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ÖZET 

Demir R. 2011. Geç Pretermlerin Nörogelişimsel Sonuçları.  İstanbul Üniversitesi 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Pediatrik Temel Bilimler ABD, Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı. 

Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.        

Anahtar Kelimeler :  Geç preterm, Bayley III, Nörogelişim, Yenidoğan. 

Geç preterm yenidoğanlar, gerek morbidite ve mortalite gerekse nörogelişimsel sorunlar 

açısından termlere göre daha yüksek bir risk grubuna girmektedirler. Çalışmamızda geç 

pretermlerde Bayley-III Gelişimsel Değerlendirme Testi (BGDT-III)’ni kullanarak 

bilişsel, nöromotor gelişimlerini değerlendirmeyi ve nörogelişimsel prognoza etki eden 

faktörleri belirlemeyi amaçladık. Çalışmaya İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp 

Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Nörolojisi ve Yenidoğan 

Polikliniğinde takip edilen 34
0/7

- 36
6/7 

gestasyon haftasında doğan 32 çocuk alındı. 

Çocuklara BGDT-III 12-24 ay aralığında uygulandı. İstatistiksel analizde Mann-

Whitney-U,  Ki-Kare, Kruskal-Wallis testi ve Spearman Korelasyon Analizi kullanıldı. 

BGDT-III bilişsel puanlara göre, ileri performans gösteren 1 (%3,1), normal performans 

gösteren 30 (%93,8), hafif gelişimsel gecikme olan 1 (%3,1) olgu vardı. Motor puanlara 

göre normal performans gösteren 29 (%90,6), hafif gelişimsel gecikme olan 2 (%6,3), 

ileri gelişimsel gecikme olan 1 (%3,1) olgu vardı. Olguların cinsiyeti, yenidoğan 

dönemindeki tanıları, anneye ait tanıları ile bilişsel ve motor skorlar arasındaki ilişki 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p>0,05). Anne yaşı, doğum ağırlığı, Apgar skoru, 

hastanede kalma süresi ve gestasyon haftasının BGDT-III skorları üzerinde anlamlı bir 

etkisi olmadığı (p>0,05); ancak doğum ağırlığı ve gestasyon haftası arttıkça skorların 

arttığı, hastanede kalma süresi arttıkça skorların azaldığı, anne yaşı arttıkça bilişsel 

skorların azaldığı ve motor skorların arttığı bulundu. Olguların cinsiyeti ile yenidoğan 

dönemindeki tanılar, doğum şekli ve doğum ağırlıkları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir ilişki bulunmadı (p>0,05).  

Geç pretermlerin nörogelişimsel prognozlarını ve prognoza etki eden faktörleri 

belirlemek için, daha geniş bir grupta ve çok merkezli daha fazla sayıda çalışmalar 

yapılmasının gerektiğini, böylelikle riskli grubun erken dönemde tanınması ve ilgili 

birimlere yönlendirilmesinin gelişimlerinde önemli olacağını düşünmekteyiz.  
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ABSTRACT 

Demir R. 2011. Neurodevelopmental Outcomes of Late Preterms . Istanbul University 

Institute of Health Science, Department of Basic Pediatric Sciences, Developmental 

Neurology Section. Master Thesis. Istanbul.        

Key Words: Late Preterm, Bayley III, Neurodevelopment, Newborn 

Late preterm newborns  are in higher risk group in morbidity, mortality, and also 

neurodevelopment problems than terms. In our study, we aimed to evaluate the 

neuromotor development and determine the factors that effects neurodevelopment 

prognosis by using Bayley Scales of Infant Development III (BSID-III) at late preterms. 

In the study, 32 newborns who were born 340/7- 366/7 gestation week in Istanbul 

University Faculty of Medicine Department of Children's Health and Illnesses Policlinic 

of Children Neurology and Newborn were evaluated. Children were applied BSID-III at 

12-24 months interval. On the statistical analysis,  Mann-Whitney-U Test, Chi-Square 

Test,  Kruskal-Wallis test ve Spearman’s Correlation Analysis were used. According to 

BSID-III cognitive points, 1 (3.1%) had high level performance, 30 (93.8%) had normal 

performance and 1 (3.1%) had minor developmental delay.   According to motor points, 

29 (90.6%) had normal performance, 2 (6.3%) minor developmental delay and 1 (3.1%) 

developmental delay. Relations among the diagnosis of the situations in newborn ages, 

diagnosis that mother has and motor scores were not statistically significant (p>0.05).  It 

was found that mother’s age, birth weight,  Apgar score,  time of staying in the hospital 

and gestation week has no significant effect on BSID-III scores (p>0.05); however, 

when birth weight and gestation week became high,  the scores rised; when staying time 

in the hospital got long,  the scores became low;  when mother’s age level rised, 

cognitive scores got low and motor scores rised. Relations among the sexes and  the 

diagnosis in newborn age, the way of birth, birth weights were not statistically 

significant (p>0.05). 

 

We think that to define neurodevelopment prognosis of late preterm and the factors 

effects prognosis, more and more multi centered research in larger groups should be 

made; therefore early diagnosis of the risky group and for diverting them to the proper 

units will be very important to their development . 



1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Normal gebelik (gestasyon) süresi annenin son adet kanamasının ilk gününden 

doğuma kadar geçen süredir. Bu süre normalde 40 haftadır ve 38 ile 42 hafta arasında 

değişebilir. Gestasyon süresi 37 tamamlanmış haftadan kısa olan yenidoğanlar preterm 

ya da prematüre, 42 tamamlanmış haftadan geç doğanlar ise postterm (postmatür) 

olarak kabul edilir (1).  Aynı zamanda preterm bebek, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 

yaşayabilirlik sınırının (23 hafta) üzerinde, 37 hafta öncesinde doğan bebek olarak 

tanımlanmıştır (2). 

Preterm doğum sıklığı ve preterm yenidoğanların yaşayabilme oranları, kadın 

doğum ve neonatoloji alanlarında gelişen teknoloji ve özellikle çoğul gebeliklerde  

teknolojinin kullanımıyla artmıştır (3,4). 

Geç preterm bebekler, 34 gestasyon haftasının son günü (34
0/7 

veya annenin son 

adet kanamasının ilk gününün başlangıcı) ile 36
6/7 

 tamamlanmış gestasyon haftası (259. 

gün)arasında doğan preterm yenidoğanlar olarak tanımlanır (5). Preterm doğum oranları 

özellikle de terme yakın preterm doğum oranları son 20 yılda belirgin olarak artmıştır (2). 

Preterm doğumların %71’den fazlasını geç preterm yenidoğanlar oluşturmaktadır (6). 

Geç preterm bebeklerin, term bebeklere göre fizyolojik ve metabolik gelişimi daha 

geridir(3). Gelişebilen tıbbi komplikasyonlar sebebiyle, neonatal morbidite ve mortalite 

açısından term bebeklerle karşılaştırıldığında daha büyük bir riske sahiptirler (7). Doğum 

sonrası hastane yatışı sırasında, geç preterm bebeklerin  term bebeklere göre en az bir tıbbi 

tanı alması 4 kat, iki tıbbi tanı alması 3,5 kat daha fazladır. Geç preterm bebekler, ısı 

dengesizliği, hipoglisemi, respiratuar distres sendromu, apne, hiperbilirubinemi ve 

beslenme sorunları açısından term bebeklere kıyasla daha fazla tanı almaktadırlar (8). 

Tüm preterm doğumların yaklaşık  %75’ini oluşturan geç preterm bebekler, ileri 

dönem nörogelişimsel problemler açısından önceleri dikkate alınmamış, şimdilerde çok 

düşük doğum ağırlıklı bebekler kadar olmasa da gelişimlerinde benzer problemler oluşma 

riski yönünden üzerinde düşünülen ve araştırmalar yapılan bir grup haline gelmiştir. Sadece 

birkaç çalışma, geç preterm bebeklerin ileri dönem nörogelişimsel durumlarını 

değerlendirmiştir (9). Bunların sonucunda geç preterm yenidoğanların, nörolojik sorunları, 

öğrenme güçlükleri, zayıf okul becerileri ve davranış problemleri rapor edilmiş olmasına 

karşın prevalans oranları tam olarak bilinmemektedir (9,10). Özellikle ülkemizde bu konuda 

yapılan çalışma sayısı çok kısıtlıdır. 
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 Preterm çocuklarda klinik özürlülük spektrumu oldukça geniştir ve serebral 

palsi(SP), gelişimsel koordinasyon bozukluğu(GKB), işitme ve görme bozukluklarını 

içeren duysal ve bilişsel bozukluk, öğrenme güçlükleri, dikkat eksikliği ve hiperaktivite 

bozukluğu, iletişim güçlükleri ve emosyonel belirtiler gibi psikiyatrik bozukluklar 

olarak tanımlanabilir (9). 

 Bebeklerin ve çocukların nörogelişimsel değerlendirmelerini yapmak, 

prognozlarını belirlemek ve erken tedaviye başlamak amacıyla bazı testler 

kullanılmaktadır. Bu testlerden biri Bayley-III Gelişimsel Değerlendirme Testi’dir. 

Bayley-III, 1-42 ay aralığındaki bebek ve küçük çocukların gelişimsel fonksiyonlarını 

değerlendiren  bir ölçektir. Birincil amacı, gelişimleri gecikmiş çocukları belirlemek ve 

erken müdahale için bilgi sağlamaktır (11). 

Bayley-III, bebek ve küçük çocukların gelişimini bilişsel, dil, motor, sosyal-

duygusal, uyumsal davranış olmak üzere beş ana başlıkta değerlendirir (11,12). 

