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G ! R 1 S 

Yenidogan septisemileri hernatojen yayılma ~österen ve 

sıklıkla rr.eninksleri tutan bakteriyel hastalık şeklinde ta

nımlanır. Patojen bakterinin kan kültüründe saptanması ile 

karakterizedir(31). Yenidogan septisemilerinde mortalite, 

morbidite ve sekel oranı oldukça yüksektir. 

Gelişmiş ülkelerde yenidogan septisereilerinin görülme 

sıklıgı, miyadınca dogan çocuklarda i. 0.1, prematürelerde 

i. 0.4 olarak bildirilrnektedir(53,56,63). Mortalite oranı 

i. 50(56,63), sekel oranı% 60-85'dir. Yenidogan,rrenenjitinde

ki mortalite oranı ise% 40-70'dir. 

Yenidoganda hastane infeksiyonu % 10-20. oranında gö-

rülmektedir(60). Bu oran, hastanenin çalışma koşulları,hemşi

re bakımı, prematürelik gibi faktörlerle ilişkilidir. 

Yenidogan dönemindeki infeksiyonların aP,ır seyredişi 

ve prognozun kötü oluşu, yenidoganın immunolojik immatürasyo

nu ile ilgili görülmektedir. Yenidogan bir çocukta, transpla

sental olarak kazanılan rnaternal IgG dışında di~er antikorlar 

yoktur. T-Lenfositlerin virjin oluşu, granillositlerin kemo

taktik uyarıya cevaplarının azlığı, opsonik aktivitenin eksik

liği, polimorf nüveli lökositlerde yeterli migrasyon ve fago

sitozun olmayışı, kompleman faktörlerinin, özellikle c3 •un 

f onk s iyone 1 eksik 1 iği, yen· id ağan dönemindeki immun ol oj ik ·sis-
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temin özellikleridir, Gram(-) bakterilere karşı bar;ışıklı~ın 

IgM tipindeki antikorlarla sağlac~ası, bu tip antikorlarıc 

ise, yenicoğanda eksikliti, Gram(-) bakteri infeksiyonlarına 

karşı etilirni artırıcı nedenlerin başında gelmektedir(lS,16, 

40,53,68). 

Yenidogan dönemindeki infeksiyonların tanınması özel 

bir dikkat gerektirir. Cünkü, infeksiyon belirtileri spesifik 

degildir ve infeksiyon dışında di~er bazı durumlarda da aynı 

belirtiler ortaya çıkabilir. Hastalıgın prognozu ise, erken 

tanı ve tedavi ile yakından ilgilidir. Bu n~denle, tanının 

mümkün oldu~u kadar erken konulmasını saglayAcak yöntemler 

geliştirilmesi yönündeki çalışmalar ağırlık kazanmıştır. 

Tanı yöntemlerinin başında kan, bo~az, idrar, feçes, 

beyin omurilik sıvı kültürlerinin alınması -gelir. Lökosit, 

trombosit sayımı, band/nötrofil oranı, eritrosit sedimantas~ 

yon hızı, gastrik ve trakeal aspirasyon sıvısında polimorf 

nüveli lökosit aranması, igne aspirasyonu ~e doku biyopsisi, 

11 counter immuno electrophoresis", lateks aglutinasyon test_i, 

LDH, laktat, CRP, 11 orosomucoid acid 11 , fibrinojen, haptor;lo

bin düzeyleri, "lyn:ulus lysate" testi, lökositlerdeki alka

len fosfataz düzeyinin saptan~ası, dışkulak yolundan kültür 

alınması, gaz krornatografisi, EEG, röntgen incelemeleri, kor

don ve plasenta de~işikliklerinin gözlenmesi, nitroblue tetra-
, 

zoliurn (NET) testi, endotoksinle stirnüle edilmiş nitroblue 

tetrazolium (SNBT) testi, ve 11 buffy-coat 11 yöntemi gibi direkt 

ve indirekt yöntemler, yenidoğan septisemilerinin tanısını 

kolaylaştıracak teknik gelişimlerdir(l,38,39,45,53,57). 

Bu çalışma, klinik bulguları {ıe sepsıs düşünülen ve 

tanıya yardımcı olm~k amacı ile 16kosit sayısı, band/n6trofil 

oranı, sedim~ntasyon hızı, tTombosit sayısı saptanmış yenido

Aan b.ebek~erde, 11 buffy-coat11 , NBT ve SNBT testi uygulayarak_ bu 

yôntemlerin tanıdaki degerini .araştırma amacı ile planlanmış

t l r, 
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GENEL B!LGILER 

Yenidoğan septisemileri, günümüzde erken tanı ve teda

vi yönünden sorun teşkil eden konular arasında yer almaktadır. 

Yenido~anın immünolojik yönden olgunlaşmamış olması nedeniyle 

savunma mekanizması gerektiği şekilde çalışmamakta ve bu ne

denle mortalite, morbidite ve sekelli iyileşme oranı halen 

yüksek düzeyini sürdürrnektedir(46). 

Yenidoğan septisemilerinin etiyolojisinde prenatal ve. 

perinatal faktörler önemli bir yer tutmaktadır. Maternal in

feksiyonlar, prematürite, düşük doğum tartısı, membran rüptü

rünün erken oluşu, intrapartum asftksi, anneye yönelik obs

tetrik uygulamalar, L/S oranının düşük oluşu(21) ve yenidoğa

nın immünolojik 6zelliği sepsis riskini artırmaktadır(l0,33, 

53). Bu arada nedeni açıklanamamakla birlikte, erkeklerde 

sepsisin daha sık görüldüğü bildirilmektedir(45). 

Yenidoğan döneminde infeksiyon etkeni olarak karşımıza 

çıkan mikroorganizmalar, 7. 60 oranında E.coli ve B grubu 

streptokoklar, ikinci sırada ise Staphylococcus ·Aureus., Kleb

siel~a, Enteroba~ter ve Pseudomonas Aeruginosa'dır. Yapılan 

araştırmalarda% 20 oranında anaerob bakteri infeksiyonları 

da saptanmıştır(S3). E.Coli'nin Kı kapsül antijeni taşıyan 

tipi% 70-80 oranında infeksiyon ve 6zellikle menenjit etkeni 

olarak karşımıza çıkmaktadır(41,49,Sl). Kı antijenine karşı 

bağışıklığın_ IgM tipi immünglobü·linler tarafından· sa~lanması 

ve·ye~ido~an devresinde IgM 1 in düşük oluşu, b~ eğilimi artır-
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maktadır. 

Sepsis olgularının 1/4 veya 2/3'sinde görülebilen me

nenjit, bu dönemdeki en ciddi komplikasyonu oluşturur(7,31, 

35,38,56), Bu durumda mortalite % 40-75 arasında de~işir. Ya

şayanların% 60'ında ise ölüme yol açacak veya kalıcı n6rolo

jik hasar oluşturacak komplikasyon ve sekel görülür. 

Komplikasyonların, mortalite ve sekel oluşumunun ön

l~nmesi için erken tanı ve tedavi son derece önemlidir(21). 

1nfeksiyon beliriileri, davranış değişiklikleri, letarji~ em

me güçlüğü,aktivite azlığı gibi erken ve nonspesifik belirti

ler olabileceği gibi; siyanoz, apne episodları,tartı alamama, 

abdominal distansiy6n, sarılık, hepatosplenomegali, hipotoni, 

böbreklerin büyümesi gibi geç ve spesifik belirtiler olabi

lir(l0,15,28,34,39): Sepsisin erken döneminde görülen nan

spesifik belirtiler tanıda gecikmeye neden olmaktadır. 

Lökopeni, nötropeni ve trombositopeni genellikle ın~ 

feksiyonun fatal olduğunun ve konağın yanıtının yeterli olma

dı;ının işareti olarak kabul edilir{S,22,27,33,34,56,57,60, 

67). Bu nedenle ağır olgularda nötrofil transfüzyonu öneril

mektedir(l3). 

