbidite ve mortaliteyi arttırır. 13,14 

2.1.11.Göbek Kordonunun Klemplenme Zamanı: 

 Zamanında doğan bebeklerde kordonun geç klemplenmesi ve sonuçta bebeğe 

plasental transfüzyon yapılmış olması; preterm bebeklerde ise kordonun erken 

klemplenmesiyle bebekte eritrosit kitlesinde azalmaya neden olunması, RDS insidansını 

arttırmaktadır. Bu nedenle erken doğan bebeklerde kordonun 1-1,5 dakika sonra 

klemplenmesi önerilmektedir.1,13,14

2.1.12.RDS  Gelişme Olasılığını Azaltan Faktörler: 

 Bunların arasında intrauterin büyüme geriliği, uzamış membran rüptürü, 

intrauterin kronik hipoksi, intrauterin enfeksiyonlar önemli yer tutar.1,13,14 

 İntrauterin büyüme gerliği (IUGR); intrauterin dönemde stres altında olan 
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bebeklerde glukokortikoid  ve katekolamin sentezlerinin arttığı ve bunun sürfaktan 

yapımını hızlandırdığı, gebelik yaşına göre küçük (SGA) olanlarda RDS olasılığının 

daha az olduğu bulunmuştur.1,13,14 

 Uzamış membran rüptürü; membran rüptürünün uzaması preterm doğumu 

başlatabilir, bu da sürfaktan sentezini hızlandırır. Ayrıca uzamış membran rüptürü 

fetusta strese neden olarak sürfaktan yapmını arttırabilir (Tablo 1).1,13,14 

 

Tablo 1. RDS riskini etkileyen faktörler. 

Riski arttıranlar Riski azaltanlar 

Prematürite 

Erkek cinsiyet 

Ailesel yatkınlık 

Doğum eylemi başlamadan sezaryan 

yapılması 

Perinatal asfiksi 

Koriyoamniyonit 

Hidrops fetalis 

Maternal diyabet 

Kronik intrauterin stres 

Uzamış membran rüptürü 

Maternal hipertansiyon 

Narkotik/kokain kullanımı 

IUGR veya SGA  

Kortikosteroidler 

Tiroid hormonu 

Tokolitik ajanlar  

IUGR: intrauterin gelişme geriliği,  SGA: gestasyon yaşına göre düşük doğum ağırlığı 
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2.1.13.Klinik Bulgular: 

 Öyküde genelde RDS riskini arttıran bir durum bulunur. Bebek sıklıkla 

pretermdir veya perinatal dönemde asfiksiye maruz kalmıştır. Bebeğin doğum anında 

başlayan ve zaman içinde daha da kötüleşen  solunum sıkıntısı vardır. Klasik olarak 

akciğer grafilerinde gözlenen gittikçe kötüleşen atelektazi görüntüsü, günümüzde erken 

sürfaktan ve ventilatör tedavisi nedeniyle tam olarak görülmez. Ayrıca giderek artan 

oksijen ihtiyacı vardır.1,13,14

 Fizik muayenede takipne, inlemeli solunum, burun kanadı solunumu, göğüs 

duvarında çekilmeler gözlenir. Bebeğin oda havasında siyanozu olabilir. İnleme bebek 

ekspiryum sırasında FRC’yi oluşturmak veya devamını sağlamak için vokal kordları 

uzun süre ve kısmen kapaması nedeniyle duyulur. Bu mekanizma sayesinde alveolar 

ventilasyon nispeten iyileşir.  Retraksiyonların nedeni ise atelektaziye gitmiş hava 

boşluklarını açabilmek için transpulmoner basıncı arttırmaktır. 

 RDS’nin erken tanısı, hastalığın tedavisinden önemlidir. Doğumdan hemen 

sonra prematüre bebeklerin akciğer alanları dinlenerek havalanmanın yeterli olup 

olmadığı değerlendirilmelidir. Özellikle iki taraflı havalanma  yetersizliği RDS lehine  

değerlendirilmelidir. Bu bebeklerde pnömotoraks yönünden de dikkatli olunmalıdır.13,14 

 Hafif RDS vakalarında tanı sanıldığı kadar kolay değildir. Böyle vakalarda  RDS 

tanısında  başlıca aşağıdaki kriterler kullanılmaktadır.14 

 1-Solunum hızının dakikada 60’dan fazla olması ve bunun bir saatten fazla 

sürmesi. 

 2-Ekspiryumda inleme olması: Normalde üst solunum yollarında ekspiryum 

sırasında hava akımına karşı direnç daha fazladır. Glottik kapanma refleksleri nedeniyle 

vokal kordların birbirlerine yaklaşması ile fizyolojik olarak ekspirasyon sonu pozitif 

basınç (PEEP) artarak alveollerin ve küçük hava yollarının kollabe olmaları önlenir. Bu 

şekilde doğal olarak sürekli hava yolu basıncı (CPAP) oluşturulur ve daralan vokal kord 

aralığından ekspiryum sırasında havanın geçmesi ile inleme şeklinde ekspiryum 
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duyulmuş olur.  

 3- İnspiryum sırasında sternum, interkostal adaleler ve alt kostaların içeri doğru 

çekilmeleri. 

 4- Oksijensiz ortamda siyanoz gelişmesi. 

 5-Bu buguların doğumdan sonraki dört saat içinde ortaya çıkması ve 24 saatten 

fazla sürmesi gereklidir. 

 Bu bulguları sahip olan bebeklerde respiratuvar distres vardır ancak sürfaktan 

eksikliğine bağlı RDS dışında diğer bazı akciğer hastalıklarında da benzer bulguların 

olabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle tanı için akciğerlerin radyolojik olarak 

değerlendirilmesi gerekir.1,13,14

 RDS’li bebekler, genelde  hipotoniktirler ve kurbağa pozisyonunda yatarlar. 

Hastalara yeterli oksijen sağlandığında pembeleşirler. Hastanın soluk olması ve kapiller 

dolum zamanının iki saniyeden uzun olması dolaşım yetmezliği lehine yorumlanmalı ve 

acil olarak müdahale edilmelidir.14

 Akciğer  alanlarının oskültasyonu ile her iki akciğere hava girişinin az olduğu 

duyulur. Kalp hızı ise hafif orta RDS’de 140-160/dakika iken ağır RDS’de yavaşlama 

eğilimindedir. Daha çok 3-4.gün duyulmaya başlayan üfürüm duktus arteriozusun 

açılması ile ilgili olabilir. 

2.1.14.Radyolojik Bulgular: 

 RDS’nin ağırlığına göre değişen bulgular mevcuttur. Hafif vakalarda minimal 

ince retükülo-granüler görünüm mevcut iken, daha ağır vakalarda yaygın atelektaziler 

nedeni ile diffüz retikülo-granüler görünüm ile birlikte bunların arasındaki bronşiollerin 

hava ile dolu olmasına bağlı olarak ortaya çıkan hava bronkogramları mevcuttur. 

RDS’nin en ağır şeklinde ise tüm alveollerin atelektazisine bağlı olarak akciğerlerle 

kalp ve karaciğerin sınırlarının ayırt edilemediği ‘buzlu cam’ görünümü ortaya çıkar. 

Ancak radyolojik görünümleri değerlendirirken bazı noktalara dikkat edilmelidir. 

Örneğin, ekspiryumda çekilen filmlerde bulgular inspiryumda çekilenlerden kötüdür. 

Ventilatöre bağlı bebeklerde de radyolojik bulgular daha hafiftir. Bununla birlikte 
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RDS’li bebeklerde akciğer grafileri tanıdan çok, ayırıcı tanıda ve komplikasyonların 

belirlenmesinde daha fazla önem taşır (Şekil 2).13,14
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tartışılmakla birlikte uygula

 RDS tanısı alan tüm

gidilebilmesi için tam kan s

 Kan glukoz düzey

bakılmalıdır. Hipoglisemin

açabilir.1,13 
Şekil 2. RDS’de radyolojik görünüm. 

r ‘buzlu cam’ görünümü (ground glass appearence), 

site artışına bağlı olarak, içi hava dolu küçük bronşlar),

fragma yükselmesi. 
2.1.15.Laboratuvar Bulguları: 

asyonu RDS’nin yönetiminde gereklidir.  Genellike aralıklı 

yapılır. Ortak bir fikir olmasa bile genelde arteryal oksijen 

e arteryal karbondioksit basıncının 45-60 mmHg arasında 

ir. Ayrıca pH 7.25 ve arteryal oksijen saturasyonu %88-95 

idir.  Bu hastalarda transkutenöz oksijen ve korbondioksit 

jen saturasyonu monitörlerinin değeri son zamanlarda 

nmalıdır. 1,13,14

 hastalarda  erken neonatal sepsisli hastalarla ayırıcı tanıya 

ayımı, kan kültürü yapılmalıdır.1,13

lerine hem hastanın takibi için hem de ayırıcı tanı için 

in kendisi tek başına takipne ve solunum sıkıntısına yol 
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 Serum elektrolit düzeyleri her 12-24 saatte bir değerlendirilmelidir. Hipokalsemi 

hipoksik, hasta bebeklerde sık görülen bir elektrolit bozukluğu olup aynı zamanda 

solunum sıkıntısını daha da arttırabilir.1,13

 Ekokardiyografi,  solunum sıkıntısı olan bebeklerde PDA’nın saptanması ve 

konjenital kalp hastalıklarının ayırıcı tanısını yapabilmek için gereklidir.1,13

2.1.16.Ayırıcı Tanı: 

 Yenidoğan döneminde solunum sıkıntısı yapan bütün hastalıklar RDS ile 

karışabilir. Ayrıcı tanıda mutlaka düşünülmesi gereken durumların başında Grup B 

streptokok pnömonileri gelir. Çünkü sağlıklı gebe kadınların üçte birinin vajinal 

florasında Grup B streptekok bulunur. Anneden bebeğe yeterli miktarda antikorun 

geçmediği durumlarda, bebek bu enfeksiyonlara karşı duyarlı hale gelir. Grup B 

streptokok pnömonilerinin klinik ve radyolojik bulgularının, RDS’den ayırımı çok zor 

hatta mümkün değildir. Bu nedenle RDS’li bebeklere uygun antibiyotik tedavisinin 

başlanması gerekir.1,13,14

 Yenidoğanın geçici takipnesinin (yaş akciğer sendromu) RDS’den ayırımı zor 

olabilir. Alveollerin  fetal akciğer sıvısı ile dolu olması, sürfaktanın inaktivasyonunu da 

hızlandırır. Ancak akciğer grafisinde genellikle birkaç saat içinde geçen lineer 

görüntülerin olması ile ayırıcı tanı yapılabilir. Asfiksiye bağlı beyin ödemi ve 

intrakraniyal kanamalar gibi durumlarda refleks olarak pulmoner dolaşım değişiklikleri 

ve pulmoner ödem olabileceğinden, respiratuvar distrese yol açabilir. Ağır metabolik 

asidoz yapan nedenler (perinatal asfiksi, konjestif kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği, 

konjenital metabolik hastalıklar gibi) ve konjenital kalp hastalıkları (özellikle sağdan 

sola şantlı vakalarda, siyanoz, hipotansiyon oluştuğunda) hipoksi ve asidoza neden 

olabileceklerinden RDS ile ayırımları zordur. Ancak bu hastalıklarda PaCO2’nin düşük 

bulunması ile ayırıcı tanı yapılabilir. Bunun yanı sıra koanal atrezi, mikrognati, 

laringomalazi, laringo-trakeal obstruksiyon gibi üst solunum yollarında obstruksiyon 

yapan nedenler, göğüs duvarı deformiteleri, mekonyum veya amnion mayisi 

aspirasyonu, pnömotoraks, pnömomediastinum, pulmoner hemoraji, pulmoner 

hipoplazi, diyafragma hernisi, sepsis, hipervizkozite ve miyopatiler de ayırıcı tanıda 

düşünülmelidir.13,14 

 25



 

2.1.17.RDS’den Korunma: 

 RDS’nin oluşmasını engellemenin en iyi yolu erken doğumların önlenmesidir. 