Bu çalışmanın amacı geç pretermlerin nörogelişimsel prognozlarını  Bayley-III 

Gelişimsel Değerlendirme Testi bilişsel ve motor skalası ile değerlendirmek ve 

nörogelişimsel prognoza etki eden faktörleri belirlemektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 3

2. GENEL BİLGİLER 

Preterm yenidoğanlar, annenin son adet kanamasının ilk gününden itibaren, tıbbi 

literatürde 259 güne denk gelen 37 tamamlanmış  haftanın son gününden (36
6/7 

gestasyon haftası)önce doğan bebeklerdir (3). Aynı zamanda preterm bebek, Dünya 

Sağlık Örgütü tarafından yaşayabilirlik sınırının (23 hafta) üzerinde, 37 hafta öncesinde 

doğan bebek olarak tanımlanmıştır (2).  

Preterm doğumları gestasyon haftasına göre tanımlamada en sık kullanılan alt 

grup terminolojilerine göre; 

24-31. gestasyon haftası arasında doğanlar; ileri derece preterm 

32-36. gestasyon haftası arasında doğanlar; orta derece preterm 

37. gestasyon haftada doğanlar ise; sınırda preterm olarak 

sınıflandırılmıştır (13). 

Doğum ağırlıklarına göre ise aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır: 

      Haftasına göre doğum ağırlığı küçük bebekler (SGA, Small for gestational 

age): Doğum ağırlığı gestasyon haftasına uygun ağırlığın  ±2 standart deviasyon veya 

Lubchenco eğrisine göre 10. persantilin altında olması. 

 
            Gebelik haftasına uygun doğum ağırlıklı bebekler (AGA, Appropriate for 

gestational age): Doğum ağırlığının gestasyon haftasına göre olması gereken 

ortalama ağırlığın ±2 standart deviasyon aralığında veya Lubchenco eğrisine göre 10.-

90. persantiller arasında olması. 

 
            Haftasına göre doğum ağırlığı büyük bebekler (LGA, Large for gestational 

age): Doğum ağırlığı Lubchenco eğrisine göre 90. persantilin üzerinde olması veya 

4000 gr’ın üzerinde olmasıdır (13). 

 

2005 yılında Ulusal Çocuk Sağlığı ve İnsan Gelişim Enstitüsü’nün (NICHD) 

düzenlediği bir panelde 34
0/7

- 36
6/7 

haftalık doğan bebeklerin “geç preterm” olarak 

adlandırılmasına karar verilmiştir.  Bu öneri, 34 haftanın doğum ile ilgili bir dönüm 

noktası olarak bilinmesine dayandırılmıştır (6). Terminoloji konusunda fikir birliği 

olmasa da 32- 37 hafta arasındaki yenidoğanlar için İngilizce literatürde ‘‘near-term’’ 

(sınırda term), ‘‘late preterm’’ (geç preterm), ‘‘moderately preterm’’ (orta derecede 
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preterm) ya da ‘‘mildly preterm’’ (hafif preterm) gibi terimler kullanılmaktadır(5). ‘‘Geç 

preterm’’ terimi ‘‘sınırda term’’ teriminin oluşturabileceği yanlış algılamaları önlemek için 

özellikle tercih edilmiştir (6). 

Amerika Birleşik Devletleri’nde yılda 4 milyon canlı doğumun %12,5’ini preterm 

doğumlar oluşturmaktadır. Preterm doğumların %71’den fazlası 33- 36. gebelik haftalarında 

gerçekleşmektedir (14). Preterm doğum oranları özellikle de terme yakın preterm doğum 

oranları son 20 yılda belirgin olarak artmıştır (2). 1992-2002 yılları arasında geç preterm 

doğumların tüm doğumlara oranı %7,5-8,3 ten %16’ya yükselmiştir. Şu an geç 

pretermlerin tüm preterm doğumlara oranı dörtte üç olarak açıklanmaktadır (15). 

Çoğul preterm doğumların %61’i, tekil preterm doğumların %73’ü geç preterm 

olarak dünyaya gelmektedir. Bu fark, çoğul gebeliklerin tekil gebeliklere oranla 34 hafta 

öncesi doğum için daha fazla yatkınlığa sahip olduklarını göstermektedir (6).  

 

Preterm doğumun saptanabilen nedenleri: 

Fetus ile ilgili:  Fetal distress, çoğul gebelik, eritroblastozis fetalis, hidrops(değişik 

nedenlerle  

Plasenta ile ilgili: Plasenta previa, abruptio plasenta 

Uterus ile ilgili: Uterus anomalisi, serviks yetersizliği (erken dilatasyon) 

Anne ile ilgili: Preeklampsi, kronik hastalık, enfeksiyon, madde kullanımı, sık doğum 

Diğer: Erken membran rüptürü, polihidramniyos, ilaç etkisidir (1). 

 

2.1. GEÇ PRETERM DOĞUMUN KOMPLİKASYONLARI 

Preterm bebeklerde mortalite ve morbidite oranlarını etkileyen önde gelen 

nedenler asfiksi, respiratuar distres sendromu (RDS), enfeksiyon ve germinal matriks 

kanaması-intraventriküler kanama’dır (1). Geç preterm bebekler termlerle 

karşılaştırıldığında; bu bebeklerde RDS, vücut ısısı dengesizliği, beslenme problemleri, 

hiperbilirubinemi, hipoglisemi, apne, kernikterus gibi problemler termlerden daha sık 

görülür  (10). Doğum sırasında hastanede takip edilen geç preterm bebeklerin %30,1’inde 

morbidite görülmüştür (16). Tüm bu komplikasyonlar hastanede kalış süresinin uzaması, 

taburculuk sonrası tekrar hastaneye yatış, hastane masraflarının artışı, ileri dönem 

nörogelişimsel problemler ve hatta mortaliteye neden olur (7,8,17-20).  
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 Tablo 2.1’de bir çalışmada, geç pretermlerin yenidoğan döneminde yaşadığı 

problemler term bebeklerle yüzde olarak karşılaştırılmış ve riskin daha fazla olduğu 

görülmüştür (8). 

Tablo 2.1- Geç pretermlerin term bebeklerle karşılaştırılması 

 
Geç 

Preterm  
Term  

Beslenme güçlüğü %32 %7 

Hipoglisemi  %16 %5 

Hiperbilirubinemi %54 %38 

Isı Dengesizliği %10 %0 

Apne %6 %0,1 

RDS %29 %4 

 

Geç preterm bebeklerde term bebeklere göre bu problemlerden iki veya daha 

fazlasının oluşma riski 3,5 kat fazladır (3). 

Bu tıbbi problemler ve tedavi gereksinimleri nedeniyle bu bebeklerin çoğunun en az 

5 gece yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde özel bakım  gereksinimleri bulunmaktadır (21). 

 

2.2.1. RESPİRATUAR DİSTRES SENDROMU 

      Hiyalin membran hastalığı veya neonatal respiratuar distres sendromu olarak da 

adlandırılan bu sendrom, yenidoğan bebeklerde %1-2 oranında görülür. 30 yıl önce  

bebeklerde bu durum %50 mortaliteyle sonuçlanırken son yıllarda, gelişen tedavi 

metodlarıyla mortalite azalmış, hayatta kalma oranı %85-95’e yükselmiştir. RDS, 

alveollar ve terminal bronşiyollerin yetersiz sürfaktan üretimi nedeniyle kollapse olması 

ve akciğerdeki alveolarizasyonun yetersiz gelişimi sonucu oluşur (22). 

      Diyabetik anne bebeği olmak, prematürite, çoğul gebelik, erkek cinsiyet, asfiksi, 

doğum eylemi başlamadan yapılan sezaryen doğum ve RDS’li kardeş öyküsü RDS 

açısından artmış risk faktörleridir (22). 

      Geniş retrospektif bir çalışmada term ve geç preterm bebeklerde, solunum güçlüğü 

sıklığı, yenidoğanın geçici takipnesi, RDS veya persistan pulmoner hipertansiyon 

nedenleriyle %1,9 olarak bulunmuştur (23). 
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      RDS,  preterm bebeklerdeki mortalite ve morbiditenin en önemli nedenlerinden 

biridir. Sıklığı, doğum ağırlığı ve gebelik haftasıyla ters orantılı olarak artar. Gebelik haftası 

28 haftadan küçük bebeklerde %60- 80, 32- 36. haftada %15- 30, 37 haftadan büyüklerde 

%5 oranında görülür (24).  

 
2.1.2. HASTANEDEN TABURCULUK VE TEKRAR YATIŞ 

Tüm yenidoğanlar içinde yenidoğan yoğun bakım hizmetlerinden sayıca en çok 

faydalanan grubu geç pretermler oluşturur (17). 

Hastanede kalış süresi gestasyonel yaşla ters orantılıdır (7,8,17).  Doğum sonrası bir 

veya iki gün içerisinde hastaneden taburcu edilen geç preterm bebeklerin hastaneye tekrar 

başvurma oranı term bebeklere göre 1,5-3 kat daha fazladır (3,7,25). Geç preterm 

bebeklerin hastaneye tekrar başvuru nedenleri arasında hiperbilirubinemi, enfeksiyon 

gelişme olasılığı, beslenme güçlüğü ve fizyolojik ve metabolik organ fonksiyonlarını 

etkileyen problemler yer alır (3,26). 

Escobar ve ark. (7), tüm yaş gruplarıyla karşılaştırıldığında yenidoğan yoğun 

bakım ünitesi’ne hiç alınmamış geç pretermlerde yeniden hastaneye yatış oranlarının 

daha fazla olduğunu saptamışlardır.  

 

2.1.3.HİPERBİLİRUBİNEMİ 

Yenidoğanların yaklaşık olarak %8-10’unda hiperbilirubinemi (TSB>17 mg/dL) 

gelişir ve total serum bilirubin düzeylerinin %1-2’si 20 mg/dL nin üstündedir. Aşırı 

yüksek ve potansiyel olarak tehlikeli TSB düzeyleri nadir olarak görülür. Yaklaşık 

olarak 700 bebekten birinde TSB düzeyi >25 mg/dL’dir ve 10 000 bebekten birinde 

TSB düzeyi >30 mg/dL’dir. Bu yüksek bilirubin düzeyleri ekstrapiramidal hareket 

bozukluğu, işitme, görme ve diş problemlerine yol açan kernikterusa neden olur. 

