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Özet
Giriş ve Amaç: Çok düşük doğum ağırlıklı preterm yenidoğanlarda intrakranial kanama (İKK) sıklığı ve risk faktörlerinin araştırılması.
Yöntem ve Gereçler: Dört yıllık sürede (2011-2014) ünitemizde takip edilen doğum ağırlığı (DA) <1500 g [24-32 gebelik
haftası (GH)] 816 preterm yenidoğanın verileri, İKK ve risk faktörleri açısından retrospektif olarak incelendi. İKK olan ve olmayan yenidoğanların verileri Student T ve Ki kare testleri ile karşılaştırıldı. İKK’ye etkili bağımsız risk faktörleri lojistik regresyon
analiziyle saptandı.
Bulgular: İntrakranial kanaması olan 232 hastanın ortalama GH 27.6±2.2 ve DA 945±241 g, İKK’si olmayan 584 hastanın ise
28.9±2 hafta ve 1106±263 g bulundu. İKK oranı %28.4 saptandı (Evre I, II, III ve IV İKK oranları sırasıyla %12.4, %6.6, %6 ve %3.4).
Tekli oran karşılaştırılmalarında GH (p<0.001), DA (p<0.001), vajinal doğum (p=0.014), canlandırma (p<0.001), respiratuar distres sendromu (RDS) (p<0.001), mekanik ventilasyon (MV) (p<0.001), yüksek frekanslı osilatuar ventilasyon (HFOV) (p<0.001),
nazal intermitan pozitif pressure (NİPPV) (p<0.001), patent duktus arteriosus (PDA) (p<0.001), sepsis (p<0.001), eritrosit transfüzyonu (p<0.001), pnömotoraks (p= 0.017) ve inotrop kullanımı (p<0.001) anlamlı fark bulundu. Lojistik regresyon analizinde
ise canlandırma [relative risk (RR): 1.85, confidence interval (Cİ): 1.13-3.04], PDA (RR: 1.74, Cİ: 1.19-2.53), eritrosit transfüzyonu
(RR: 1.87, Cİ: 1.24-2.82), MV (RR: 2.19, Cİ: 1.24-3.88), HFOV (RR: 1.61, Cİ: 1-2.59) ve NİPPV (RR: 1.61, Cİ: 1.13-2.32) bağımsız risk
faktörleri olarak saptandı.
Tartışma ve Sonuç: Gelişen teknolojiye rağmen, immatür yenidoğanların sağ kalımının artması nedeniyle İKK sıklığında istenen azalma sağlanamamıştır. Belirtilen risk faktörlerinin azaltılmasına çalışılmalıdır.
Anahtar sözcükler: Çok düşük doğum ağırlığı; intrakranial kanama; preterm yenidoğan.

İ

ntrakranial kanama (İKK) prematüre yenidoğanlarda beyin hasarının önemli bir nedenidir. 1980’li yıllardan itibaren insidansı azalmasına rağmen aşırı prematüre yenidoğanların sağkalım oranlarının artmasına bağlı olarak halen
önemli bir sorun olmaya devam etmektedir [1].
İntrakranial kanama genellikle <32 gebelik haftası (GH) ya
da <1500 g doğum ağırlığı (DA) olan preterm yeni doğanlarda görülür ve gebelik yaşı ve doğum ağırlığı azaldıkça