Ritodrin gibi yeni ve etkili ilaçlar sayesinde preterm doğumların önlenmesi daha başarılı 

olmuştur. Bir yandan tokolitik ajanlarla gebelik süresi uzatılmaya çalışılırken bir yandan 

da anneye fetusun sürfaktan sistemini olgunlaştıran ilaçlar verilmelidir. Bu ilaçlardan en 

yaygın olarak kullanılanı kortikosteroidlerdir. Plasentadan iyi geçmesi nedeniyle 

betametazon veya dekzametazon tercih edilmiştir. Ancak deksametazonun  kistik 

periventriküler  lökomalaziyi arttırdığının gösterilmesiyle artık önerilmemektedir. 

Kortikosteroidlerin 32-34. gebelik haftalarında daha etkili oldukları ve etkilerinin 2-7 

günde ortaya çıktığı bildirilmiştir.13,14 Antenatal kortikosteroidler ölüm riskini, RDS’yi 

ve intraventriküler kanamayı azaltmaktadır. Günümüzde standart tedavi olarak antenatal 

betametazon 12-mg doz başına 12 saat arayla iki doz halinde intramusküler olarak 

anneye uygulanmaktadır. Anneye steroid verilmesinin kontrendike olduğu durumlarda 

(örneğin maternal diyabet veya kalp hastalığı) bir benzilamin türevi olan ambroksol 

kullanımı, en az steroidler kadar etkili olmaktadır.13,14

 Bebeklerin intrauterin dönemde antenatal ultrasonografi ile yakın takip edilmesi, 

doğum sırasında devamlı fetal monitorizasyon yapılması riskli bebeklerin 

belirlenmesinde, asfiksiyi önlemede ve sonuçta RDS’yi azaltmada etkili olmaktadır.  

 Fetusun sürfaktan sentezini hızlandırdığı düşünülen ve halen hayvan deneyleri 

devam eden ilaçlar arasında; opiyatlar, beta mimetikler ve aminofilin sayılabilir. 

RDS’nin önlenmesinde umut veren diğer bir  ilaç ise tirotropin salgılatıcı hormon 

(TRH)’dur. Plasentayı  kolaylıkla geçen TRH’yı kortikosteroidlerle verildiğinde daha 

etkili olduğu gösterilmiştir. TRH’nın tip II pnömositler üzerinde beta-adrenerjik 

reseptörlerin sayısını arttırarak etki gösterdiği düşünülmektedir.13,14

 Son zamanlarda intrauterin dönemde fetusa yapay sürfaktan uygulamaları 

denenmektedir. RDS’den korunmada bekli de en uygun yaklaşım intrapartum asfiksi, 

neonatal hipotermi, hipoksi ve asidozun önlenmesidir. Bunun için iyi bir antenatal takip, 

yüksek riskli gebeliklerin belirlenmesi ve bu bebeklerin tam teşekküllü yenidoğan 
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yoğun bakım ünitesinin olduğu hastanelerde doğumlarının sağlanması gereklidir. 

Yenidoğan prematüre bir bebeğin transportundaki güçlükler düşünüldüğünde intrauterin 

transportun ne kadar önemli olduğu anlaşılabilir.14

2.1.18.Tedavi: 

 Sürfaktan tedavisi entübe edilmiş RDS’li hastalarda  standart tedavi yöntemi 

olarak kabul edilmektedir.(1,13)1980’lerden beri 30’dan fazla 6000’inin üzerinde bebeğin 

dahil edildiği   randomize çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalarda RDS’de profilaktik 

sürfaktan kullanılmasının ya da, RDS gösterilen hastalarda tedavide sürfaktan 

kullanılmasının pnömotoraks ve ölüm riskini belirgin oranda azalttığı gösterilmiştir.5,14 

Sürfaktan tedavisinin RDS şiddetini azaltmada  etkileri varken, uzun dönem 

oksijen ihtiyacı üstünde ve kronik akciğer hastalığı gelişimini azaltmada etkileri net 

değildir. Son yapılan uzun süreli çalışmalarda sürfaktan tedavisi verilen ve verilmeyen 

grup arasında  PDA, intraventriküler kanama, premature retinopatisi, nekrotizan 

enterokolit ve kronik akciğer hastalığı gelişmesi arasında fark saptanmamıştır. Uzun 

süreli çalışmalarda sürfaktan tedavisinin herhangi bir yan etkisi gösterilmemiştir.1,5,14

2.1.19.Solunum Desteği: 

 Endotrakeal entübasyon ve mekanik ventilasyon  RDS gelişen bebeklerde ana 

tedavi yöntemlerinden biridir. Bu bebeklerde respiratuvar asidozla birlikte hipoksemi ve 

apne vardır. Mekanik ventilasyona genelde 30-60/ dk. solunum desteği ve 

inspiryum/ekspiryum oranı ½ olacak şekilde başlanılır. En yüksek inspiratuvar basınç 

(PIP) değeri bebeğin ağırlığına ve hastalığın şiddetine ve bebeğin göğsünü havalandıran 

basınca göre  belirlenir. Pozitif ekspiryum sonu basıncı-ekspiryum sonu pozitif basınç- 

(PEEP)   4-5 cmH2O tutularak FRC’nin korunması sağlanır ve böylece oksijenizasyona 

katkıda bulunulur. Akciğer parankimine zarar vermemek için oksijenizasyonun 

sağlandığı en düşük basınç ve oksijen konsantrasyonu ile solunum desteği yapılır. 

Bebeğin solunum çabası ile senkronize olabilen ventilatörler kullanılarak akciğer 

parankimi uygunsuz basınca maruz kalmaktan, bunun oluşturduğu barotravmadan 

korunmuş olur. Erken dönemde yüksek frekanslı ossilatör ventilatör kullanımı  düşük 

doğum ağrılıklı bebekler için giderek yaygın hale gelmektedir.19-21 
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 Nazal devamlı pozitif hava yolu basıncı (NCPAP), nazofarengeal devamlı pozitif 

hava yolu basıncı (NPCPAP) ve nazal senkronize aralıklı  zorunlu ventilasyon 

(SIMV)’nın erken kullanımıyla endotrakeal entübasyon geciktirilebilir veya önlenebilir. 

Endotrakeal entübasyonun oluşturduğu barotravmaya engel olabilmek amacıyla yapılan 

son çalışmalarda  oldukça düşük doğum ağırlıklı ve çok düşük doğum ağırlıklı 

bebeklerde bile NCPAP kullanımının  RDS yönetiminde ilk basamak olarak 

kullanılabileceği belirtilmektedir. Bazı merkezlerde bu yöntem başarıyla 

kullanılmaktadır ve RDS insidansında azalma bildirilmiştir.22-25 Ayrıca Avrupa’da 

gittikçe yaygınlaşan bir uygulama erken dönemde bebeklerin entübe edilip sürfaktan 

uygulanmasının ardından ekstübasyon ve NCPAP ile solunum desteğine devam edilmesi 

şeklindedir. Bu yöntem 30 haftadan küçük prematüre bebeklere uygulanmakta ve RDS 

insidansını azalttığı görülmektedir.20,21 NCPAP ve NPCPAP  ekstübasyon  sırasında 

kullanılmakta ve yeniden entübasyon ihtimalini azaltmaktadır.  Nazal SIMV ise 

potansiyel olarak NCPAP’ın  daha etkili  hali olarak görülebilir. Son zamanlarda 

bebeğin solunumuyla ventilatörün senkronize olabilmesini sağlayan teknolojik 

gelişmelerden sonra bu yöntem uygulanabilir olmuştur.  Yapılan bazı çalışmalarda nazal 

SIMV’nin NCPAP’a oranla  ekstübasyon başarısızlığı  ve ekstübasyon semptomlarını  

azaltmakta olduğu gösterilmiştir.19-21 

 RDS’li bebeğin sıvı ve nutrisyonel desteği uygun şekilde yapılmalıdır. Bu 

bebeklere uzun süre parenteral nutrisyonel destek gerekebilir. Günümüzde bunu 

sağlayabilecek imkanlar mevcuttur.1,13,14

 RDS’li bebeklerde enfeksiyon başlangıçta ekarte edilemediğinden ampirik 

olarak antibiyotik başlanır. Doz aralıkları ve miktarları bebeğin doğum haftasına ve 

ağırlığına göre düzenlenir. 1,13,14

 Çoğunlukla ventilatör desteğine ihtiyaç duyan bu bebeklerde uygun sedasyon ve 

aneljezi yapılmalıdır. Morfin, fentanil, lorazepam  hem analjezi hem de sedasyon 

etkileri nedeniyle kullanılabilirler. Fenobarbital  bebeğin aktivitesini baskılamak 

amacıyla kullanılabilir. Mekanik ventilatör sırasında cihazla boğuşan ve bu nedenle 

cihazla bebeğin solunumunun çakıştığı bebeklerde sedasyon uygulanması gereklidir. 

Sedasyon uygulanmaması  halinde ventilatör komplikasyonları ve serebral kan 

akımındaki dalgalanmalar nedeniyle intraventriküler kanama oluşabilir. 1,13,14 
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2.1.20.Prognoz: 

 Günümüzde  RDS’li bebeklerin yaşam oranları önemli oranda artmış olsa bile 

solunum veya nörolojik sekellerle iyileşme oranı temelde doğum ağırlığına  ve 

gestasyon yaşına bağlıdır. Major morbidite (kronik akciğer hastalığı, nekrotizan 

enterokolit ve ciddi intraventriküler kanama)  küçük bebeklerde hala yüksek oranda 

görülmektedir (Tablo 2). 1,13,14 

 

Tablo 2. RDS’li bebeklerde doğum ağırlığına göre prognoz ve komplikasyonlar. 

Doğum ağırlığı  

(g) 

 Yaşam 

oranı (%) 

Kronik akciğer 

hastalığı gelişme 

oranı* 

Evre  II / IV  prematüre 

retinopatisi gelişme riski 

<501 

501-750 

751-1000 

1001-1500 

10 

75 

85 

96 

Hepsi 

Çoğu 

Az 

Birkaç 

Çok yüksek 

Orta 

Az oranda 

Düşük oranda 

* 28.günde oksijen ihtiyacı olan bebekler. 

