
YENİDOĞAN1
YENİDOĞANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

TANIMLAR
• 0-28 gün: Yenidoğan dönemi
ü İlk 7 gün: Erken neonatal dönem
ü 7-28 gün: Geç neonatal dönem

• Perinatal dönem: Gebeliğin 28. haftası ile doğumdan sonraki ilk 7 gün arası dönemdir.

PERİNATAL VE NEONATAL MORTALİTENİN MAJÖR 
NEDENLERİ

Neonatal mortalite nedenleri 
sıklık sıralaması

1) Prematürite
2) İntrapartum olaylar
3) Sepsis

İnfant ölüm nedenleri sıklık 
sıralaması
1) Konjenital malformasyonlar (konjenital 

anomaliler, kromozom anomalileri)
2) Prematürite
3)  Ani bebek ölümü sendromu

Perinatal ve neonatal mortalitenin majör nedenleri

Fetal
•  Plesental yetmezlik
•  İntrauterin enfeksiyonlar
•  Ciddi konjenital malformasyonlar
•  Kord ile ilgili sorunlar
•  Ablasyo plasenta
•  Hidrops fetalis

Preterm 
•  Ağır immaturite
•  RDS
•  İntraventriküler kanama
•  Konjenital anomaliler
•  Enfeksiyonlar
•  NEK (Nekrotizan enterokolit)
•  BPD (Bronkopulmoner displazi)

 Term
•  Konjenital anomaliler
•  Asfiksi
•  Travma
•  Enfeksiyonlar
•  Mekonyum aspirasyon sendromu
•  Persistan pulmoner hipertansiyon

YENİDOĞANIN FİZİK MUAYENESİ

• Doğumu takiben ilk muayenede yenidoğanın vücut sıcaklığı, kalp hızı, solunum hızı, rengi, 
solunum sıkıntısı bulguları, tonusu, aktivitesi değerlendirilmelidir. Bu sırada ilk amaç bebeğin vital 
bulgularını hızla değerlendirmek ve gerekli bir resusitasyon işlemini gecikmeden başlatmaktır. 

• Daha sonra elektif koşullarda daha ayrıntılı ikinci muayene ilk 24 saat içinde yapılmalıdır. 
Bebek hastanede 48 saatten fazla kalıyorsa, eve gitmeden önce de taburculuk öncesi son 
24 saatte ayrıntılı bir üçüncü muayene yapılır. Toplamda en az 3 muayene yapılmalıdır.

• Bebek taburcu olmadan pulse oksimetre ile konjenital kalp hastalığı için tarama testi 
yapılmalıdır. Oksijen saturasyonu >%95 olmalı ve preduktal-postduktal fark <%3 olması 
durumunda bebek taramadan geçer. 
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CİLT MUAYENESİ
• Normal yenidoğanın cildi pembedir. Bazen ekstremite uçlarında hafif siyanoz olabilir 

(akrosiyanoz). Bu ilk 48 saatte normal bir bulgudur. Bebek ağlarken de pulmoner 
basınç artıp bir miktar sağ-sol şant olduğu için hafif siyanoz görülebilir. Siyanoz, ciddi 
bir solunum sistemi veya kardiyovasküler sistem bozukluğunun habercisi olabilir. Ancak 
dolaşım yetmezliği veya ciddi anemi siyanozu maskeleyebilir. Bunun yanında, hayatın ilk 
günlerindeki yüksek hemoglobin konsantrasyonuna bağlı olarak, kandaki yüksek PaO2 
konsantrasyonuna rağmen ciltte siyanoz görülebilir. 
- Methemoglobinemide de, kanda yüksek PaO2 düzeyine rağmen yenidoğanların 

cildi siyanotiktir. 
• Polisitemik yenidoğanların cildi ise pletorik görünümdedir.
• Anemi, asfiksi, şok veya ödeme bağlı olarak yenidoğan bebeklerin cildi soluk olabilir.
• Doğumdan önce veya doğum sırasında mekonyum çıkışı olan yenidoğanlarda, amniyon 

sıvısına mekonyum karışması sonucunda verniks, cilt ve özellikle umbilikal kord yeşil-sarı 
renkle boyalı olabilir.