Yenidoğanda lökopeni değişik yazarlar tarafından fark

lı olarak tanımlanmaktadır.· 5000/mm3 yi sınır olarak bildi

renler(45) yanında, 10.000/mm3 yi kabul eden y~zarlara da 

rastlanmaktadır(S,58). Lökosit sayısının mm 3 de lOOO'in altı
na düşmesi ise, genellikle olgunun fatal oldu~unu gösterir(33). 

Ancak, infeksiyonlar dışındaki bazı faktörler de yenido~an dö

neminde nötrope~iye neden olabilmektedir: Hipertansiyon, do

~um öncesi ateş, hemolitik hastalık, periventriküler ·kanama 

bu faktörler arasında yer almaktadır(B,22,33,34,61,65). Sep

tisemili olgularda lökosit sayısı artabileceği gibi(2,8,22, 

24,56), tamamen normal ·deterlerde de olabilir(65). 
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Birçok araştırıcı, sepsisin erken tanısında, yüksek 

nötrofil sayısı saptanmasının önemli oldur,unu ileri sürmüş

lerdir(24,56,65). Ancak, postnatal dönemde ilk 5 günde nötro-

' fil sayımları yapıldı~ında ilk 24 saat içinde en yüksek düze-

yin oluştuğu(33), 5, günden sonra ise değerin düştü~ü saptan

dığından, nötrofil artışının yaşamın ilk 5 gününde tanı için 

yardımcı olamayacağı, ancak bu dönemde band sayısının tanı 

için daha değerli olduğu sonucuna varılrnıştır(12,13,22,24,33, 

61,65,67). 

Band/nötrofil sayısı (B/NS) oranı veya Band/Total nöt

rofil sayısı (B/TNS) oranı, !'J."anroe ve arkadaşları(34) tara

fından da bildirildiği gibi tanı için önemli bir kriterdir(8, 

12,13,22,33,45,53,61,65). 

Bu konu ile ilgili olarak bildirilen değerl~r şu şe

kildedir: 

B/TNS: 0.8 > (12) 

B/NS > 0.14 (53) 

B/TNS = 0.30 ± 0.09 (30) 

B/TNS > 0.2 (45) 

Ancak, sepsıs tanısının konulmasında nötrofillerdeki 

karititatif değişiklikler yanında kalitatif degişikliklerin de 

(Döhle cisimcikleri, toksik granülasyon, vakualizasyon gibi) 

saptanması önemlidir(67). 

Polimorf nüveli lökositlerin bakteriyi fagositozu ve 

hücre içinde öldürmesi için hexose monophosphate (HMP) shunt 

aktivitesi, oksijen bağlama, H202 yapımı gibi oksidatif deği

şiklikler gerekir. Yenidoğanın HMP aktivitesi yönünden farklı

lık göstermediği, fakat aktivite ile absolü nötrofil sayısı 

arasında negatif bir korelasyon olduğu saptanmıştır. Bu, kan

titatif bir feed-back mekanizması ile açıklanmaya çalışıl~ak

tadır(ll,30,4-3,58,66). 
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Schlegel ve Bellanti(1969), yenido~an lökositlerinde 

glukoz-6-fcsfat detidrogenaz aktivitesinin azal~ış oldutunu 

ve bunun fagositozda önemli bir rol oynadı~ını ileri sürmüş

·ıerdir(lS). 

Trombositopeni, gen~llikle septik grupta daha sık 

oluş~aktadır(67), Ancak tronbosit sayısının alt sınırı için 

de 80.000(57) ve 150,000(7) gibi farklı değerler bildirilttek

tedir. Bunun yanında, hasta yenidoğanlarda serunda PAigG 

(Platelet Associated IgG) saptanarak, immün trombositopeni 

varlı~ından bahsedilniştir(3D). Trorebositopeninin, kenik ili

ginde trombosit yapımının azalnasından kaynaklanmadıgı, ancak, 

bakteri veya ürünlerinin trombositler ya da damar endoteli 

üzerine olan etkileri nedeniyle tronbosit yıkımı veya artmış 

utilizasyonundan kaynaklanabileceği görüşü ileri sürülIT.üş

tür(7), Bir grup araştırıcı ise trornbosit sayımının tanıda 

fazla öner:ı taşınadı~ını bildirrnişlerdir(l,7,57,61). 

Sedimantasyon hızının yenidogan sepsisir.in değerlendi

rilmesinde oynadığı rol, Adler ve Denton(l) tarafından bildi

rilmiştir. Ancak, yapılan başka bir araştırmada, çalışılan 

bebeklerde sedimantasyon, semptomların başlan~ıcından sonraki 

ilk 24-48 saat içinde yükselme göstermeniştir(S). 

Yenidoğan devresinde septiseni tanısı, ön planda hemo

kültürün pozitif oluşuna dayanmaktadır. Ancak sepsisi düşün

düren klinik bulguların varlıgında heınokültürün negatif olma

sı, sepsis olasılıtını ortadan kaldırmaz(32). Yapılan çalış

malarda, neonatal bakteriyemide kolonizasyonun, erişkinden 

çok daha yüksek olduğu ve bakterileri kanda saptama olasilı

tının yüksek oldu~u belirtilmektedir(l8). 

Buffy-coat yaymasında bakteri aranması, ilk kez 1944 

yılında A,A,Humphrey(26) tarafından, septiseminin erken tanı

sı ıçın etişkinlerde uyguianrnıştır, Oksalatlı kan veya anti-
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koagülan eklenmiş olan bir kan santrifüje edildirinde, olafan 

olarak rözlenen bir oluşurr. vardır. Bu da, kandaki şekilli 

elemanların spesifik agırlıklarına göre sıralannalarıdır. Lö

kositler ve trombositler, nisbeten daha hafif olan plazma ile 

a~ır eritrositlerin birleşim yerinde daha hafif olan beyaz 

bir tabaka oluştururlar. Bu ince, krema gibi olan ve eritro

sit sütununun üzerini kaplayan tabaka "Buffy Layer'', 11 Buffy

c:oat'1 veya lökositik krena olarak bilinir. Bu tabakadan yapı

lan yaymalar, lökopenik hastalarda lökosit yapımı için kulla

nılır ve aynı zamanda, malaryal parazitlerin bu tabakadaki 

eritrositler içinde yogunlaşmış olmaları nedeniyle malarya 

tanısında da kullanılır(26). Önemli bir kullanım yeri ise, 

kandaki bakteriyeminin gösterilmesidir. 

Önceleri, septisemi olgularında bakterilerin bu taba

kada toplanışı, özgül agırlıklarıyla açıklanmaya çalışılrr.ış

tır, Ancak, stafilokok emülsiyonları, santrifüjle lökosit ve 

trombositleri alınmış kana eklenerek santrifüje edildi~inde 

bakterilerin en dipte toplandı~ı saptanmıştır. Oksalatlı kana 

stafilokoksik süspansiyon eklenerek santrifüje edildiRinde 

ise, ço~u bakterinin fagosite ·edildigi ve di~erlerinin ise, 

yapışkan trombositler tarafından "buffy layer 11 a taşındıgı 

gösterildi(26). 

Bu yöctem, hernokültürün yerıne geçecek bir yöntem de

gildir; ancak yardımcı bir yöntemdir ve kan kültürünün sonucu 

geline.eye kadar, erken tanı konması avantajını saglar. 

Humphrey tarafından ilk kez erişkinlerde septiseminin 

erken tanısı için kullanılan bu yöntemde, erişkin lökositleri 

içinde mik.roorganizmanın saptanması, esas kriter olarak alı~

maktaydı. Daha sonra birçok araştırıcı tarafından bu yöntem 

kullanıldı(19,37,54), Bir kısım araştırıcılar, erişkinlerde 

11 buffy-coat 11 yöntemiyle. elde edilen preparatın sepsis tanısında 

kullanımının iyi sonuçlar verdiRini bildirirken(26~59),.diSer 
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bir araştırmacı grubu, erişkinlerde bunun fazla tanısal de~e

rinin olmadı~ını ileri sürmekteydiler(9,48), 

1974 yılında Howard S.Faden(18) ve arkadaşları, neona

tal bakteriyeminin erken tanısında, "buffy-coat" yaymasının rne 

tilen mavisi ve Gram boyası ile boyanmış preparatlarında bak

teri aranmasının önemli yeri oldu~unu vurgulamışlardır. Yeni

doğan devresindeki bakteriyemiler; anemi, solunum yetmezli~i 

sendromu, merkezi sinir sistemi travması, hipoglisemi gibi 

infeksiyöz olmayan problemlere benzer nonspesifik belirti ve 
semptomlarla ortaya çıkmaktadır. Septisemilerde birçok tanı 

yöntemleri kullanılmakla beraber mikroorganizmanın, buffy

coat yBntemi ile gösterilmesi erken tanı için hızlı ve spesı

fik bir testtir. 