sıklığı artar. 1990’lı yılların sonunda Amerika Birleşik Devletlerinde çok düşük doğum ağırlıklı yenidoğanlarda İKK insidansı %20 ve aşırı düşük doğum ağırlıklı yenidoğanlarda
ise %45 olarak bildirilmiştir [2].
Preterm yenidoğanlarda İKK germinal matriksdeki frajil kan
damarlarının kanamasıyla oluşur. Nöropatolojik çalışmalarda kanamanın birincil olarak venöz damarlar ile doğrudan
bağlantılı olan kapiller ağdan kaynaklandığı gösterilmiştir.
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Bu bölgedeki damarlar serebral arterler ile derin toplayıcı
serebral venler arasındaki bölgede bulunmaktadırlar. Kanama ependimal hattı bozarak lateral ventrikül içine yayılım
gösterebilir. Kanamanın ciddiyeti germinal matrikse sınırlı
kalmasına ya da komşu ventriküler sisteme ya da intraparenkimal alana yayılmasına göre değişir [3].
Prematüre yenidoğanlardaki İKK’nin immatüriteye bağlı
yapısal destek eksikliğinden kaynaklanan germinal matriks
frajilitesi ve serebral kan akımında oluşan dalgalanmalara
bağlı olduğu düşünülmektedir [4]. Fetal gelişim sırasında
nöron ve glia hücrelerini üreten germinal matriks yüksek
miktarda hücresel ve kapiller damarlardan oluşmaktadır.
Fetus olgunlaştıkça 28 GH’den itibaren germinal matriks
hücreselliği ve vaskülaritesi azalarak involusyona uğrar ve
term yaşa gelindiğinde tamamen kaybolur [5]. Germinal
matriksdeki kapiller ağ yapısal destekten yoksun çok sayıda
ince duvarlı geniş kan damarlarından oluşur. Bu damarlar
immatür bazal lamina, perisit ve sıkı bağlantıların azlığı ve
astrosit ayaklarında glial fibriller asidik protein eksikliğine
bağlı olarak frajil yapıdadır [4]. Bu yapısal eksiklikler sonucunda germinal matriks damarları serebral kan akımındaki
dalgalanmalar sonucunda kanamaya eğilimlidirler. Frajil
kapiller ağ internal serebral vene bağlanan terminal vene
drene olur. Artmış serebral venöz basınca bağlı olarak venöz sistemin konjesyonu germinal matriksdeki kanamaya
neden olabileceği ileri sürülmüştür [6].
Transfontanel ultrason duyarlılığı yüksek, taşınabilir ve radyasyon içermemesi nedenleriyle İKK tanısında en sık kullanılan görüntüleme yöntemidir. Koronal ve parasagital planlar rutin olarak kullanılmaktadırlar. Ultrasonografi yüksek
doğrulukla İKK evrelemesi yapılmasına olanak vermektedir.
İntrakranial kanama vakalarının yaklaşık yarısı belirti vermediğinden rutin ultrason taraması yapılmalıdır [3]. Ünitemizde <32 GH altında her yenidoğana 1., 2., 3., 7., 14. ve 28.
günlerde rutin transfontanel ultrasonografi ile İKK taraması
yapılmaktadır.
Mortalite ve uzun dönem nörogelişimsel sorunlara neden
olduğundan İKK sıklığının ve risk faktörlerinin belirlenmesi ve önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması önemlidir.
Bu çalışmada ünitemizde doğan çok düşük doğum ağırlıklı
preterm yenidoğanlardaki İKK sıklığını ve etkili olan risk faktörlerini belirlemeyi amaçladık.

Yöntem ve Gereçler
S.B. SBÜ Zeynep Kamil Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları
Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Ocak 2011-Aralık 2014
tarihleri arasında doğan ve Neonatoloji Kliniği’nde takip
edilen, 24-32 GH ve <1500 g DA olması nedeniyle İKK için
transfontanel ultrasonografi ile taranan hastaların dosyaları