Kernikterus koreatetoid serebral palsi ve işitme bozuklukları ile karakterize olan geri 

dönüşümsüz bir beyin hasarıdır. İletişim ve koordinasyon problemlerine yol açabilir 

(27). 

Bilirubin hem’ in retiküloendotelyal sistem ve kemik iliğinde yıkılmasıyla ortaya 

çıkan son ürünüdür. Hem’in %75’i eritrositlerin hemolizi sonucu açığa çıkan hemoglobinin 

parçalanmasıyla oluşur. Plazmada unkonjuge haldeki bilirubin büyük oranda albümine 

bağlanarak karaciğere taşınır. Bilirubinin enterohepatik dolaşımı yenidoğan sarılığı 

oluşumuna neden olur (27,28).  
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Düşük oromotor tonus, fonksiyon ve nöral matürasyon ile ilişkili olan beslenme 

problemleri geç preterm bebeklerde ayrıca dehidrasyon ve hiperbilirubinemiye neden 

olur (29-31).  

Sarılık ve hiperbilirubinemi geç preterm bebeklerde term bebeklere göre daha 

fazla gelişir ve daha uzun süre seyreder. Geç preterm bebeklerde bilirubin 

konsantrasyonu artışı ve 5-7 gün devam eden yüksek bilirubin düzeyi term bebeklere 

kıyasla 2 kat daha fazla görülür (31). 

 

2.1.4. NEKROTİZAN ENTEROKOLİT 
Nekrotizan enterokolit (NEK) yenidoğan bebeklerde morbidite ve mortalitenin 

en önemli gastrointestinal nedenidir ve beslenme intoleransı, gaitada kan ve tipik 

radyolojik özelliklerle karakterizedir (1,22).  NEK insidansı doğum ağırlığı 1500 

gramın altında olan bebeklerin %2-5’inde görülür. NEK görülme sıklığını arttıran 

nedenler gebelik hipertansiyonu, anne yaşının 25’ten az olması, uzamış membran 

rüptürü, doğum ağırlığının 1000 gramdan az olması, doğum öncesi kanama ve 5.dakika 

Apgar skorunun 7 den  düşük olmasıdır (22).  

Pretermlerde %90-95, term bebeklerde %5- 10 oranında görülür. Geç 

pretermlerde sıklığına dair bir çalışma henüz yoktur. Nekrotizan enterokolite bağlı 

mortalite %10- 30 arasındadır. Hayatta kalan hastalarda kısa barsak sendromu, barsak 

striktürü, nörogelişimsel bozukluklar, serebral felç gelişebilir (32). 

 
2.1.5. ISI DENGESİZLİĞİ 

Isı dengesizliği, geç preterm  bebeklerde genellikle gözlenen bir klinik 

problemdir. Doğum kiloları (ortalama 2,6 kg) ve gelişimleri çok düşük doğum ağırlıklı 

bebeklerle kıyaslandığında, geç preterm bebeklerin yaklaşık %10’unun vücut ısısıyla 

ilgili tedaviye gereksinimi ilginç bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır (33,34). 

Geç preterm  bebeklerde term bebeklere göre, beyaz yağ dokusu ve ısı üretimini 

sağlayacak olan kahverengi yağ dokusu daha az oranda mevcuttur. Sonuç olarak, kiloya 

oranla vücut yüzeyi daha geniş bebekler olmaları sebebiyle, term bebeklerden daha 

fazla hipotermi riskine sahiptirler (3). 

 Isı dengesizliği, yenidoğan  sepsisinin önemli bir göstergesi olabilir.    

Kanıtlanmış sepsis, geç preterm  bebeklerde çok sık görülmemesine rağmen, 

prematüritenin sepsis riskini artıracağı bilindiğinden, bu bilgi bu bebeklerin de sepsis 

sıklığını artıracağı yönünde bir gerçek olarak karşımıza çıkabilmektedir (34). 
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2.1.6. HİPOGLİSEMİ 

Hipoglisemi kan, plazma veya serumdaki glukoz konsantrasyonlarının normal 

sınırların altında bulunması olarak tanımlanır (22). Kandaki glukoz konsantrasyonun 

<45 mg/dL olması hipoglisemiye yol açmaktadır. Asemptomatik olabileceği gibi uyku 

durumu, zayıf beslenme, huzursuzluk, anormal solunum paternleri, bradikardi veya 

taşikardi, ısı dengesizliği veya nöbetlerle seyredebilir (22,27). Bu belirtilerin birçoğu 

sepsis, hipokalsemi ve intrakraniyal kanama gibi diğer yenidoğan problemleriyle 

birlikte gelişir. Yenidoğanda hipoglisemi sıklığı, 1000 canlı doğumda 1-5 arasındadır 

(22). 

Beyin hasarı kan glukoz konsantrasyonunun düşmesiyle gelişen bir dizi 

reaksiyonun sonucu olarak görülür. Yenidoğanda hipoglisemi hızlı bir şekilde 

düzeltilmelidir ve normal glukoz dengesinin sağlanması ve korunmasıyla gelişmesi 

önlenmelidir. Erken enteral beslenme asemptomatik bebeklerde hafif hipogliseminin 

tedavisinde başarı sağlar.  

Preterm bebeklerde günlük glukoz konsantrasyonunun ~46 mg/dL değerinin 

altında bulunması düşük mental ve motor gelişimle ilişkilidir ve serebral palsi insidansı 

bu bebeklerde daha yüksektir (22).  

Hipoglisemi insidansı gestasyonel yaşla ters orantılıdır ve geç preterm 

bebeklerde hipoglisemi gelişme olasılığı yüksektir (35). 

 

2.1.7. APNE 

      Apne, bradikardi veya siyanoza yol açan 20 saniye veya daha uzun süreli solunum 

durması olarak kabul edilmektedir. Genellikle 34. gestasyon haftasından önce doğan 

bebeklerde görülür (27). Apne, geç preterm bebeklerde term bebeklere göre daha sık 

görülür, bunun nedeni olarak santral sinir sisteminin yetersiz gelişimi ve beyin kütlesinin 

term bebeklerin yaklaşık olarak üçte ikisi kadar olması düşünülmektedir (3,29).  

      Geç preterm bebeklerde apne gelişimi, karbondiokside azalmış santral duyarlılık, 

yetersiz pulmoner irritan reseptörler, hipoksiye karşı bifazik ve baskılanmış solunum 

cevabı, larinksin uyarılmasıyla artmış solunumsal inhibisyon ve üst havayolunun kolaylıkla 

obstrükte olabilmesi ile ilişkilidir (36). 
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2.1.8. PERİNATAL ASFİKSİ 

Asfiksi, organizmada hücre düzeyinde hipoksi ve iskemiye yol açılmasına sebep 

olan, işlevlerin devamlılığını bozan herhangi bir patolojiye ve doğum sonu akciğerlerde 

gaz alışverişinin yeterli olmamasına bağlı bir durumdur (37).  

 Asfiksi ile doğan bebeklerin yaklaşık %70’i (5.dakika Apgar skorunun <5 veya 

umblikal arter pH<7,2 durumu ile birlikte fetal asidoz) santral sinir sistemi 

disfonksiyonu belirtileri gösterir (22). Oksijen eksikliği sonucu beyinde gelişen olaylar 

hipoksik-iskemik ensefalopati (HİE) olarak adlandırılır. Fetal nedenleri arasında 

preterm doğum, çoğul gebelik, SGA, ağır pulmoner hastalık, enfeksiyon, asidoz, 

doğumsal kalp hastalığı, postmatürite sayılabilir. Bu bebeklerde ölüm oranı yüksektir 

(37), yaşayan bebeklerde nörolojik problemlerin gelişme oranı yüksektir; örneğin 

serebral palsi görülme oranı yaklaşık olarak %20 olarak bulunmuştur (22).   

 

2.1.9. BESLENME PROBLEMLERİ 

Gestasyon haftası yüksek olan preterm bebeklerde beslenme tedavisi daha az 

önemsenen bir durum olarak ortaya çıkmıştır. Geç preterm bebekler, term bebeklere 

göre birkaç hafta erken doğmakla birlikte daha küçüktürler. Yetersiz gelişen bebeklerin 

emmede ve yutmada yeterli derecede başarılı olamamaları olağan bir durumdur. Bu da 

bu bebeklerde geniş spektrumda beslenme ihtiyaçlarına yol açar (38).  

Bir çalışmada, geç preterm bebeklerin %27’sinde, term bebeklerin ise yalnızca 

%5’inde intravenöz sıvı alımının var olduğu gösterilmiştir. Hipoglisemi ve zayıf 

beslenme gibi çeşitli klinik problemler bu tedaviyi kapsamaktadır. Bu klinik problemler 

ve tedavi gereksinimleri de geç preterm  bebeklerin taburculuğunu geciktirmektedir (8). 

Geç preterm bebekler yetersiz gelişen bir gastrointestinal sisteme sahiptir (39). 

Bu bebeklerdeki beslenme problemleri yenidoğan döneminde dehidratasyon, kilo kaybı, 

sarılık, hipoglisemi gibi riskleri beraberinde getirmekte, hastaneye yeniden yatışları 

artırmaktadır (27,40). 

Bu bebeklerde klinik olarak hiperbilirubinemi veya beslenme güçlüğü görüldüğü 

durumlarda, vajinal doğumlarda 48 saat, sezaryen doğumlarda ise 96 saat taburculukta 

gecikme söz konusudur.  Bir çalışmada, beslenme güçlüğü olan geç preterm bebeklerin 

%76’sında,   beslenmede güçlük yaşanan term bebeklerin %28,6’sında taburculuğun 

geciktiği görülmüştür (8). 