Yenidotanın immünolojik ?Zellikleri nedeni ile bakteri 

kolonizasyonunun yüksek oluşu ve bakterilerin hücre dışında 

yer alısı, buffy-coat yöntemiyle bakteri aranmasının tanıda 

önemli bir yer almasına neden olmuştur. "Buffy-coat" yavması, 

metilen mavisi ve Gram boyası·ile boyanarak etkenin Gram(-) 

veya Gra~(+) olduğu konusunda hemen bilgi sahibi olunmakta ve 

prognoz tahmin edilebilmektedir. Lökositlerin dışında çok 

fazla bakte~inin saptanması, hastalığın çok şiddetli olduğunu 

veya savunmanın iyi olmadığını yansıtıyor olabilir. 

Yenidoğan septisemilerindeki _başlangıç tedavisi peni

silin veya alfasilin ve gentamisin'i içerir ve kültür sonuç

ları gelinceye kadar bu tedaviye devam edilir. Bu tedavi 

programı S.Aureus bakteriyemisi için yeterli değildir. Bundan 

dolayı, buffy-coat yöntemiyle Gram(+) koklar·saptandığınrla 

tedaviye penisilinaz-dirençli antibiyotiklerin··eklenmesi müm

kün olur. 

Sepsisli erişkinlerde yapılan çalışmalarda "Buffy...:coat 11 

preparatlarının incelenmesiyle% 30 oranında bakteriyemi sap-
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tanabilmiş(9,26,54), yenidoganlarda ıse bakteriyeı:ıi % 70 ora

nında saptan~ıştır(9,16,18,26,45,54). 

Sepsisli yenido~anlarda lökosit fonksiyonları ve özel

likle fagositoz üzerindeki çalışmalar oldukça fazladır(3,64). 

Bakteriyel infeksiyonların seyri sırasında periferik 

kan nötrofillerinin nitroblue tetrazoliuın (N.B.T) boyasını 

artan oranda spontan olarak redükledikleri ilk kez, 1968 yı

lında Park, Fikri~ ve Smithwick tarafından gösterilmiştir(43), 

Bir bakterinin, granülositler tarafından fagositozu, 

enerji gerektiren bir olay oldugundan, bir dizi histokittyasal 

mekanizma işe karışır. Granülositler bir partikülü yuttugu za

ı:ıan, heiose nonophosphate yolu aktive olur. Hücreiçi oksijen 

kullanımı ve H2 0 2 yapını artar. Bu olaylar dizisi, oksidaz 

enzirr.in O'ADH-oksidaz: Dehidro r.ikotinaı:ıid adenin diniikleotid 

oksidaz) aracılıgı ile oluşur, H2o2 , miyeloperoksidaz ve ha

lojenler bakterisit bir nekanizmayı harekete geçirir(29). 

Lökosit süspansiyonu içine sarı renkte okside N.B.T. boyası 

eklendiginde, suda eriyen boyanın oksidaz reaksiyonunda 0 2 ye

rine geçtigi, redüklendi~i ve renk rlegiştirdi~i gözlenniş

tir(S). Bu, kantitatif K.B.T. testidir. Kronik grani:iloı:ıati-iz 

hastalıkta lökosit içi oksidaz enzimininin yoklugu nedeniyle 

mikroorganizma alınır, fakat hazmedilemez ve N.B.T redüklen

mesi olmaz. Bu nedenle test, bu hastalıgın ve portörlerinin 

tanısında kullanılır(47). Park ve arkadaşları tarafından ta

nımlanan ve bu çalışnada ku1lanılan histokimyasal N.B.T. tes

tinde ise, fagositik sistem içine K,B,T. boyasının eklenmesin

den sonra yapılan yayma preparatta boyanın, lökositler içinde 

erimeyen mavi-siyah renkte, formazan denilen ·presipitasyonlar 

yaptıgı gözlenmiştir. 
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Park ve arkadaşları(43), bu testin bakteriyel infeksi

yonların ayırıcı tanısında kullanılabilece~ini gösterrr.işler-, -

dir. Menenjitlerin ayırıcı tanısında da NBT(+) hücrelerin yüz-

desinin saptanmasının önemli olduRu gösterilmiştir{20,42,66). 

Erişkinlerde de Matula ve Paterson tarafından benzer sonuçlar 

elde edilmiştir(36), 

Normal yenido~an bebeklerde yapılan araştırmalarda ise 

NBT yüksek olarak saptanmıştır(3,14,25). Barker ve Farnes(6) 

elde edilen yüksek değerlerin yüksek konsantrasyonda k~llanı

lan heparin ile ilişkisinden bahsetmişlerse de, heparin kon

santrasyonu lU/ml olarak sınırlandırıldı~ında yine normal ye

nidogandaki NBT değerleri, erişkine göre yüksek olarak sap

tanmıştır(ll). Bu yüksek değerlerin sepsis tanısı~da NBT tes

tinin değerini kısıtlayacağı ileri !iürül_müşse de(25,66), nor

mal yenidoğanda NBT(+) hücre sayısının üst sınırı % 30 o~arak 

bulunmuş ve bunun üstündeki değerlerin sepsis için yol gös

terici olduğu savunulmuştur(ll). 

Daha sonra, yenidogan devresinde, E.Coli endotoksini 

ile stimüle edilmiş NET nin, bakteriyemi tanısında çok daha 

yararlı bir yöntem olduğu gösterilmiştir(23). 

Yapılan bir diğer çalışmada sağlıklı, miyadında veya 

prematüre doğmuş bebeklerde ortalama NBT değerleri% 23.9 ve 

% 27.8 olarak, sepsisli bebeklerde ise ortalama değer 7. 13.9 

olarak bildirilmiştir(3). Bu sonuçlara göre sepsisli yenido

ğanlarda NBT redüklenmesinin azaldığı ileri sürülmüştür. 
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GEREC VE YötHE~':LER 

Çalışma, İstanbul üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Yenidoğan ve !n

feksiyon Hastalıkları Servisi'nde yenidoğan sepsisi öntanısı 

ile yatırılan, kronolojik yaşı 0-2 ay; gestasyon yaşı 37 haf

tanın üzerinde olan bebekler üzerinde yürütüldü. Laboratuvar 

incelemeleri, aynı kürsünün !mmünoloji ve Hematoloji Labora

tuvarlarında yapıldı. 

Sepsis tanısının konulmasında, öykü ve fizik muayene 

bulguları yanında lBkosit sayısı, lBkosit formülünde band/ 

nBtrofil oranının saptanması, sedimantasyon hızı ve trombosit 

sayımından yararlanıldı. Ayrıca hastalardan kan, B0S, idrar, 

feçes -ve boğaz kültürleri, 1 olguda ek olarak gBbekteki ce

rahatten ve deri lezyonlarından kültür alındı. Aynı olgularda 

"buffy-coat 11 yBntemi ile bakteri ar.anması, NBT ve SNBT test

leri de uygulanarak bu testlerin tanı yönünden degeri araştı

rılmaya çalışıldı. 