geriye dönük olarak incelendi. Hastaların antenatal ve klinik özellikleri ve İKK tarama sonuçları kaydedildi. Hastalar
GH ve DA’ya göre sınıflandırılarak İKK sıklığı belirlendi.
Gebelik haftası son adet tarihi ve yeni Ballard skorlaması
ile hesaplandı [7]. Doğum ağırlığı GH’ye göre <10 persentil
olan yenidoğanlar GH’ye göre düşük (SGA), 10-90 persentil
arasında olanlar GH’ye göre uygun (AGA) ve >90 persentil
olanlar GH’ye göre büyük (LGA) olarak sınıflandırıldı.
İntrakranial kanama evrelemesinde Papile sınıflaması kullanıldı: Evre I: Germinal matrikse sınırlı kanama, Evre II: İntraventriküler kanama ve normal ventrikül genişliği, Evre III:
İntraventriküler kanama ve ventriküler dilatasyon ve Evre
IV: İntraventriküler kanama ve komşu beyin parenkimi içine
kanamanın yayılması. Evre I ve II kanamalar hafif ve evre III
ve IV kanamalar ağır olarak sınıflandırıldı [8].
Kan kültürü pozitifliği yanı sıra klinik gözlem ve laboratuar
testleri ile antibiyotik tedavisi başlanan vakalar sepsis olarak kabul edildi. Hemodinamik anlamlı patent duktus arteriosus (PDA) tanısında sol atrium/aort kökü >1.4 ve duktus
çapı/DA >1.4 olması kriter alındı. Antenatal steroid iki doz
alan vakalar tam kür almış olarak kabul edilirken, eksik kür
alanlar antenatal steroid almamış kabul edildi. Nekrotizan
enterokolit (NEK) tanısında Bell sınıflaması kullanıldı [9].
Bronkopulmoner displazi (BPD) tanısında Bancalari Kriterleri kullanıldı [10].
İstatistik analizde SPSS (Statistical Package for the Social
Sciences) 17.0 programı kullanıldı. İntrakranial kanama saptanan ve saptanmayan gruplar risk faktörleri açısından tekli
oran karşılaştırmaları (bağımsız gruplar Student T ve Ki kare
testleri) ile kıyaslandı. Bulgular ortalama±standart sapma
olarak verildi. Anlamlı fark bulunan risk faktörleri bağımsız
risk faktörleri açısından lojistik regresyon analizi ile incelenerek bağımsız risk faktörleri saptandı. P değerinin 0.05’den
küçük olması istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Bulgular
Çalışma döneminde kriterlerimize göre toplam 816 vaka
değerlendirmeye alındı. İntrakranial kanama saptanan 232
(%28.4) hastanın ortalama GH 27.6±2.2 hafta ve DA 945±241
g iken İKK saptanmayan 584 hastanın ise 28.9±2 hafta ve
1106±263 g bulundu. İntrakranial kanama sıklığı kızlarda
%29.9 iken erkeklerde %27 bulundu. İntrakranial kanama
oranının GH ve DA azaldıkça artış gösterdiği tespit edildi.
Gebelik haftası ve DA’ya göre İKK sıklığı Tablo 1’de gösterildi.
İntrakranial kanaması olan vakalar evrelere göre değerlendirildiğinde; evre I, II, III ve IV İKK oranları sırasıyla %12.46.6-6 ve 3.4 olarak bulundu (Tablo 2). Evre IV İKK oranı 2426 GH’de %6.5 iken 30-32 GH’de %1’e gerilediği görüldü.
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Tablo 1. İntrakranial kanama olan ve olmayan vakaların gebelik haftası ve doğum ağırlıklarına göre sınıflandırılması

Kız/erkek (%)
Gebelik haftası
24 - 26 (n,%)
26 - 28 (n,%)
28 - 30 (n,%)
30 - 32 (n,%)
Doğum ağırlığı (g)
500 - 750 (n,%)
750 - 1000 (n,%)
1000 - 1250 (n,%)
1250 - 1500 (n,%)
Toplam (n,%)

İKK (+)

İKK (-)

Toplam

120 (29.9)/112 (27)
27.6±2.2
68 (49.3)
76 (38.2)
51 (19)
37 (17.6)
945±241
57 (43.8)
84 (39.8)
57 (25.7)
34 (13.4)
232 (28.4)

281 (70.1)/303 (73)
28.9±2
70 (50.7)
123 (61.8)
218 (81)
173 (82.4)
1106±263
73 (56.2)
127 (60.2)
165 (74.3)
219 (86.6)
584 (71.6)

401 (49)/415 (51)
28.5±2.1
138
199
269
210
1060±267
130
211
222
253
816

İKK: İntrakranial kanama.

