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Öz

Abstract

Amaç: Göbek kordonu klempleme zamanının geç preterm ve term
bebeklerde lenfosit alt gruplarına etkisinin değerlendirilmesi.
Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmaya gebelik haftası 34 ile 41 arasında
olan 74 bebek alındı. Bu bebeklerden 37’sinin kordonu bebek uterus
dışına alındıktan hemen sonra klemplendi, 37’sinin kordonu ise bebek uterus dışına alındıktan 1 dk. sonra klemplendi. Bebekler term ve
preterm olarak iki gruba ayrıldı. Bebeklerin prenatal, natal, postnatal
özellikleri ve kordon kanı ile yedinci günde alınan kanda hematolojik
değerleri ve lenfosit alt grup yüzdeleri incelendi. Lenfosit alt grupları
akım sitometri yöntemiyle değerlendirildi.
Bulgular: Kordonu geç klemplenen preterm bebeklerin kordon kanı
lökosit sayısı ve CD3+T lenfosit yüzdeleri hemen klemplenenlere
göre daha düşük, CD19+T lenfosit yüzdeleri ise daha yüksek bulunmuştur. Kordonu geç klemplenen preterm bebeklerin yedinci günü
alınan kanında CD3+T ve CD4+T lenfosit yüzdeleri hemen klemplenenlere göre daha düşük saptanırken, CD19+T lenfosit yüzdeleri ise
daha yüksek bulunmuştur. Gruplar arasında sepsis gelişme oranlarında istatistik olarak anlamlı fark saptanmadı.
Çıkarımlar: Preterm bebeklerde kordonun geç klemplenmesinin lökosit sayısı, CD3+T ve CD4+T lenfosit yüzdesinde azalmaya, CD19+B
lenfosit yüzdesinde artışa neden olduğu saptandı. Kordon klempleme
zamanının geciktirilmesinin term ve preterm bebeklerde sepsis gelişme oranı üzerine etkisi saptanmadı. Bu verilerin enfeksiyon gelişimi
üzerindeki etkisini değerlendirmek için daha geniş serili çalışmalara
gereksinim vardır.
Anahtar sözcükler: Geç preterm, kordon klempleme zamanı, lenfosit
alt grubu, sepsis, term