 10

Beslenme, doğumdan sonra hastanede destekle başarılı olarak gerçekleştirilebilirken 

taburculuk sonrası destek kaybında problemler yaşanabilmektedir. Geç preterm  bebeklerde 

beslenme güçlükleri, düşük oromotor tonus, fonksiyon ile ilişkili olup, nöral matürasyonla 

birlikte dehidrasyon ve hiperbilirubinemiye  yol açabilmektedir (29,30,40). 

 

2.2. GEÇ PRETERM BEBEKLERDE GÖRÜLEBİLEN NÖROLOJİK 
PROBLEMLER 

Geç preterm bebekler, tüm preterm doğumların yaklaşık olarak %75’ini 

oluşturmaktadır. Geçmişte, bu bebeklerin ileri dönem  nörogelişimsel problemleri 

olabileceği gerçeği üzerinde düşünülmemiş olup, son dönemlerde çok düşük doğum 

ağırlıklı bebeklerden düşük olsa da,  gelişimlerinde sorun yaşanabileceği riski kabul 

edilmiştir (9). Gray ve ark. (41), 34-37. gebelik haftasında doğmuş olan bir kohortun 

%19’unda sekiz yaşında davranış problemleri olduğunu saptamışlardır. 

Preterm yenidoğanlarda, doğum öncesi, sırası ve sonrası belirleyiciler, hipoksi-

iskemi ve enfeksiyon-inflamasyon faktörleriyle birlikte, kompleks yollar boyunca kötü 

nörolojik sonuçlara sebep olabilmektedir (42). 

Beyaz madde hasarı, intraventriküler kanama, kortikal ve derin gri madde hasarı 

gibi beyin hasarı riski ve bunu izleyen tersi klinik sonuçlar gestasyonel yaşın 

azalmasıyla artışa geçer (43). Erken doğumun beyin gelişimi ve nörobiyolojik süreçlerin 

zamanlaması üzerine etkisi vardır (44). 

Beyin gelişiminin büyük bir bölümü gestasyonun yaklaşık olarak son 6 

haftasında gerçekleşir (21). 

Preterm çocuklarda klinik özürlülük spektrumu oldukça geniştir ve serebral 

palsi(SP), gelişimsel koordinasyon bozukluğu(GKB), işitme ve görme bozukluklarını 

içeren duysal ve bilişsel bozukluk, öğrenme güçlükleri, dikkat eksikliği ve hiperaktivite 

bozukluğu, iletişim güçlükleri ve emosyonel belirtiler gibi psikiyatrik bozukluklar 

olarak tanımlanabilir (9). 

 

2.2.1. SEREBRAL PALSİ 

Serebral palsi, erken beyin gelişiminde edinsel problemlere yol açan, genetik 

özellik gösterebilen bir üst motor nöron hastalığı olarak tanımlanır (45). 1990 yılında 

Yugoslavya’nın Brioni kentindeki bir uluslararası epidemiyoloji toplantısında SP ‘beyin 

gelişiminin erken dönemlerinde oluşan, ilerleyici olmayan, fakat sıklıkla değişen, ikincil 
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olarak çeşitli anomalilere sebep olan bir motor bozukluk sendromu’ olarak 

tanımlanmıştır (46).  Birincil  olarak kaba motor ve ince motor fonksiyonda bozukluklar 

söz konusuyken, bilişsel, nöbet, görme, yutma, konuşma, barsak-mesane ve ortopedik 

problemler de serebral palside mevcut olabilir. Çocukluk kronik motor özürler arasında 

en yaygın görülen, okul çağı çocuklarının 2-3/1000’ünü etkileyen bir hastalıktır (45).  

SP ekstremite tutulumlarına göre monoparezi, diparezi, hemiparezi, 

kuadriparezi, motor paternlerine göre ise spastik, diskinetik , atetoid, ataksik ve karışık 

tip olarak sınıflandırılmıştır (37). 

26 çalışmayı içeren bir meta-analiz sonucunda, 22-27 gestasyonel haftalık 

çocuklarda SP sıklığı %14, 28-31 GH’lik çocuklarda %6 iken, 32-36 GH’lik çocuklarda 

<%1’dir (9). 

Gestasyonel hafta arttıkça SP sıklığı azalır. Bu özellikle 30-36 GH’lik 

çocuklarda istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç olarak bulunmuştur. Termlerle 

karşılaştırıldığında, 30-33 GH’lik bebeklerde SP 8 kat, geç preterm bebeklerde ise 3 kat 

daha fazla görülmektedir (47).  

Doğum ağırlığı gruplarında SP sıklığındaki azalmanın nedenleri henüz tam 

anlamıyla açıklanamamıştır, ancak hayatta kalma oranlarının artmasıyla sonuçlanan 

yenidoğan bakımdaki gelişmelerin bu konuda önemli rol oynadığı söylenebilir. Term 

bebeklerle aynı risk profilinde olduğu düşünülen geç pretermlerin SP tanısı alma riski 

term bebeklere göre 3 kat fazladır (47).  

              
 
2.2.2. GELİŞİMSEL KOORDİNASYON BOZUKLUĞU 
 Gelişimsel koordinasyon bozukluğu(GKB), genellikle çok düşük doğum ağırlıklı 

doğan çocuklarda, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu gibi diğer hastalıklarla 

birlikte ya da izole olarak görülen bir bozukluktur (9,48,49).  Kadesjö ve Gilbert’in (50) 

7 yaşındaki çocuklar üzerinde yaptığı bir çalışmada, çocukların %7,3’ünde orta 

derecede ya da şiddetli GKB’nin izole olarak, %6,1’inde ise dikkat eksikliğiyle birlikte 

mevcut olduğu görülmüştür.  GKB’nin farklı tanımlamaları mevcut iken (minör 

nörolojik bozukluk, gelişimsel dispraksi vb.), tutarsızlıkları bitirmek adına, GKB tanımı 

benimsenmiştir (51). 

 GKB’de zayıf postural kontrol, motor öğrenmede güçlük ve zayıf duyu-motor 

koordinasyon olmak üzere 3 alanla ilgili zorluk mevcuttur (52). 
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 Wilson ve McKenzie’nin (53) çalışmasındaki meta-analiz sonucunda, GKB’nin 

motor komponenti etkilese de etkilemese de, görsel algıda zayıflık yaratacağı 

görülmüştür. 

 Arnaud ve ark.nın (54) yaptığı çalışmada gestasyon haftalarına göre GKB 

oranları verilmiş, 33-34 GH’lik çocuklarda bu oran %40,7 hafif GKB, %2,3 orta 

derecede GKB olarak bulunmuştur.  

               

2.2.3. BİLİŞSEL PROBLEMLER 

 Preterm doğan bebekler, motor ve bilişsel problemler yönünden yüksek bir orana  

sahiptir. Çoğu çalışma, izole germinal matrix ve intraventriküler kanamalarla ilişkili 

nörolojik özürlerin belirlenmesinde yetersiz kalmıştır (22).             

Geç preterm bebeklerde gelişimsel gecikme ve mental retardasyon,  term 

bebeklere göre 2 ila 1,3 kat daha fazla görülmektedir (47,55). Bu bebekler term 

bebeklerle karşılaştırıldığında otizm açısından daha riskli oldukları yönünde bir kanıt 

rapor elde edilmemiştir (55). 

 SP, 1000 çocukta 2,5 oranında mevcutken, SP’li 1000 çocuğun 9,5’inde 

gelişimsel gecikme/mental retardasyon (GG/MR)  görülmüştür. Nöbet geçiren 1000 

çocuğun 1,3’üne SP ve GG/MR tanısı konulmuştır. Gestasyonel yaşlara göre  SP, 

GG/MR sıklığının 31-38 GH’lik çocuklarda düştüğü görülmektedir (49). SP,  beynin 

bilişsel bölümlerini etkileyerek, MR, otizm ve öğrenme problemleriyle birlikte görülür 

(56). 

 Öğrenme güçlüklerine dikkatli bakıldığında , geç preterm bebeklerin eğitimin ilk 

döneminde term bebeklere göre öğrenme skorları arasında %24 fark bulunmaktadır. 

Term bebeklerle karşılaştırıldığında özel eğitim için 1,4 ile 2,1 arasında değişen risk 

oranı rapor edilmiştir (57). 

              

2.2.4. GÖRME PROBLEMLERİ 

Prematüre retinopatisi (ROP), gelişmiş ülkelerde, çocukların major görme kaybı 

nedenidir (58). 

ROP için en güçlü risk faktörü düşük gestasyonel yaştır. 37 haftadan önce doğan 

bebeklerin yaklaşık %20’sinde ROP gelişirken, 34 haftadan önce doğan bebekler 

arasında ROP görülme oranı  %56 olarak rapor edilmiştir. Avusturalya’da yapılan bir 
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çalışmada, ROP, <32 GH’lik bebeklerde %29, 23-26 GH’lik bebeklerde %65 olarak 

bulunmuştur (59).   

 Strabismus da preterm bebeklerde ( %12-20) sıklıkla görülebilmektedir(60). 

Hipoksi pretermlerde, düzgün göz takibinde, farklı tiplerde uzak-yakın göz 

hareketlerinde defektle ilişkili durumları açığa çıkarabilmektedir (61). 

 PVL’li çocukların yaklaşık olarak %60’ında görme keskinliği zayıf olarak 

bulunmuştur (62). 

 

 

2.2.5. İŞİTME PROBLEMLERİ 

28 GH’den küçük doğan bebeklerin %3’ünden fazlası, iletici hasarlardan 

sensörinöral işitme kaybına varan aralıkta işitme defisitleri gösterirler. İşitme defisitleri 

oranı pediatrik  popülasyonda 25 kat daha yüksek seyreder (1,1-1,3/1000 40 dB’de) 

(63).  