 

2.2.Kronik Akciğer Hastalığı (Bronkopulmoner Displazi) 

Klasik bronkopulmoner displazi (BPD)  kronik akciğer hastalığının yenidoğan 

formudur. Genellikle primer bir solunum yetmezliğinin (örneğin RDS, mekonyum 

aspirasyon sendromu) sonucu olarak gelişir. Son zamanlarda BPD’nin yeni bir formu 

tanımlanmıştır ve başlangıçta minimal akciğer hastalığı olan veya olmayan çok düşük 
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doğum ağırlıklı prematüre bebeklerde  gözlenmektedir.1,5,6

 BPD  doğumdan sonra 28 günden fazla oksijen ihtiyacının olması şeklinde 

tanımlanmaktadır. Pulmoner disfonksiyonun erken çocukluk döneminde ne derecede 

şiddetli olabileceği   gebelik yaşı 32.haftadan az olanlarda  postkonsepsiyon yaşı 36 

haftalık olduğunda  tahmin edilebilir.1,2,5,6 

2.2.1.İnsidans: 

 BPD insidansı  bir çok risk faktöründen etkilenmektedir. Bunlardan en önemli 

olanı akciğer matüritesidir.  Doğum ağırlığının 1250-1001’den 750-500 g’a düşmesiyle 

BPD insidansı %7’ den %70’e yükselmektedir.26 

2.2.2.Patofizyoloji: 

 Her zaman doğumda primer bir akciğer hasarı görülmemektedir. Sekonder 

akciğer hasarlanması anormal tamir süreci sonucudur ve kalıcı akciğer hasarlanması 

vardır. Kalıcı yapısal değişiklikler meydana gelmiş, alveolarizasyon ve pulmoner 

vaskülarizasyon bozulmuştur.  Klasik BPD ön planda yüksek oksijen konsantrasyonuna 

ve mekanik ventilasyona bağlıyken yeni tanımlanan BPD olguları daha çok düşük 

doğum ağırlığına, sepsise ve PDA’ya bağlıdır.1,19

 Uzun süre oksijene maruz kalma alveoalar septasyonu, vaskülarizasyonu 

azaltmakta terminal hava yolunun büyüklüğünü arttırmakta, fibrozisi arttırmakta ve 

akciğer gelişimine engel olmaktadır.26,27 

 Mekanik ventilatör desteği sırasında oluşan sitokin fırtınası kronik akciğer hasarı 

gelişimine yol açmaktadır. Ayrıca abartılı enflamatuvar yanıt oluşumu, kronik akciğer 

hastalığına gidişte önemlidir. 16,27,28,29,30

 Barotravma, oksijen toksisitesi, ve pulmoner yapının immaturitesi 

bronkopulmoner displazi oluşumunda anahtar rolü oynar.31,32 Pozitif basınçlı 

ventilasyon ile dakikalar içinde  sürfaktan eksikliği olan hava yolunda epitel 

hasarlanması gelişir.35 Üstelik yüksek konsantrasyonlarda bulunan oksijen, toksik 

radikaller oluşturmak yoluyla akciğer hasarlanmasını daha da arttırır.33 Prematüre 

bebeklerin hava yollarında hücre bütünlüğü iyi olmadığından bu faktörlere daha da 
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duyarlıdır.34  Ayrıca bu bebeklerde koruyucu antioksidan enzimlerin miktarı azdır. Doku 

yenilenmesini ve farklılaşmasını  sağlayan faktörlerin konsantrasyonları da 

düşüktür.28,29,30,34,35 

2.2.3.Tanı: 

 Kronik akciğer hastalığının tanısı akciğer grafisindeki bulgularla ve doğumdan 

sonraki 28 günde ya da postkonsepsiyonel 36. haftada halen oksijene ihtiyaç duyulması 

ile konulur.36,37

2.2.4.Koruma: 

 Oksidatif stresin olabildiğince azaltılması, mekanik ventilasyon desteği sırasında 

barotravmayı önlemek için tidal volümün  sınırlı tutulması, uygun sıvı tedavisi, PDA 

kapanması için önlem alınması ve yeterli beslenme korunmada esas ilkelerdir. Erken 

dönemde sürfaktan uygulamasının  yararı olsa da korunmada esas etkili olan yöntem 

erken dönemde NCPAP uygulanmasıyla entübasyonun ve mekanik ventilasyonun 

önlenmesidir.16,27 

 Antioksidanların kullanımı halen tartışmalıdır. Enfeksiyon, enflamatuvar yanıtı 

sonuçta kronik akciğer hastalığını arttırmaktadır. Ureplasma urealyticum 

kolonizasyonunun kronik akciğer hastalığını arttırdığına dair tartışmalı görüşler 

nedeniyle antibiyotik kullanımı da korunma yöntemleri arasında sayılabilir.27,38,39

2.2.5.Tedavi: 

 Tedavi yöntemleri arasında oksijen ve mekanik ventilatör desteği, akciğer 

fonksiyonunu arttırmak amacıyla sıvı kısıtlaması, yeterli kalorinin sağlanması,  

diüretikler, bronkodilatatörler ve kortikosteroid sayılabilir. 16,27

 Bu bebeklerde hipoksi nedeniyle pulmoner hipertansiyon, bronkospazm, kor 

pulmonale ve büyüme geriliğine engel olabilmek için yeterli oksijen desteğinin 

sağlanması önemlidir. Ancak optimal oksijen desteği konusu halen tartışmalıdır. 

Günümüzde halen tartışmalı olsa da oksijen saturasyonunun %90-94 arasında tutulması 

hedeflenmektedir.16,27
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 Sıvı miktarı günlük ihtiyaca göre ancak kısıtlanarak ayarlanır ve verilen sıvı 

içerisinde yeterli kalori ve proteini sağlamak  gereklidir. Diüretikler içinde en yaygın 

kullanılan furosemid olup 1-2mg/kg 12 saatte bir oral veya IV kullanılır. Ancak güçlü 

bir diüretik olduğundan elektrolit imbalansına yol açabilir. Gün aşırı kullanılarak bu yan 

etkisi azaltılabilir. Bazı bebeklerde kalsiürik etkisi nedeniyle nefrokalsinozise yol 

açabilir ve bu açıdan takip edilmelidir. 16,27

 İnhale bronkodilatatörler örneğin albuterolün alevlenmelerde kullanılmak üzere 

saklanılması önerilmektedir.27

 Kortikosteroid ciddi olgularda  kullanılabilmekte ancak  santral sinir sistemi ve 

somatik büyümeyi yavaşlatabilmektedir. Ayrıca bu bebeklerde serebral palsi insidansı 

da daha fazladır. Deksametazona kıyasla  sistemik  yan etkileri daha az olan inhale 

beklametazon kullanımının aynı düzeyde etkin olduğu  bildirilmiştir. 16,27 

2.3.Sitokinler 

 Sitokinler immün cevap sırasında  hücreler arasında iletişimi sağlayan bir grup 

moleküle verilen ortak isimdir. Bütün sitokinler protein ya da glikoprotein yapıdadırlar. 

Bazı alt gruplara ayrılabilirler, lenfositler tarafından salınan sitokinlere lenfokin adı 

verilir.40

 Interlökinler sitokinler içinde geniş bir grubu oluştururlar (IL-1’den IL-22’ye 

kadar). Temel olarak T hücreler tarafından üretilirler ancak mononükleer fagositler ve 

doku hücreleri de interlökin üretebilir. Bir çok görevleri vardır ancak genellikle diğer 

hücrelerin bölünmesini  ve farklılaşmasını yönlendirirler. 40

  Kemokinler kemotaktik sitokinlerden oluşan gruba verilen isimdir. Hücrelerin 

kan dolaşımı ile  organizmanın gerekli kısmına göçünü yönlendirirler. Ayrıca 

enfeksiyona özgü hücrelerin aktivasyonunda rol alırlar. 40

 Sitokinler kompleks bir  ağ sistemi içerisinde işlev yaparlar. Birbirlerinin 

salınımını arttırabilir veya azaltabilirler. Sinerjistik veya antagonistik etkileri olabilir. 

İnsan bedenindeki organ sistemleri birbirleriyle iletişim içerisindedir, immün sistem  

tüm dokularda dolaşabilen hücrelerden oluşmaktadır, bu hücrelerin diğer dokularla 
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iletişimi sitokinler aracılığıyla ve aralıklı olmaktadır. Ayrıca immün sistem bu yolla 

endokrin ve merkezi sinir sistemiyle iletişim kurabilmektedir. Örneğin IL-1, IL-6 vücüt 

sıcaklığında rol alırken, IL-1 yavaş dalga uykusunda ve iştahın azalmasında rol alır. 40

2.3.1.IL-8: 

IL-8  kemokinler olarak adlandırılan küçük molekül ağırlıklı sitokinlerden 

oluşan geniş bir ailenin üyesidir. Özellikle makrofajlar ve endotel hücrelerinden üretilir, 

enflamasyon ve hücre göçünde önemlidir. Başlangıçta nötrofil kemotaktik faktör olarak 

bilinen IL-8’in aynı zamanda T lenfosit, bazofil, doğal öldürücü hücreler için de 

kemotaktik faktör rolü vardır.40-42

IL-8 akciğerlere sürekli enflamatuvar hücre göçünü uyarır. Akciğere gelen 

hücreler kronik akciğer hastalığı gelişiminde rolü olan ürünler (örneğin;elastaz) 

salgılarlar.43,44

Kronik akciğer hastalığı ile  akciğerde nötrofil sayısı ilişkili bulunmuştur.45,46 IL-

8 nötrofiller için güçlü bir kemotaktik faktördür ve erişkin nötrofil alveolitinde ve 

erişkin respiratuvar distresinde, bronkoalveoler lavaj sıvısında arttığı gösterilmiştir.46,47 

Erişkin respiratuvar distresi ve yenidoğan RDS’si arasında benzerlikler vardır, her iki 

durumda da akciğerlerde bulunan ana hücre nötrofildir. Yapılan çalışmalarda kronik 

akciğer hastalığı gelişen yenidoğan bebeklerde IL-8 düzeyinin bronkoalveolar 

lavajlarda arttığı görülmüştür. 48,49

2.3.2.IL-10: 

Lenfoid ve myeloid hücrelerin regülasyonunda rolü olan antieflamatuvar ve 

immünoregülatuvar bir sitokindir. Sitokin sentez inhibitör faktörü olarak bilinir. 

Sitotoksik veya enflamatuvar yanıtların ve antikor yanıtlarının arttırılması ile ilişkili 

çeşitli işlevleri vardır. IFN- üretimini, antijen sunumunu ve makrofajların uyarılmasını 

inhibe eder. IL-1,  IL-6, IL-8, TNF ve IL-12 gibi birçok sitokinin yapımını inhibe eder. 

Aktive B hücrelerinin çoğalmasını arttırır ve  plazma hücrelerine farklılaşmayı sağlar. 

Aktif B hücrelerinde IgG, IgA, IgM sentezini arttırır.40-42 

Interlökin-10 bir antienflamatuvar sitokindir. TH2 hücre ürünüdür ve nötrofil ve 
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makrofajlardan  proenflamatuvar sitokinlerin ve kemokinlerin salınımını engeller. IL-

10’un kronik akciğer hastalığındaki rolü net değildir. IL-10’un pulmoner 

enflamasyondaki rolü hayvan deneylerinde ve invitro çalışmalarda gösterilmiştir ancak 

yenidoğan akciğer hasarlanmasındaki rolü henüz netleşmemiştir.50,51 IL-10, majör 

enflamatuvar mediyatörleri (örneğin IL-6, IL-8) ve hücre yaşamasını sağlayan 

mediyatörleri (örneğin GM-CSF) ve hücrelerin dokuya gelmesini engeller. Aynı 

zamanda akciğerlerde nötrofil apopitozisini arttırarak enflamasyonu azaltır.52-55  

Endotoksemi sırasında proenflamatuvar sitokinlerin artışı IL-10 aşırı salınımıyla 

kontrol  edilebilir ve deneysel çalışmalarda farelere IL-10 verilmesiyle şok ve ölümün 

engellendiği gösterilmiştir.56,57 Bütün bunlar IL-10’un güçlü bir antienflamatuvar 

olduğunu göstermektedir. 