Tablo 2. İntrakranial kanama olan vakaların evrelere göre değerlendirilmesi
Evre I İKK

Evre II İKK

Evre III İKK

Gebelik haftası				
24-26 (n,%)
16 (11.6)
22 (15.9)
21 (15.2)
26-28 (n,%)
30 (15.1)
14 (7)
19 (9.5)
28-30 (n,%)
32 (11.9)
10 (3.7)
5 (1.9)
30-32 (n,%)
23 (11)
8 (3.8)
4 (1.9)
Doğum ağırlığı (g)				
500-750 (n,%)
15 (11.5)
17 (13.1)
14 (10.8)
750-1000 (n,%)
34 (16.1)
19 (9)
23 (10.9)
1000-1250 (n,%)
30 (13.5)
11 (5)
9 (4.1)
1250-1500 (n,%)
22 (8.7)
7 (2.8)
3 (1.2)
Toplam (n,%)
101 (12.4)
54 (6.6)
49 (6)

Evre IV İKK
9 (6.5)
13 (6.5)
4 (1.5)
2 (1)
11 (8.5)
8 (3.8)
7 (3.2)
2 (0.8)
28 (3.4)

İKK: İntrakranial kanama.

İntrakranial kanama sıklığının 28 GH ve 1000 g DA altında
arttığı görüldü.
Tüm hasta populasyonunda hafif İKK sıklığı %18.9 iken ağır İKK
sıklığı %9.4 bulundu. Ağır İKK sıklığı 24-28 GH aralığında %18.4
iken 28-32 GH aralığında %3.1 olarak saptandı (Tablo 3).
İntrakranial kanama olan ve olmayan hastaların tekli oran
karşılaştırılmalarında GH, DA, vajinal doğum, canlandırma,
koryoamniyonit, RDS, MV, HFOV, inotrop kullanımı, eritrosit transfüzyonu, sepsis, PDA, premature retinopatisi (ROP)
ve evre II-III NEK istatistiksel olarak anlamlı farklı bulundu
(Tablo 4).
Tek değişkenli analizlerde istatistiksel olarak anlamlı fark
bulunan değişkenlere lojistik regresyon analizi uygulandığında; canlandırma [Relatif risk (RR): 1.85], NİPPV (RR: 1.61),
PDA (RR: 1.74), MV (RR: 2.19), HFOV (RR: 1.61) ve eritrosit
transfüzyonu (RR: 1.87) İKK için bağımsız risk faktörleri olarak tespit edildi (Tablo 5).

Tablo 3. Hafif ve ağır intrakranial kanama sıklığının gebelik haftası
ve doğum ağırlığına göre değişimi
Evre I-II İKK

Evre III-IV İKK

Gebelik haftası			
24-28
82 (24.3)
62 (18.4)
28-32
73 (15.2)
15 (3.1)
Doğum ağırlığı (g)			
500-1000 (n,%)
85 (14.3)
56 (16.4)
1000-1500 (n,%) 70 (14.7)
21 (4.4)
Toplam (n,%)
155 (18.9)
77 (9.4)

Toplam vaka
337
479
341
475
816

İKK: İnrakranial kanama.

Tartışma
Çalışmamızda prematür yenidoğanların GH ve DA artması ile İKK oranlarının azaldığını ve canlandırma, MV, HFOV,
eritrosit transfüzyonu gibi faktörlerin İKK için bağımsız risk
faktörleri olduğunu gördük. Ancak İKK oluşumuna etki
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Tablo 4. İntrakranial kanama olan ve olmayan vakaların risk faktörleri açısından kıyaslanması

GH (hafta)
DA (gram)
Kız/Erkek, n (%)/n (%)
SGA, n (%)
Vajinal doğum, n (%)
Çoğul gebelik, n (%)
Antenatal steroid, n (%)
Canlandırma, n (%)
Oligohidramniyoz, n (%)
Erken membran rüptürü, n (%)
Korioamniyonit, n (%)
Preeklampsi, n (%)
RDS, n (%)
MV, n (%)
MV süresi, gün
HFOV, n (%)
HFOV süre, gün
CPAP, n (%)
CPAP süre, gün
NİPPV, n (%)
NİPPV süre, gün
BPD, n (%)
Ağır BPD, n (%)
PDA, n (%)
İnotrop kullanımı, n (%)
Eritrosit transfüzyonu, n (%)
Trombosit transfüzyonu, n (%)
Pnömotoraks, (%)
Sepsis, (%)
NEK evre 2-3, (%)
ROP, (%)
ROP girişim, (%)
Yatış süresi
Mortalite, (%)