Aim: To evaluate the effect of umblical cord clamping time on lymphocyte subgroups in term and late preterm infants.
Material and Methods: Seventy-four infants between 34 and 41 weeks
of gestation were included in the study. Of these, 37 were umbilical cord clamped immediately after birth and the remaining 37 were
clamped after waiting one minute. Babies were divided into two
groups as term and preterm. The prenatal, natal, postnatal characteristics of the infants were recorded. Hematologic and lymphocyte
subgroups were investigated in cord blood and venous blood at day 7.
Lymphocyte subgroups were evaluated using flow cytometry.
Results: With the delay of cord clamping, the leucocytes count and
the percentage of CD3+T lymphocytes in cord blood of preterm infants decreased and this decrease continued at day 7. On the contrary, CD19+B lymphocyte levels in the cord blood of preterm infants
increased, and this increase continued at day 7. Also, the percentage
of CD4+T lymphocytes of preterm infants decreased with the delay of
cord clamping at day 7. There was no difference between groups for
the rate of sepsis development.
Conclusion: With the delay of cord clamping, the leucocytes count,
the percentage of CD3+T, and CD4+T lymphocytes decreased, and the
percentage of CD19+B lymphocytes increased in preterm infants. The
delay in cord clamping time in term and preterm infants seems to have
no impact on the rate of sepsis development. Larger series of studies
are needed to assess the effect of these findings on the development
of infection in late preterm infants who have delayed cord clamping.
Keywords: Cord clamping time, late preterm, lymphocyte subgroups,
sepsis, term
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Giriş
Plasenta yaklaşık 100 mL civarında kan içerir. Bu kanın 1/4’ü
ilk 15 sn, 1/2’si 1 dk. içinde plasentadan bebeğe geçer. Göbek kordonunun erken ya da geç klemplenmesi ile bu kan
volümünde yaklaşık %10 azalma ya da artma olur. Doğumda ortalama hemoglobin seviyesi göreceli olarak değişmese de 48 saat sonra hemoglobin değerlerinde plazma hacminin tekrar dağılımı ile eritrosit kitlesinde azalma ya da
artma hemoglobin değerlerine yansır (1). Term bebeklerde
yapılan bir çalışmada kordonu hemen ya da geç klemplenen bebeklerde doğumda hematokrit düzeyi aynı iken 48.
saatteki hematokrit düzeyi erken klemplenen grupta % 48,
geç klemplenen grupta % 65 bulunmuştur (2).
Doğum sonrası kalp ve akciğer canlandırması gerekmeyen bebeklerde kordon klemplenmesinin en az 30 sn geciktirilmesi Amerikan Kalp Birliği’nin 2015 yılında yeniden düzenlenen yenidoğanın canlandırması kılavuzunda
önerilmiştir (3). Bu uygulamanın sağkalım üzerine olumsuz etkisi olmadığı gibi daha yüksek kan basıncı, nekrotizan enterokolit gelişme sıklığı, daha seyrek ve düşük evrede intraventriküler kanama gelişme ve doğum sonrası kan
nakli gereksiniminin azalması gibi olumlu etkileri vardır.
İmmun sistem iki kısımdan oluşur. Bunlar özgün ve
özgün olmayan immün sistem olarak isimlendirilir.
Monosit makrofaj sistemi ve nötrofiller özgün olmayan immun savunmada mikrobiyal patojenleri fagosite
eder. Aynı monosit makrofaj sisteminin mikrobiyal antijenleri T lenfositlere sunması özgün immun yanıtın
başlangıcıdır. Özgün immun yanıtta görevli hücreler T
ve B lenfositlerdir (4). Kordon klemplemenin geciktirilmesinin eritrositler üzerine etkisi gösterilmiş olmasına
rağmen lenfosit alt grupları üzerine etkisi ile ilgili olarak dizinde bir veriye rastlanmamıştır.
Bu çalışmada umblikal kord klemplemesinin geciktirilmesinin geç preterm ve term bebeklerde tam kan sayımı ölçümleri, lenfosit alt grupları ve enfeksiyon üzerine
etkisi değerlendirilecektir.
Gereç ve Yöntemler
Çalışma Şubat 2017 ile Mart 2017 tarihleri arasında
ileriye yönelik olarak gerçekleştirildi ve gebelik yaşı 34
hafta üzerinde olan normal ya da sezaryen doğum ile
doğan 74 bebek alındı. Çalışma için çalışmanın yapıldığı kurumun Etik Kurulunun onayı (7 Ekim 2016-Karar
No:16) ve çalışmaya alınan tüm bebeklerin ailelerinden
yazılı onam alındı.
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İnsülin kullanan diabetes mellituslu anne bebekleri,
ablasyo plasentalı, plasenta dekolmanlı anne bebekleri, ortak plasentası olan ikiz bebekler, yaşamla bağdaşmayan anomalisi olan bebekler, dış merkezde doğup
nakille birime gelen bebekler, ağır intrauterin büyüme
geriliği olan bebekler, ikizden ikize transfüzyon şüphesi
olan gebelikler çalışma dışı bırakıldı. Son adet tarihinin
ilk gününden itibaren 37. gebelik haftasından önce doğan bebekler preterm kabul edildi. Çalışmaya alınması
planlanan bebekler için bilgisayar ortamında randomizasyon yapıldı. Çalışmaya alınan bebekler dört gruba
ayrıldı.
Grup 1: Kordonu hemen klemplenen term bebekler
Grup 2: Kordonu geç klemplenen term bebekler
Grup 3: Kordonu hemen klemplenen preterm bebekler
Grup 4: Kordonu geç klemplenen preterm bebekler
Kordonu hemen klemplenen bebek gruplarında bebek
uterus dışına alındıktan hemen sonra kordon klemplendi. Kordonu geç klemplenen bebek gruplarında ise
bebek uterus dışına alındıktan sonra uterus seviyesi ya
da 30 cm altında bir dakika beklendikten sonra kordonu
klemplendi.
Çalışma kapsamındaki bebekler hastanede yatmış ise
yatış sürecinde değerlendirildi. Hastaneye yatırılan ve
doğum sonrası yedinci günden önce taburcu olan bebekler ise yatış sürecinde ve çıktıktan sonra postnatal
yedinci günde değerlendirildi. Hastaneye yatışı gerekmeyen bebekler ise doğum sonrası hemen ve yedinci
günde değerlendirildi. Tüm bebekler yenidoğan enfeksiyonu için 30. günde değerlendirilip olası sorunlar kayıt altına alındı. Olguların kordon kanından ve doğum
sonrası yedinci günde periferik venden 2 mL kan örneği alındı. Alınan bu kan örneğinde tam kan sayımı,
lenfosit alt grupları yüzdelerine bakıldı.
Kordon kanı ve yedinci gün alınan periferik kanda lenfosit alt gruplarının akım sitometri cihazı ile belirlenmesinde; anti-CD3 FITC, anti-CD4 ECD, anti-CD8 PC7,
anti-CD19 PC5, anti-CD16+56 PE ve anti-CD45 KrO
antikorları (Beckman Coulter) kullanıldı. Lenfosit alt
gruplarının belirlenmesi için, 100 µL kan örneği alındı. Bu örnek üzerine her bir monoklonal antikorlardan
10µL eklendi. Onbeş dakikalık inkübasyondan sonra 0,5
mL lizis solüsyonu (Opti-lyse, Beckman Coluter) eklendi. On dakika bekleme süresinden sonra 0,5 mL yıkama
sölüsyonu (Isoflow, Beckman Coulte) eklenerek 10 dk.
beklendi. Hazırlanmış bu örnek Navios (Beckman Coulter) cihazında incelendi.
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Çalışma kapsamındaki tüm olgular için anne yaşı, gebelik haftası, antenatal steroid uygulanması, annede enfeksiyon hastalığı varlığı, çoğul gebelik durumu, cinsiyetini
içeren prenatal özellikler ile doğum şekli, doğum ağırlığı,
1. ve 5. dk. APGAR skorlarını içeren natal özellikler, postnatal dönemde sepsis gelişme durumu değerlendirildi.