2.3.3.Prokalsitonin: 

Prokalsitonin 116 aminoasitten oluşan bir peptittir. Kalsitonin prekörsörlerinden 

biridir. Kalsitoninin fizyolojik rolü netleşmemiştir. Kalsitonin fazlalığı ya da azlığı 

nedeniyle gelişen bir hastalık bilinmemektedir. Mikrobik enfeksiyonlarda tüm vücutta 

CALC1 geni ekspresyonu olmakta ve tüm dokularda bulunan tüm hücre çeşitleri 

tarafından kalsitonin prekörsörleri salınmaktadır.58 Doğumdan sonraki 48 saat içinde 

prokalsitonin düzeyinde fizyolojik bir yükselme de bildirilmiştir.59,60 Bakteriyal 

enfeksiyonlarda,  plazma düzeyleri çok düşük değerlerden 1000 ng/ml düzeylerine 

kadar yükselir. Bu yükseliş hastalığın şiddetiyle ilişkilidir. Prokalsitonin düzeyindeki bu 

yükselme CRP’den daha hızlı olur. Prokalsitonin endotoksin enjeksiyonundan sonra 2 

saat içinde plazmada ölçülebilir düzeye ulaşmaktadır. Daha sonra 6-8 saat içinde 

yükselmeye devam eder ve 12 saatte en yüksek düzeyine ulaşır.  Günümüzde 

prokalsitoninin bir hormon mu, sitokin mi veya akut faz reaktanı mı olarak 

değerlendirmek gerektiği netleşmemiştir.9-12 

Yenidoğanlarda prokalsitonin sadece bakteriyal enfeksiyonlarda değil aynı 

zamanda RDS’de, hemodinamik bozukluklarda, perinatal asfikside, intrakranial 

kanamada, pnömotoraksta veya resüsitasyon sonrasında da yüksek bulunabilmektedir.9- 

12  
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

 

Çalışmaya Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, 

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesine 1/Nisan/2003 ve 30/Kasım/2004 tarihleri arasında 

yatırılarak izlenen 1500 g ve 32 gebelik haftasının altındaki RDS tanısı alan entübe 

bebekler dahil edildi.      

RDS tanısı klinik bulgular, klasik akciğer grafisi bulguları ve solunum desteği 

gereksinimi  ile konuldu. Toplam 85 premature bebek RDS tanısı aldı. Entübasyon, 

satürasyonu %90-95 arasında koruyabilmek için %40’dan fazla FiO2 ihtiyacı olan ve 

klinik olarak solunum sıkıntısı fazla olan hastalarda gerçekleştirildi. Entübe edilmeyen 

bebekler hafif RDS olarak tanımlandı. RDS nedeniyle toplam 70 premature bebek 

entübe edildi. Entübe edilen bebeklere hasta stabilleştirildikten sonra umbilikal arter 

kateterizasyonu yapıldı. Bütün bebeklerin demografik ve medikal bilgileri kaydedildi. 

Bebeklerin gestasyonel yaşı annenin son adet tarihi ve/veya erken fetal ultrasonografi 

sonuçları ile belirlendi ve Yeni Ballard muayenesi ile doğrulandı. 

Entübe edilmiş RDS’li bebeklerden entübasyon süresince 1,3,5,7,14,28.günlerde 

trakeal aspirasyon sıvısı alındı. Trakeal aspirasyon sıvısı almak için endotrakeal tüpün 

çapına uygun kateterler kullanıldı. Aspirasyonlar genel durumu iyi, stabil bebeklerden, 

rutin bakımları sırasında alındı. Aspirasyon öncesi 2-3 dakika %100 FiO2 sağlandı. 

Ardından steril %0.9 serum fizyolojik entübasyon kateterinden içeri verildi. Maske 

balonla 3-4 kez elle solunum yaptırıldıktan sonra aspirasyon kateteri endotrakeal tüpün 

uzunluğundan 3-4 mm uzun olacak şekilde sokularak   aspirasyon yapıldı. Ardından 

aspirasyon kateteri 0.5 ml steril %0.9 serum fizyolojikle yıkanarak içerik steril tüpe 

alındı. Alınan örnekler bekletilmeden 3000 rpm’de 5 dakika santrifüje edildi. Hücresiz 

süpernatan kısmı epandorf tüplere alınarak -30◦’de saklandı. Kanlı örnekler hücre içeriği 

sitokin düzeyini etkileyebileceğinden çalışma dışı bırakıldı. Birinci gün örnekleri  bebek 

stabilleşikten sonra ve sürfaktan uygulananlarda sürfaktandan 12 saat sonra olmak üzere 

iki  örneğin karışımı olarak alındı. Örneklerle aynı anda alınan trakeal aspirasyon 

kültürlerinde  üreme olanlar çalışma dışı bırakıldı. Ancak Ureoplasma ve Mycoplasma 

kültürleri  yapılamadı. Sonuçta 60 prematüre bebekten 226 trakeal aspirasyon örneği  
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çalışmaya dahil edildi. Toplamda ilk gün 60 örnek, 3. gün 49, 5.gün 33, 7.gün 31, 

14.gün 29, 21.gün 17, 28.gün 7 trakeal aspirasyon örneği alındı.  

Mekanik ventilasyon desteği sırasında oksijen saturasyonu düzeyi %90-95 

arasında tutacak en düşük tepe inspiryum basıncı (PIP) ve FiO2 verildi. Bebek 

stabilleştiği anda ekstübasyon denendi. Ekstübasyona geçişte bazı bebeklerde NCPAP 

uygulandı. RDS şiddetinin belirlenmesinde oksijenizasyon indeksi ve alveolar –arteriyal 

oksijen gradienti değerleri kullanıldı.  

Oksijenizasyon indeksi (OI)=MAPx(FiO2/PaO2)x100 [(MAP=mean airway 
pressure=ortalama hava yolu basıncı)]  

 
Alveolar/arteryal oksijen gradiyenti (A-aDO2)=AO2-PaO2 [Alveolar O2 

(AO2)=713xFiO2-PaCO2/0.8] olarak hesaplandı. 

Bu değerler puls oksimetre ile saturasyon %90-95 ve PCO2 kapiller veya arteryal 

kan gazında 40-50 mmHg olacak şekilde ayarlanıp hesaplandı.(61)

Bütün prematüre bebeklerden  haftada iki kez trakeal aspirasyon kültürü alındı. 

Multipl konjenital anomalisi olan, konjenital kalp hastalığı olan bebekler çalışma dışı 

bırakıldı. 

RDS tanısı alan ve orta-ağır grup olan prematüre bebeklerden entübe ve sosyal 

güvencesi olanlara  sürfaktan uygulandı. Surfaktan tedavisinde Survanta® (Beractant, 

Surfactant TA,Ross Laboratories, Columbus,OH) kullanıldı. Tüm bebeklere ampirik 

olarak ampisilin ve amikasin başlanıldı. PDA tanısı Doppler Ekokardiyografi ile 

konuldu. 

Kronik akciğer hastalığı poskonsepsiyonel 35. haftada klinik olarak solunum 

sıkıntısının olması, oksijen bağımlılığı ve radyolojik bulgularla belirlendi.62 

3.1.IL-8 ve IL-10 düzeylerinin ölçümü: 

BioSource International, Inc. hIL-8 ve hIL-10 kiti kullanılarak ELİSA (enzyme 

linked –immino-sorbent Assay) yöntemi ile üretici firmanın önerileri doğrultusunda  

çalışıldı. Intraassay ve interassay varyasyon katsayısı %10’un altındaydı. IL-8 için 

minimal saptanabilir  düzey<5 pg/ml, IL-10 için <1 pg/ml idi. 
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3.2.Prokalsitonin : 

B.R.A.H.M.S PCT KRYPTOR sisteminde enerjinin non-radyoaktif transferi 

esasına dayanan TRACE (time resolved amplified cryptate emosion) yöntemi ile 

ölçüldü. İntraassay ve interassay varyasyon katsayısı % 7’nin altındaydı. Sensitivitesi 

0.02 ng/ml idi. Çalışma sonuçları ng/ml olarak bildirildi. 

3.3.İstatistik: 

Sonuçlar, SPSS 11.5 (statistical package for social sciences) Windows istatistik 

paket programıyla Descriptive Statistics testleri, Compare means testleri ile frekanslar 

ve yüzdeler, ortalama SS(standart saprma), minumum-maksimum değerleri 

hesaplanıldı. Verilerin zaman içindeki değişimleri General Linear Model ile 

değerlendirildi. Korelasyonlar Pearson testiyle çalışıldı. P değeri, 0.05’e eşit veya 

altında olan değerler istatistiksel olarak  anlamlı kabul edildi. 
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4.BULGULAR 

 

60 prematüre bebekten 226 trakeal aspirasyon örneği  çalışmaya dahil edildi. 

Toplamda ilk gün 60 örnek alınırken daha sonra bebekler ekstübe edildikçe örnek sayısı 

azaldı ve 3. gün 49, 5.gün 33, 7.gün 31, 14.gün 29, 21.gün 17, 28.gün 7 trakeal 

aspirasyon örneği alındı. Dokuz (%15)  hastada kronik akciğer hastalığı gelişti. 

Bunlardan birisi nozokomiyal sepsis nedeniyle aspirasyonların alınmasından sonraki 

dönemde kaybedildi. Çalışma süresince 7 hasta daha kaybedildi. Bunların ölüm sebebi 

ağır RDS ve/veya buna bağlı komplikasyonlardı.  

Çalışmaya dahil edilen toplam 60 hastanın gestasyon yaşları 29,5+1,8 (26-32) 

haftaydı. Doğum ağırlıkları 1017,73+ 168,34 (650-1300) g, 5.dakika APGAR’ları  6,08 

+0,76 (4-8), anne yaşları 23,4+ 3,8 (16-31) yıl , ventilatörde kalma süreleri   12,3+ 9,5 

(1-35) gün, toplam oksijen alma süreleri 16,25 +11,00 (2-52) gün  idi. 

Çalışmaya dahil edilen toplam 60 bebeğin  41 (%68,3)’ü sezaryanla, 19 

(%31,7)’si normal vajinal yoldan doğdu. Çoğul gebelik 8 (%31,7) hastada vardı. 

Bebeklerin 27 (%45)’i kız 33 (%55)’i erkek idi. Otuziki  (%53,3) bebekte 

intraventriküler kanama olmazken, 16 (%26,7) bebekte evre  I-II, 9 (%15) bebekte evre 

III, 3 (%5) bebekte evre  IV intraventriküler kanama vardı. Onyedi (%28,8) bebekte 

PDA vardı. PDA olan tüm bebeklere indometazin uygulandı. Sürfaktan 30 (%50) 

bebeğe uygulanmadı. Yirmi  (%33,3) bebeğe bir  doz, 10 (%16,7) bebeğe iki doz 

sürfaktan uygulandı. Prenetal dönemde 26 (%43,3) bebeğin annesine kortikosteroid 

uygulanmamıştı, 10 (%16,7) anneye bir doz, 24 (%40) anneye iki doz kortikosteroid 

uygulanmıştı. Toplam 3 (%5) bebeğe pnömotoraks nedeniyle göğüs tüpü uygulandı 

(Tablo 3, 4). 
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Tablo 3.  Çalışmaya alınan hastaların özellikleri n=60. 

Gestasyon yaşı (hafta)                                             
Ortalama (+SD)                                          
[Aralık] 

 
29,5 (+1,8) 

[ 26-32] 
Doğum ağırlığı (gram)                                            

Ortalama (+SD)                                          
[Aralık]                                                      

 
1017,73 (+168,34 )                 

[650-1300 ]                   
APGAR (5.dak)                                       
            Ortalama (+SD)                                             

[Aralık]                                                  

 
6,08 (+ 0,76)                      

[4-8] 
Anne yaşı (yıl)                                                       

Ortalama (+SD)                                              
[Aralık]                                                  

 
23,4 ( +3,8)                       

[16-31] 
Doğum şekli                                                  

Sezaryan  
                         Sayı 
                         Yüzde (%)                                        

 
 

41 
68,3 

Normal vajinal yol  
               Sayı  
               Yüzde (%)                                      

 
19                              

31.7 
Çoğul gebelik 
                          Sayı  
                         Yüzde (%) 

 
8                               

13 
Cinsiyet  
          Kız  
                        Sayı 
                        Yüzde  (%)         

 
 

27                              
45 

         Erkek                                                               
                         Sayı  
                        Yüzde (%) 

 
33                              
55 

Anneye kortikosteroid uygulanması                      
            Yok 
                        Sayı  
                        Yüzde (%) 
             1doz  
                        Sayı  
                        Yüzde (%) 
             2 doz 
                        Sayı 
                        Yüzde (%) 

 
 

26                              
43,3 

 
 

10                              
   16,7 

 
24                              
40 
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Tablo 4. Olguların klinik seyri (n=60). 

