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YENİDOĞAN 

YENIDOĞANIN DEĞERLENDIRILMESI 
 

1. Neonatal ve infant mortalitesinin en sık nedenleri 
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

 Neonatal   İnfant 

A) Prematürite  Konjenital anomaliler 

B) Konjenital anomaliler İshaller 

C) Enfeksiyonlar  Konjenital anomaliler 

D) Asfiksi   Sepsis 

E) Prematürite  Pnömoni 

 

YENIDOĞANIN DOĞUM ODASI BAKIMI 
 

2. Kalp hızı 105 /dakika, solunumu düzenli, spontan hareketi 
azalmış olup ekstremitelerinde sadece hafif fleksiyon olan, 
buruna kateter sokulunca yüzünü buruşturan, gövdesi pembe 
ve ekstremiteleri mor olan bir yenidoğanda APGAR skoru 
kaçtır? 

A) 3  

B) 4  

C) 5  

D) 6  

E) 7 

YENIDOĞANIN FIZIK MUAYENESI 
3.  

    
25 yaşındaki anneden 39 hafta olarak doğan bir erkek bebek 3 
günlükken vücudunda kırmızı lezyonların belirmesi nedeniyle 

getiriliyor. Genel durumu, emmesi ve aktivitesi iyi olan hastanın 
fizik muayenesinde patolojik bir bulgu saptanmıyor. El içi ve 
ayak tabanında dökünütüsü olmayan hastanın döküntüleri genel 
olarak gövdede eritemli zemin üzerinde sarımtırak püstüller 
şeklinde görünmektedir. 

Bu bebekteki lezyonların en olası tanısı için aşağıdakilerden 
hangisi doğrudur? 

A) Lezyonlardan yayma yapılsa bol biktarda 
polimorfonükleuslu lökositler görülür 

B) Hastadan hızla hemogram, akut faz reaktanları ve kan 
kültürü alınarak antibiyotik başlanmalıdır 

C) Lezyonlardan yayma yapılarak tanı konulmalıdır ve tedaviye 
buna göre karar verilmelidir 

D) Lezyonlar genellikle bir hafta içinde kaybolan patolojik 
olmayan cilt lezyonu olduğu için ek bir şeye gerek yoktur 

E) İnek sütü alerjisi açısından değerlendirilmeli tedavi için 
anneye diyet önerilmelidir 

 

I. İnce kostalar a. Diyabetik anne bebeği 
II. Bir göbek arteri 
ve bir göbek veni 

b. Beckwith-Wiedemann 

sendromu  

III. Büyük dil c. Renal agenezi 

IV. Kalın göbek 
kordonu 

d. Spinal musküler atrofi  

  4. Yukarıda verilen yenidoğanın fizik muayene bulguları ve olası 
hastalıkların en doğru eşleştirilmesi aşağıdakilerden  
hangisinde verilmiştir? 

A) I-c, II-b, III-a, IV-d 

B) I-b, II-a, III-c, IV-d 

C) I-c, II-d, III-b, IV-a 

D) I-d, II-a, III-b, IV-c  

E) I-d, II-c, III-b, IV-a 

 
5.  

I. Harlequin renk değişikliği 

II. Milia 

III. Miliaria 

IV. Sklerem 

V. Kavernöz hemanjiom 

Yukarıda verilen yenidoğan dönemi cilt bulgularının patolojik 
ve patolojik olmayan olarak sınıflandırılması aşağıdakilerden 
hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

 Patolojik  Patolojik olmayan 

A) III-IV-V  I-II 

B) I-IV   II-III-V 

C) III-IV  I-II-V 

D) IV-V   I-II-III 

E) I-IV-V  II-III 

 

YENIDOĞAN BEBEKLERIN 
SINIFLANDIRILMASI 

 

6. Yenidoğan bebeklerin sınıflandırılması ile ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Gestasyon haftasına bakılmaksızın doğum ağırlığı 2500 gr 
altı tüm bebekler düşük doğum ağırlıklı olarak 
sınıflandırılır 

B) Doğum ağırlığı 2000 gr altı olan bebekler çok düşük doğum 
ağırlıklı olarak sınıflandırılır 

C) Doğum ağırlığı 1500 gr altı olan bebekler ileri derecede 
düşük doğum ağırlıklı olarak sınıflandırılır 

D) Gestasyon haftasına göre düşük doğum ağırlı diyebilmek 
için doğum ağırlığının haftasına göre ≤3p olması gerekir 

