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SİDS için risk faktörleri

Maternal ve antenatal

• Kötü sosyoekonomik düzey
• Gebelikte geçirilen enfeksiyonlar
• Doğum aralıklarının 2 yıldan az olması
• Sigara ve ilaç bağımlılığı
• SIDS olan kardeş öyküsü
• Çoğul gebelikler
• İlk bebekler

Neonatal risk faktörleri

• Prematüre ve intrauterin gelişme geriliği olan bebekler
• Enfeksiyon,
• Respiratuvar distres sendromu
• İntrakraniyal kanama ve Periventriküler lökomalazi
• Anemi
• Uzun QT sendromu

Postneonatal risk faktörleri

• Pasif sigara içimi
• Enfeksiyon (olguların yarısında üst solunum yollarında S. aureus pirojenik toksini bulunur)
• Yatış pozisyonu: Yüzüstü yatış riski arttırır.
• Hipertermi (aşırı sıcak çevre), yatak yakınında ısıtıcı
• Kalın ve aşırı örtüler, hava akımının bozulması

SIDS için önlemler
• Antenatal ve postnatal dönemde sigaranın etkilerinden korunmak.
• Sırtüstü yatış
• Anne sütü ile beslenme, bebekle aynı odada ayrı yatakta yatma.
• Hava akımını engellemeyecek yatak pozisyonu.
• Evde apne monitörü kullanımı (tartışmalı).
• Bunun yanında emzik kullanımının da ani bebek ölümü sendromunu azalttığına dair veriler bulunmaktadır.

SPOT BİLGİLER
•  Erken neonatal sepsisin en sık etkenleri...Grup B 

streptekoklar ve E. Coli
•  Yenidoğan sepsisi için en önemli risk faktörü... Grup 

B streptekoklarla genital kolonizasyon
•  Yenidoğan sepsisinde kesin tanı...Kan kültürü
•  Yenidoğan sepsisinde lomber ponksiyon endikasyonu... 

Tedavi süresinin belirlenmesi
•  Listeria ….. Tedavide 3.jenerasyon sefalosporinler 

kullanılmaz
•  Yenidoğanlarda viral sepsisin en sık nedeni... HSV 

Tip2
•  Prematüre yenidoğanlarda menenjitin spesifk 

bulgusu...Serebellit
•  Granulomatosis infantisepticum etkeni...Listeria 

monocytogenes
•  Konjenital toksoplazmozis en sık bulgularıHidrosefali, 

koryoretinit, intrakraniyal yaygın kalsifikasyon 
(CMV‛de periventrikülerdir)

•  Plasental geçiş riskleri...Toksoplazma ve CMV‛de 1. 
trimesterde az, Rubellada fazla

•  Sabin-Feldman Boya testi...Toksoplazma
• Normal immünitelilerde CMV enfeksiyonu...CMV 

mononükleoz (heterofil negatif mononükleoz)
•  En sık konjenital enfeksiyon yapan virus... CMV

•  Anne sütünden bebeğe geçme olasılığı yüksek olan 
virus... Sitomegalovirus

•  Periventriküler İntraserebral kalsifikasyon, 
mikrosefali.. .CMV

•  Lökositte pp65 antijeni... CMV tanısı
•  Baykuş gözü inklüzyon cisimciği... CMV tanısı
•  CMV enfeksiyonu tedavisi... Gansiklovir, 

valgansiklovir
•  Lenfositleri tutan virusler... EBV, CMV, HHV6-7, 

HBV, Kızamık, HTLV, HIV
•  İdrarda inklüzyon cisimciği taraması... CMV
•  Toksoplazmada anneye Spiramisin tedavisi verilme 

nedeni... Plasental geçişi engellemek
•  Gebelikte geçirildiğinde en fazla teratojenite 

yapan... Rubella
• Konjenital rubella bulguları... Peteşi-purpura 

(trombositopeniye bağlı), katarakt, PDA, mikrosefali
•  Konjenital rubellanın en sık göz bulgusu... 

Retinopati
•  Konjenital rubellanın en sık bulgusu... Sağırlık
•  Maternal genital Herpes enfeksiyonunda kontrendike 

olan... NSVY doğum
• SSS Herpes enfeksiyonunun özelliği...Temporal lobu 

tutar ve BOS‛ta kanamaya neden olur
•  Konjenital siflizin en erken bulguları... Plasentomegali 

ve hidrops fetalis
•  Konjenital siflizde Hutchinson triadı... Hutchinson 

dişleri, interstisyel keratit, sağırlık
• Ani bebek ölümü sendromundan en fazla sorumlu 

tutulan... Yatış pozisyonu (Yüzüstü yatış)
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SORULAR

1. Yenidoğandan akut bakteriyel enfeksiyona yakalanma 
riskini artıran sebeplerden biri olmayan hangisidir?

A) Annede koriyoamniyonit
B) Prematürite
C) Erkek çocuk
D) Makrozomi
E) 5. dk APGAR’ının 6’nın altında olması