Ventilatörde kalma süresi  (gün)          
Ortalama (+SD)                          
[Aralık] 

 
12,3 (+ 9,5)                           

[1-35] 
Toplam oksijen alma süresi (gün)        

Ortalama (+SD)                          
[Aralık]           

 
16,25 (+ 11,00)                        

[2-52] 
Intraventriküler kanama                      

Yok 
                      Sayı 
                      Yüzde (%) 

 
 

32 
53,3 

            Evre I-II  
                  Sayı  
                  Yüzde (%) 

 
16                                  

26,7 
            Evre III  
                     Sayı  
                     Yüzde (%) 

 
9                                   

15 
            Evre IV  
                      Sayı  
                      Yüzde (%) 

 
3                                   
5 

PDA varlığı 
                      Sayı  
                      Yüzde (%) 

 
17                                  

28,8 
Sürfaktan uygulanımı                          

Yok  
                      Sayı  

          Yüzde (%) 

 
 

30                                  
50 

              1.doz  
                       Sayı 
                       Yüzde (%) 

 
20                                  

33,3 
              2.doz  
                        Sayı 
                        Yüzde (%) 
                                             

 
10                                  

16,7 

Pnömotoraks  
                      Sayı 
                      Yüzde (%) 

 
3                                   
5 

 
 

Kronik akciğer hastalığı gelişen 9 bebeğin gestasyon yaşları 27,7+ 1,2 (26-30) 

hafta, doğum ağırlıkları 874,6 +184,6 (650-1300) g, 5.dakika APGAR’ları 6 +1 (4-7), 

anne yaşları 24,4 +2,3 (21-28) yıl, ventilatörde kalma süreleri 29,2+ 4,8 (10-30) gün, 

oksijenizasyon süreleri 44,8 +8,7 (33-54) gün idi. 

Kronik akciğer hastalığı gelişen 9 bebeğin 8 (%88,9)’u sezaryanla doğdu. Çoğul 

gebelik 1 (%11,1) bebekte vardı.  Sekiz  (%88,9) bebek erkek, 1  (%11,1) bebek kız idi. 

Bebeklerin 3 (%33,3)’ünde intraventriküler kanama gözlenmezken, 3 (%33,3) bebekte 

evre I-II, 2 (%22,2) bebekte evre  III, 1 (%11,4) bebekte evre  IV intraventriküler 

 40



kanama gelişti. Toplam 3 (%33,3) bebekte PDA mevcuttu. Bir  (%11,1) bebeğe 

sürfaktan uygulanmazken, 4 (%44,4) bebeğe tek doz, 4 (%44,4) bebeğe iki doz 

sürfaktan uygulandı. Kronik akciğer hastalığı gelişen bebeklerin 7 (%77,8)’inin 

annesine prenatal dönemde kortikosteroid uygulanmamıştı. İki (%22,2) anneye bir doz 

uygulanırken, iki doz kortikosteroid verilen  anne yoktu. Bir  (%11,1) bebekte 

pnömotoraks   gelişti (Tablo 5, 6). 

 

Tablo 5. Kronik akciğer hastalığı gelişen bebeklerin özellikleri (n=9). 

Gestasyon yaşı (hafta)                                        
Ortalama (+SD)                                     
[Aralık] 

 
27,7(+1,2)                               

[26-30] 
Doğum ağırlığı (gram)                                        

Ortalama (+SD)                                     
[Aralık] 

 
874,6 (+184,6)                            

[650-1300] 
APGAR (5.dak)                                        

Ortalama (+SD)                                         
[Aralık] 

 
6 (+1)                                   
[4-7] 

Anne yaşı (yıl)                                                     
Ortalama (+SD)                                         
[Aralık] 

 
4,4 (+ 2,3)                               

[21-28] 
Doğum şekli                                                  

Sezaryan 
                         Sayı 
                         Yüzde (%)                                   

 
 

8                                       
88,9 

Normal vajinal yol  
                Sayı  
                Yüzde (%) 

 
1                                       

11,1 
Çoğul gebelik ) 
                            Sayı  
                            Yüzde (%)                                 

 
1                                       

11,1 
Cinsiyet  
               Kız 
                        Sayı  
                        Yüzde (%)                                     

 
 

1                                       
11,1 

              Erkek  
                       Sayı  
                       Yüzde  

 
8                                       

88,9 
Anneye kortikosteroid uygulanması                 

Yok  
                    Sayı  
                     Yüzde (%) 

 
 

7                                       
77,8 

1 doz  
          Sayı 
          Yüzde (%) 

 
2                                       

22,2 
2 doz  
           Sayı  
           Yüzde (%) 

            

 
0                                       
0 
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Tablo 6. Kronik akciğer hastalığı gelişen hastaların klinik seyri (n=9). 

Ventilatörde kalma süresi  (gün)                 
Ortalama (+SD)                                 
[Aralık] 

 
29,2 (+ 4,8)                                

[10-30] 
Toplam oksijen alma süresi (gün)               

Ortalama (+SD)                                 
[Aralık ]        

 
44,8 (+8 ,7)                                

[33-54] 
Intraventriküler kanama                           

Yok 
                   Sayı 
                   Yüzde (%)                                   

 
 

3                                         
33,3 

        Evre I-II   
                  Sayı 
                  Yüzde (%)                                

 
3                                         

33,3 
           Evre III  
                     Sayı  
                     Yüzde (%) 

 
2                                         

22,2 
          Evre IV    
                      Sayı 
                      Yüzde (%)                               

 
1                                         

11,4 
PDA varlığı  
                       Sayı 
                       Yüzde (%) 

 
3                                         

33,3 
Sürfaktan uygulanımı                           
              Yok                                                   
                       Sayı  
                       Yüzde (%) 

 
 

1                                        
11,1 

             1.doz   
                       Sayı 
                       Yüzde (%)                               

 
4                                         

44,4 
            2.doz  
                       Sayı 
                       Yüzde (%) 

 
4                                         

44,4 
Pnömotoraks   
                      Sayı  
                      Yüzde (%) 

 
1                                         

  11,1 

 

Toplam  56 annenin   9 (%15)’unda  gebelik toksemisi, 18 (%30)’unda  idrar 

yolu enfeksiyonu, 4 (%6,7)’sinde kötü kokulu vajinal akıntı, 9 (%15)’inde  uzamış 

memran rüptürü, 2 (%3,3)’ünde diyabetis mellitus öyküsü, 9 (%15)’inde  sigara 

kullanım öyküsü vardı (Tablo 7). 

Kronik akciğer hastalığı gelişen 9 bebeğin annelerinin özellikleri ise  şöyle 

sıralanabilir, 2 (%22,2) annede gebelik toksemisi, 4 (%44,4) annede idrar yolu 

enfeksiyonu, 2 (%22,2) annede kötü kokulu vajinal akıntı, 1 (%11) annede diyabetis 
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mellitus öyküsü, 3 (%33,3) annede sigara kullanımı öyküsü varken, uzamış membran 

rüptürü olan yoktu  (Tablo  8). 

 

Tablo 7. Annelere ait özellikler (n=56). 

 Sayı (n) Yüzde (%) 

Gebelik toksemisi (preeklempsi/ eklempsi) 9 15 

İdrar yolu enfeksiyonu 18 30 

Kötü kokulu vajinal akıntı 4 6,7 

Uzamış membran rüptürü 9 15 

Diyabetes mellitus 2 3,3 

Sigara kullanım öyküsü 9 15 

 

Tablo 8. Kronik akciğer hastalığı olan bebelerin annelerinin özellikleri (n=7). 

 Sayı (n) Yüzde (%) 

Gebelik toksemisi (preeklempsi/ eklempsi) 2 22,2 

İdrar yolu enfeksiyonu 4 44,4 

Kötü kokulu vajinal akıntı 2 22,2 

Uzamış membran rüptürü 0 0 

Diyabetes mellitus 1 11,1 

Sigara kullanım öyküsü 3 33,3 

 

         Toplam 8 (%13) hasta çalışma süresince kaybedildi. Kronik akciğer hastalığı 

gelişen gruptan bir bebek nozokomiyal sepsis sonucu 36 günlükken  kaybedildi. 

Kaybedilen  diğer 7 (% 11,6) hastanın eksitus nedeni şiddetli RDS ve komplikasyonları 

idi. 
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Çalışmaya alınan tüm hastaların ve kronik akciğer hastalarının günlere göre 

oksijenizasyon indeksleri, alveolo-arteryal oksijen gradiyentleri tablolarda gösterildi. 

Ayrıca IL-8, IL10,  prokalsitonin düzeyleri Tablo 9  ve Tablo 10’ da gösterildi. 

 

 

Tablo 9. Hastaların sitokin düzeyleri ve respiratuvar distres göstergeleri  (n=60 ve 226 örnek). 

  OI A-aDO2 IL- 8(pg/ml) IL-10 (pg/ml) Prokalsitonin   
(ng/ml) 

1.gün Ortalama+SD 16,98+7,5 402,76+ 101,57 446,21+ 208,67 58,61+ 19,19 0,750+ 0,188 
 Min-mak 6-30 270-620 80-290 28-94 0-1,10 
 Sayı (%) 60 (100) 60 (100) 60 (100) 60 (100) 60 (100) 
3.gün Ortalama+SD 17,14+ 6,71 393,02 +108,18 377,83+ 244,12 109,46+ 46,97 1,306+ 0,611 
 Min-mak 6-30 220-600 112-1300 40-230 0-2,40 
 Sayı (%) 49 (87) 49 (87) 49 (87) 49 (87) 49 (87) 
5.gün Ortalama+SD 20,33+3,98 428,57 +91,03 626,78 +208,49 100,12 +44,36 1,784+ 0,595 
 Min-mak 15-30 340-590 280-1200 50-190 0,60-3,20 
 Sayı (%) 33 (55,5) 33 (55,5) 33 (55,5) 33 (55,5) 33 (55,5) 
7.gün Ortalama+SD 16,67 +4,21 382,90+ 91,03 396,54+ 82,49 95,87 +33,03 1,306+ 0,681 
 Min-mak 10-29 290-600 200-580 50-210 0,40-3,60 
 Sayı (%) 31 (51,7) 30 (50) 31 (51,7) 31 (51,7) 31 (51,7) 
14.gün Ortalama+SD 14,79+5,17 351,33 +87,88 480,79+ 224,57 73,96+ 42,16 1,100+ 0,722 
 Min-mak 8-28 280-590 200-860 30-240 0,60-3,20 
 Sayı (%) 29 (48,3) 18 (30) 29 (48,3) 29 (48,3) 29 (48,3) 
21.gün Ortalama+SD 15,17+ 6,82 348,88+ 87,49 504,76+215,57 59,64+ 67,45 1,411+ 0,860 
 Min-mak 9-35 280-580 200-900 20-300 0,10-6 
 Sayı (%) 17 (28,3) 17 (28,3) 17 (28,3) 17 (28,3) 17 (28,3) 
28.gün Ortalama+SD 14,85+ 7,49 317,14+ 49,90 561,42+ 133,71 61,28+40,76 0,800+ 0,251 
 Min-mak 8-30 240-400 400-770 20-119 0,6-1,20 
 Sayı (%) 7 (11,7) 7 (11,7) 7 (11,7) 7 (11,7) 7 (11,7) 
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Tablo 10. Kronik akciğer hastalığında respiratuvar distres göstergeleri ve sitokin düzeyleri ( n=9 

hasta ve 60 örnek). 