kanı ve yedi gün: zaman-tekrarlı ölçüm, klemp durumu:
“subject”, term durumu ise “covariate” olarak alınmıştır.
Sayısal ölçümlerin normal dağılım varsayımını sağlamaması nedeniyle bu sürekli ölçümler arasındaki korelasyon
Sperman korelasyon katsayısı ile incelendi. Tüm testlerde
istatistiksel önem düzeyi 0,05 olarak alındı.

Hastaların sepsis değerlendirmesi Türk Neonatoloji Derneği ‘Yenidoğan Enfeksiyonları Tedavi ve İzlem Rehberi-2014’
kılavuzuna göre yapıldı. Bebekte etkenin gösterilemediği,
ancak klinik ve laboratuvar bulgularıyla sepsisin tanı dışı bırakılamaması klinik sepsis, etkenin kültürle saptandığı sepsis kanıtlanmış sepsis olarak kabul edildi (5).

Bulgular

İstatistiksel Çözümleme
Verilerin istatistiksel çözümlemesinde SPSS 20,0 paket
programı kullanıldı. Nitel veriler sayı ve yüzde olarak, sayısal ölçümlerse ortalama ve standart sapma (gerekli yerlerde en düşük-en yüksek) olarak yazıldı. Nitel verilerin
gruplar arasında karşılaştırılmasında Ki- kare testi kullanıldı. Normal dağılım göstermeyen sayısal ölçümlerin iki
grup arasında karşılaştırmasında Mann Whitney U testi
kullanıldı. Aynı bireyler üzerinde farklı zamanlarda yapılan sayısal ölçümlerin zaman içindeki değişimini karşılaştırmada tekrarlı ölçümlerde çoklu varyans analizi (GLMRepetead Measure Analyses) uygulandı; modelde kordon