E) 41 hafta ve üzerinde doğan bebekler postterm olarak 
sınıflandırılır 

 

7. Yenidoğan bir bebeğin gebelik yaşının belirlenmesinde hangi 
fizik muayene bulgusu yardımcı olamaz? 

A) Genel postür 

B) Ayak uçlarının kulağa değdirilmesi 
C) Göbekteki ven ve arter sayısı 
D) Kulak kıkırdağı 
E) Dış genital organlar 
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İNTRAUTERIN GELIŞME GERILIĞI 
 

8.  İntrauterin gelişme geriliği ve SGA bebekler için aşağıdaki 
mekanizma-sonuç eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? 

A) Eritropoetin azalması—anemi 

B) Glukojen depolarının yetersizliği—Hipoglisemi 

C) Bağırsak hipoksisi—Spontan intestinal perforasyon 

D) İntrauterin fetal stres artışı—mekonyum salınımı 
E) Hipoksiye bağlı glukoz kullanımının artması—Hipoglisemi 

 

POSTMATÜRITE 
9. Postmatüritenin bilinen en sık nedeni aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Anensefali 

B) Trizomi 13 

C) Trizomi 18 

D) Seckel sendromu 

E) İkiz gebelik 

PREMATÜRITE 
 

10. Preeklempsi nedeniyle takip edilen 35 yalındaki bir annenin 

tansiyonlarının kontrol edilememesi nedeniyle acil sezaryen ile 
26 hafta 520 gr doğan bir erkek bebek doğum odasında solunum 
sıkıntısı olması nedeniyle entübe edilerek yenidoğan yoğun bakım 
servisine yatırılıyor. Ilk 24 saati içinde iki kez sürfaktan 

tedavisi alıyor. 2. gününde enteral beslenmesine 3 saatte bir 1-2 

cc anne sütü ile başlanıyor. 3. Günüde yapılan kraniyel USG’de 
evre 2 intrakraniyel kanama saptanıyor. Sepsis nedeniyle 14 
gündür geniş antibiyotik tedavisi alan hasta 16. gününde anemi 

nedeniyle kan transfüzyonu alıyor. Hastanın aralıklı karın 
distansiyonu olması nedeniyle 20. gününde ancak 3 saatte bir 5 
cc beslenebiliyor. 21. Gününde karın distansiyonu gelişiyor. 
Ayakta direk batın grafisinde pnömotis intestinalis bulgusu olan 
hastanın takibinde kontrol grafilerinde perforasyonu saptanması 
üzerine cerrahi müdahale yapılıyor. 36. Gününde 3 saatte bir 8 
cc beslenen, halen paranteral nutrisyon almaya devam eden ve 

vücut ağırlığı 650 gr olan hastanın göz muayenesi yapılıyor ve 
evre 3 retinopati saptanıyor.  

I.Prematürite 

II.Kan transfüzyonu 

III.Sürfaktan tedavisi 
IV.Postnatal düşük kilo alımı 
V.Sepsis 

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri bu hastada retinopati 
gelişmesine katkıda bulunan etkenlerdendir?  

A) I, II, III ve V 

B) II, IV ve V 

C) I, II, IV ve V 

D) I, II ve III 

E) I, IV ve V 

 

 

 

11.Preeklemptiik 24 yaşındaki anneden 24 hafta doğan prematür 
bir bebeğe yapılan kraniyel ultrasonografide ventrikülün %10-

50’sini kaplayan kanama saptanıyor. 
Bu bebeğin intrakraniyel kanaması evre kaçtır?  

A) Evre 1 

B) Evre 2 

C) Evre 3 

D) Evre 4 

E) Evre 5 

 

12.Prematür bebeklerde görülen nekrotizan enteroklitle ilgili 
olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) En erken sistemik bulgu genellikle letarjidir 

B) Epidemiler şeklinde görülebilir 

C) Batın grafisinde bağırsaklarda intramural gaz varlığı 
patognomoniktir 

D) Anne sütü koruyucudur 

E) Enteral beslenmenin yavaş arttırılması riski arttırır 

 

13.Aşağıdaki bebeklerden hangisi germinal matriks-
intraventriküler kanama (GM-IVH) gelişme riski en 
yüksektir? 