  OI A-aDO2 IL-8 (pg/ml) IL-10(pg/ml) Prokalsitonin 
(ng/ml) 

1.gün Ortalama+SD 25,00+2,95 516,66+70,53 674,44+ 240,16 35,11+ 6,73 0,78+  0,344 
 Min-mak 21-29 420-620 80,0-920 28-50 0,00-1,10 
 Sayı (%) 9 (100) 9 (100) 9 (100) 9 (100) 9 (100) 

3.gün Ortalama+SD 22,33+3,53 477,77+ 76,44 392,44+ 61,47 72,11+ 4,98 1,73 + 0,71 
 Min-mak 19-30 380-600 320-520 64-78 0,10- 2,4 
 Sayı (%) 9 (100) 9 (100) 9 (100) 9 (100) 9 (100) 

5.gün Ortalama+SD 22,88+ 3,14 496,44+ 75,05 787,55+ 57,91 66,88+ 19,63 2,28+  0,58 
 Min-mak 19-28 380-590 720-868 50-100 1,20-3,20 
 Sayı (%) 9 (100) 9 (100) 9 (100) 9 (100) 9 (100) 

7.gün Ortalama+SD 21,22+ 3,89 472,22 82,88 425,33+ 80,94 80,11+ 26,96 1,81+  0,78 
 Min-mak 18-29 340-600 320-540 56-130 1,10-3,60 
 Sayı (%) 9 (100) 9 (100) 9 (100) 9 (100) 9 (100) 

14.gün Ortalama+SD 19,55+ 4,44 423,33+ 90,96 770,00+ 71,23 55,55+ 31,91 1,68+  0,70 
 Min-mak 16-28 300-550 680-860 30-120 0,80-2,90 
 Sayı (%) 9 (100) 9 (100) 9 (100) 9 (100) 9 (100) 

21.gün Ortalama+SD 17,12 +4,51 388,75+ 65,34 647,50 +121,62 50,50+ 37,77 0,90+  0,20 
 Min-mak 13-27 280-490 490-800 20-123 0,60-1,20 
 Sayı (%) 8 (88) 8 (88) 8 (88) 8 (88) 8 (88) 

28.gün Ortalama+SD 14,85+ 7,49 317,14+ 49,90 561,42+ 133,71 61,28+ 40,76 0,80+  0,25 
 Min-mak 8-30 240-400 400-700 20-119 0,60-1,20 
 Sayı (%) 7 (77) 7 (77) 7 (77) 7 (77) 7 (77) 

 

 

Tüm hastalarda IL-8 düzeylerinin günlere göre değişimi Şekil-3’de gösterildi. 

Yaşamın ilk gününde 446,21 + 208,67 (80-290) pg/ml düzeylerinde seyrederken, 

yaşamın 3.gününde düşme eğilimi gösterdi ve 377,83 + 244,12 (112-1300) pg/ml 

değerlerinde seyretti. Beşinci gününde yeniden yükselerek 626,78  + 208,49 (280-1200) 

pg/ml düzeylerine ulaştı. Yedinci günde 396,54 + 82,49 (200-580) pg/ml düzeylerine 

indi. Ondördüncü  günde 480,79 +  224,57 (200-860) pg/ml düzeylerine yükselerek 

ikinci tepe noktasını yaptı. Ancak bu kez ulaşılan yükseklik 5.günde olan düzeyden 

daha düşüktü.Yaşamın 21. gününde  504,76 + 215,57 (200-900) pg/ml düzeyinde 

seyretti.  Yaşamın 28. gününde  561,42 + 133,71 (400-770) pg/ml düzeyinde seyretti.                             
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Şekil 3. IL-8 (pg/ml) düzeylerinin günlere göre değişimi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

800 

700 

600 

500 
 

400 

3 5 7 14 21 28 1 
GÜN  

 46



IL-10 düzeylerinin günlere göre dağılımı Şekil-4’de  gösterilmiş olup yaşamın 

1.gününde 58,61+ 19,19 (28-94) pg/ml olup en düşük düzeyde idi. Yaşamın 3.gününde 

yükselmeye başlayıp 109,46+ 46,97 (40-230) pg/ml düzeylerine ulaştı. 5. günde 3.güne 

oranla belirgin bir değişiklik olmayıp 100,12 +44,36 (50-190) pg/ml düzeylerinde 

seyretti. Yaşamın 7. gününde en yüksek düzeyine ulaşarak  95,87 +33,03 (50-210) pg/ml 

düzeyine çıktı. Ondördüncü günde IL-10 değerleri 73,96+ 42,16 (30-240) pg/ml  

düzeylerine indi. Yaşamın 21. gününde değerler düşmeye devam etti (59,64+ 67,45 (20-

300) pg/ml). Yirmisekizinci günde bir miktar yükselme gözlendi ancak belirgin değildi 

(61,28+40,76 (20-119) pg/ml). 

 

 IL-10  
(pg/ml) 

90 

80 

70 

60 

50 

 40 

30 

3 5 7 14 21 28 1  
GÜN

Şekil 4. IL-10 (pg/ml) düzeylerinin günlere göre seyri. 
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Trakeal aspirasyon sıvısında prokalsitonin 256 örnekte çalışıldı, bunların 

200’ünde ölçülebilir düzeyde idi. Yaşamın 1. gününde 0,750+ 0,188 (0-1,1) ng/ml 

düzeylerinde iken, 3. ve 5.günlerde yükselme gösterdi ve 5.günde en yüksek düzeyine 

ulaştı [1,784 +0,595 (0,60-3,20) ng/ml]. Daha sonraki günlerde düşmeye devam ederek 

28.günde yeniden yaşamın ilk günündeki düzeylerine indi [0,800+0,252 (0,6-1,2) 

ng/ml] (Şekil-5). 

 

Şekil 5. Günlere göre trakeal aspirasyonda prokalsitonin değişimi. 
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IL-8 düzeyi kronik akciğer hastalığı gelişen tüm bebeklerde aynı değişimi 

gösterdi. Yalnızca yaşamın  14. gününde kronik akciğer hastalığı olanlarda yükselme 

gözlenirken, diğerlerinde azalma gözlendi. Genel olarak kronik akciğer hastalığı 

gelişenlerde IL-8 düzeyleri daha yüksek seyretti. IL-8 düzeyleri kronik akciğer hastalığı 

olanlarda  anlamlı olarak yüksek idi (p<0.05) (Şekil-6 ve Şekil-7). 

 

Şekil 6. IL-8 düzeylerinin tüm bebeklerde ve kronik akciğer hastalığı gelişenlerde günlere göre 

değişimi. 
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Şekil 7. Kronik akciğer hastalığı gelişen ve gelişmeyen grupta IL-8 düzeylerinin 14. ve 21. günde 

karşılaştırılması (p<0.05). 
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Kronik akciğer hastalığı gelişen ve gelişmeyen bebeklerde IL-10 düzeyi  

14.güne kadar paralel seyrederken, kronik akciğer hastalığı gelişmeyen bebeklerde 

14.günde IL-10 düzeylerinde  yükselme gözlenirken aynı yükselme kronik akciğer 

hastalığı gelişenlerde gözlenmedi. IL-10 düzeyleri kronik akciğer hastalığı gelişenlerde 

14.günde kronik akciğer hastalığı gelişmeyenlere  göre istatistiksel olarak anlamlı 

düzeyde düşüktü (p<0.05). Yirmibirinci  günde anlamlı fark saptanmadı (Şekil-8 ve 

Şekil-9). 
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Şekil 8. IL-10 düzeyinin kronik akciğer hastalığı gelişen ve gelişmeyen bebeklerde günlere göre 

değişimi. 
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Şekil 9. Kronik akciğer hastalığı ve gelişmeyen bebeklerde  14 ve 21.günlerde trakeal aspirasyonda 

IL-10 (pg/ml) düzeyleri. 

 
 
 
 
 
 

Trakeal aspirasyon sıvısında  prokalsitonin düzeyleri RDS ve kronik akciğer 

hastalığında  benzer bir seyir gösterdiler. 21.günde kronik akciğer hastalığında 

prokalsitoninde bir azalma  gözlense de istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bulunmadı 

(p>0.05) (Şekil-10). 
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Şekil 10. Kronik akciğer hastalığı gelişen ve gelişmeyen bebeklerde  trakeal aspirasyonda günlere 

göre prokalsitonin düzeyleri. 

 

Oksijenizasyon indeksi ile IL-8 düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı 

ilişki bulundu (p<0.01) (Şekil-11). 
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Şekil 11. Oksijenizasyon indeksi ve IL-8 (pg/ml) düzeyleri  arasındaki ilişki. 

 

 

 

 

IL-10 düzeyleri ile oksijenizasyon indeksi arasında istatistiksel olarak anlamlı 

negatif ilişki bulundu (p<0.05) (Şekil -12). 
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Şekil 12. Oksijenizasyon indeksi ile IL-10 (pg/ml) düzeyleri arasındaki ilişki. 

 

 

 

Prokalsitonin düzeyleri ile oksijenizasyon indeksi arasında istatistiksel olarak 

anlamlı ilişki bulundu (p<0.01) (Şekil-13). 
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Şekil 13. Trakeal aspirasyonda prokalsitonin düzeyi  ile oksijenizasyon indeksinin karşılaştırılması. 

 

  

 

IL-8 ve alveolo-arteryal oksijen gradiyenti arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki 

bulundu (p<0.01) (Şekil-14). 

 

 

 56



 

A-aDO2

700,00 

600,00 

500,00 

400,00 

300,00 

200,00 

100,00 

aog 

200,00 1200,00 1400,00 0,00 400,00 600,00 800,00 1000,00

IL-8

Şekil 14. Alveolo-arteriyal oksijen gradiyenti ve IL-8 düzeyleri  arasındaki ilişki. 

 
 

 

 

 

 

 IL-10 düzeyleri ile alveola-arteryal gradient arasında  istatistiksel olarak anlamlı 

olmayan negatif ilişki bulundu (Şekil-15). 
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Şekil 15. Trakeal aspirasyonda IL-10  düzeyleri ve alveolo-arteryal oksijen gradiyenti arasındaki 

ilişki. 

 

Trakeal aspirasyonda  prokalsitonin düzeyleri ile alveolo–arteryal oksijen 

gradiyenti arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulundu (p<0.01) (Şekil-16). 
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Şekil 16. Trakeal aspirasyonda prokalsitonin düzeyi ile alveolo-arteryal oksijen gradiyentinin 

karşılaştırılması. 
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5. TARTIŞMA 

 

RDS ve kronik akciğer hastalığı preterm bebekler için tedavi alanında 

gerçekleşen tüm gelişmelere rağmen önemli bir problem olmaya devam etmektedir. 

RDS ve kronik akciğer hastalığının patofizyolojisinde enflamasyonun rolü vardır. RDS 

şiddetinde  ve kronik akciğer hastalığı gelişiminde pro-ve antienflamatuvar sitokinlerin 

arasındaki denge rol oynamaktadır. Bu sitokinler kapiller geçirgenliği değiştirirler  ve 

nötrofil göçüne yol açarlar. Serbest radikaller ortama salınır ve  doku hasarı oluşur. Tüm 

bu olaylar fibrozise yol açar ve kronik akciğer hastalığı gelişir.82-84  

IL-8 proenflamatuvar bir sitokin olup, akciğerlere sürekli enflamatuvar hücre 

göçünü uyarır. Akciğere gelen hücreler kronik akciğer hastalığı gelişiminde rolü olan 

ürünler (örneğin;elastaz) salgılarlar.43,44 

 Kronik akciğer hastalığı ile  akciğerde  yüksek nötrofil sayısının ilişkili olduğu 

bulunmuştur.45,46 IL-8, nötrofiller için güçlü bir kemotaktik faktördür ve erişkin nötrofil 

alveolitinde ve erişkin respiratuvar distresinde  bronkoalveoler lavaj sıvısında arttığı 

gösterilmiştir.46,47 Erişkin respiratuvar distresi ve yenidoğan RDS’si arasında 

benzerlikler vardır, her iki durumda da akciğerlerde bulunan ana hücre nötrofildir. 