Çalışmaya alınan 74 bebekten 37’si term, 37 preterm idi.
Otuz yedi term bebekten 19’u Grup 1’de, 18’i Grup 2’de;
37 term bebekten 19’u Grup 3’te, 18’i Grup 4’te yer aldı.
Grup 1 ve Grup 3’te birer bebeğin aileleri çalışmaya devam etmek istemediğinden verileri ve izlemleri eksikti.
Çalışmaya alınan bebeklerin gebelik haftaları, doğum
ağırlıkları, doğum şekli, cinsiyetleri ve Apgar skorları
Tablo 1’de verilmiş olup, gruplar arasında istatistiksel
yönden belirgin bir fark yoktu.
Hematolojik ölçümler ve lenfosit yüzdelerinin kordon kanı ve yedinci gün değerlerinin ana gruplara
göre (klempleme zamanı ve gebelik haftası) dağılımı
Tablo 2’de verilmiştir. Bu sonuçlara göre term ve preterm bebek grupları arasında yedinci günde alınan
kanda CD3+T ve CD8+T lenfosit yüzdelerinde artma,

Tablo 1. Olgulara ait özellikler
Term Bebekler
Hemen
Geç
Klemplenen Klemplenen
n= 19
n= 18
Gebelik haftası

39,1±0,8

38,7±1,1

38-40

37-41

3572±536

3405±437

2960-4 750

3625-4 115

Normal vajinal yol

8(42,19)

7(38,9)

Sezaryen

11(57,9)

11(61,1)

Kız

13(68,4)

8(44,4)

Erkek

6(31,6)

10(55,6)

Apgar 1.dk

8,5±0,8

8±1,3

6-9

5-9

9,6±0,7

9,2±1

8-10

7-10

Doğum ağırlığı (g)

Skoru
Apgar 5.dk
Skoru

Değerler Ort±SS, en düşük-en yüksek olarak verilmiştir
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Geç Preterm Bebekler

p
0,18

0,75

1

0,19

0,28

0,18

Hemen
Geç
Klemplenen Klemplenen
n= 19
n= 18
35,6±0,7

35,0±0,7

(34-36)

(34-36)

2635±482

2527±574

1930-3760

1600-3450

0(0)

1(5,6)

19(100)

17(94,4)

9(47,4)

13(72,2)

10(52,6)

5(27,8)

7,9±0,4

7,4±1,4

7-8

3-9

8,8±0,5

8,6±1,2

8-9

5-10

p
0,08

0,66

1

0,18

0,25

0,77
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Tablo 2. Hematolojik ölçümler ve lenfosit yüzdelerinin kordon kanı ve yedinci gün değerlerinin ana gruplara göre dağılımı
Klempleme zamanı Ort±SS Min-Maks

Hemoglobin (g/dL)

Kordon kanı

Yedinci gün

Hematokrit (%)

Kordon kanı

Yedinci gün

Lökosit sayısı (10³/µL)