14 sepsis oJgusu yanında; 10 saglıklı yenidogan ınce

lendi ve kontrol grubu olarak kabul edildi. Kontrol grubuna 

alınan bebekler, yaşları 0-2 ay arasında, infeksiyon belirti

si göstermeyen, miyadında doğmuş bebeklerdi. Normal kontrol 

grubunu oluşturan sağlıklı yenidoğanlarda da hemokültür alın

dı ve hasta grubunda uygulanan işlemler yapıldı, 
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VERİLERİN TOPLANIŞI 

Çalışma kapsamına giren tüm olguların ailelerinde do

~um ve hastalıkla ilgili ayrıntılı öykü alındı. Gestasyon ya

şı aileden öğrenilebildiği kadarıyla saptanmaya çalışıldı. 

Fizik muayene ile, sepsis öntanısı konulmasına neden olan 

bulgular saptandı. Her olguda lomber ponksiyon uygulanarak, 

BOS kültürü alındı ve menenjit varlıAı incelendi. 

Tüm olgularda hastaneye yatışlarının ilk 24 saati için

de, tercihan sepsis tedavisine başlanmadan önce; tedaviye 

başlanmış ise 2. doz antibiyotik uygulamasından 1 saat ön

ce(55) büyük bir venden steril koşullarda hemokültür, sediman

tasyon, "buffy-coat" yöntemiyle bakteri aranması, nitroblue 

tetrazolium testi ve endotoksinle stimüle edilmiş nitroblue 

tetrazolium testi için kan örnekleri alındı. Parmak ucu~dan 

veya topuktan yine steril koşullarda lökosit, hemoglobin, 

hematokrit, trombosit ve lökosit formülü için kan alındı. 

Sepsis kesin tanısı için özellikle lökosit say:1-sı_ ve lökosit 

formülündeki band/nötrofil oranından yararlanıldı. Fizik mua

yene bulguları da gözönüne alınarak olgunun sepsis olup olma

dıgına karar verildi. Olguların kan kültüründe bakteri üremiş 

olması, sepsis tanısını destekleyen en önemli kriter olarak 

k abu 1- e d i 1 d i. 

Yaşayan hastalarda kan örnekleri, tedavinin 10. gunun

de tekrar alındı. Bu hastalarda kortikosteroid kullanılmama

sına özen gösterildi. 

KAN ÖRNEKLERİNİN ALINIŞI 

Kliniğe sepsis ön tanısı iie kabul edilen tüm olgular

dan kan örnekleri alındı. Büyük bir venden asepsi ve antisep

sıye dikkat edilerekt steril bir enjektörle 2· ml hemokült.ür 

için steril boncuklu şişeye! sedima~tasyon tayini için sitrat-



- 13 -

lı enjektöre 1.6 ml; "Buffy-Coat" ~çin 1 tıl, NET ve SNB'f için 

de l'er ml'lik heparinli kan alındı. Hb, Htk, lökosit, troc

bosit sayımı ve lökosit formülü için kan, parmak ucu lanset

le delinerek alındı. 

YÖNTEMLER 

1- Hemokültür, bo~az kültürü, dışkı kültürü, idrar kültü

rü ve BOS kültürü için alınan örnekler, İstanbul Tıp 
. . 

Fakültesi Mikrobiyoloji Kürsüsü'nde değerlendirildi. 

2- Sedimantasyon; Westergreen yöntemiyle ve 1. saat sonun

daki çökme ölçülerek deRerlendirildi(l). 

3- Hb, Htk, lökosit sayımı, lökosit formülü rutin yöntem

lir i~e değerlendirildi. Trombosit sayımı Spencer-Thoma 

kamarasında faz kontrast mikroskobunda standart yöntem

le yapıldı(55). 

4- 11 Buffy-coat" yöntemiyle bakteri aranması: 

0.5 ml steril heparin içeren; kimyasal olarak temizlen

miş ve kuru sterilizasyonla sterilize edilmiş tüplere alınan 

1 ml kan, 3500 rpm de 20-30 dak. santrifüje edildikten sonra, 

çöken kısımla süpernatan arasındaki buffy-coat tabakası, ste

ril pasteur pipeti ile alındı ·ve sterilize edilmiş 4 lam üze

rine çift yayma yöntemiyle yayıldı. Preparatlar alevden 3 kez 

geçirilerek kurutuldu ve alkol ile tespit edildi. 2 lam, me

tilen mavisi ile, di~er 2 lam ise Gram boyası ·ile ~oyandı. 

Bu preparatların tüm alanları,- mikroskobun immersion objekti

fi ile 30 dakika süre ile araştırıldı. Gram boyası ile boyan

mış preparatlar, saptanan bakterinin Gram(+) veya Gram(-) ol

du~unu saptamada yardımcı oldu. 
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5- NBT ve Endotoksinle Stimüle Edilmiş NBT Yönteni: 

Heparinli steril iki tübe alınan kandan 0.5 ml bu öl

çümler için ayrıldı. 2 ayrı tüpün herbirine 0.2 ml olmak üze

re heparinli kan kondu. 1. tüpteki 0.2 ml heparinli kan üze

rine 0.2 ml % 0.1 NBT solüsyonu eklendi. II. tüpteki 0.2 rnl 

heparinli kan üzerine ise 0.1 ml i, r.ı NET solüsyonu ve 0.1 

nl E.Coli endotoksini eklendi. Her iki tüp sık sık çalkalana

rak 37°c lik etüvde 20 1 inkübe edildi, 

Daha sonra her iki tüpten 2'şer lama yayma yapıldı. Bu 

preparatlar May-Grünwald-Giemsa yöntemiyle boyandı. 

NBT ve SNBT için 100 nötrofil sayılarak NBT boyası içe

ren nötrofillerin yüzdesi saptandı. 

SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

1- Kültürlerde ve özellikle kan kültüründe bakteri üreme

si sepsis için değerli bir bulgu olarak kabul edildi. 

2- Sedimantasyon hı~ının 1. saatte 15 mm üzerinde saptan

ması patolojik kabul edildi(l,18). 

3- Lökosit sayısı için 5000-10000/mm3 arası normal de~er 

olarak kabul edildi. Lökosit formülünde band/nötrofil 

oranının> 0.14 bulunması sepsis lehine bir bul~u ola

rak kabul edildi. 

Trombosit sayısı için 150.000/mm3 üzeri yenidoğan için 

noTmal de~er olarak kabul _edildi(7,57). 80,000-150.000/mm3 

şüpheli, 80.000'in altı patolojik olarak alındı. 
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4- nBuffy-Coat 11 yaymasında bakteri g_örüldü~ünde preparat 

(+) olarak kabul edildi. 

5- YenidoJan için normal NBT d~geri % 10-30 olarak kabul 

edildi(ll). 

6- SNBT için% 40 sınırının altı normal kabul edildi{23). 

İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER 

Olgu grubu ve kontrol ırubunun yaş, tartı, boy ortala

maları saptandı. 

Tüm değişkenlerin ortalama ve standart sapma değerleri hesap

landı ve bu_değerler kontrol grubunda saptanan degerlerle mu

kayese edilerek arada anlamlı bir farkın olup olmadı~ı t-student 

testi ile araştırıldı. 

Yaşayan 4 olguda ise, tedavi öncesi ve sonrası de~er

ler arasındaki farkın anlamlı olup olmadıgı Walsh testi ile 

ar aştır ı l d ı. 
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BULGULAR 

Sepsis ön tanısı ile araştırmaya alınan olguların ll'i 

erkek, 3'ü kız idi. 

Olgularda klJnik olarak sepsis tanısı; apne nHbetleri, 

siyanoz, emme güçlüğü, letarji, ikter, hepatosplenomegati, 

deri lezyonları, yenidoğan reflekslerinin zayıf olarak alın

ması, % lO'dan fazla tartı kaybı gibi bulgulara dayanarak ko

nuldu (Tablo 12). Menenjit l olguda sapt~ndı (% 7.8). 

Hasta gru~unun kronolojik yaş ortalaması: 12.9 ± 8.13 

gün (Dağılım: 4-35 gün); kontrol grubunun kronolojik yaş or

tala~ası; 12 ± 6.63 gün (Dagılım: 4-23 gün) idi. Kontrol gru

bu ile basta grubunun kronolojik yaş ortalaması arasında ıs

tatistiksel olarak anlamlı· bir fark saptanmadı. 