Yapılan çalışmalarda kronik akciğer hastalığı gelişen yenidoğan bebeklerde IL-8 

düzeyinin bronkoalveolar lavajda arttığı görülmüştür.48,49

 Bu çalışmada  trakeal aspirasyonda IL-8 düzeyleri yaşamın 1. gününde yüksek 

bulundu. Bu yükseklik amniyon mayi aspirasyonuna ve buradaki yüksek sitokin 

düzeyine, doğum eylemi sırasında olan  olaylara bağlı olabilir. Yaşamın 3. gününde bu 

düzeyde düşüş varken, yaşamın 5. ve 14. günlerinde  yükselme gözlendi. Kronik 

akciğer hastalığı gelişen  ve  gelişmeyen hastalar ayrı ayrı ele alındığında; gelişmeyen 

grupta 14.gün yükselişi gözlenmezken, kronik akciğer hastalığı gelişen grupta 14.gün 

anlamlı bir yükseklik vardı. İstatistiksel olarak 14. ve 21. günde kronik akciğer hastalığı 

gelişen ve gelişmeyen bebekler karşılaştırıldığında, 14. günde anlamlı fark bulundu. 

Genel olarak kronik akciğer hastalığı gelişen grupta, gelişmeyen grupla 

karşılaştırıldığında  trakeal aspirasyonda IL-8 düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı 
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olmayan bir yükseklik mevcuttu. En önemli fark yaşamın 14. gününde kronik akciğer 

hastalığı gelişen bebeklerde ikinci bir yükselme gözlenirken, gelişmeyen bebeklerde bu 

yükselmenin olmayışıdır. Bu da bir proenflamatuvar sitokin olan IL-8’in akciğer 

enflamasyonunda ve fibrozisindeki rolünü gösterir. Bu bilgi yaşamın 14.gününde trakeal 

aspirasyonda IL-8 düzeyi yüksek olan ve kronik akciğer hastalığı riski taşıyan bebeklere 

daha erken kortikosteroid başlanılmasını yönlendirmek amacıyla kullanılabilir. 

Böylelikle giderek yaygınlaşan 14.günde kortikosteroid başlanılması, seçilen bebeklere 

uygulanılıp, risk taşımayan bebekler yan etkilerden korunmuş olur. Bizim çalışmamızda 

14.günde kortikosteroid başlanılmadığından kortikosteroidin IL-8 düzeyine olan etkisi 

değerlendirilememiştir. 

 RDS şiddetini değerlendirmek için alveolo-arteryal oksijen gradiyenti ve 

oksijenizasyon indeksi kullanıldı. Böylece hem bebeğin kan gazı değerleri hem de 

ventilatör indeksleri birlikte değerlendirilmiş oldu. Bu çalışmada alveolo-arteryal 

oksijen gradiyenti ve oksijenizasyon indeksi arttıkça yani RDS şiddeti arttıkça IL-8 

düzeylerinin arttığı görüldü. Bu bulgu  enflamasyonun yoğun olduğu bebeklerin daha 

fazla desteğe ihtiyacı olmasına ya da yüksek ventilatör indekslerinin, barotravma ve 

oksijen toksisitesi yoluyla proenflamatuvar sitokinleri arttırmasına bağlı olabilir. 

 Daha önce yapılan çalışmalarda bronkoalveolar lavaj sıvısı içinde IL-8 

konsantrasyonlarının yaşamın ilk 4 günü içinde anlamlı yükselme gösterdiği 

görüldü.56,86,87 Bu çalışmada saptanan 5.gün ve 14.gün artışları, daha önceki çalışmalarla 

uyumludur. Kronik akciğer hastalığı gelişen grupta başlangıçtan itibaren bir yükseklik 

bulundu. Ancak istatistiksel olarak anlamlı değerler 14 ve 21.günlerde saptandı. Bu da 

kronik akciğer hastalığı gelişen grupta enflamasyonun 7.günden sonra daha da 

belirginleştiği anlamına gelebilir ve erken tedaviyi yönlendirmede yararlı 

olabilir.87Ayrıca RDS şiddeti ile IL-8 düzeyi arasında saptanan anlamlı ilişki, RDS 

tedavisinde zaman içinde yol gösterici olabilir. 

Interlökin-10 bir antienflamatuvar sitokindir. TH2 hücre ürünüdür ve nötrofil ve 

makrofajlardan  proenflamatuvar sitokinlerin ve kemokinlerin salınımını engeller. IL-

10’un pulmoner enflamasyondaki rolü hayvan deneylerinde ve invitro çalışmalarda 

gösterilmiştir ancak yenidoğan akciğer hasarlanmasında ve kronik akciğer 

hastalığındaki  rolü henüz netleşmemiştir.50,51 IL-10 majör enflamatuvar medyatörleri 
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(örneğinIL-6, IL-8) ve hücre yaşamasını sağlayan medyatörleri (örneğin GM-CSF) ve 

hücrelerin dokuya gelmesini engeller. Aynı zamanda akciğerlerde nötrofil apopitozisini 

arttırarak enflamasyonu azaltır.52-55  

Bir immunoregülatuvar ve antienflamatuvar sitokin olan IL-10 düzeyleri ise  

yaşamın 1.gününde düşük bulundu. Üçüncü  ve 7.günlerde iki kez yükselme gözlendi. 

Yükselmeler 5. ve 14.günlerde gözlenen IL-8 düzeyindeki  artışlardan önce oldu. IL-10 

düzeyleri kronik akciğer hastalığı gelişen ve gelişmeyen bebeklerde  benzer seyir 

gösterdi. Yaşamın 14.gününde istatistiksel olarak anlamlı düzeyde kronik akciğer 

hastalığı gelişenlerde IL-10 düzeyi daha düşük bulundu. Yaşamın 21.gününde anlamlı 

fark yoktu. Kronik akciğer hastalığı gelişmeyen bebeklerden 28 gün süreyle entübe 

kalan olmadığı için karşılaştırma yapılamadı. Bir immünoregulatuvar sitokin olan IL-

10’un kronik akciğer hastalığı gelişen grupta daha düşük seyretmesi beklentilerle 

uyumludur. Sitokinler kompleks bir ağ sistemi içerisinde görev yapmakta ve birinin 

düzeyindeki artış diğerinin salınımını arttırmaktadır. Bu durumda kronik akciğer 

hastalığında fazla artmış olan IL-8 düzeyleri, IL-10 düzeyindeki artışı uyarıyor olabilir 

ve IL-10 artışı beklenilen düzeylere çıkamadığında ve aradaki oranın (IL-8/IL-10), IL-8 

lehine olması sonucu enflamasyon şiddetini arttırıyor ve sonuçda fibrozis gelişimine 

neden olabilir. Ayrıca mekanik ventilasyon desteği  devam eden kronik akciğer 

hastalarında 21.günde başlayıp 28.günde devam eden yükselme eğilimi organizmanın 

enflamasyonu dengeleme çabasına bağlı olabilir. 

 IL-10 düzeyleri ve RDS şiddeti söz konusu olduğunda, RDS şiddeti göstergesi 

olarak ele aldığımız alveola-arteryal oksijen gradiyenti ve oksijenizasyon indeklerinin 

her ikisinin de IL-10 düzeyleri ile istatistiksel olarak anlamlı negatif ilişkisi olduğu 

gözlendi. Yani IL-10 düzeyi azaldıkça RDS şiddeti artmaktadır. Bu da yine 

antienflamatuvar olan bu sitokinin enflamasyonun yoğun olduğu şiddetli RDS’li 

bebeklerde göreceli olarak azaldığı anlamına  gelmektedir. 

 Jones ve ark. çalışmalarında bronkoalveolar lavajda çok düşük doğum ağrlıklı 

premature bebeklerde  yaşamın ilk 4 gününde 17 premature bebeğin bronkoalveolar 

sıvısında IL-10 düzeylerinin çoğu ölçülemeyecek derecede düşük saptandığını ve 5 

premature bebekte IL-10 mRNA’sı da bulunamadığını bildirmiştir.85 Jόnsson ve ark 

preterm bebeklerin bronkoalveolar lavaj sıvısının %26’sında IL-10 düzeyini 
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ölçebilmişlerdir.86 Bu çalışmalarda örneğin alınma tekniği, kullanılan ELISA kitinin 

hassasiyeti ve bronkoalveolar lavaj sıvısının içeriği ölçülebilirliği azaltmış olabilir. Yine 

aynı çalışmalar yaşamın sadece ilk 4 gününü içermekte olduğundan ve IL-10 düzeyleri 

zaten 3.günden itibaren yükselmeye başladığından sonuçları etkilenmiş olabilir. Ayrıca 

bu çalışmalarda bronkoalveolar lavaj yöntemi kullanılmış olup bizim çalışmamızda 

trakeal aspirasyon yapılarak hava yolunun daha çok proksimal kısmından örnekleme 

yapıldı bu da aradaki farklılığı açıklayabilir. Daha önce yapılan çalışmalarda yaşamın 

birinci haftasından sonrasıyla ilgili yeterli bilgi yoktu. Ancak bizim çalışmamızda IL-10 

düzeyinin yaşamın 3. ve 7. günlerinde yükselme eğilimi gösterdiği, kronik akciğer 

hastalığı gelişen hastalarda da entübasyon süresince devam ettiği gösterilmiştir. Ancak 

bir antienflamatuvar sitokin olan IL-10 düzeylerinin IL-8’den sonra yükselme 

göstermesi beklenmektedir85,86, bizim çalışmamızda bu yükselmeler IL-8’den önce 

olmuştur. Bu, daha önce yapılan çalışmalardan farklı bir sonuçtur. Michael W ve 

ark.’nın 2002 yılında RDS’li premature bebeklerle yaptığı çalışmada IL-10 düzeyleri 

IL-8 yükselmelerinin ardından meydana gelmiş ve kronik akciğer hastalığı gelişen ve 

şiddetli hastalığı olanlarda IL-10 düzeyi de çok yüksek bulunmuştur.87 Bu çalışmanın 

sonucunda enflamasyon fazla olduğundan kontr-regülatuvar sitokin olan IL-10 

salınımının dengelemek amaçlı artmış olabileceği yorumu yapılmıştır. Ancak bizim 

çalışmamızda kronik akciğer hastalığı gelişenlerde IL-10 düzeyi özellikle yaşamın 7.ve 

14.günlerinde istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşük bulunmuştur. Bu da sitokinler 

arası dengesizliğin hastalığın şiddetini arttırdığı hipotezini desteklemektedir. Yine bizim 

çalışmamızda RDS şiddetiyle IL-10 düzeyi arasında negatif ilişki bulunması da bu 

hipotezi destekler niteliktedir. 