Kordon kanı

Yedinci gün

CD3+T lenfosit

Kordon kanı

Yedinci gün

CD4+T lenfosit

Kordon kanı

Yedinci gün

CD8+T lenfosit

Kordon kanı

Yedinci gün

CD19+B lenfosit

Kordon kanı

Yedinci gün

CD16/56+NK hücresi

Kordon kanı

Yedinci gün

Gebelik haftası Ort±SS Min-Maks

Hemen n:38

Geç n:36

pb

Term n:37

Preterm n:37

pc

17,9±2,3

16,8±3,2

0,001

17,6-±2,3

17,1±3,2

0,065

13,8-21,3

7,5-23,5

12,2-23,0

7,5-23,5

17,3±2,4

17±3,2

16,7±3,1

17,6±2,4

13,8-22,7a

7,8-21,7

7,8-21

13,8-22,7

52,2±6,3

49,9±8,9

52,3±6

50,2±9,2

39,1-63,1

24,3-66,3

36,9-63,4a

24,3-66,3

49,6±6,7

49,8±8,1

49±7,9

50,4±7

40,1-62,7a

31,2-63,5

31,2-63,5

38,8-62,9

15,6±4,3

12±5,3

15,2±5,1

12,5±4,9

7,9-25,8

1,6-27,4

7,7-27,4a

1,7-24,5

12,1±2,9

12,5±3,8

12,8±3,4

11,9±3,3

7,4-18,2a

7,4-26,1

8,1-26,1

7,38-18,2

71±11,7

67,2±7,3

67,3±10

71±9,6

47,3-95

52,2-84,4

47,3-84,4

52,2-95

79,6±6,7

75,2±5,7

75,1±5,6

79,9±6,7

65,9-91,2a

60,6-87,0a

60,6-89,5a

66,7-91,2a

51,7±12,4

48±8,2

49,4±11,8

50,5±9,6

21,8-74,3

30,9-65,9

21,8-69

30,9-74,3

60,2±7,1

56,3±6,2

57,3±6,8

59,2±7

45-75a

37,5-65,5a

37,5-68a

45-75a

19,8±5,3

18,6±5,1

18,1±5,1

20,4±5,1

9,1-32,6

9,9-31,4

9,1-31,4

9,9-32,6

20,2±5

19,1±4,1

18,3±4,8

21±4

11,1-28,5

11,5-26,3

11,1-28,5

13,1-28,5

15,8±5,2

19,9±6,8

18,7±4,4

16,8±7,8

0,7-26,8

6,9-41,8

11,4-28,4

0,7-41,8

10,3±3,9

13,6±6,5

12,1±5,4

11,8±5,8

2,1-19,4a

1,6-33,8a

3,9-33,8a

1,6-24,6a

11,4±9,1

10,8±6,3

12±8,7

10,2±6,8

2,0-35,1

2,8-32,6

2-35,1

3,1-32,6

8,2±4,7

9,4±5,8

10,4±6

7,2±3,9

1,6-22,6

0,6-27,5

1,6-27,5

0,6-18,9

0,937

0,122

0,892

0,147

0,822

0,011

0,007

0,025

0,015

0,289

0,608

0,006

0,024

0,475

0,362

0,270

0,615

0,461

0,372

0,600

0,210

0,003

1,000

0,341

0,054

0,023

0,055

0,761

0,499

0,009

p<0,05 kordon kanı ve yedinci gün karşılaştırması (Wilcoxon test)
Hemen ve geç klemp gruplarının karşılaştırılması (Mann Whitney U test)
c
Term ve preterm gruplarının karşılaştırılması (Mann Whitney U test)
a

b
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Tablo 3. Hematolojik ölçümler ve lenfosit yüzdelerinin kordon kanı ve yedinci gün değerlerinin alt gruplara göre dağılımı
Alt gruplar Ort±SS Min-Maks

Hemoglobin (g/dL)

Kordon kanı
Yedinci gün

Hematokrit (%)

Kordon kanı
Yedinci gün

Lökosit sayısı (10³/µL)