İKK (+) (n=232)

İKK (-) (n=584)

p

27.6±2.2
945±241
120 (51.7)/112 (48.3)
43 (18.5)
47 (20.3)
47 (20.3)
105 (45.3)
205 (88.4)
23 (9.9)
56 (24.1)
21 (9.1)
48 (20.7)
210 (90.5)
213 (91.8)
10.1±12.8
56 (24.1)
1.5±4.7
156 (67.2)
4.6±6
136 (58.6)
5.3±8.6
107 (46.1)
14 (6)
117 (50.4)
131 (56.5)
169 (72.8)
82 (35.3)
18 (7.8)
170 (73.3)
18 (7.8)
121 (52.2)
52 (22.4)
50.6±35.6
81 (34.9)

28.9±2
1106±263
281 (48.1)/303 (51.9)
76 (13)
78 (13.4)
108 (18.5)
291 (49.8)
368 (63)
65 (11.1)
146 (25)
32 (5.5)
154 (26.4)
355 (60.8)
358 (61.3)
3.1±6.8
47 (8)
0.27±1.3
367 (62.8)
3.1±4.7
187 (32)
1.6±4
94 (16.1)
6 (1)
122 (20.9)
178 (30.5)
205 (35.1)
80 (13.7)
22 (3.8)
251 (43)
18 (3.1)
227 (38.9)
55 (9.4)
36.6±28
118 (20.2)

<0.001
<0.001
0.352
0.044
0.014
0.562
0.239
<0.001
0.613
0.797
0.062
0.09
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
0.237
0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
0.017
<0.001
0.003
0.001
<0.001
<0.001
<0.001

İKK: İntrakranial kanama; GH: Gebelik haftası; DA: Doğum ağırlığı; SGA: Gebelik haftasına göre düşük doğum ağırlığı; RDS: Respiratuar distress sendromu; MV:
Mekanik ventilasyon; HFOV: Yüksek frekanslı osilatuar ventilasyon; CPAP: Sürekli pozitif havayolu basıncı; NİPPV: Nazal intermitan pozitif basınçlı ventilasyon;
BPD: Bronkopulmoner displazi; PDA: Patent ductus arteriosus; NEK: Nekrotizan enterokolit; ROP: Prematüre retinopatisi.

Tablo 5. İntrakranial kanama etyolojisinde etkili bağımsız risk
faktörleri
Canlandırma
NİPPV
PDA
MV
HFOV
Eritrosit transfüzyonu

OR

%95 CI

p

1.85
1.61
1.74
2.19
1.61
1.87

1.13-3.04
1.13-2.32
1.19-2.53
1.24-3.88
1-2.59
1.24–2.82

0.015
0.009
0.004
0.007
0.052
0.003

OR: Odds ratio; CI: Confidence interval; NİPPV: Nazal intermitan pozitif
basınçlı ventilasyon; PDA: Patent duktus arteriozus; MV: Mekanik ventilasyon;
HFOV: Yüksek frekanslı osilatuar ventilasyon; p<0.05 istatistiksel anlamlı.