A) Doğum odasında entübasyon, pozitif basınçlı ventilasyon ve 

göğüs kompresyonuna ihtiyaç duyan, vakum destekli vajinal 
yolla doğan term bir erkek bebek 

B) Patent duktus arteriosus nedeniyle hipotansiyon geliştiren 
24 haftalık doğan 20 günlük erkek bebek 

C) Doğum odasında entübasyon ve sürfaktan uygulamasından 
sonra hiperoksi ve hipokarbi gelişen, primer vajinal doğum 
ile 26 haftalık doğan bir kız bebek 

D) Doğum odasında pozitif basınçlı ventilasyon gereken 34. 
gebelik haftasında sezaryenle doğan bir erkek bebek 

E) Yaşamın 17. gününde reentübasyon sonrası sağ taraflı 
tansiyon pnömotoraks gelişen, gebeliğin 28. haftasında 
doğan maternal koriamniyoniti olan bir kız bebek 

DIYABETIK ANNE BEBEĞI 
 

14.39 haftalık ve 4300 gr ağırlığında doğan bir bebekte, doğumdan 
sonra giderek artan solunum sıkıntısı ve siyanozunun gelişmesi 
üzerine çekilen akciğer grafisinde buzlu cam görünümü 
saptanıyor. Annenin öyküsünden erken membran rüptürü veya 
kötü kokulu akıntısının olmadığı, son dönemde enfeksiyonunun 
olmadığı öğreniliyor. Bebeğin ekokardiyografisi normal olarak 
rapor ediliyor. Alınan kan gazında respiratuvar asidoz saptanan 
bebeğe respiratuvar distres sendromu tanısı konuyor ve 
endotrakeal surfaktan tedavisi uygulanıyor ve işlemin ardından 
ekstübe edilerek küvöz içi oksijen tedavisi ile izleniyor. Her 
ihtimale karşılık olası sepsisi dışlama için değerlendirmesi 
yapılan, tetkikleri alınan ve antibiyotik tedavisi başlanan bebeğin 
alınan akut faz reaktanları normal olarak değerlendiriliyor. 2. 
saatte FiO2 ihtiyacının %30-40 arasında olduğu saptanıyor. 

 Bu bebekteki respiratuvar distres sendromunun en olası 
nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Surfaktan protein B eksikliği 
B) Mekonyum aspirasyon sendromu 

C) Pnömoni 
D) Diyabetik anne bebeği 
E) Perinatal asfiksi 
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I. Makrosefali 
II. Makrozomi 
III. Respiratuar distress sendromu 
IV. SGA 
V. Anemi 

15.Diabetik anne bebeklerinde yukarıda verilenlerden hangilerinin 
riski artmıştır? 

A) I, II ve III 

B) II, III ve IV 

C) III, IV ve V 

D) I, II ve V  

E) I, II, III ve V 

 

 

DOĞUM TRAVMALARI 
 

16.Gestasyonel yaşı 37 hafta 6 günlük olan bir kız bebek kontrolsüz 
gestasyonel diyabeti olan 30 yaşındaki bir anneden 4500 g 
olarak doğuyor. Doğum vajinal olarak gerçekleşiyor (forseps 
yardımı ile) ve omuz distosisi gelişiyor. Doğumdan üç saat sonra 
bebekte respiratuvar distres gelişiyor ve saturasyonlarını 
%95'ten fazla tutmak için ek oksijene (FiO2 0.35) ihtiyaç 
duyuyor. Fizik muayenede solunum yüzeysel ancak bilateral 
solunum sesleri doğal. Moro refleksinin kontrolü sırasında sol 
kolda hareket kısıtlı. Akciğer grafisi isteniyor. 
Aşağıdaki bulgulardan hangisinin radyografide görülmesi en 

olasıdır? 

A) Mide ve ince barsakların sol hemitoraksta herniasyonu 

B) Bilateral pulmoner vasküler gölgelerde azalma 

C) Sol hemidiaframın sağ hemidiaframa göre 3 interkostal 

aralık yükselmesi 
D) Akciğere basan sol plevral sıvı 
E) Sol akciğer üst lobunda multipl kistik lezyonlar 

 

17.  Subgaleal kanama ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Periost ile dura arası kanamadır. 
B) Elektif sezeryan doğumlarda daha sıktır. 
C) Kanama genellikle çok hafif olup izlem ve tedavi 

gerektirmez. 

D) Şişlik fluktuasyon verir ve sütürları geçer. 
E) Tipik olarak 2-3 günde rezorbe olur. 