Metropolitan Atlanta Gelişimsel Özürler Gözlem Programı’na bağlı olarak 

yürütülen yeni vaka-kontrol çalışması, 3-10 yaş arası çocuklarda duyma kaybı oranı ve 

gestasyonel yaş ilişkisini göstermiştir. Bu çalışma, 20-23 haftalıklarda %1,43, 24-28 

haftalıklarda %0,63, 29-32 haftalıklarda % 0,19 ve 33-36 haftalıklarda %0,1 oranda 

işitme kaybının var olduğunu göstermiştir (55). 

Özellikle çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerde olmak üzere, preterm 

bebeklerde yüksek oranda görülen işitme bozuklukları,  doğum öncesi faktörler, 

yenidoğan dönemindeki komplikasyonların işitme fonksiyonuna verdiği zararla 

açıklanmaktadır (64). 

  Neonatal işitme tarama testleri 2 adımlı protokolden oluşmaktadır: Otoakustik 

Emisyon Testi ve bu testte başarısız olan bebeklere takibinde BAER (Brainstem 

Auditory Evoked Potentials) (65). 

              

                 

2.2.6. DAVRANIŞ PROBLEMLERİ 

Gray ve ark.nın (41) 869 düşük doğum ağırlıklı bebeklerle yaptığı bir çalışmada, 

34-37. GH’de doğan 8 yaşındaki çocukların %19-20’sinde, davranış problemlerinin var 

olduğu klinik olarak gösterilmiştir. 
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Çalışmalar, prematüre doğumla dikkat eksikliği/hiperaktivite problemleri 

arasındaki ilişkiyi anlamlı bulamamış, fakat dikkat problemlerinin daha çok, ileri 

derecede preterm ve çok düşük doğum ağırlıklı doğan çocuklarda var olduğunu 

göstermiştir (66,67). 

 

2.3. BAYLEY III GELİŞİMSEL DEĞERLENDİRME TESTİ  

    Bayley Gelişimsel Değerlendirme Testi (BGDT), kognitif, motor ve davranış 

alanlarında fonksiyonu ölçmek için tasarlanmış bir gelişimsel tanımlama aracıdır. 

Nancy Bayley tarafından bebeklerin ve küçük çocukların değerlendirmesine katkı 

sağlamak amacıyla standardize edilmiştir. Bayley skalalarının 40 yıllık bir geçmişi 

olmakla birlikte, ilk yayını olan BGDT-I 1969’da, BGDT-II ise 1993’te yayınlanmıştır. 

Son yayın olan BGDT-III 2006’da revize edilerek yayınlanmıştır. BGDT-III, BGDT-

II’nin yeniden düzenlenmiş halidir. Yeniden düzenlenme amaçları; 

1. Her testte normal verilerin 10 yılda bir güncellenmesi gerekliliği, 

2. Bilişsel, dil, motor, sosyal-emosyonel ve uyumsal davranış skalası olmak 

üzere 5 ayrı ölçeği oluşturmak, 

3. Psikometrik kaliteyi güçlendirmek, 

4. Testin klinik faydasını artırmak, 

5. Uygulama prosedürlerini kolaylaştırmak,. 

6. Uygulama maddelerini yenilemek, 

7. Stimulus materyallerini yenilemek, 

8. Bayley skalalarının temel kalitesini sürdebilmektir. 

 

    Bayley-III, 1-42 ay aralığındaki bebek ve küçük çocukların gelişimsel 

fonksiyonlarını değerlendiren  bir ölçektir. Birincil amacı, gelişimleri gecikmiş 

çocukları belirlemek ve erken müdahale için bilgi sağlamaktır. BGDT-II ‘nin yeniden 

düzenlenmesi ölçeğin yararlılığının artmasına ve kalitenin gelişimine olanak 

sağlamıştır. Bayley-II’nin belli kısımlarının değişime uğraması ve yeni materyal 

eklenmesi sonrasında geliştirilen Bayley-III, tüm bayley skalalarının amacını taşımakta 

ve orjinalliğini korumaktadır. 

     Bayley-III, bebek ve küçük çocukların gelişimini bilişsel, dil, motor, sosyal-

duygusal, uyumsal davranış olmak üzere beş ana başlıkta değerlendirir. Bilişsel, dil ve 

motor skala maddeleri bizzat çocuğa uygulamayla, sosyal-duygusal ve uyumsal 
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davranış  skala maddeleri ise ailenin ya da bakıcının sorgulamaya cevabıyla 

değerlendirilir. Böylece,  eğitimli klinisyenler ile çocuğun evdeki davranışlarını bilen 

aile ya da bakıcıların gözlemleri birleştirilmiş olmakta ve çocuklar en iyi şekilde 

değerlendirilebilmektedir. 

 

2.3.1. Bayley-III Gelişimsel Değerlendirme Testi Bölümleri  

Testin,  çocuğu bilişsel, dil, motor, sosyal-duygusal ve uyumsal davranış 

alanlarında ölçen 5 bölümü vardır:   

 

Bilişsel  skala    →    91  madde 

Dil   skalası 

           Alıcı dil   →    49 madde 

           İfade edici dil      →    48 madde 

Motor  skala 

           İnce motor      →  66 madde 

           Kaba motor    →  72 maddeden oluşur. 

Ailelere  sorularak tamamlanan  bölümde ise  çocuğun  sosyal-duygusal   ve  uyumsal  

davranış   gelişimi değerlendirilir. 

 

2.3.1.1. BİLİŞSEL SKALA 

Bilişsel skala maddeleri, duysal motor gelişim, el becerisi, kavram oluşturma, 

nesne ilgisi, problem çözme, hafıza ve diğer bilişsel alanları içerir. Çoğu madde, önceki 

yayın olan BGDT-II ‘nin mental skala bölümünden alınmakla birlikte, bu bölümün 

diğer maddeleri, dil skalası ve ince motor skala bölümlerine eklenmiştir. 

 

2.3.1.2. DİL SKALASI 

BGDT-III dil skalası, alıcı dil ve ifade edici dil olarak iki bölümden 

oluşmaktadır. BGDT-II’nin mental skala maddelerinin bir kısmı dil skalasına 

eklenmiştir.  

             Alıcı Dil 

Alıcı dil skalası, kelime gelişimi, nesne ve resimleri tanıma, basit yönergelere 

uyma, sosyal alışkanlık, taklit etme gibi sözel olmayan davranışları ölçen maddeleri 

içermektedir. 
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Okul öncesi yaştaki çocuklara  daha karışık  yönergelere uyma,   hareketli 

resimleri tanıma   ve basit dil bilgisi  kurallarını   anlamalarını  ölçen  maddeler  

uygulanır. 

             İfade Edici Dil 

İfade edici dil skalası, babıldama, jestler gibi sözel olmayan iletişimi; nesne, 

resim, sıfatların ismini bilme gibi kelime gelişimini; iki kelime kullanma, çoğul ve fiilli 

cümleler kullanma gibi gelişimi ölçen maddeler içermektedir. 

 

2.3.1.3. MOTOR SKALA 

Motor skala, ince motor ve kaba motor olmak üzere iki bölüme ayrılmıştır. 

BGDT-II’deki mental ve motor skala maddelerinden ince motor ve kaba motor 

becerileriyle ilgili olan maddeler motor skalaya eklenmiştir. 

             İnce Motor Skala 

İnce motor skala, kavrama, duyu-motor bütünlüğü, motor planlama, motor hız 

gibi becerilerle ilgili olan maddeleri içerir. Maddeler, küçük çocukların el-göz 

koordinasyonu, uzanma, nesne kavrama ve yakalama ile ilgili becerilerini ölçer. 

             Kaba Motor Skala 

Kaba motor skala, öncelikle ekstremitelerin ve gövdenin hareketlerini ölçer. 

Maddeler, oturma,  ayakta durma gibi statik pozisyonları, lokomosyon ve 

koordinasyonu içeren dinamik hareketleri, dengeyi ve motor planlamayı değerlendirir. 

 

2.3.1.4. SOSYAL-DUYGUSAL SKALA 

Sosyal-duygusal skala, çocuğun ebeveyni ya da bakıcısı tarafından doldurulan 

soru formunu içerir. Sosyal-duygusal skala, bebeklerin ve küçük çocukların sosyal ve 

duygusal aşamalarını değerlendirir.  Belirli yaşlarda edinilen majör gelişim aşamalarını 

tanımlar. 

Maddeler çocuğun fonksiyonel duygusal becerilerinin hakimiyeti (kendini 

yönetme, çevreye ilgisi), iletişim ihtiyacı (ilişki kurma), interaktif ve istekli davranış 

oluşturmada duyguları kullanma, problem çözmede duygusal sinyaller ve jestleri 

kullanma gibi durumları değerlendirir. 
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2.3.1.5 UYUMSAL DAVRANIŞ SKALASI 

Uyumsal davranış skalası, çocuğun ebeveyni ya da bakıcısı tarafından 

doldurulan soru formunu içerir. 

Uyumsal davranış skalası çocuğun günlük fonksiyonel becerilerini değerlendirir, 

yapabileceği ve yaptığı şeyleri ölçer. Bu skala aşağıdaki bölümleri içerir: 

İletişim  ;  Konuşma, dil,dinleme  ve sözel olmayan  iletişim becerileri 

Akademik öncesi fonksiyonel ; Harfleri  tanıma ve sayı sayma gibi beceriler 

Kendini idare etme ; Self kontrol ,yönergelere uyma  seçimler yapma gibi beceriler 

Boş vakit;  Oynama ve kurallara uyma gibi aktiviteler  

Sosyal; Diğer insanlarla yalnız kalma , başkalarına yardım etme  ve duyguları  tanıma 

gibi  beceriler  

Topluma uyma ; Evin dışındaki aktivitelerle ilgilenir  

Ev hayatı;  Kişisel varlığına sahip çıkma ve ev işlerinde  yetişkinlere yardım etme  

Sağlık ve güvenlik ; Temel sağlık aktivitelerini bilmek (soğukta mont  giyinmek gibi) 

ve fiziksel tehlike farkındalığı (sıcak tava ) 

Öz bakım ; Yeme ,tuvalete gitme  ,banyo yapma gibi aktiviteler 

Motor; Nesnelerin hareketi ve el becerisi. 