eden en önemli risk fatörü prematüritedir. Popülasyon temelli bir çalışmada 32 GH altındaki 2896 preterm yenidoğanda GH’de her bir haftalık artış ile İKK sıklığında %3.5’lik
bir azalma olduğu ortaya konmuş [11]. İsveç’te 2004-2007
yılları arasında 27 GH altında doğan preterm yenidoğanların dahil edildiği prospektif bir çalışmada, 26 haftalık doğanlarda İKK sıklığı %5.2 iken 23 GH’de doğanlarda bu oranın %20’ye çıktığı gözlenmiş [12].
Bir başka çalışmada 9575 preterm yenidoğanda (22-28
GH ve 401-1500 g DA) İKK sıklığı %36 bulunmuş ve GH’nin
azalmasıyla sıklığın arttığı gösterilmiş. Ayrıca aynı çalışma-
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da ciddi İKK (evre III ve IV) sıklığı 24 GH’sinde %26 iken 28
GH’de %7’ye gerilediği bulunmuş [13]. Bizim çalışmamızda
24-28 GH arasında İKK sıklığını %42.7 iken ciddi İKK sıklığı
24-28 GH arasında %18.4’den 28-32 GH arasında %3.1’e gerilediği gösterildi.
Tarcan ve arkadaşlarının 1999-2002 yılları arasında çok düşük doğum ağırlıklı 93 pretermi değerlendirdikleri çalışmalarında İKK sıklığını %24 bulmuşlar ve neonatal transport,
RDS ve pnömotoraks İKK olan grupta anlamlı derecede
yüksek saptamışlar [14]. Bizim çalışmamızdaki tüm evrelerdeki İKK sıklığı %28.4 bulundu.
Dursun ve arkadaşlarının 2007-2011 yılları arasında 1500
g altı DA ile doğan 246 preterm yenidoğan ile retrospektif
olarak yapmış oldukları çalışmada İKK sıklığını %25.2 saptamışlar. RDS ve PDA ile İKK arasında anlamlı ilişki saptanırken
SGA ve antenatal steroid kullanımı ile İKK arasında anlamlı
ilişki saptamamışlar [15]. Bizim çalışmamızda da RDS ve PDA
ile İKK arasında anlamlı ilişki saptanırken, antenatal steroid kullanımı açısından benzer olarak fark bulunmadı. Daha
eski çalışmalarda [16] SGA yenidoğanlarda AGA doğanlara
göre daha az İKK gözlendiği gösterilmiş olsa da, daha yeni
çalışmalarda aralarında fark olmadığı belirtilmektedir [17].
Bizim çalışmamızda farklı olarak SGA oranı İKK olan grupta
olmayan gruba göre istatistiksel anlamlı yüksek bulundu.
İKK risk faktörleri genellikle hızlı sıvı infüzyonuna bağlı serebral kan akımında dalgalanma ya da doğum sırasında fetüs başının kompresyonuna bağlı serebral venöz basıncın
artması gibi patolojik durumlara bağlı oluşurlar. Serebral
kan akımında oluşan dalgalanmaların İKK ile ilişkisi olduğu
gösterilmiştir [3, 18]. Bu durum özellikle preterm yenidoğanlarda belirgindir çünkü pretermler term yenidoğanlara
göre serebral kan akım otoregülasyon mekanizmaları yetersizdir. Bu yetersizlik kan basıncı ile pasif olarak değişen
serebral akımınına neden olur. Preterm yenidoğanlar kan
basıncında oluşan değişiklikler sırasında sabit serebral kan
akımını sağlayamazlar [19]. Sonuç olarak bu durum frajil
germinal matriks kanamalarına neden olur.
Koryoamniyonitli anne bebeklerinde artmış İKK riski olduğu gösterilmiştir [20]. Bizim çalışmamızda ise koryoamniyonit oranı İKK olan grupta olmayan gruba göre daha fazla
bulunmasına rağmen istatistiksel anlamlılığa ulaşamadı.
Uzamış erken membran rüptürü durumunda antibiyoterapi kullanımı ile İKK insidansının azaltıldığı gösterilmiştir [21].
Preeklampsi ile İKK ilişkisi konusundaki çalışmalar çelişkilidir. Geniş bir kohort çalışmasında [22] preeklampsi olmasının İKK riskini 3.2 kat artırdığı gösterilmişken, başka bir çok
merkezli çalışmada ise preeklamptik anne bebeklerinde
evre II-IV İKK sıklığında belirgin azalma olduğu ileri sürül-