• Sağlıklı yenidoğanlarda doğumdan sonra göz kapakları ve tibia sırtında hafif bir ödem 
olabilir. Birkaç gün içinde tamamen kaybolur. Prematürite, şiddetli eritroblastozis fetalise 
bağlı hipoproteinemi, non-immün hidrops, konjenital nefrozis, Hurler sendromu gibi 
durumlarda ise yaygın ödem görülebilir. Lokal ödem tablosu, lenfatik sistemin konjenital 
anomalilerini veya dişi yenidoğanlarda görülüyorsa ve bir veya daha fazla ekstremitede 
görülüyorsa, Turner sendromu’nu akla getirmelidir.

• Prematüre bebeklerin cildi ince, saydam ve koyu kırmızı renktedir. İleri derecede 
prematüre bebeklerde ise cilt jelatinöz ve hatta şeffaf görünümdedir.

• Tırnaklar 20. haftada belirir, 32. haftada parmak ucuna ulaşır ve termde bunu geçer. 
Uzun tırnaklar postmatür yenidoğanların özelliğidir.

Aplazia kutis nedenleri: 
• Trizomi 13, kromozom 4 delesyonu, Johanson-Blizzard sendromu

Normal yenidoğanlarda görülen ve patolojik olmayan cilt bulguları:

Toksik eritem:

• 1-3. Günlerde beliren ve 1 hafta kadar süren patolojik olmayan cilt 
lezyonudur. 0.5-1 cm çapında eritemli zemin üzerinde minik sivilce başına 
benzeyen sarımtrak püstüllerdir. Yüzde, gövdede ve ekstremitelerde olabilir. 
Püstüllerin içi eozinofillerle doludur.

Mongol lekeleri:

• İlk defa Down sendromlularda tanımlandığı için “mongol lekesi” olarak 
adlandırılmışlardır. Bu lekeler daha çok sakral bölge ve kalçada mavi-gri renkli, 
değişik büyüklüklerde olabilen pigmente alanlardır. Daha çok esmer bebeklerde 
görülür. 1 yaş civarında kaybolurlar.

Fotodermatit:

• Fototerapi alan bebeklerde görülen geçici eritemli lezyonlardır.

Kutis marmoratus:

• Özellikle çevre ısısında ani değişiklikler olduğunda ortaya çıkan ve nörovasküler 
olgunlaşma eksikliği sonucu oluşan fizyolojik bir yanıttır. Down sendromu olan 
bebeklerde sık görülür. Genel durumu kötü olan ve şok tablosundaki bebeklerde 
de kutis marmoratus olabilir. Bunu fizyolojik olandan ayırmak gerekir. Hem 
patolojik hem de non-patolojik özellikte bir cilt bulgusudur.

Kapiller hemanjiyomlar (maküler hemanjiyomlar, Salmon lekeleri):

• Özellikle üst göz kapaklarında, ensede, burun kökünde bulunurlar. Bebek birkaç 
aylık olunca solmaya başlayıp 1 yaş civarında tamamen kaybolurlar.

Milia:
• Keratin artıkları ile dolu minik kistik yapılardır. Toplu iğne başı büyüklüğünde 

inci beyazı renginde en çok burun kanadının kenarlarında görünürler.
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Miliaria (İsilik):

• Ter bezlerindeki ter retansiyonu ile oluşur. Özellikle sıcak havalarda ve çok 
örtülen bebeklerde çok küçük makülopapüler, bazen de veziküler lezyonlar olarak 
daha çok boyunda ve alında görülürler. Bebeği yıkamak ve kalın giydirmemek 
gerekir.

Harlekuin renk değişikliği (palyaço bebek):

• Bu durum daha çok vazomotor merkezlerin immatüritesine bağlı olarak pretem 
bebeklerde görülür. Verteks-pubis arasındaki bir hat ile vücudun yarısı hiperemik 
yarısı da soluk olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

Lanugo:

• Özellikle pretermlerde daha fazla olan ve yüz, kulak kepçeleri, sırt ve omuzlarda 
görülen ince tüylerdir. Kısa sürede dökülürler.