 

      BGDT-III klinik, eğitim ve araştırma gibi çeşitli alanlarda kullanılan bir 

değerlendirme yöntemidir. Kullanım amaçları: 

• 1-42 ay arasındaki bebekleri ve küçük çocukları değerlendirerek, gelişimsel 

gerilikleri tanımlamak, 

• Çocuğun gelişimi hakkında bilgi sağlamak ve müdahale planı hazırlamaktır. 

Erken müdahale, gelişimsel geriliğin meydana getirdiği uzun dönem etkileri 

minimize etmesi bakımından anahtar olarak düşünülmektedir. 

 

2.3.2. BGDT-III UYGULAMA KOŞULLARI 

 BGDT-III klinik uygulama koşulları şunlardır: 

1. Teste çocuğun rahat edeceği herhangi bir maddeden başlanabilir.  

2. Çocukların ilgi ve dikkat süreleri kısa olduğundan test mümkün olan en kısa 

sürede tamamlanmalıdır. Oniki aydan küçük çocuklar için yaklaşık 30 dakika, 

daha büyük çocuklar için yaklaşık 70 dakika uygundur. Çocuk çok sıkılır ve 
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dikkati dağılırsa biraz ara verilebilir. Uygulayıcı teste aşina, çocuk ileri 

seviyede ve uyumlu ise testin hızını etkiler. 

3. Oda çevre faktörlerinden arıtılmış ,sessiz, iyi ışıklandırılmış ve havalandırılmış 

olmalıdır. 

4. Odada dikkat dağıtacak kişi ve eşya olmamalıdır. 

5. Oda çocuğun yürümesine , koşmasına engel olmayacak  şekilde geniş olmalıdır. 

6. Sadece test edilen madde materyali gösterilerek çocuğun dikkatini dağıtacak 

farklı oyuncaklar gösterilmemelidir. 

7. Çocuğun kronolojik yaşı ay olarak hesaplanmalı ve ona uygun maddeler 

sorgulanmalıdır. 

 

2.3.2.1 Test için gerekli materyaller: 

• Sessiz kronometre, 

• Makas (küçük çocuklar için), 

• Birkaç sayfa çizgisiz büyük kağıt, 

• Kesme faaliyetleri için küçük kartlar, 

• 5 küçük bozuk para, 

• Yiyecek taneleri, 

• Mendil,  

• Standart basamaklardır. 

 

2.3.3. BGDT-III KISITLILIKLARI 

• Bayley-III özel bir beceri alanındaki sorunların niteliğini ölçememektedir. 

Örneğin, çocuğun ince motor alt testinde performansına dayalı bir motor 

geriliğinin niteliği teşhis edilememektedir. 

• Fiziksel ya da duysal bozukluğu olan çocuklarda (örn;atetoid serebral palsi 

prematüre retinopatisi),  Bayley-III testi standartlarına uymak gerektiğinden 

dezavantaja dönüşmekte ve çocuğun becerileri tam anlamıyla 

hesaplananamaktadır. 

• Bayley-III maddeleri geniş bir aralıkta beceriler hakkında bilgi vermesine 

rağmen, zeka ölçümü ve akademik başarı tahmininde yetersiz kalmaktadır. 
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• Bayley-III belirtilen yaş aralığındaki çocukların gelişimini değerlendirirken daha 

büyük çocukların gelişim değerlendirmesinde kullanılamamaktadır. 

 

2.3.4. BGDT-III SKORLAMASI 

 Çocuk testte  ilerleyebilmek için yaşıyla uyumlu  başlangıç noktasından itibaren 

ilk  üç adımda bir  puan almalıdır. Eğer herhangi birinden sıfır puan alacak olursa  bir 

önceki yaş için   belirlenen  başlangıç noktasına  gidilir. Arka arkaya  beş  adımda sıfır 

puan alırsa  test sonlandırılır. Çocuğun  belirlenen   test bölümünde   yaşına uygun  

seviyedeki  maddelere   göre  seviyesi 1 ya da  0  olarak değerlendirilir  , yapabiliyorsa 

1 , yapamıyorsa  0  yazılır. Tüm alanlardaki testlemeler sonunda  skorlama yapılır. 

Skorlama sonucunda  skala skoru ve kompozit skoru  hesaplanır. 

BGDT-III, dört referans skordan oluşmaktadır: skala skorları, kompozit skorları, 

persantil oranları ve büyüme skorları.  

Skala skorları, ham puan skorlarından elde edilmekle birlikte, 1-19 aralığında olabilir.  

Kompozit skorları, skala skorlarından elde edilir.  Kompozit skorları, 40-160 

aralığında olabilir.  

Skala skoru  8 -12 arası normal          kompozit  skoru  85-115 arası normal  
                      <3  puan  geri                                               <85 puan  geri  
                       >12puan ileri                                               >115 puan  ileri  
olarak hesaplanır. 
 

Persantil oranları, Bayley-III skalaları içinde mevcuttur. Persantil oranları, 

standardizasyon örneklemi ile çocuğun performansı arasındaki ilişkiyi belirtir. Persantil 

oranları, 1-99 aralığında olup 50 orta derecede bir değeri gösterir. 

Büyüme skorları, yapılan her alt testin total ham puanlarına göre hesaplanır. Büyüme 

skorları, 200-800 aralığında olabilir (11,12).  
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

Çalışma İstanbul Üniversitesi, Çocuk Sağlığı Enstitüsü Çocuk Nörolojisi Bilim 

Dalı’na bağlı olarak Ekim 2010-Mayıs 2011 tarihleri arasında gerçekleştirildi. 

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıları 

Anabilim Dalı Çocuk Nörolojisi ve Yenidoğan Polikliniğinde takip edilen 34
0/7

- 36
6/7 

gestasyon haftasında doğan 12-24 ay aralığında 32 çocuk çalışmaya alındı. Çalışma 

kesitsel olarak yapıldı. Çoğul gebelikler de çalışmaya dahil edildi. 32 vakanın 5’i ikiz 

idi. 

Toplam 32 olgunun 14’ü (%43,8) kız, 18’i (%56,3) erkek idi. Kronolojik yaşları 

13,3-20,9 ay arasında değişiyordu, ortalama 15,9±1,7 ay idi, düzeltilmiş yaşları ise 12-

19,6 ay arasında, ortalaması 14,6±1,7 ay idi. 

Gerekli tüm bilgiler epikrizlerinden alınarak hazırlanan kayıt formuna 

kaydedildi (Ek.1). 

50 çocuğun ailesi telefonla aranarak yapılacak değerlendirmenin amacı anlatıldı 

ve katılmak isteyenler İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim 

Dalı Çocuk Nörolojisi Uygulama Polikliniği’ne çağırıldı. Uygulanacak BGDT-III aileye 

anlatıldı ve onayları alındı. İstanbul ili dışından hiçbir olgu çağırılmadı. 

Olguların düzeltilmiş yaşlarına göre değerlendirme yapıldı. Majör konjenital 

anomalili çocuklar fonksiyonel sonuçları önemli derecede etkileyeceğinden çalışmaya 

alınmadı. 

Çocuklara BGDT-III (Ek.2) 1-2 yaş (yıl) aralığında uygulandı. BGDT-III beş 

skaladan oluşmaktadır; bilişsel, motor, dil, sosyal-duygusal, uyumsal davranış skalası. 

Bilişsel skala 91, motor skala 138, dil skalası 97, sosyal-duygusal skala 35, uyumsal 

davranış skalası 241 madde içerir.  

 BGDT-III klinik uygulama koşulları şunlardır: 

1. Teste çocuğun rahat edeceği herhangi bir maddeden başlanabilir.  

2. Çocukların ilgi ve dikkat süreleri kısa olduğundan test mümkün olan en kısa 

sürede tamamlanmalıdır. Oniki aydan küçük çocuklar için yaklaşık 30 

dakika ,daha büyük çocuklar için yaklaşık 70 dakika uygundur. Çocuk çok 



 21

sıkılır ve dikkati dağılırsa biraz ara verilebilir. Uygulayıcı teste aşina, çocuk 

ileri seviyede ve uyumlu ise testin hızını etkiler. 

3. Oda çevre faktörlerinden arıtılmış , sessiz, iyi ışıklandırılmış ve 

havalandırılmış olmalıdır. 

4. Odada dikkat dağıtacak kişi ve eşya olmamalıdır. 

5. Oda çocuğun yürümesine , koşmasına engel olmayacak  şekilde geniş 

olmalıdır. 

6. Sadece test edilen madde materyali gösterilerek çocuğun dikkatini dağıtacak 

farklı oyuncaklar gösterilmemelidir. 

7. Çocuğun kronolojik yaşı ay olarak hesaplanmalı ve ona uygun maddeler 

sorgulanmalıdır. 

         Test için gerekli materyaller: 

• Sessiz kronometre, 

• Makas (küçük çocuklar için), 

• Birkaç sayfa çizgisiz büyük kağıt, 

• Kesme faaliyetleri için küçük kartlar, 

• 5 küçük bozuk para, 

• Yiyecek taneleri, 

• Mendil,  

• Standart basamaklardır. 

      Çalışmamızda test uygulama süresini kısa tutmak amacıyla yalnızca bilişsel ve 

motor skala kullanıldı. 

            BGDT-III’ün ortalama uygulama süresi 35-40 dakika idi. 

             Motor ve bilişsel skalada çocuğun performansına göre skorlama yapıldı. 