Olgu grubunun tartı ortalaması 3130 ± 560 g (Dağılım: 

2195-4100 g) idi. l hastanın tartısı 2195 g olarak saptandı. 

Ancak bu hastanın dogumda 3000 g olduğu, hastalık sırasında 

tartı kaybetmiş olduğu öğrenildi, Bu bulgu da sepsis lehine 

bir delil olarak kabul edildi. 

Olguların tartı ortalamalarının 5. ye 50. persentiller 

arasında yer aldı~ı; l, 5, 15 no.lu olguların tartılarının 50. 

persentil üstünde; 2 ve 3 no.lu olguların tartılarının ıse 

5. persentil altında oldu~u Tablo l 1 de gBrillmektedir. 
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Kontrol grubunun tartı ortalaması: 3600 ± 480 g (Dağı

lım: 3200-4200 g)(Tablo 2), 

Hasta grubundaki boy ortalaması: 51.92 ± 2.57 cm (Dağı

lım: 49-57 cm)(Tablo 1), 

Kontrol grubundaki boy ortalaması: 50.7 ± 1.96 cm (Tab

lo 2) idi. 

Hasta grubundaki lökosit sayısı ortalaması: 14.500 i 

9035/mm3 (Daeılım~ 4000-32D00/mm3 ) (Tablo 3), kontrol grubun

daki lökosit sayısı ortalaması: 8200 ± 3410/mm3 (Tablo 4) idi. 

Aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu {p < 0.02), 

(Tablo 8). 

Band/nötrofil (B/NS) oranının ortalaması: 0.22 ± 0.12 

(Dağılım: 0.08-0.50) (Tablo 3); kontrol grubundaki ortalama: 

0.05 ± 0.04 olarak saptandı. Aradaki fark istatistiksel ola

rak anlamlıydı (p < O.OOI)(Tablo 8). 

Hasta grubundaki trombosit sayısı ortalaması: 120.714 ± 

50,914/mm3 (Dağılım: 50.000-240,000/mm3 ); kontrol grubundaki 

degerlerin ortalaması: 161.000 ± 26.000/mm3 {Tablo 4) idi ve 

aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı (p < O.Ol) bulundu 

(Tablo 8). 

1 saat sonundaki sedimantasyon ortalaması, hasta 

grubunda: 9.36 ± 4.42 mm/1 saat (Dağılım: 3-20 mm)· (Tablo 3); 

kontrol grubundaki ortalama: 7--± 3.75:,mm/L saat· (Tablo··4} idi 

ve, sonuçlar istatistiksel .olarak:.anlamsızdı~{p": <"O. 3)(Tablo 8). 

NBT Testi sonuçları: Hasta grubunun NBT testi de~erle

rinin ortalaması: X 36.35 ±- 7.70 (Dafılım: % 15-40). (Tablo 5); 

kontrol grubunun ortalamasi: % .. 24.lc± 5·~4· idi'·{Ta.blo 6-)·ve 

sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı (p < 0.001) bulundu (Tab

ı o 9). 
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s ;,_ : 

''3:.ı:i::-Coat'' scr.·..ıçları: 1- hastar.ır. l3 1 Lni..:r. ''bı.:f.fy-

ti..:rUr.Ce, l' ::.r,Ce gö~ek':en alır. 2 r. pü'de patojer, bakte::-::. Crec,e

si sa;landı. 2 clgı.:n:.ır. ise cü 8 kEltürleri sterildi (:ablo 7 ). 

rı3ı.:ff·_,-Coe.::" " .. · ~ıe '·k"·ri sa•"·n~...,~,:a""' b:- ...,~sı-aC:a ::.se ycr._e:r.:.. _ ,-,c. -" __ =-''-c. "''·'"'· " -- •·"' -

bo~az kUltUrU pozitif iC:i. 3e~ckilltilr~e ilreyer. nikrc □ rganiz-

gat::.f iC:i, Kor.trc: 

teri sapte.r.:c.adı. 

p:-er 2r2.t l arır.da bai:-

•·-k sa ta d " a· t o h tro-bosit sa,.·ısı ve l~kcsit ~"-- ? r. ı. ~e ı~an asy r. .. ızı, ~ 

de~er:erinir. tedaviden ~r.ce ve sonraki karşılaştırılsaları 

istatistiksel olarak anlansız bulundı.: (Tablo 10). 

sepsis:i 
. . 
:".2.St5.C:2 

tar.ar. ~E~ de.terleri arasır.C:a~i fark istatisc::.ksel olarak ar.

laclı (et< O.C62) bulı.::-ıdı...:gu gibi, s:;31 değerleri arasındaki 

fark 2a istatistiksel olarak anla~lı bul~n~uştur (0.001 < p < 

O.Ol) (Taolo 11). 
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RESİM 1- Sepsisli bir yenido~ana ait, metilen mavısı ile boyanmış, 11Buffy
Coac" preparatında saptanan bakteriler. 
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RESİM 2- Sepsisli bir yenidoganda SNBT yöntemi ile hazırlanmış preparatta , 
nötrofil içinde fonnazan presipitasyonu . 
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TABLO 1- Sepsisli_ 14 Yenido~anın Yaş, Tartı, Boy De~erleri 

Olgu Adı Kronolojik Tarti Boy 
Na Soyadı Yaş ( Gün) Cins ( p) (c.~) 

1 :--:.rı. 15 E 4100 57 
(50-75p) 

2 H.E. 27 E 2900 52 
( <Sp) 

3 Ö.K. 4 E 2890 51 
(lüp) 

4 F.Y. 4 E 3100 50 
(25p) 

5 A.K. 7 E 4000 50 
(7 5-90p) 

6 S.K. 35 E 3300 53 
(5-lOp) 

7 D,K. 4 E 2900 55 
(lüp) 

8 }l.T. 6 E 3200 51 
(25p) 

9 1-'.K. 25 E 3000 56 
(5-lOp) 

ın ii.K. 8 ·K 3000 50 
(10-25p) 

11 R.K. 9 E 2630 51 
(5p) 

12 T.C. 6 K 2550 49 
(Sp) 

13 A.A, 6 K 2195 51 
(<5p) 

14 K.E. 15 E 4000 51 
(75-90p) 

Ortalama(5t): 12,93 3130 51.92 

Standart Sapma(SS): ±8.13 ±560 ±2 ·, 57 

Dağılım: (4-35) (2195-4100) (49-57) 
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TABLO 3- 14 Sepsisli Yenido~anı~ laboratuvar Sonuçları 

Sed iı::ı2n tas yor, 
Olgu Hızı 

No Uikosit(mm 3 ) B / NS T ror:",b os it ( nr., 3 ) (mm/1 saat) 

1 11400 O. 2 2 160000 8 

2 4800 0,31 110000 6 

3 9400 0,25 80000 1 3 

4 30400 O. O 3 150000 15 

5 15000 O. 12 100000 10 

6 11000 0.50 120000 2n 

7 4000 O. 2 5 60000 4 

8 12000 0.23 100000 3 

9 10400 O . 3 4 180000 10 

10 16000 0.22 90000 9 

11 18000 O. 18 150000 8 

12 4000 0,08 50000 11 

13 24600 O. 14 240000 4 

14 32000 0.33 100000 10 

Ort al ar:ıa ( ~) 14500 0.22 120714 9.36 

Standart 
±9035 ::- O . 1 2 ±50910 ±4,42 

Sapr.ıa(SS): 

Da~ılım: (4000-32000)(0.03-0.50)(50000-240000) (3-20) 
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TABLO 5- Sepsisli Yenido~anlarda Saptanan NBT ve SNBT 
De!\erleri 

Olgu 
No NBT(Z) SKBTO) 

1 35 60 

2 40 80 

3 35 60 

4 40 72 

5 50 68 

6 38 60 

7 40 76 

8 38 · 68 

9 40 74 

10 30 64 

11 34 62 

12 34 60 

13 15 60 

14 40 70 

Ortalama(x): 36.35 66.71 

Standa rd ±7.75 ±6.90 
Sapma(SS): 

Dai:!.ılım: (15-50) (60-80) 
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TABLO 6- !iorr:ıal Kontrol Grub·c1nda Saptanan NBT ve S!';BT De~er-
1 eri 

O 1 fl.: ,, ;, o :~ET(;':) S '.i B T ( % ) 

1 26 28 

2 22 28 

3 24 2 8 

4 26 30 

5 32 38 

6 30 32 

7 ıs 24 

8 15 18 

9 2 8 30 

10 20 28 

Ortalaı::ıa(x): 2 4 , 1 2 8. 4 

Standard 
:: 5. 4. ::: 5 , 1 6 

Sapr:ıa(SS): 

Dai;ılım: ' (15-32) (18-38) 



TABLO 7- 14 Seps isli Yenidor,ancla ı,Buffy-Coat" YiintemiylC: Elde Etli.len Sonuçlar ve Kiil.tiir Snııı.ır..:L-.-r1. 