Yenidoğan aknesi:

• Daha çok erkek bebeklerde anneden geçen hormonların etkisi ile özellikle yanaklar 
ve çenede görülen aknelerdir. Tedaviye gerek kalmaksızın düzelir.

Geçici neonatal püstüler melanozis:

• Genel olarak toksik eritemin çok yaygın ve pigmente haline benzetilebilir. 
Endişe verici bir görünümü olsa bile kendiliğinden düzelir. Nadirdir.  Ayak tabanı 
el ayasında görülebilir.

Ebstein incileri:

• Ağız içinde, özellikle damakta görülen küçük retansiyon kistleridir.

Ranula:

• Ağız içinde, mavimsi renkli retansiyon kistleridir.

Yenidoğanlardaki patolojik cilt bulguları
Sklerem: 

• Periferik dolaşım bozukluğu sonucu derialtı yağ dokusunun sertleşmesi ile ortaya 
çıkar. Özellikle sepsisli yenidoğanlarda kötü prognoz işaretidir.

Peteşi ve ekimozlar: 

• Özellikle zor doğumlardan sonra yüzde daha sık olarak birkaç peteşi görülebilse 
bile daima bir kanama diyatezi açısından dikkatli olmak gerekir.

“Cafe au lait” lekeleri: 

• Eğer çok sayıda ise nörofibromatozis akla gelmelidir.

“Junctional nevi”: 

• Eğer fazla sayıda ise öncelikle tuberoskleroz, daha sonra da kseroderma 
pigmentozum ile nörofibromatozis açısından bebek incelenmelidir.

Sarılık: 

• Artmış bilirubin düzeyinin göstergesidir. Sadece cilt rengine dayanarak sarılığın 
düzeyi hakkında karar verilmemeli, mutlaka bilirubin düzeyini ölçülmelidir.

Grimsi cilt rengi: 

• Methemoglobinemiyi düşündürür. Direkt bilirubinemisi olan bebeğe fototerapi 
verilince de bu renk oluşur (bronz bebek).

Ağır ödem: 

• Hidropik bebeklerde görülür, asit ve plevral efüzyon ile birlikte bulunabilir.

Port Wine stain (Porto şarabı lekesi): 

• Doğum anında mevcut olan ve üzerine basmakla solmayan ve zamanla da 
düzelmeyen lekelerdir. Özellikle alın ve üst dudaklara kadar yayılan tiplerinde 
Sturge Weber sendromu açısından inceleme yapılmalıdır. Bu sendromda Porto 
şarabı lekesinin yanı sıra glokom ve kontralateral jacksonian nöbetler de olur.
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Kavernöz hemanjiyomlar: 

• Vücudun herhangi bir yerinde büyük kırmızı kistik görünümde hemanjiyomlardır. 
Çoğu yaş ilerledikçe regresyon gösterse bile bir kısmı da ileri yaşlarda cerrahi 
ya da kortikosteroid ile tedavi edilebilirler. Kavernöz hemanjiyomlarla 
birlikte trombositopeninin bulunduğu sendrom Kasabach- Merritt 
sendromu’dur.

Amniyotik bantlar: 
• Cilt, ekstremiteler, yüz veya gövdede defektlere neden olan ve intrauterin dönemde, 

uterus içerisinde bulunan fibrotik bantların oluşturduğu durumdur. Genellikle sebebi 
belirsizdir.