Çocuğun yaşıyla uyumlu başlangıç noktasından başlayarak ilk üç adımın her birinden 1 

puan alması gerekti. Herhangi birinden 0 puan alması durumunda bir önceki seviye 

başlangıç noktasına gidildi.  Çocuğun doğru şekilde uygulamış olduğu her madde için 1 

puan verildi. Arka arkaya 5 adımda 0 puan alması durumunda test sonlandırıldı. Tüm 

alanlardaki testlemeler sonucunda skorlama yapıldı. Skorlama sonucunda skala ve 

kompozit skoru hesaplandı. İndeks skorlara göre BGDT-III kitabında belirtilen kurallara 

uygun olarak yorum yapıldı. 
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İndeks skorlara göre sonuçlar; 

115 ve üzeri ileri performans, 

85-114 arası normal performans, 

70-84 arası hafif gelişimsel gecikme, 

69 ve aşağısı ileri gelişimsel gecikme olarak yorumlandı.  

 Çalışmamızdaki olguların özellikleri tanımlayıcı istatistiksel yöntemler 

kullanılarak sunuldu.  

 Kruskal-Wallis testi, doğum ağırlığı grupları ile cinsiyetler arasındaki ilişkiyi;  

 Mann Whitney U testi, BGDT-III skorları ile cinsiyetler, yenidoğan 

dönemindeki tanılar ve anne tanıları arasındaki ilişkiyi;  

 KiKare testi, yenidoğan dönemindeki tanılar ile cinsiyetler ve doğum şekli 

arasındaki ilişkiyi;  

 Spearman Korelasyon Analizi, doğum ağırlığı, Apgar 5. dk. skoru, hastanede 

kalma süresi, anne yaşı ve gestasyon haftasının BGDT-III skorları üzerine etkisini 

analiz etmek için kullanıldı.  

 Çalışma genelinde istatistiksel anlamlılık sınırı %5 olarak (p<0,05) belirlendi. 

Çalışmada gerçekleştirilen istatistiksel analizler için SPSS 15.0 yazılımı kullanıldı. 

 

 Bu çalışma, 20.08.2010 tarihinde İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar 

Etik Kurulu’nun  04 sayılı kararı ile onaylandı.  
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4. BULGULAR 

 Olgular, 18 erkek (%56,2), 14 kız (%43,8) olmak üzere toplam 32 çocuktan 

oluşuyordu. 7’si (%21,9) normal spontan doğum (NSD) ile 25’i (78,1) sezaryen ile 

doğmuştu (Tablo 4.1). Olguların 2’si (%6,3) makat prezentasyonu ile gelmişti. 

Doğumların 5’i (%15,6) ikiz gebelik idi. 

 

Tablo 4.1- Olguların cinsiyet ve doğum şekli 

 N % 

Cinsiyet 
Erkek 18 56,2 

Kız 14 43,8 

Doğum Şekli 
NSD 7 21,9 

Sezaryen 25 78,1 

 

 

 Olguların ortalama doğum ağırlıkları 2136±657 g, gestasyon haftaları 35,1±0,8 

hafta, Apgar 5. dk.  skorları 9±1, hastanede kalma süreleri 8±6,4 gün, anne yaşları ise 

30±4,7 yıl  idi (Tablo 4.2). 

 

              Tablo 4.2- Olguların Özellikleri 

 Ortalama SS Min. Maks. 

Doğum ağırlığı (g) 2136 657 1190 3840 

Gestasyon  Haftası 

(hafta) 
35,1 0,8 34 36,7 

APGAR Skoru 9 1 8 10 

Hastanede  Kalma 

Süresi (gün) 
8 6,4 1 25 

Anne Yaşı (yıl) 30 4,7 22 40 

 

 

 

 

 

    



 24

 Olgular doğum ağırlıklarına göre Tablo 4.3’te gösterilmiştir. Olgular doğum 

ağırlıklarına göre ayrıldığında, >2500 g doğum ağırlığı olan 4 kız (%28,6), 6 erkek 

(%33,3) olgu bulunuyordu. 1501-2500 g doğum ağırlığı olan 7 kız (%50), 9 erkek 

(%50) olgu; <1500 g doğum ağırlığı olan 3 kız (%21,43), 3 erkek (%16,7) olgu vardı 

(Tablo 4.3).  

 Değerlendirmelere göre; 4 erkek (%22,2) 4 kız (%28,6) olguda SGA, 13 erkek 

(%72,2) 9 kız (%64,3) olguda AGA, 1 erkek (%5,6) 1 kız (%7,1) olguda LGA 

görülüyordu.  

 Olguların cinsiyetlerine göre doğum ağırlıklarının dağılımları açısından 

aralarında anlamlı farklılık yoktu  (p=0,93 Kruskal Wallis testi). 

Tablo 4.3- Cinsiyetlere göre doğum ağırlıkları dağılımı 

 >2500 g 

n(%) 

1500-2500 g 

n(%) 

<1500 g 

n(%) 
Toplam 

(n) 

 
p 

Erkek 6(33,3) 9(50)  3(16,7) 18 
0,93 

Kız 4(28,6) 7(50)       3(21,43) 14 

Toplam (n) 10 16 6 32  

 

 

 Olguların yenidoğan dönemine ait tanıları Tablo 4.4’te gösterilmiştir. 

Tablo 4.4- Olguların yenidoğan dönemindeki tanıları  

 Var Yok 

n % n % 

Hiperbilirubinemi 16 50 16 50 

SGA 8 25 24 75 

AGA 22 68,8 10 31,2 

LGA 2 6,3 30 93,7 

RDS 5 16 27 84 

YGT 2 6,3 30 93,8 

MAS 1 3,1 31 96,9 

 Asfiksi 1 3,1 31 96,9 

NEK 1 3,1 31 96,9 

Sepsis 1 3,1 31 96,9 

Diğer 7 21,9 25 78,1 
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 Yenidoğan döneminde hiperbilirubinemi 16 (%50), SGA 8 (%25), AGA 22 

(%68,8), LGA 2 (%6,3), RDS 5 (%15,6), YGT 2 (%6,3), MAS 1 (%3,1), asfiksi 1 

(%3,1), NEK 1 (%3,1), sepsis 1 (%3,1), diğer tanılar (konjenital kalp hastalığı, 

pnömoni, konvülziyon, fallot tetratolojisi, pnömotoraks, hipokalsemi, 

psödohipoparatiroidi) 7 (%21,9) olguda görülüyordu. Olguların yenidoğan döneminde 

birden fazla tanısı vardı.  

     

 Olguların yenidoğan dönemindeki tanılarının cinsiyete göre dağılımları Tablo 

4.5’te gösterildiği gibidir. 

 

Tablo 4.5- Olguların yenidoğan dönemindeki tanılarının cinsiyete göre dağılımı 

  
Erkek Kız p 

n % n % 
Hiperbilirubinemi 10 55,6 6 42,9 0,476 
SGA 4 22,2 4 28,6 0,703 
AGA 13 72,2 9 64,3 0,712 
LGA 1 5,6 1 7,1 1,000 
RDS 2 11,1 3 21,4 0,631 
YGT 1 5,6 1 7,1 1,000 
MAS 1 5,6 - - 1,000 
Asfiksi 1 5,6 - - 1,000 
NEK - - 1 7,1 0,437 
Sepsis - - 1 7,1 0,437 

 

Bu tanıların cinsiyete göre ilişkisine bakıldığında, hiçbirinde anlamlı bir sonuç 

bulunmamıştır (p>0,05 KiKare testi).  

 

 Olguların yenidoğan dönemindeki tanılarının doğum şekli ile ilişkisi Tablo 

4.6’da gösterildiği gibidir. 

 

 

 



 26

     Tablo 4.6- Yenidoğan dönemindeki tanıların doğum şekli ile ilişkisi 

  
NSD Sezaryen 

p n % n % 
Hiperbilirubinemi 3 42,9 13 52 1,000 
SGA 1 14,3 7 28 0,646 
AGA 5 71,4 17 68 1,000 
LGA 1 14,3 1 4 0,395 
RDS 2 28,6 3 12 0,296 
YGT 1 14,3 1 4 0,395 
MAS 1 14,3 - - 0,219 
Asfiksi - - 1 4 1,000 
NEK - - 1 4 1,000 
Sepsis - - 1 4 1,000 

 

 Bu tanıların olguların doğum şekli ile ilişkisine bakıldığında, hiçbirinde anlamlı 

bir sonuç bulunmamıştır (p>0,05 KiKare testi).  

     

Anneye ait tanılar  Tablo 4.7’de gösterilmiştir. Bir annede birden fazla tanı 

bulunuyordu. 

Tablo 4.7- Anneye ait tanılar 

Anne tanıları 
Var Yok 

n % n % 

Tip 2 DM 1 3,1 31 96,9 

Polihidramnios 1 3,1 31 96,9 

Morbid Obesite 2 6,3 30 93,8 

Erken Membran Rüptürü 3 9,4 29 90,6 

Miyoma Uteri 1 3,1 31 96,9 

Gestasyonel DM 4 12,5 28 87,5 

Oligohidramnios 1 3,1 31 96,9 

Preeklampsi 7 21,9 25 78,1 

Atrial Fibrilasyon 1 3,1 31 96,9 

Kronik Hipertansiyon 1 3,1 31 96,9 

Hipotiroidi 1 3,1 31 96,9 

HELLP Sendromu 1 3,1 31 96,9 

Eisenmenger Sendromu 1 3,1 31 96,9 

Gestasyonel 

Trombositopeni 

1 3,1 31 96,9 
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 Tip 2 DM ve morbid obezite bir annede görülüyordu ve bu annenin çocuğu LGA 

idi. Preeklampsi ve Hellp sendromu teşhis edilen birer annenin çocuğunda SGA 

görülüyordu.   

 

             Olguların değerlendirme sırasındaki kronolojik ve düzeltilmiş yaşları Tablo 

4.8’de gösterildiği gibidir. 

 

Tablo 4.8- Olguların kronololojik ve düzeltilmiş yaşları 

 Ortalama SS Min. Maks. 

Kronolojik Yaşı (ay) 15,9 1,7 13,3 20,9 

Düzeltilmiş Yaşı (ay) 14,6 1,6 12 19,6 
 

 Olguların kronolojik yaşları ortalama 15,9±1,7 ay, düzeltilmiş yaşları ise 

ortalama 14,6±1,6 ay idi. 