OOlgu 
No 

1 

2 

3 

lı 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

ı,Buffy-Coat" 

Yöntemi 
Sonuçları 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Kan 

Klebs iella 
Pneumoniae 

Klelısiella 
Pneumoniae 

Klebsiella 
Pneurron iae 

Klebsiella 
Pneumoniae 

Klebsiella 
Pn_eumoniae 

Klebsiella 
Pnetımoniae 

Klebs iell a 
Pneumoniae, 
Diplokoklar 

rseudoTtx'nas 
ı\e r u~ino sa 

Bot;az 

Klebs iella 
l'neumon iae 

Kl ebs ic lla 
Pneumoniae 

E.Coli 

Klebs iella 
Pneumoniae 

E. Cali 

Psetıdo 

monas 
Aenıginosa 

1clrar B .O.S. 

Klelısiella 

Pneumon-iac 

Giibck 

.:.. 

Proteus 
Vulp,aris 

fır> r i 

Klelısiella 
Pn C' unm i nn f' 

KlC'lısielln 
Pıu•uTXJn i ;ı f' 

Protcus 
+E.C,oli 

Klebs.ielLı 
Pne ıırron i :ı. ('_ 
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TABLO 8- Sepsisli YenicoP,an ve Normal Kontrol Grubunda Sapta
nan Henatolojik De~erlerin 1statistiksel Sonuçları 

Sepsis Grubu Kontrol Grubu 
(Ort. ± 'ss) (Ort. :.':. SS) t -----2..__ --

Olgu Sayısı (n) 14 10 

Lökosit (/nn3) 14,500 ± 9 .035 8.200 ± 3.410 2. 385 <0.02 

B/NS 0.22 :.':. 0.12 o.as ± 0.04 2,833 <0,001 

'.i: rorr.1.::ı o si t ( / nrr:ı3) 120.714 ± 50.910 161. 000 ± 26.000 2.570 <0,01 

Sedirr~ntasyon(mn/1 saat) 9.36 -'- 4 .4 7 7 ± 3.75 1. 4 7 5 <0.3 -

TABLO 9- Sepsisli Yenido~an Grubu ve Normal Kontrol Grubunda 
Saptanan NET ve SNBT Sonuçlarının İstatistiksel 
Sonuçları 

Seps is Grubu Kontrol Grubu 
(Ort. ± SS) ( Ort. ± SS) t _?_ --

Olgu Sayısı' ( r.) 14 10 

NET(%) 36,35 ± 7,70 24.1 ± 5.4 4,58 <0.001 

SNBT(i.) 66. 71 ± 6,90 28.4 ± 5.16 15.566 <0.00001 
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TABLO l 
O- Yaşayan 4 Sepsisli Olguda Tedaviden Önce (T.Ö.) ve 

Sonra (T.S.) Saptanan Laboratuvar Sonuçları 

Olgu 
Lökosit (/nmı3) Tromb. ( !.rnr:3) 

Sedirı•.an tas yon ~- B/NS (n:m/ l saat) »o T.0. T.S. r.s. r.o. T.S • -- T.o. r. s. r.o. 
l l 1400 8800 170000 8 73 0.22 0.05 160000 
9 10400 160000 10 82 8400 o. 34 0.04 180000 

11 18000 8400 150000 150000 8 10 o.ıs 0.06 
12 

4000 5000 0.02 50000 110000 11 2 0.08 - - -n=4 n=4- n=4 n=4 
d4>0 d4<0 d4:0 d4>0 

a<0.Oti2 d1<0 

TABto 11- Yaşayan 4 Sepsisli Olguda Tedaviden Önce (T,ö,) ve 
Sonra (T.S.) Saptanan NBT ve SNBT Degerleri 

Olgu NBT(%) SNBT(%) 
No 

T.ö. T.S. T. ö' r.s. -..:....:. 
-1 - 40 35 34 60 
9 

25 74 30 40 
11 

24 62 30 34 
12 

28 60 32 34 

n=4 n=4 

d4 <O d4<0 

a<0.062 o<0.062 
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TABLO 12 
- Sepsisli Olgularda Saptanan Klinik Bulfular 

1 

2 

3 

4 

5 

E._li&.ik Bul,P"ular P .rogncz 

H i P O t e r rı i ;:ı r, "' e " ı' • a"' o z h " t 1 ,., 1 · ,. · f , , ~ , - ,... ,, , _, y •• , "p a o s p .. n o me ı;? a ı , ? ı a 
er;; r.ı e r ii ç l ii p. ii • 

i,'.onvül~fyon, siyanoz, ikter, hepatosplenotıegali Eksitus 

k etaı-Jı, yenidor.an reflekslerinin zayıflığı, 
,usma. 

Taşipne, perioral siyanoz, lconvülziyon, ikter 
ornphalitis, splenomegali. 

Hipotermi 1 emme güçlü~ü, ikter, hepato
splenoı:ııegaliJ konvülziyon, kust1a, 

Kanvülziyon, siyanoz, hepatosplenomegali, 
emme güçlü~ü, ishal. 

Eksitus 

Eksitus 

Eksitus 

~~şipne, konvülziyon, hepatosplenornegali, Eksitus 
ıpoterrni, yenidoğan reflekslerinin zayıfl1~1. 

7 A?.ne, hepatosplenomegali, apati, e~me Eksitus 

8 

9 

10 

11 

13 

P:Uçlti~ü. 

Deri lezyonları, s:iyanoz, ikter, spleno
rne g,a l i 

Deri lezyonları, apne nönctleri, hepato
splenome?ali, konvülziyon, 

Letarji, apne, hipotoni~g.:ıstroenterit, 
splenomegali. 

!~ter, hepatosplenomegali, konvUlıiyon, 
h 1 P O t on i , k u s ma • 

Hipotoni, ikter, splenoınegali 

~ronkopn~moni, splenornegali, hipotoPi, 
lleri derecede tartı kaybı, emme gLlçlUğü, 
hipotermi. 

hB:zla yayılan deri lezyonları, siyanoı, 
ı.potermi, venidogan reflekslerinin alınamama-

51• splenomegali. 

Eksitus · 

Sekelli 
iyi le şr.-e 

fksitus 

Şifa 

Sifa 

Eksitus 

Eksitus 
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T /\ R T I S M A 

Yenidcğan septisemileri, halen yenidoğan devresini 

önemli ölçüde etkileyen ve çf,zümü giiç bir sorun olarak karşı

mıza çıkmaktadır(45). Çünkü bu dönemde hücresel ve hümoral 

batışıklık sistemleri kalitatif ve kantitatif olarak erişkin

den farklıdır, antibiyotik ve kemoterapötik dro~ların etkisi, 
. . 

diger yaşlara göre daha farklıdır(15). 