Doğru cevap: D

2. Aşağıdaki bakterilerden hangisi yenidoğan döneminde 
pnömoniye en sık neden olur?

A) Streptococcus pneumoniae
B) Grup B streptokok
C) Salmonella
D) Haemophilus influenzae
E) Neisseria meningitidis

Doğru cevap: B

3. Aşağıdakilerden hangisi kadınların %15-20’sinin genital 
sisteminde kolonize olarak yenidoğanda menenjit 
yapar?

A) S. pyogenes 
B) S. agalactia
C) S. aureus 
D) S. bovis
E) Enterococ

Doğru cevap: B

4. Yenidoğanlarda meme absesinden en sık sorumlu olan 
organizma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anaerobik organizmalar
B) S. aureus
C) Listeria monoctogenes
D) E. coli
E) Grup B streptekoklar

Doğru cevap: B

5. Aşağıdaki bakterilerden hangisi yenidoğan döneminde 
(0-1 ay) akut menenjite en sık neden olur?

A) Streptococcus pneumoniae
B) Haemophilus influenzae
C) Salmonella
D) Grup B streptokok
E) Neisseria meningitidis

Doğru cevap: D

6. Yenidoğan yoğun bakımlarında edinilen geç sepsislerde, 
aşağıdaki patojenlerden hangisi en sık görülür?

A) Grup B streptokoklar
B) E.coli
C) Klebsiella
D) Stafilokoklar
E) Listeria

Doğru cevap: D

7. Erken neonatal sepsis şüphesi olan bir bebeğe, akılcı 
ilaç kullanımı ve direnç gelişme olasılığı göz önünde 
bulundurularak, ampirik olarak başlanılması önerilen 
antibiyotik tedavisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Seftriakson + Amikasin
B) Vankomisin + sefotaksim
C) Meropenem + Gentamisin
D) Ampisilin + Gentamisin
E) Sefotaksim + Gentamisin

Doğru cevap: D

8. Neonatal konjunktivitin ortaya çıkış zamanına göre 
etkenlerin erkenden geçe doğru sıralandığı seçenek 
hangisidir?

A) Gonokokal - kimyasal - klamidyal - dakriyostenoz
B) Kimyasal - gonokokal - dakriyostenoz- klamidyal
C) Kimyasal - gonokokal - klamidyal - dakriyostenoz
D) Dakriyostenoz - klamidyal - gonokokal - kimyasal
E) Gonokokal - kimyasal - dakriyostenoz - klamidyal

Doğru cevap: C

9. Aşağıdakilerden hangisi intrauterin enfeksiyonların 
klinik bulgularından biri değildir?

A) Düşük doğum ağırlığı    
B) Hepatosplenomegali
C) Sarılık      
D) Ambigus genitalia
E) İntrakraniyal kalsifikasyonlar

Doğru cevap: D

10. Yenidoğanda hidrosefali, koryoretinit ve intrakraniyal 
kalsifikasyon varlığında ilk düşünülmesi gereken 
hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Herpes simpleks enfeksiyonu
B) Rubella
C) Toksoplazmozis
D) Sitomegalik inklüzyon hastalığı
E) Coksackie virus enfeksiyonu

Doğru cevap: C
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11. Yenidoğanlarda görülebilen konjenital sitomegalovirus 
enfeksiyonları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır?

A)  İlerleyici tipte işitme kaybına yol açabilir.
B)  Olguların % 90’ı doğumda akut semptomatik bulgularla 

gelir.
C)  Prematüriteye neden olabilir.
D)  Purpurik döküntülere yol açabilir.
E)  Koryoretinite neden olabilir.

Doğru cevap: B

12. Aşağıdakilerden hangisi yenidoğanda sıklıkla 
trombositopeni ile ilişkilidir?

A) Konjenital sitomegalovirus enfeksiyonu
B) Komplike olmayan prematürite
C) Klamidyal konjunktivit
D) Annenin aspirin alması
E) Nazolakrimal duktus stenozu

Doğru cevap: A

13.  Aşağıdakilerden hangisi konjenital Rubella’nın göz 
bulgularından biri değildir?

A) Katarakt      
B) Mikroftalmi
C) Glokom      
D) Retinopati
E) Aniridi

Doğru cevap: E

14. Konjenital rubella sendromunda aşağıdaki kalp 
anomalilerinden hangisi en sık görülür?

A) Patent duktus arteriyozus 
B) Atrial septal defekt
C) Ventriküler septal defekt 
D) Atrioventriküler blok
E) Büyük damarların transpozisyonu

Doğru cevap: A

15. Aşağıdaki konjenital enfeksiyonların hangisinde 
özellikle ekstremite hipoplazisi ortaya çıkabilir?

A) Varisella
B) Herpes simpleks virus
C) Rubella
D) Toksoplazmozis
E) Sitomegalovirus