 

 

 

 

 

 

 

PERINATAL ASFIKSI VE HIPOKSIK 

İSKEMIK ENSEFALOPATI 
 

18. 37 haftalık ve 4000 gram ağırlığında, normal spontan vajinal 
yolla ve zor doğan bir erkek bebeğin doğumdan sonra hipotonik 
ve bradikardik olduğu görülüyor. Spontan solunumu yeterli 
olmayan bebeğe yaklaşık 5 dakika resusitasyon uygulanıyor. 1, 5, 
ve 10. dakika APGAR skorları sırasıyla 3, 4 ve 4 bulunan bebeğin 
bakılan kort kan gazında pH: 6.98 ve pCO2: 78 mmHg BE: -17 

mmol/L laktat: 12 mEq/L olarak bulunuyor. Hasta hipoksik 

iskemik ensefalopati değerlendirmesi ve takibi açısından aEEG 
ye bağlanıyor. aEEG’de <5 mV voltaj saptanıyor. Tüm bulgular 
birleştirilerek hastaya hipoksik iskemik ensefalopati tanısı ile 
hipotermi tedavisi uygulanmasına karar veriliyor.  
Aşağıdakilerden hangisi bu hastada hipotermi tedavisine 
karar vermede kullanılan kriterlerden biri değildir? 

A) Gebelik haftasının 37 hafta olması 
B) Kan gazında pH değerinin 6,98 olması 
C) Kan gazında pCO2 değerinin 78 mmHg olması 
D) Kan gazında baz eksisinin (BE) -17 mmol/L olması 
E) aEEG’de <5 mV voltaj saptanması 

 

 

 
19. Aşağıdakilerden hangisi hipoksik iskemik ensefalopatide kötü 

prognozu gösteren durumlardan biri değildir? 

A) Kord kan gazında pH<6,7 olması 
B) Kord kan gazında baz eksisinin eksi 25’ten küçük olması 
C) 5. Dakika Apgar skorunun ≤3 olması 
D) Evre 3 hipoksik iskemik ensefalopati olması 
E) Doğumdan sonraki ilk bir saat içinde alınan kan gazında 

pCO2 değerinin >80 olması 

 

 

 

YENIDOĞANIN RESÜSITASYONU 

 
20. Yenidoğan resüsitasyonuna başlarken kullanılması önerilen 

FiO2 oranları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 

<35 hafta         ≥35 hafta 

A) %21   %30 

B) %25   %50 

C) %30   %21 

D) %50   %21 

E) %100   %100 
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21.37 haftalık ve 3350 gr ağırlığında doğan bir bebek doğar 
doğmaz ağlamıyor, müdahale yerine alındıktan sonra hastanın 
mor olduğu ve solunum çabasının olmadığı görülüyor. Hasta 

hızlıca kurulandıktan, ağız-burun aspirasyonu yapıldıktan sonra 
balon maske ile pozitif basınçlı ventilasyona (PBV) başlanıyor. 30 
saniye PBV uygulandıktan sonra kalp tepe atımı 80 /dk olarak 
değerlendiriliyor.  

Bu bebek için bundan sonraki aşamada en uygun yaklaşım 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 30 sn balon maske ile pozitif basınçlı ventilasyona devam 
edilmesi 

B) 60 sn pozitif basınçlı ventilasyona devam edilmesi 
C) Adrenalin uygulaması ve balon-maske ile pozitif basınçlı 

ventilasyona devam edilmesi 

D) Adrenalin uygulaması ve göğüs kompresyonu 

E) Göğüs kompresyonu ve oksijen desteği 

 

 

22.Bir önceki soruda yapılan doğru uygulama sonrası hastanın 
yapılan yeni değerlendirmesinde hastanın kalp tepe atımı bu 
sefer 50/dakika olarak saptanıyor.  
Bu durumda yapılması gereken işlem aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Sadece taktil uyaran verilerek bebeğin ısıtılması 
B) Göğüs kompresyonuna başlanması ve balon-maske ile 

pozitif basınçlı ventilasyona devam edilmesi 
C) Adrenalin uygulaması ve balon-maske ile pozitif basınçlı 

ventilasyona devam edilmesi 

D) Sadece balon-maske ile pozitif basınçlı ventilasyona 
devam edilmesi 

E) Sadece oksijen desteği ile hastayı izlemeye devam 
edilmesi 

 

 

YENIDOĞANDA SOLUNUM SISTEMI 
HASTALIKLARI 

23. 