müş [23]. Biz de çalışmamızda preeklampsi oranını İKK olmayan grupta (%26.4) olan gruba (%20.7) daha yüksek bulmamıza rağmen istatistiksel anlamlı fark bulunmadı.
Antenatal steroid kullanımının İKK riskini azalttığı gösterilmiştir [12,24]. Aksine bizim çalışmamızda antenatal steroid
oranları her iki grupta benzer bulundu. Doğum şeklinin İKK
sıklığı üzerine etkisi halen belirsizdir. Prospektif bir kohort
çalışmasında <30 GH 254 preterm yenidoğana erken transfontanel ultrason yapılmış, erken İKK saptanan pretermlerin daha sıklıkla vajinal doğan bebekler olduğu gösterilmiş
[25]. Tek merkezli başka bir çalışmada ise <28 GH olan preterm yenidoğanlar değerlendirildiğinde İKK insidansı vajinal doğumda %45 iken sezaryen doğumda %20 bulunmuş
[26]. Bizim çalışmamızda da vajinal doğum oranı İKK olan
grupta belirgin yüksek saptandı. Retrospektif tek merkezli
başka bir çalışmada ise <1500 g 934 preterm yenidoğanda
doğum şeklinin İKK üzerine etkisi gösterilememiş [27].
Umbilikal kordun geç klemplenmesi ile İKK sıklığının azaldığı gösterilmiştir [28]. RDS hipokapni, hiperkapni ve asidemiye yol açarak serebral kan akımında dalgalanmalara neden olmaktadır [29]. Bizim çalışmamızda RDS oranı İKK olan
grupta İKK olmayan grupa göre istatistiksel anlamlı yüksek
bulundu.
Sekresyonların aspirasyonu ya da hızlı sıvı bolus infüzyonları sırasında arteryel kan basıncının yükselmesi serebral kan
akımını artırmaktadır [3]. Bikarbonat infüzyonu hiperosmolariteye neden olarak İKK riskini artırmaktadır [3]. Mekanik
ventilasyon serebral kan akımında dalgalanmalara yol açarak İKK sıklığını artırır [30]. Bizim çalışmamızda da İKK grubunda mekanik ventilasyon ve HFOV istatistiksel olarak ileri
derecede anlamlı yüksek bulundu. Doğum salonunda canlandırma uygulanması <28 GH yenidoğanlarda İKK ve ciddi
İKK riskini artırdığı gösterilmiştir [31]. Bizim çalışmamızda da
doğum salonunda resusitasyon yapılma oranı İKK lehine istatistiksel ileri derecede anlamlı bulundu.
Çok sayıda çalışma serebral venöz basıncı artırmasına bağlı
olarak pnömotoraks ve İKK ilişkisini desteklemektedir [3, 32].
Bizim çalışmamızda pnömotoraks oranı İKK grubunda, olmayan gruba göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek
saptandı. Başka bir çalışmada ise <28 GH 675 preterm yenidoğandan pnömotoraksı olan 62 vakada pnömotoraks olmayan vakalara göre İKK sıklığında artış gösterilememiş [33].

Sonuç
Çalışmamızda İKK sıklığının halen yüksek olduğu görülmektedir. Elde ettiğimiz verilere dayanarak RDS, PDA,
mekanik ventilasyon ve inotrop kullanımı gibi çok sayıda
prematürite ve düşük DA ile ilişkili durumun İKK ile ilişki-
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si olduğunu saptadık. Preterm bebeğin bakım kalitesinin
iyileştirmesi yanında, İKK oluşumuna etki eden en önemli
risk faktörünün prematürite olması, preterm yenidoğanda
GH artışı ile İKK sıklığının azalması, prematüre doğumların
engellenmesi ile İKK olgularının azalmasına en etkili faktör
olacaktır. Sonuç olarak İKK önlenmesinde en önemli amaçlar prematüritenin önlenmesi ve yenidoğan bakımının iyileştirilmesi olmalıdır.
Hakem Değerlendirmesi: Dış bağımsız.
Çıkar Çatışması: Bildirilmemiştir.
Finansal Açıklama: Yazarlar bu çalışmanın maddi destek almadığını beyan etmişlerdir.
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