Doğru cevap: A

16. Aşağıdakilerden hangisi konjenital rubella sendromunun 
tipik göz bulgularından biri değildir?

A) Katarakt 
B) GIokom
C) Retinopati 
D) Şaşılık
E) Mikroftalmi

Doğru cevap: D

17. Konjenital rubella sendromunda aşağıdaki kalp 
anomalilerinden hangisi diğerlerine göre daha sık 
görülür?

A) Pulmoner darlık
B) Büyük damarların transpozisyonu
C) Trunkus arteriozus
D) Atrioventriküler blok
E) Atrial septal defekt

Doğru cevap: A

18. Konjenital enfeksiyona yol açmayan mikroorganizma 
hangisidir?

A) Toksoplasma gondii     
B) Rubella
C) CMV      
D) Rubeola
E) Treponoma pallidum

Doğru cevap: D

19. Hidrops fetalis saptanan yenidoğan bir bebekte aşağıdaki 
enfeksiyon etkenlerinden hangisi düşünülmemelidir?

A) Sitomegalovirus
B) A grubu beta hemolitik streptokok
C) Parvovirus
D) Rubella
E) Toksoplazmozis gondii

Doğru cevap: B
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GENETİK2

Pedigri sembolleri

Pedigride en az 3-4 kuşak çizilmeli ve buna göre değerlendirme yapılmalıdır. Üstteki “Pedigri 
sembolleri” isimli resimde pedigri çizerken kullanılması gereken semboller gösterilmiştir. 

KALITIM ŞEKİLLERİ VE MUTASYON

Mutasyon DNA’daki nükleotid dizisinin değişmesidir. 

• Bazı mutasyonlarda tek baz değişiklikleri (nokta mutasyonları) gözlenir. Bu mutasyonlar 
iki şekilde gerçekleşebilir.

1) Transisyon: Pürin bazları (A, G) ile pürin bazlarının veya pirimidin bazları (T ve 
C) ile pirimidin bazları kendi arasında yer değiştirmesi. (PürinàPürin, Pirimidinà 
Pirimidin)

2) Transversiyon: Pürin bazları ile pirimidin bazlarının karşılıklı yer değiştirmesi 
(PürinßàPirimidin)

 Bu değişiklik proteindeki yerleşim yerine göre kabul edilebilir, kısmen kabul edilebilir 
veya kabul edilemez. Kabul edilmeyen türde proteinde fonksiyon kaybı gelişir.
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Örnekler;

• TTA (Lösin)àTTG (Lösin) TTA’nın TTG’ye değişmesi aminoasit değişikliğine neden 
olmaz. Bu tarz mutasyonlara sessiz mutasyon denir. 

• GCA (Alanin)àGAA (Glutamik asit) değişim aminoasit değişikliğine neden olmuştur. 
Bu tarz mutasyonlara missens mutasyon denir. 

• CAG (Glutamin)àUAG (STOP) değişim aminoasitin sentezlenmemesine ve stop 
kodonunda neden olmuştur. Bu tarz mutasyonlara nonsens mutasyon denir. 

• İnsersiyonlarda; bir veya daha fazla nükleotid DNA’ya yerleşir.
• Delesyonlarda; bir veya daha fazla nükleotid ayrılır.
• Çerçeve kayması (frameshift) mutasyonları, eklenen veya kaldırılan baz 

sayısının, üçün katları olmadığı durumlarda gözlenir. 
• Fonksiyon kazanımına neden olan mutasyonlar da hastalıklara yol açmaktadır, daha 

çok dominant kalıtım özelliği göstermektedir. Örnek olarak akondroplazi, orak hücreli 
anemi ve neoplaziler verilebilir.  

PSÖDOGENETİK KALITIM VE AİLESEL KÜMELENME
• Kimi zaman genetik olmayan nedenlerle pek çok aile üyesinde belirli bir hastalığın 

oluşumunun genetik transmisyonu taklit eder şekilde daha sık rastlandığı bir görüntü 
ortaya çıkabilir. Bu genetik olmayan faktörler belirlenebilen çevresel faktörleri, teratojenleri 
ya da henüz belirlenmemiş ya da tanımlanmamış faktörleri içerebilir.

Örnekler arasında bir ailedeki sigara maruziyeti sonucunda astımı olan kardeşlerin varlığı 
ya da hamilelikte alkole maruz kaldığı için olağandışı bir yüz görünüşüne sahip olan kardeşler 
bulunabilir.

OTOZOMAL DOMİNANT KALITIM
• Anne veya babadan biri hastadır.
• Tek mutant geni heterozigot olarak taşıyanlarda da hastalığın görüldüğü 

kalıtım biçimidir.
• Fenotip her jenerasyonda belirgin ve benzerdir.
• Anne veya babadan her çocuğa hastalık geçme riski %50’dir.
• Erkek ve kızlarda aynı oranda görülür.

Otozomal dominant kalıtım pedigrisi

İnkomplet penetrans; Otozomal dominant kalıtılan bir hastalığı taşıdığı bilinen bir bireyin 
bir sonraki çocuğunda hastalığın ortaya çıkmayıp, bir sonraki nesilde ortaya çıkması, o kişinin 
çocuğunda inkomplet penetransı gösterir.