 Bir kalsitonin prekörsörü olan  prokalsitonin daha çok bakteriyal enfeksiyon 

belirteci olarak ele alınmıştır. Ancak fizyolojik rolü net değildir ve mikrobik 

enfeksiyonlar esnasında  tüm hücrelerde arttığı gösterilmiştir. Ayrıca yenidoğanda 

bakteriyal enfeksiyon dışında RDS’de de plazma prokalsitonin düzeyinin arttığına dair 

yayınlar vardır. Ayrıca yaşamın ilk 48 saatinde fizyolojik bir artış da tanımlanmıştır. Bu 

çalışmada prokalsitonin düzeyi trakeal aspirasyonda çalışılarak, RDS şiddetini 

belirlemede ve kronik akciğer hastalığına gidişatta klinik kullanım açısından erken bir 

belirteç olarak kullanılıp, kullanılamayacağı saptanmak istendi. Trakeal aspirasyonlar 

alındığı sırada hiçbir hastada enfeksiyon olmadığından, prokalsitonin düzeyleri 
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enfeksiyona bağlanamaz. Ancak bulduğumuz düzeyler yine prokalsitonin düzeyini 

arttıran diğer faktörler olan hemodinamik bozulma ve intraventriküler kanama gibi 

durumlardan etkilenmiş olabilir. Bu çalışmada trakeal aspirasyonda  prokalsitonin 

düzeyinde  yaşamın 1.gününden itibaren başlayan bir yükselme gözlendi ve 5.günde en 

yüksek değere ulaşıldığı görüldü. Daha sonra düşme eğilimi gösterdi.  Prokalsitonin 

düzeyi kronik akciğer hastalığı olan grupta genel olarak daha yüksek seyretmesine 

rağmen istatistiksel olarak anlamlı fark saptanamadı. Bu her iki gruptaki değerlerin 

birbirine yakın olmasına bağlı olabilir. Aradaki farkı netleştirebilmek için örneklerin 

daha fazla dilüsyonla daha hassas çalışılması gerekebilir. 

 Diğer yandan RDS şiddeti ile trakeal aspirasyonda prokalsitonin düzeyi 

karşılaştırıldığında alveolo-arteryal oksijen gradiyenti ve oksijenizasyon indeksinin her 

ikisinin de istatistiksel olarak anlamlı düzeyde trakeal aspirasyonda prokalsitonin düzeyi 

ile ilişkili olduğu görüldü. Stilletto ve ark. erişkinlerde  ciddi akciğer kontüzyonu, akut 

akciğer hasarlanması ve akut respiratuvar distres sendromu olan travmadan sonraki 1. 

ve 2. günlerde bronkoalveolar lavaj sıvısında prokalsitonin  çalışmışlar,  hastaların 

hepsinde prokalsitonin düzeylerinin ölçülebilir düzeyde olduğunu, ancak akciğer 

hasarlanma skoru, sepsis ilişkili organ yetmezliği skorlarıyla istatistiksel olarak anlamlı 

ilişkisi olmadığını bildirmişler.89 Duflo F ve ark. erişkin hastalarda  ventilatör ilişkili 

pnömonide alveolar ve serum prokalsitonin değerlerinin tanısal ve prognostik 

değerlerini çalışmışlar. Ancak ventilatör ilişkili pnömonide alveolar prokalsitoninin  

tanısal ve prognostik değeri olmadığını göstermişlerdir.90

 Trakeal aspirasyonda sitokin düzeylerinin ölçümünde literatürde birim olarak 

farklılıklar mevcuttur. Bazı çalışmalarda IgA, bazı çalışmalarda albümin düzeyi ile 

oranlanarak değerlendirmeler yapılmaktadır. Oysa   premature yenidoğan bebeklerin  

hava yollarında zaten IgA düzeyi düşüktür. Ayrıca   RDS patofizyolojisinde değişen 

kapiller geçirgenliğin rolünün olması  ve bu nedenle albümin düzeylerinin değişken 

olması ve premature yenidoğan bebekte kan albümin düzeyinin düşük düzeylerde 

olması göz önünde bulundurularak çalışmamızdaki örnekler pg/ml (IL-8 ve IL-10) ve 

ng/ml (prokalsitonin) olarak çalışıldı.  

 Bu çalışmada kronik akciğer hastalığı gelişen hasta sayısının (9) az olması, 

çalışmanın güvenilirliğini kısıtlıyor olabilir. Bu nedenle bu konuda daha fazla vakanın 
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ele alındığı  çalışma yapılması gereklidir. Ayrıca trakeal aspirasyon sıvısının 

alınmasında ve birim değerlerinde literatürde farklılıklar olduğundan çalışmalar 

arasında net bir sonuç ve karşılaştırılma yapılamamaktadır. 

 Yine bu çalışmada RDS’li bebeklerin mekanik ventilasyonda izlenme günleri 

kronik akciğer hastalığı olan bebeklere göre daha az olduğundan uzun süreli 

enflamasyon karşılaştırılması küçük hasta grupları arasında yapılabilmiştir. Bu nedenle 

bu konuda da daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. 

 Ancak RDS şiddetiyle sitokin düzeyleri daha önceki çalışmalara oranla geniş bir 

hasta grubunda çalışılmış ve sonuçta IL-8 düzeyinin RDS şiddetiyle anlamlı şekilde 

arttığı, IL-10 düzeyinin de anlamlı şekilde azaldığı görülmüştür. Yine RDS veya kronik 

akciğer hastalığı nedeniyle entübe edilen yenidoğan bebeklerde  daha önce hiç 

çalışılmamış olan trakeal aspirasyonda prokalsitonin düzeyi çalışılmış ve RDS 

şiddetiyle anlamlı ilişki bulunmuştur. Ancak kronik akciğer hastalığı ve RDS’li bebekler 

arasında prokalsitonin açısından fark bulunamamıştır. Bütün bunlara dayanılarak RDS 

ve kronik akciğer patofizyolojisinde rol oynayan IL-8, IL-10 düzeylerinin 

değerlendirildiği çalışmalarda örnek toplanması ve ölçüm teknikleri arasında birlik 

sağlandığında; gelecekte hastalığın şiddetti ve gidişatı önceden tesbit edilip tedavi 

seçenekleri ve prognoz belirlenebilir sonucu çıkartılabilir. Böylece premature bebeklerin 

önemli sorunları olan RDS’nin şiddetinin tayin edilmesinde  ve kronik akciğer 

hastalığının erken dönemde tedavisinde  ve bunların komplikasyonlarının önlenmesinde 

önemli bir adım atılması mümkün olabilecektir. 
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6. SONUÇLAR 

 

1.Çalışmaya dahil edilen toplam 60 hastanın gestasyon yaşları 29,5+1,8 (26-32) 

haftaydı. Doğum ağırlıkları 1017,73+ 168,34 (650-1300) g, 5.dakika APGAR’ları  6,08 

+0,76 (4-8), anne yaşları 23,4+ 3,8 (16-31) yıl , ventilatörde kalma süreleri   12,3+ 9,5 

(1-35) gün, toplam oksijen alma süreleri 16,25 +11,00 (2-52) gün  idi. 

2. Kronik akciğer hastalığı gelişen 9 bebeğin gestasyon yaşları 27,7+ 1,2 (26-30) hafta, 

doğum ağırlıkları 874,6 +184,6 (650-1300) g, 5.dakika APGAR’ları 6 +1 (4-7), anne 

yaşları 24,4 +2,3 (21-28) yıl, ventilatörde kalma süreleri 29,2+ 4,8 (10-30) gün, 

oksijenizasyon süreleri 44,8 +8,7 (33-54) gün idi. 

3.Tüm hatalarda IL-8 düzeyleri yaşamın 5. gününde ve 14. gününde iki kez  tepe 

noktasına ulaştı. Ancak 14. günde ulaşılan yükseklik 5. güne göre daha düşük sınırlarda 

idi. 

4. Tüm hastalarda IL-10 düzeyleri yaşamın 3. gününde yükselmeye başladı, 5. 

günündeki değerler 3. güne yakın seyrederken, en yüksek değerine 7. günde ulaştı. 

5. Trakeal aspirasyon sıvısında prokalsitonin düzeyleri yaşamın 3. ve 5.günlerde 

yükselme gösterdi ve 5.günde en yüksek düzeyine ulaştı. Daha sonraki günlerde 

düşmeye devam ederek 28.günde yeniden yaşamın ilk günündeki düzeylerine indi. 

6. IL-8 düzeylerinde yaşamın 14. gününde kronik akciğer hastalığı olanlarda yükselme 

gözlenirken, diğerlerinde azalma gözlendi. Genel olarak kronik akciğer hastalığı 

gelişenlerde IL-8 düzeyleri daha yüksek seyretti. IL-8 düzeyleri kronik akciğer hastalığı 

olanlarda  anlamlı olarak yüksek idi. 

7.Kronik akciğer hastalığı gelişen ve gelişmeyen bebeklerde IL-10 düzeyi  14.güne 

kadar paralel seyrederken, kronik akciğer hastalığı gelişmeyen bebeklerde 14.günde IL-

10 düzeylerinde  yükselme gözlenirken aynı yükselme kronik akciğer hastalığı 

gelişenlerde gözlenmedi.  
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8.Trakeal aspirasyon sıvısında  prokalsitonin düzeyleri RDS ve kronik akciğer 

hastalığında  benzer bir seyir gösterdiler. 21.günde kronik akciğer hastalığında 

prokalsitoninde bir azalma gözlense de istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bulunmadı. 

9.Oksijenizasyon indeksi ve alveolo-arteryal oksijen gradiyenti ile IL-8 düzeyleri 

arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulundu. 

10. IL-10 düzeyleri ile oksijenizasyon indeksi arasında istatistiksel olarak anlamlı 

negatif ilişki bulundu. 

11. IL-10 düzeyleri ile alveola-arteryal gradient arasında  istatistiksel olarak anlamlı 

olmayan negatif ilişki bulundu. 

12.Prokalsitonin düzeyleri ile oksijenizasyon indeksi ve alveolo-arteryel oksijen 

gradiyenti arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulundu. 

13. Bu çalışmada bulunan en önemli sonuçlardan birisi IL-8 düzeyinin kronik akciğer 

hastalığı gelişen bebeklerde 14. günde gelişmeyen bebeklere oranla anlamlı derecede 

yüksek bulunmasıdır. Bu sonuca dayanılarak kronik akciğer hastalığı riski taşıyan 

bebeklerde IL-8 düzeyinin yüksek bulunmasıyla hastalığın gelişimi ön görülerek, erken 

dönemde kortikosteroid tedavisi başlanılması düşünülebilir. Ancak bu konuda daha 

fazla hastanın dahil edildiği çalışmalara gereksinim vardır.  

14.RDS şiddeti ile IL-8 düzeyi arasında saptanan anlamlı ilişki, RDS tedavisinde zaman 

içinde yol gösterici olabilir. 

15. IL-10 kronik akciğer hastalığı gelişen grupta daha düşük seyretti. Özellikle 14. 

günde kronik akciğer hastalığı gelişen ve gelişmeyen gruplar arasında anlamlı fark 

vardı. Bu sonuca dayanılarak kronik akciğer hastalığı gelişiminin ön görülmesinde IL-

10 düzeyinin düşük seyretmeside kullanılabilir. 

16. IL-10 düzeyi azaldıkça RDS şiddetinin arttığı bulundu. RDS şiddetinin tayininde ve 

yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesinde yol gösterici olabilir. 
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17.Prokalsitonin düzeyi kronik akciğer hastalığı olan grupta genel olarak daha yüksek 

seyretmesine rağmen istatistiksel olarak anlamlı fark saptanamadı. Bu her iki gruptaki 

değerlerin birbirine yakın olmasına bağlı olabilir. Aradaki farkı netleştirebilmek için 

örneklerin daha fazla dilüsyonla daha hassas çalışılması gerekebilir. 

18. Prokalsitonin düzeyleri ve RDS şiddeti arasında anlamlı ilişki bulundu. Ancak bu 

konuda daha fazla çalışmaya gereksinim vardır. 

19. Literatürde RDS ve kronik akciğer hastalarında trakeal aspirasyon sıvısında sitokin 

düzeyi bakılan çalışmalarda, örnek alınması, saklanması ve ölçümü konusunda oldukça 

farklı yöntemler kullanıldığı görüldü. Bu konuda oluşturulacak bir konsensusla sitokin 

düzeyi standardizasyonu sağlandıktan sonra bu hastaların tanı ve tedavisinde sitokin 

düzeyleri kullanılabilir. 
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