Yenidcğan devresinde sepsis tanısının mümkün oldu~u. 

kadar erken konulması mortalite ve prognoz açısından son de

rece önemlidir. Ancak, bu devrede tanının erken konulması 

önemli olduğu kadar, güç de olmaktadır. Sepsis tanısına va

rılması özel bir dikkat gerektirir. Çünkü, ciddi olarak hasta 

görünmeyen bir yenidoğan sistemik hastalığa sahip olabilir ve 

bu devrede görülen başka bozukluklar da ortak belirtiler ve

rebildiğinden tanıda güçlük ortaya çıkar(39,46}, 

Yenitloğan septisemilerinin ön tanısı, günümüzde önce

likle klinik değeriendirmeye dayandırılmaktadır. Alınan kül

türlerin sonucu gelinceye kadar, hastalar sepsis ön tanısı 

ile tedaviye alınmaktadır. Septisemili bebeğe ilk birkaç saat

ten başlayıp, 24 saate kadar olan süre içinde tanı koymak 

amacıyla birçok tarama testi geliştirilmiştir. Bu testler 

aras1.nda yeterli derecede spesifik olan, çabuk· uyE!ulanabilen 

ve sonuçlanabflen testler tercih edilmektedir(39,45,57). Ancak 

bu t~stlerin tek tek uygulanmasıyla elde edilen sonuçlardan 

f 

-
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çok, birlikte uygulandıklarınaa alınan sonuçların de~erli ol

dugu bildirilnektedir(57). 

Bu çalışmaya, gestasyon yaşı., 37-41 hafta arasında olan 

bebekler alındı. Cünkü, cot;um tartısı düştik olan prematüre 

bcbekle~in immünolojik yönden önemli bazı farklılıkları oldu

~u bilinmektedir(40). 

Yapılan araştırmalar sonucunda sepsisin erken tanısın

da yüksek nötrofil sayısı saptanmasının önemli olduğu bilin

mektedir(2,8,22,24,56,65). Bunun yanında, lökosit sayısının 

normal olabileceği(65) veya lökopeni saptanabileceği de bil

dirilrniştir(S,22,27,33,34,56,57,60,67). Bizim olgu grubumuzda 

bu üç değerlendirmeye uyan lökosit sayısı elde edildi. Ancak, 
' olgu grubunun de~erleri ile kontrol grubunun değerleri ara-

sında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmıştır. 

Band/Nötrofil oranı ile ilgili.olarak literatürde de

ğişik değerler verilmektedir. Bizim hasta grubumuzda bulduğu

muz ortalama değer, literatürde verilen Band/Nötrofil > 0.14 

değerine uymaktadır(53). Hasta grubu ile kontrol grubu ara

sındaki fark ise istatistiksel olarak anlamlı bulundu. Birçok 

araştırıcı band/nötrofil ·oranın~n sepsis tanısında oldukça 

deterli olduğu konusunda ortak gHrüştedirler(B,12,13,22,33, 

34 , 4 5, 5 3, 61, 6 S) . 

Trombosit sayısının azalmasının, sepsis tanısında önem

li oldugunu ileri sürenler yanında(67), tanı yönünden önemi 

olmadıgını ileri süren araştırı~ılar da mevcuttur(l,7,57,60, 

61). Hasta grubu ile kontrol grubumuzun trombosit sayıları 

karşılaştırıldıgında aradaki fark anlamlı bulundu. Yani sep

sisli yenidoganlarda trombositopeni belirgindi. -Ancak, sep-. 

sisli yenidoğanlarda trombositopeni ·tçin kabul edilen sayının 

mm3 de 80.000'in altında saptandığı olgu sayısı sadece 3!tü, 

DiS~r bir araştırıcı grubunun(7) ileri silrdügil 150.000 1 in al

tındaki trombosit sayısı ise, 11 olguda saptandı~ 
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Yenidoğan sepsisinin erken tanısında, sedimantasyon 

tayinininin önemi konusunda yapılan araştırmalarda(l); hasta

lıt;ın ilk 24-4.8 saati içinde sedimantasyon değerlerinde artış 

olnadı~ı ve bu nedenle yenidoğan sepsisinin erken tanısı için 

kriter olamayacağı bildirilmiş~ir(l,8). Hasta grubu ile kont

rol grubundan elde etti~imiz sedimantasyon de~erleri arasın

da istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamayışı bu bil

giye uygunluk göstermektedir. 

Bu çalışmada, yen~doğan sepsisi düşUnUlen bebeklerden 

hemokilltilr için kan örnekleri, çoğunlukla tedaviye başlanma

dan önce alındı. E~er tedaviye başlanmış ise, ilk 24 saat 

içinde, 2. antibiyotik dozu uygulanmadan 1 saat önce kan kül

türü alınmasına özen gösterildi, Bu uygulama, kan killtürilnde

ki ilremenin, antibiydtik dozu minimal seviyeye ulaştığı Uö

nernde daha kolay olabileceği görüşüne dayanmaktaydı(55), 

5, 6, 11 nolu olgularda tüm kültür sonuçları sterildi. 

Ancak bu hastaların klinik bulguları sepsise çok uy~undu. 11k 

2 olgu,. servise alındıktan sonra ilk 2 saat içinde kaybedildi, 

Yaşayan 11 nolu olguda ise tedaviden sonra klinik ve labora

tuvar bulgularının düzelmesi, retrospektif olarak tanıyı ~üç

lendirdi: 

3, 10, 12, 13 nolu hastalarda ise hemokültürde bakteri 

Urememesine ra~men diJer kültür sonuçları(+) olarak saptan

dı. Ayrıca bu olgular klinik ve laboratuvar bulguları nede

niyle sep.sise çok· uymakta idi. 

11 Buffy-Coat11 yöntemi ile bakteri aranmasına ilişkin ça

lışmaıarın sonuçları erişkinlerde değiş~klik göstermektedir. 

Bir kısım araştırıcılar, bu iöntemin erişkinlerdeki bakteri

reminin saptanması için iyi bir yöntem olduğunu savunurken(26, 

59); diğer bir ara~tırıcı grubu, bu yöntemin erişkinde~i ta

nısal değerinin fazla olma~ığını savunmuştur(9,48). Erişkin

lerle ilgili çalışmalarda "buffy-coat"' yö-ı:ı,te:rni ile bakteriye-
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minin% 30 oranında saptandıgı bildirilmektedir(9,26,54), Ye

nidogan sepsisi olgularında Faden tarafından "buffy-coat" 

yöntemiyle yapılan ilk çalışnada ise, bakteriyeminin i. 70 

oranında saptandı~ı bildirilmiştir(18). Oranın bu kadar yük

sek oluşu, yenidctanın_ imrrıünoloj ik özellikleri ve yenido~ar.da 

bakteri kolonizasyonunun yüksek oluşu ile açıklannaktadır(9, 

16,18,26,45~54). 

Buffy-coat yöntemi, daha sonra bazı araştırıcılar ta

rafından yenidogan sepsisi şüpheli olan olgularda tarama tes

ti olarak kullanılmış ve Faden'in sonuçlarına paralel sonuç

lar elde edilmiştir(B,39). 

Bizim hasta grubumuzda buffy-coat yöntemi ile; 14 ol

gudan 13 1 ünde bakteri saptanmıştır(% 92). Hemokültüründe bak

teri üreyen 7 olgunun 11 buffy-coat" preparatında kültürde üre

yen bakteriye uygun bakteri saptanmıştır(% 100). "Buffy

coat11 preparat.ında bakteri saptanan dig:er 6 olgunun kan kül

türünde üreme olmamış, ancak vücudun diter bölgelerinden alı

nan kültürlerde bakteri üremesi olmuştur. Kontrol ~rubunun 

preparatlarında ise bakteri saptanamamıştır. 

Bu sonuçlar, literatürde yenidoğan sepsisi için bildi

rilen sonuçlara uygunluk göstermektedir. 

NBT testi, bakteriyel enfeksiyonları, bakteriyel olma

yan enfeksiyonlardan ayırmaya yarayan önemli bir testtir(43, 

6 6) • 

Ancak, bu konuda yenidoğan için değişik degerlerden 

sôz edilmektedir. Bir kısım araştırıc!lar, NBT değerlerinin 
saglıklı yenid.oğanda yüksek oldu~unu ve bu _deP,erlerin ·infek-. 