Kordon kanı
Yedinci gün

CD3+T lenfosit

Kordon kanı
Yedinci gün

CD4+T lenfosit

Kordon kanı
Yedinci gün

CD8+T lenfosit

Kordon kanı
Yedinci gün

CD19+B lenfosit

Kordon kanı
Yedinci gün

CD16/56+NK hücresi

Kordon kanı
Yedinci gün

Grup 1
Hemen+Term
n:19

Grup 2
Geç+Term
n:18

17,8±2,0

17,3±2,5

17,8±2,5

16,2±3,6

14,8-21,3

12,2-21,0

13,8-21,0

7,5-23,5

17,3±2,3

16,1±3,7

17,2±2,5

17,8±2,3

14,5-20,7

7,8-21,1

13,8-22,7

13,8-21,7

52,9±5,3

51,5±6,7

52,1±7,3

42,9±10,5

44,3-62,3

36,9-63,4

39,1-63,1

24,3-66,3

49,8±6,6

48,2±8,9

49,3±6,9

51,3±7

40,7-61,1

31,2-63,5

40,1-62,7a

38,8-62,9

16,4±4,5

13,9±5,3

14,8±3,9

10±4,5

11,2-25,8

7,7-27,3

d

7,9-24,5

1,6-17,5

12,4±2,2

13,1±4,3

11,7±3,5

8,4-17,9

8,1-26,1

7,41-18,1

66,2±12,3

68,5±7

75,7±9,1

65,9±7,4

47,3-78,8

55,2-84,4

56,2-95

52,2-81,5

76,7±5,9

73,5±4,9

65,9-89,5a

a

Grup 3
Grup 4
Hemen+Preterm Geç+Preterm
n:19
n:18

p

e

0,077
0,002

0,047
0,362
0,538
0,041
0,370

c

7,38-18,1

0,079

82,4±6,20

76,9±6

60,6-82,0a

66,9-91,0ab

66,7-87,0ac

0,001

49,3±13,9

49,3±9,3

54±10,4

46,6±6,8

21,8-69

32,1-65,9

33,4-74,3

30,9-58,6

58,1±6,2

56,4±7,3

62,2±7,4

56,1±4,9

6,2-68,0

a

37,5-65,5

17,7±4,6

18,4±5,5

21,8±5,1

18,7±4,6

9,1-25,0

10,5-31,4

13,5-32,6

9,9-26,7

18,9±5,2

17,6±4,2

21,3±4,5

20,5±3,4

11,1-28,5

11,5-23,7

13,9-28,5

13,1-26,3

18,1±3,9

19,2±4,8

13,3±5,2

20,4±8,3

12,2-24,0

11,4-28,4

0,7-26,8b

6,9-41,8c

10,8±3,2

13,3±6,8

9,7±4,5

13,9±6,4

5,8-15,9

13,9-33,8

a

2,1-19,4

0,718

0,681
0,004

a

0,410

11,9±3,1
a

b

45,0-75,0

0,174

0,746

c

a

pf
pg

a

a

46,4-64,9ac

1,6-24,6ac

13,7±10,9

10±5,1

9±6,1

11,5±7,4

2,0-35,1

2,8-25,0

3,1-22,1

3,3-22,1

9,8±5,7

10,8±6,2

6,4±2,4

7,8±4,9

1,6-22,6

2,4-27,5

3,3-11,5

0,6-18,9

0,049

0,089
0,073

0,585

0,026
0,898
0,110

0,119

0,141
0,002
0,001

0,282

0,121
0,925
0,582

0,128

0,056

p<0,05 kordon kanı ve 7.gün karşılaştırması (Wilcoxon test)
p<0,017 grup 1 ve grup 3 arasında (Mann Whitney U test)
c
p<0,017 grup 3 ve grup 4 arasında (Mann Whitney U test)
d
p<0,017 grup 1 ve grup 2 arasında (Mann Whitney U test)
e
4 grubun karşılaştırılması (Kruskal Wallis testi)
f
Tekrarlayan zamana göre karşılaştırma, gzaman ve klempleme etkileşimine göre karşılaştırma (Tekrarlı ölçümlerde çoklu varyans analizi-GLM; Repetead
measure analyses; kordon kanı ve yedi gün: tekrarlı ölçüm, klempleme durumu: “subject”, term durumu: “covariate” olarak alınmıştır)
a