BAŞ-BOYUN MUAYENESİ

Geniş ve küçük fontanel nedenleri

Geniş fontanel nedenleri
• Hidrosefali
• Vitamin D eksikliğine bağlı raşitizm
• Atirotik hipotiroidi
• Akondroplazi
• Osteogenezis imperfekta
• Kleidokraniyal dizostoz
• Hipofosfatazya
• İntrauterin büyüme geriliği
• Apert sendromu
• Konjenital rubella sendromu
• Hallermann - Streiff sendromu
• Kenny sendromu
• Prematürite
• Piknodizostos
• Russel - Silver sendromu
• Trizomi 13, 18, 21

Kalıcı küçük fontanel nedenleri
• Mikrosefali
• Kraniyosinostoz
• Konjenital hipertiroidizm
• Wormiyan kemiklerin varlığı

Fontanellerin erken veya geç kapanma nedenleri

Fontanelin erken kapanma nedenleri
• Kraniyosinostoz
• Mikrosefali
• D vitamin hipervitaminozu
• Normalin varyantları

Fontanelin geç kapanma nedenleri
• Raşitizm
• Hidrosefali
• Malnutrisyon
• Konjenital hipotiroidi
• Osteogenesis İmperfekta
• Trizomi 13, 18, 21

Makrosefali ve mikrosefali nedenleri

Makrosefali
• Hidrosefali
• İntrakraniyal kanama
• Konjenital toksoplazmozis 

(hidrosefali geliştiğinde)
• Akondroplazi
• Mukopolisakkaridozlar
• Nörofibromatozis
• Gangliosidozis
• Ailevi serebral gigantizm
• Frajil-X sendromu
• Ailesel makrosefali

Mikrosefali
• Lissensefali
• Konjenital toksoplazmozis (erken 

dönem)
• Konjenital CMV
• Trizomi-13, 21
• Cri-du-Chat sendromu
• Hipoksik iskemik ensefalopati
• Kraniyosinostoz
• Annede fenilketonüri
• Annenin radyasyon ve alkol alımı
• İnkontinentia pigmenti
• Ailesel mikrosefali
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Kraniyotabes: 
• İlk 3 ayda kraniyotabes alınması normaldir. 
• Raşitizm
• Hidrosefali
• Sifiliz
• Kleidokraniyal dizostoz
• Kretenizm
• Down sendromu
• Osteogenezis imperfekta 
• A hipervitaminozunda görülür.

Sefal hematom: 

• Subperiosteal kanamadır. Genelde pariyetal bölgede olur ve sütürleri 
geçmez. Beraberinde lineer kafatası kemik kırıkları olabilir. Sefal hematomlar 
genellikle 2-3 ay içerisinde kendiliğinden rezorbe olurken, bazı sefal hematomlarda 
2-3 haftada kalsifikasyon gelişebilir. Genellikle tedavi gerektirmezken, neden 
olduğu hiperbilirubinemiye bağlı bazı vakalarda fototerapi gerekebilir. Hematomun 
enfeksiyonu çok nadir görülen bir durumdur.

Kaput suksadenum: 
• Saçlı derinin yumuşak dokusunun ödemi ve kanamasıdır. Sütürleri ve orta 

hattı geçer. Vakaların büyük kısmında kaput suksadenum 1-2 haftada kendiliğinden 
iyileşirken, aşırı kanama olan durumlarda hiperbilirubinemi gelişebilir.

Subgaleal kanama: 

• Galea aponerotika altındaki gevşek doku içine olan kanamalardır. Forseps ve 
vakumlu doğumlarda sıktır. Herediter kanama bozukluklarına bağlı (Hemofili) olarak da 
gelişebilir. Hipovolemi, şok ve hiperbilirubinemiye yol açabilir. Şişlik fluktuasyon 
verir, sütürleri geçer. Enseye ve kulaklara ilerleyerek kulakları öne iter. Aşırı kan 
kaybına bağlı bazı vakalarda tüketim koagülaopatisi gelişebilir.

Subdural kanama: 

• İntrakraniyal kanamaların en az görülen tipidir. Subdural ve epidural kanamalar 
genellikle kendiliğinden rezorbe olurlar. Semptomatik subdural kanamalarda ise, 
subdural koleksiyon, ön fontanelden bir spinal iğne yardımıyla boşaltılmalıdır.

Subaraknoid kanama: 

• Nadir görülür ve genellikle klinik bulgu vermezler. En önemli bulgusu, lomber 
ponksiyonla alınan BOS örneğinde eritrosit veya gross kanama görülmesidir.

Ekstrakraniyal kanama çeşitleri