' d" ·•~" ·· bı'ldı'rirken(4,14,17,25,52,64); di-
sıyon sırasında uşt~bunu 

ğer bir araştırıcı grubu, normal yenido~anda en yüksek dep,e-

rl'n .,. septisemi sırasında bu değerin daha ·aa 
ı. 30 olduğunu ve 

' •, ., 
. , .. ,ı 
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yükseldi~ini, bu nedenle yenido~an septisemisinin tanısında 

da kullanılabilecegini ileri sür~üştür(4,B,ll,18,4l). 

1talya'da yapılan bir araştır:r.ada(5) saglıklı yeniCc

gan bejeklerin 1. ile 7. günler arasındaki ~BT 2e~erleri sap

tanmış ve 7, günden sonra NET de~erlerinin stabilize oldur,u, 

neonatal enfeksiyonların tanısında kullanılabileceni ileri 

sürülmüştür. 1980 yılında Beyle ve arkadaşları tarafından ya

pılan bir çalıştr.ada(8), NBT testi sepsisli bebeklerin ayırıcı 

tanısında kullanılITış ve % 60'a ulaşan yüksek de~erler saptan

F..ıştır. 

Bizin hasta grubumuzda saptanan ortalama dener 

(% 36,4:::: 7.70), R.J.Boyle ve arkadaşlarının sepsisli bebek

ler için b~ldirdikleri % 30-% 60 arasındaki değerlere uygun

luk göstermektedir. Kontrol grubunun NET ortalareası ile olgu 

gn:bu~.uzun değerleri,. 2.ras1nda ist ati st iks el olarak anl a.::-.1 ı b'i :r 

fark saptanC.ı (p < 0,001), 

Sonuçlarımız, NBT'nin yenidotan devresindeki enfeksi

yonlarda yükselerek, sepsis tanısında değerli bir kriter ola

cağını savunan araştırmalara uygunluk göstermektedir(4,8,ll, 

18,44). 

SNBT testi ıse, NET testinin yenidoğan enfeksiyonları

nın tanısında yeterli olamayacağı düşünülerek, bir grup araş

tırıcı tarafından yenidoğan sepsisi tanısında önerilmiştir(23), 

Biz hasta grubur:ıuz ve kontrol grubumuza bu yöntemi uyguladık. 

Olgu gruburr.uzda saptanan ortalar:ı.a değer(% 66.71 ± 6.9) pato

lojik olarak kabul edilen% 40'ın üstündeki değerlere uymak

taydı(23), Ayrıca olgu grubu ile kontrol grubu değerleri ara

sında istatistiksel olarak çok anlar:ı.lı bir farkın saptanrr.ış 

olması (p < 0.00001) SNBT'nin oldukça değerli bir yöntem ol

duğunu göstermektedir, 
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Yaşayan 4 olg~da 10 günlük tedaviden önce ve sonra uy

gulanan laboratuvar yönterele~"inder., lBkosit, trorr.bosit, sedi

~antasyon de8erleri bakıcından farkın anla~sız oldugu, sadece 

band/nHtrofil oranının tedaviden sonra anlaclı bir fark ~ös

terdiği saptandı (:;: < 0_.05). "Buffy-coatn preparatlarında te

daviden sonra hiç bakteri saptannadı. Tedaviden önce ve son

raki NET sonuçları arasındaki fark anlar:ılı Co. < 0,062) bu

lunurken, SNBT sonuçlarında da anlanlı bir fark saptandı 

(p < O.Ol). Böylece band/nötrofil oranı, "buffy-coat 11 , NET, 

SNBT yöntemlerinin hastalığın izlenmesinde de degerli olabi

leceği sonucuna varıldı. 

Bu değerler.dirmelerin ve bilgilerin ışığında 11 buffy

coat11 yönteminin kolay uygulanabilen, çabuk sonuç alınabilen 

ve spesifik bir test olarak, yenidotan septisemilerinin erken 

tanısında kullanılabilecegi, ayrıca kısa zaman içinde neden 

olan bakterinin Gram(-) veya Gram(+) olduğunu bildirnesi yö

nünden bekine tedavi ve prognoz açısındanyol gösterici bir' 

yöntem olduğu ortaya çıkr:ıaktadır. 

NET ve SKBT testinin yenidoganın bakteriyel enfeksi

yonlarının ayırıcı tanısında kullanılabilecegi; aynı zamanda 

izleme yönünden de çok degerli yöntemler oldukları sonucuna 

varıldı. 
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ö Z E T 

Yenidogan septisemileri, yenidoğanın immunolojik fark

lılıkları ve bu· devrede tedaviye yanıtın yeterli olmayışı ne

deni ile tanı, tedavi ve prognoz yönünden önemli bir sorun 

olmaya devam etmektedir. Bu çalışmada, yenidoğan septisemile

rinde tanının mümkün oldu~u kadar erken konul~asını sarlaya

cak laboratuvar yantemlerinin bir bölümünün tanıdaki ye~i in

celenmiştir. Araştırılan yöntemler; lökosit, trombosit sayı-

mı, band/ncitrofil oranı, eritrosit sedimantasyon hızının ta-

yin-i, hemokültür, NBT, sırnT ve "Buffy-Coat" Y'-inte~·idir, 

Çalışma, 1sta~bul Universitesi İstanbul Tıp F2kültesi 

Çocuk Sa[;lıfı ve Ha~talıkları Anabilim Dalı Yenido~an Servi

si'nde yatırılarak tedavi edilen kronolojik yaşları 4-35 ·gün 

arasında dagılım gösteren, gestasyon yaşı 37 haftanın üzerin

de olan, tartılarına göre 5-90, persentiller arasında yer 

alan 3'ü kız (% 21) ll'i erkek (7. 78.5) 14 sepsisli olgu üze

rinde yapıldı, 10 saglıklı yenidogan ise kontrol grubu olarak 

seçildi. Sepsisli olgulardan elde edilen sonuçlar ile kontrol 

grubundan elde edilen -sonuçlar karşılaştırıldı, 

Klinik bulguları ile sepsis dilşünillen olgularda, sep

sıs tedavisine başlanmadan 6nce hemokUltlir, J.Hkosit, trornbo

sit sayımı, sedimantasyon hızının tayini, band/nütrofil ora

nının saptanması, NRT, SNBT ve buffy-coat y6ntemi için kan 

Brnekleri alındı. Aynı kan 6rnekleri kontrol Rrulıunu oluşturan 



- 38 -

10 sağlıklı yenido~andan da alındı. Yaşayan 4 sepsisli olguda 

bu örnekler 10. gUnde tekrar alındı ve tedaviden önceki de~er

ltrle karşılaştırıldı. 

Çalışmada şu bulgular elde edildi: 

1- Sepsis olgularında lökosit sayısı, trombosit sayısı 

ve band/nötrofil oranının kontrol grubunu oluşturan olgulardan 

anlamlı olarak farklı oldu~u, sedimantasyon hızının ise anlam

lı olmadıgı saptandı, 

2- NET, SNBT yöntemi ile elde edilen sonuçların kont

rol grubundan elde edilen sonuçlardan anla~lı olarak farklı 

oldugu; yaşayan 4 sepsisli olguda tedaviden önce ve sonra el

de edilen NET ve SNBT testi sonuçlarının anlamlı oldugu sap

tandı. 

3- 14 sepsisli olgudan 13 1 ünde buffy-coat yöntemiyle 

bakteri saptanabildi~i; bu 13 olgudan 7'sinin hemokültüründe, 

diger 6 olgunun ise diğer kültürlerinde bakteri üremesi oldu

gu görüldü. Kontrol grubunun buffy-coat preparatlarında ise 

hiç bakteri görülemedi. 

Sonuç olarak; bu çalışma ile lökosit, trombosit sayı

sı, band/nötrofiLoranı, hemokültür, NET, SNBT ve 11 Buffy-Coat" 

yöntemlerinin yenidoğan sepsislerinin erken tanısında yardım

cı yöntemler olarak kullanılabilecegi, eritrosit sedireantas

yon hızının ise tanıya yardımcı olamayacağı sonucuna varıldı. 
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