I.Fonksiyonel rezidüel kapasiteyi arttırır 

II.Ekspiryum sonu alveoler basıncı arttırır 

III.Solunum iş yükünün azaldığını gösterir 

IV.Karbondioksit atılımını arttırır 

 Yukarıdakilerden hangisi/hangileri yenidoğan bir bebeğin 
“inleme” eylemi ile ilgili olarak doğrudur? 

A) Yanlız I 

B) I ve II 

C) II ve III 

D) I, II ve IV 

E) III ve IV 

 

 

 

 

24. Yenidoğanlarda respiratuar distres sendromu tedavisinde 
kullanılan sürfaktan ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
doğrudur? 

A) Sürfaktan lipidleri ve proteinleri alveoler epitelyal tip II 
hücrelerinde sentezlenir 

B) Fosfatidilgliserol, alveoler yüzey gerilimini azaltmaktan 

sorumlu ana bileşendir 

C) Konjenital sürfaktan protein A eksikliği, etkilenen term 
bebeklerde fatal solunum sıkıntısına neden olur 

D) Sürfaktan sentezi ve depolanması gebeliğin 28-38. 

haftaları arasında başlar 

E) 34. gebelik haftasından sonra amniyotik sıvının antenatal 
testlerinde, olgun akciğerleri olan bebeklerde lesitin-

sfingomyelin oranı 1: 1 olur 

 

 

25. Aşağıdakilerden hangisi term bebeklerde respiratuar distres 
sendromu (RDS) riskini arttıran durumlardan biri değildir? 

A) Diabetik anne bebeği 
B) ABCA-3 mutasyonu 

C) Mekonyum aspirasyon sendromu 

D) Perinatal asfiksi 

E) İntrauterin büyüme geriliği 
 

 

26. Otuz yedi haftalık elektif sezeryan ile 2700 gram olarak 

doğurtulan erkek bebek doğumdan hemen sonra başlayan inleme 
nedeni ile değerlendiriliyor. Fizik muayenesinde interkostal ve 
subkostal çekilmeleri olan bebeğin oda havasında %88 olan 
oksijen satürasyonu, %30 oksijen desteği ile %96 olarak 
ölçülüyor.  

 

Akciğer grafisi yukarıda verilen bebekte en olası tanı ve en 
uygun tedavi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak 
verilmiştir?  

 Tanı    Tedavi 

A) Respiratuvar distres sendromu Sürfaktan  
B)  Mekonyum aspirasyon sendromu Sürfaktan 

C) Persistan pulmoner hipertansiyon İnhale nitrik oksit  
D) Yenidoğanın geçici takipnesi   Oksijen   

E) Pnömoni    Ampisilin+gentamisin  

 

27. Aşağıdaki ifadelerden hangisi mekonyum aspirasyon sendromu 
için yanlıştır? 

A) Persistan puloner hipertansiyon önemli bir 
komplikasyondur 

B) Akciğer grafisinde yama tarzında infiltrasyonlar görülür 

C) SGA bebeklerde sıklığı artmıştır 

D) En sık neden intrauterin hipoksidir 

E) Mekonyumlu doğan bebeklerin doğum salonunda hemen 
entübe edilmesi mortaliteyi azaltmaktadır 
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28.Term olarak spontan vajinal yol ile takipsiz gebelik sonrasında 
doğan 3500 gr'lık bir kız bebeğin doğum salonunda solunum 
sıkıntısı olduğu görülüyor. APGAR skoru 2/3 olarak 
değerlendiriliyor. Doğum salonunda yapılan muayenesinde 
solunum seslerinin sol tarafta azalmış olduğu saptanıyor. Hasta 
entübe edilerek yenidoğan yoğun bakım ünitesine yatırılıyor. 
Alınan kan gazında pH: 7,1 pCO2: 78 mmHg HCO3: 12 mmol/l 
Çekilen akciğer grafisi aşağıda verilmiştir.  

  
Bu hasta için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?  