b
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CD16/56+NK lenfosit yüzdelerinde azalma istatistiksel olarak anlamlı saptandı. Hemen ve geç klempleme
grupları arasında ise CD3+T ve CD4+T lenfosit yüzdelerinde hem kordon kanı hem de yedinci günde anlamlı azalma olduğu saptanırken, CD19+B lenfosit yüzdelerinde anlamlı artma olduğu bulundu. Hemen ve geç
klempleme grupları arasında CD8+T ve CD16/56+NK
lenfosit yüzdelerinde anlamlı fark saptanmadı.
İkili karşılaştırmalarda kordonu hemen ve geç klemplenen preterm bebek grupları arasında lökosit sayısı,
CD3+T, CD4+T ve CD19+B lenfosit yüzdeleri kordon
kanı ve yedinci günde farklılık gösterdi. Buna göre
kordonu geç klemplenen preterm bebeklerin kordon
kanı lökosit sayısı ve CD3+T lenfosit yüzdeleri hemen
klemplenenlere göre daha düşük, CD19+T lenfosit yüzdeleri ise daha yüksek bulundu. Kordonu geç klemplenen preterm bebeklerin yedinci gün alınan kanında
CD3+T ve CD4+T lenfosit yüzdeleri hemen klemplenenlere göre daha düşük saptanırken, CD19+T lenfosit
yüzdeleri ise daha yüksek bulundu. Tekrarlı ölçümlerde
çoklu varyans çözümleme modeli uygulandığında (kordon kanı ve yedi gün: zaman-tekrarlı ölçüm, klempleme durumu ana etken-“subject”, gebelik haftası ise
karıştırıcı-“covariate” faktör olarak alınan model) değerlendirilen sonuçlara göre, hematokrit düzeyi, lökosit sayısı, CD3+T ve CD19+B lenfosit yüzdeleri zamana
göre farklılık gösterdi. CD3+T düzeylerinde ise gebelik
haftası ve klempleme zamanı ilişkisi aynı anda saptandı.
Kordonu geç klempe edilen preterm bebeklerde hematokrit düzeyi, lökosit sayısı, CD3+T ve CD4+T lenfosit
yüzdeleri anlamlı azalmış, CD19+T lenfosit yüzdeleri
ise anlamlı artmış bulundu (Tablo 3).
Kordonu geç klempe edilen term bebek grubunda sadece bir sepsis gelişirken, kordonu hemen ve geç klemplenen preterm grubundaki yedişer bebekte sepsis gelişti. Gruplar arasında sepsis gelişme oranlarında istatistik
olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0,05). Sepsis tanısı
konan hiçbir bebeğin kan kültüründe üreme olmadı.
Tüm sepsisli bebekler klinik sepsis tanısıyla izlendi.
Sepsis gelişen preterm bebeklerin lenfosit alt grupları
arasında sadece kordon kanı CD8+T lenfosit yüzdesi
sepsis gelişmeyen gruba kıyasla daha yüksek saptandı
(p=0,04). Çalışmaya alınan bebeklerin hiç biri ölmedi.
Tartışma
Bu çalışmada plasental transfüzyonu artırıcı yöntemlerden olan kordon klempleme zamanının geciktirilmesinin geç preterm ve term bebeklerde lenfosit alt grup-
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ları üzerine etkisini araştırmak amaçlanmıştır. Kordon
klemplemesinin geciktirilmesiyle ilgili dizinde çok
sayıda çalışma olmasına karşın, kordon klemplemenin
geciktirilmesinin lenfosit alt grupları üzerine etkisi ile
ilgili bir veriye rastlanmamıştır (6-12). Prematüre bebeklerde de lenfosit alt grupları ile ilgili çok az veri vardır (13, 14).
Kordon klemplemenin geciktirilmesi plasentadaki fetal
kanın bebeğe geçmesine zaman kazandırmaktadır (15).
Bu aktarılan kan miktarı bebeğin tutulduğu seviye ve
kordon sıkıştırılmasının geciktirildiği süreye göre değişir (16, 17). Geciktirilen süre 30 sn kordon pulsasyonunun durmasına kadar geniş bir yelpazededir. Dünya
Sağlık Örgütü ise kordon klemplemenin geciktirilme
zamanını 1-3 dk. olarak belirlemiştir (18). Bu çalışmada
kordonu geç klemplenen bebek gruplarında kordon 1
dk. beklendikten sonra klemplenmiştir.
Kordonun geç klempe edilmesinin hemoglobin ve hematokrit düzeylerine etkisinin karşılaştırıldığı birçok
çalışmada erken dönemde hematokrit ve hemoglobin
düzeyleri daha yüksek bulunmuştur (6-10, 12). Olveira
ve ark. (11) term bebeklerde yaptığı bir çalışmada ise
kordon klemplemesi 60 sn geciktirilen bebeklerin kordon kanında bakılan hemoglobin, hematokrit değerleri
hemen klemplenenlere benzer bulunmuştur. Bizim çalışmamızda kordonu hemen ve geç klemplenen term
ve preterm bebeklerin kordon kanı ve yedinci günde
bakılan hemoglobin değerleri arasında fark bulunmazken, kordonu geç klemplenen preterm bebeklerin
hematokrit değerlerinde anlamlı düşme saptanmıştır.
Çalışmaların sonuçlarındaki uyumsuzluğun nedeni
kordon klemplenme süresi ve örnek alınma zamanlarındaki farklara bağlı olabilir.
Dizinde plasental transfüzyonun lökositler üzerine
etkisiyle ilgili olarak var olan tek çalışmada, Kılıçdağ
ve ark. (19) kordon sağma yöntemi uygulanan preterm bebeklerde lökosit sayısının azaldığını bildirilmiştir. Bu çalışmada 32 gebelik haftası ve altındaki
bebeklerde kordonu klemplenmeden önce sağılan
grubun birinci, üçüncü ve yedinci günde bakılan
nötrofil sayıları hemen klemplenen gruptan daha az
bulunmuştur. Bizim çalışmamızda da kordon klemplenmesi geciktirilen preterm bebek grubunda kordon
kanı lökosit değerleri daha düşük bulunmuştur. Fakat
bu azalış yedinci gün bakılan kanda saptanmamıştır.
Bizim çalışmamızda kordon sağma yöntemi yerine
kordon klempleme zamanı geciktirilerek plasental
transfüzyon yapılmıştır.
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Otuz gebelik haftasından önce doğan bebeklerde doğumda bağışıklık sisteminin daha az geliştiği varsayılır,
ancak lenfosit alt gruplarının immunolojik basamaklar
ve olgunlaşmaları hakkında çok az şey bilinmektedir (13).
Sepsis tanısı konan bebeklerde lenfosit yüzdeleri, oranları ve sayıları ile ilgili çalışmalar olduğu gibi; kordon
klempleme zamanının geç başlangıçlı sepsis ile ilişkisinin değerlendirildiği çalışmalar da vardır (10, 14, 20-27).
Prematüre bebeklerde yapılan çalışmaların bir kısmında kordonun geç kleplenmesinin geç başlangıçlı sepsis
sıklığında azalmaya neden olduğu saptanırken, bir kısmında ise kordon klemplemesi geciktirilen bebeklerde
geç başlangıçlı sepsis sıklığında azalma saptanmamıştır
(10, 28-30). Çalışmamızda kordonu hemen klemplenen
ve kordon klemplenmesi geciktirilen term ve preterm
bebeklerde kordon kanı ve yedinci günde alınan kan örneklerinde bazı lenfosit alt grupları değerleri arasında
farklılık saptanmasına rağmen, gruplar arasında sepsis
gelişme sıklığı açısından anlamlı fark saptanmamıştır.

ki etkisini değerlendirmek için daha geniş serili çalışmalara gereksinim vardır.

Yenidoğan sepsisinde düzenleyici B hücrelerinin rolü
bilinmemektedir. Sofatzis ve ark. (23) tarafından yapılan
bir çalışmada sepsisli bebeklerde yaşamın ilk haftasında
CD3+T lenfosit, CD4+T lenfosit sayısının sağlıklı bebeklerle kıyaslandığında anlamlı olarak arttığı saptanmıştır.
Aygün ve ark. (26) çalışmasında ise kültürle kanıtlanmış
sepsisi olan yenidoğanlarda CD4+T lenfosit oranı ve
mutlak sayısı kültür ile kanıtlanmış sepsisi olmayanlara
kıyasla daha az bulunmuştur. Bussel ve ark. (24) tarafından preterm bebeklerde yapılan bir çalışmada yaşamın ilk
sekiz haftasında term bebeklerle kıyaslandığında CD3+T
lenfosit ile CD8+T lenfosit yüzdeleri düşük; CD19+ B
lenfosit yüzdeleri yüksek saptanmıştır. Bochennek ve ark.
(14) yaptıkları bir çalışmada preterm doğup geç başlangıçlı sepsis görülen olgularda NK hücre işlevselliğinde
azalma saptanmıştır. Bizim çalışmamızda kordonu geç
klemplenen preterm bebeklerin kordon kanı CD3+T lenfosit yüzdeleri hemen klemplenenlere göre daha düşük,
CD19+T lenfosit yüzdeleri ise daha yüksek bulunmuştur.
Kordonu geç klemplenen preterm bebeklerin yedinci
günü alınan kanında CD3+T ve CD4+T lenfosit yüzdeleri hemen klemplenenlere göre daha düşük saptanırken,
CD19+T lenfosit yüzdeleri ise daha yüksek bulunmuştur.
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Sonuç olarak preterm bebeklerde kordonun geç klemplenmesinin hematokrit düzeyi, lökosit sayısı, CD3+T ve
CD4+T lenfosit yüzdesinde azalmaya, CD19+B lenfosit yüzdesinde artışa neden olduğu saptandı. Kordon
klempleme zamanının geciktirilmesinin term ve preterm bebeklerde sepsis gelişme oranı üzerine etkisi
saptanmadı. Bu verilerin enfeksiyon gelişimi üzerinde220
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