A) Hastanın sol tarafında pömotoraks olduğu için acilen göğüs 
tüpü yerleştirilmelidir 

B) RDS ile uyumlu görünüm nedeniyle intratrakela sürfaktan 
uygulanmalıdır 

C) Ağır asidozu nedeniyle sodyum bikarbonat infüzyon 
tedavisi başlanmalıdır 

D) Ekokardiyografi yapılarak pulmoner arter basıncına 
bakılmalı ve çocuk cerrahisine haber verilmelidir 

E) Hastanın sol akciğeri fazla havalandığı için ekstübe 
edilerek tekrar entübe edilmelidir 

 

 

29.Servikal yetmezlik nedeniyle 26 hafta 3 günlük, 680 gram olarak 
normal spontan vajinal yol ile doğan bir erkek bebek 20 gün 
entübe şekilde mekanik ventilatörde oksijen ve basınç ihtiyacı 
olacak şekilde izlendikten sonra ekstübe ediliyor. 6 gün nasal 
CPAP(Sürekli pozitif basınçlı hava) ile FiO2 %30-40 arasında 
izlendikten sonra 4 gün hood içinde oksijen alıyor ve hasta 

oksijen ihtiyacı olmaksızın 34 günlükken taburcu ediliyor.  
Bu hasta için aşağıdakilerden hagisi doğrudur? 

A) Bronkopulmoner displazi değildir, bu nedenle RSV 
profilaksi yapılmasına gerek yoktur 

B) Hafif bronkopulmoner displazidir, RSV profilaksisi 

yapılmalıdır 

C) Orta bronkopulmoner displazidir, RSV profilaksisi 

yapılmalıdır 

D) Ağır bronkopulmoner displazidir, RSV profilaksisi 
yapılmalıdır 

E) Bronkopulmoner displazi değildir, doğum haftası küçük 
olduğu için RSV profilaksisi yapılmalıdır 

 

 
30.Yenidoğanın geçici takipnesinin en önemli risk faktörü 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Geç preterm olmak 

B) Sezeryan ile doğmak 

C) Diyabetik anne bebeği olmak 

D) Erkek cinsiyet 

E) Makat doğmak 

 

 

31. Yirmi bir yaşındaki annenin ilk gebeliğinden 35 hafta 2000 gr 
olarak doğan bir erkek bebek anne yanında izlenirken, ilk 
gününde uyandırılmakta zorlanma nedeniyle bakılan kan şekerinin 
26 mg/dL gelmesi nedenilye yenidoğan yoğun bakım ünitesine 
yatırılıyor. Öyküsünden annesinin membran rüptürünün 
doğumdan 8 saat önce gerçekleştiği bu nedenle erken doğduğu 
öğreniliyor. Hasta ilk kan şekeri değerinden sonra emme 
aktivitesi zayıf olduğu için orogastrik takılarak mama ile 
besleniyor ve kontrol kan şekeri 52 mg/dL saptanıyor. Yenidoğan 
yoğun bakım ünitesinde izlenirken hastanın 4 saat içinde 5 kez 
apnesi oluyor. En son apnesinde pozitif basınçlı ventilasyon 
ihtiyacı oluyor. Fizik muayenesinde spontan hareketlerinde 
azalma, uykuya meyilli olarak görülüyor, solunum sayısı 50 /dk ve 
solunum eforunda artma saptanmıyor, SpO2 %95, vücut sıcaklığı 
37 oC olarak ölçülüyor. Femoral nabızlar alınıyor ve kardiyak 
muayenesi normal olarak değerlendiriliyor. Diğer sistem 
muayeneleri de normal olarak değerlendiriliyor. Laboratuar 
tetkiklerinde hemoglobin 17 gr/dL, Lökosit 21.000 /mm3 , 

trombosit 153.000 /mm3, C-reaktif protein 7 mg/L (<5 mg/L), 

Glukoz 54 mg/dL, pH: 7,17 pCO2: 65 mmHg, bikarbonat 19 

mmol/L, baz eksisi -8,5 mmol/L olarak sonuçlanıyor. 
Bu hastada tekrarlayan apnenin en olası nedeni 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Prematürite apnesi 
B) Konjenital kalp hastalığı 
C) Hipoglisemi 

D) Sepsis 

E) Respiratuar distress sendromu 

 

 

YENİDOĞANDA BILIRUBIN 
METABOLIZMASI VE YENIDOĞAN 

SARILIKLARI 

 
32. Aşağıdakilerden hangisi yenidoğanın sarılık tedavisinde kan 

değişimi endikasyonlarından biri değildir? 

A) Doğumda hidrops bulgularının olması 
B) Doğumdan sonra 1. Saatte bakılan bilirubin değerinin 5,5 

mg/dl olması 
C) İlk 24 saatte bilirubinin saatte 1 mg/dl hızla artması 
D) Term bebekte fototerapiye rağmen bilirubin değerinin 20 

mg/dl altına düşürülememesi 
E) Kord kanında bilirubin değerinin 6 mg/dl olması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