 

 Olguların BGDT-III bilişsel ve motor gelişim değerlendirmeleri Tablo 4.9’da 

özetlenmiştir. 

Tablo 4.9- Olguların BGDT-III sonuçları ( n= 32) 

 

 

 
Min. – Maks. 

 
Ortalama 

 
SS 

 

  BGDT-III  Bilişsel 

Kompozit skor 

 
75-115 

 
     97,2 

 
8 

   

  BGDT-III  Motor 

   Kompozit skor 

 
61-94 

 
92,5 

 
8,5 

 Olguların BGDT-III bilişsel kompozit skoru 75-115 puan aralığında olup 

ortalama 97,2±8, BGDT-III motor kompozit skoru 61-94 puan aralığında olup, ortalama  

92,5±8,5 puandı.  
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 Olguların yenidoğan dönemindeki tanılarının BGDT-III bilişsel ve motor skorlar 

ile ilişkisi Tablo 4.10’da gösterildiği gibidir. 

    

Tablo 4.10- Yenidoğan dönemindeki tanılar ile BGDT-III skorlarının ilişkisi            

Yenidoğan dönemindeki 
tanılar  

(BGDT-III skorları) 

Motor 
Kompozit 

Bilişsel 
Kompozit 

p p 

Hiperbilirubinemi (n=16) 1,000 0,539 

SGA                       (n=8) 0,334 0,293 

AGA                      (n=22) 0,906 0,059 

LGA                       (n=2) 0,250 0,688 

RDS                       (n=5) 0,056 0,051 

YGT                       (n=2) 0,790 0,488 

MAS                       (n=1) 0,375 0,188 

Asfiksi                    (n=1) 0,188 0,688 

NEK                       (n=1) 0,125 0,188 

Sepsis                     (n=1) 0,063 0,063 

Diğer                      (n=7) 0,078 0,081 
  

 Yenidoğan döneminde mevcut tanıları alan ve almayan grupların bilişsel ve 

motor kompozit skorları arasındaki ilişkiye bakılmış ve istatistiksel olarak anlamlı bir 

sonuç bulunamamıştır (p>0,05 MWU).  

 

 Olguların anne tanıları ile BGDT-III bilişsel ve motor skorları arasındaki ilişki 

Tablo 4.11’de gösterilmiştir. 

  

 Mevcut anne tanılarını alan ve almayan grupların bilişsel ve motor kompozit 

skorları incelenmiş ve aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır 

(p>0,05 MWU). 
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Tablo 4.11- Anne tanıları ile BGDT-III skorlarının ilişkisi 

Anne tanıları  

(BGDT-III skorları) 

Motor 
Kompozit 

Bilişsel 
Kompozit 

p p 

Tip 2 DM                                (n=1) 0,250 0,688 

Polihidramnios                        (n=1) 0,250 0,688 

Morbid Obesite                       (n=2) 0,629 0,488 

Erken Membran Rüptürü        (n=3) 0,497 0,317 

Miyoma Uteri                         (n=1) 0,625 0,688 

Gestasyonel DM                     (n=4) 0,332 0,120 

Oligohidramnios                     (n=1) 0,051 0,057 

Preeklampsi                            (n=7) 0,688 0,242 

Atrial Fibrilasyon                   (n=1) 1,000 0,625 

Kronik Hipertansiyon             (n=1) 0,688 0,625 

Hipotiroidi                              (n=1) 1,000 0,313 

HELLP Sendromu                  (n=1) 0,375 0,188 
Eisenmenger Sendromu          (n=1) 0,250 0,688 
Gestasyonel Trombositopeni (n=1) 0,250 0,688 
 

 Olguların BGDT-III değerlendirmesinden aldıkları bilişsel ve motor kompozit 

skorlar gelişim durumu açısından gruplandığında olguların dağılımı Tablo 4.12’de 

gösterilmiştir. 

Tablo 4.12- Olguların BGDT-III gelişimsel sonuçları (n=32) 

 n % 

BGDT-III Bilişsel 

İleri performans 1 3,1 

Normal  30 93,8 

Hafif gelişimsel 

gecikme 
1 3,1 

İleri gelişimsel 

gecikme 
- - 

BGDT-III Motor 

İleri performans - - 

Normal  29 90,6 

Hafif gelişimsel 

gecikme 
2 6,3 

İleri gelişimsel 

gecikme 
1 3,1 

 BGDT-III bilişsel puanlara göre, ileri performans gösteren 1 (%3,1), normal 

performans gösteren 30 (%93,8), hafif gelişimsel gecikme olan 1 (%3,1) olgu vardı. 
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BGDT-III motor puanlara göre ise, normal performans gösteren 29 (%90,6), hafif 

gelişimsel gecikme olan 2 (%6,3), ileri gelişimsel gecikme olan 1 (%3,1) olgu vardı. 

 Olguların cinsiyete göre BGDT-III gelişimsel sonuçları Tablo 4.13’te 

verilmiştir. 

Tablo 4.13- Cinsiyete göre BGDT-III gelişimsel sonuçları 

 
  

Erkek Kız 

n % n % 

BGDT-III Bilişsel 

İleri performans 1 5,56 - - 
Normal  17 94,4 13 92,86 

Hafif gelişimsel 
gecikme 

- - 1 7,14 

İleri gelişimsel 
gecikme 

- - - - 

BGDT-III Motor 

İleri performans - - - - 
Normal  17 94,4 12 85,71 

Hafif gelişimsel 
gecikme 

1 5,56 1 7,14 

İleri gelişimsel 
gecikme 

- - 1 7,14 

 

BGDT-III bilişsel puanlarını olguların cinsiyetlerine göre değerlendirdiğimizde, 

ileri performans gösteren 1 erkek (%5,56) olgu vardı. Normal performans gösteren 13 

kız (%92,86) olgu, 17 erkek (%94,4) olgu vardı. Hafif gelişimsel gecikme olan 1 kız 

(%7,14) olgu saptanmıştı. BGDT-III motor puanlarına göre ise, normal performans 

gösteren 12 kız (%85,71), 17 erkek (%94,4) olgu vardı. Hafif gelişimsel gecikme olan 1 

kız (%7,14), 1 erkek (%5,56) olgu vardı. İleri gelişimsel gecikme olan 1 kız (%7,14) 

olgu saptanmıştı. 

 

 BGDT-III bilişsel ve motor kompozit skorların cinsiyetler arasındaki dağılımı 

Tablo 4.14’te gösterilmiştir. 

 

Tablo 4.14- BGDT-III sonuçlarının cinsiyetler arasındaki dağılımı 

  Cinsiyet Ort. SS Min. Maks. P 

BGDT-III Bilişsel (kompozit 
skor) 

Erkek 98,61 6,6 85 115 
0,398 

Kız 95,36 9,5 75 110 

BGDT-III Motor   (kompozit 
skor) 

Erkek 92,5 5,37 82 103 
0,206 

Kız 92,5 11,63 61 103 
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 BGDT-III değerlerinin cinsiyetler arasında karşılaştırılması sonucunda 

istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar izlenmemiştir (p>0,05 MWU).  

 

 Olguların doğum şekline göre BGDT-III gelişimsel sonuçları Tablo 4.15’te 

izlenmektedir. 

Tablo 4.15- Doğum şekline göre BGDT-III gelişimsel sonuçları 

 
  

NSD Sezaryen 

n % n % 

BGDT-III Bilişsel 

İleri performans - - 1 4 
Normal  7 100 23 92 

Hafif gelişimsel 
gecikme - - 1 4 

İleri gelişimsel 
gecikme - - - - 

BGDT-III Motor 

İleri performans - - - - 
Normal  7 100 22 88 

Hafif gelişimsel 
gecikme - - 2 8 

İleri gelişimsel 
gecikme - - 1 4 

 

 Doğum şekline göre BGDT-III bilişsel puanları değerlendirildiğinde, ileri 

performans gösteren sezaryen ile doğan 1 (%4) olgu bulunuyorken NSD ile doğan olgu 

yoktu. Normal performans gösteren NSD ile doğan 7 (%100), sezaryen ile doğan 23 

(%92) olgu vardı. Hafif gelişimsel gecikme olan sezaryen ile doğan 1 (%4) olgu varken, 

NSD ile doğan olgu yoktu. BGDT-III motor puanlara göre ise, normal performans 

gösteren        NSD ile doğan 7 (%100), sezaryen ile doğan 22 (%88) olgu vardı. Hafif 

gelişimsel gecikme olan sezaryen ile doğan 2 (%8) bulunuyorken, NSD ile doğan olgu 

yoktu. İleri gelişimsel gecikme olan sezaryen ile doğan 1 (%4) olgu varken, NSD ile 

doğan olgu yoktu. 

 

 Doğum sonrası komplikasyon yaşayan olguların hangi bilişsel skalada yer aldığı 

olgu sayısı (n) olarak Tablo 4.16’da gösterilmiştir. 
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Tablo 4.16- Yenidoğan dönemi tanıları ile BGDT-III bilişsel sonuçlarının ilişkisi   

 

BGDT-III Bilişsel 

İleri 
performans 

Normal 
performans 

Hafif 
gelişimsel 
gecikme 

İleri 
gelişimsel 
gecikme 

Hiperbilirubinemi 1 15 - - 
SGA - 7 1 - 
AGA 1 21 - - 
LGA - 2 - - 
RDS - 4 1 - 

YGT - 2 - - 

MAS - 1 - - 

Asfiksi - 1 - - 

NEK - 1 - - 

Sepsis - - 1 - 

BGDT-III bilişsel skorlara göre ileri performans gösteren 1 olgu 

hiperbilirubinemi tanısı almış olup AGA, hafif gelişimsel gecikme gösteren 1 olgu RDS 

ve sepsis tanısı almış bir SGA idi.  

Olguların yenidoğan dönemindeki tanıları ile BGDT-III motor gelişimsel 

sonuçlarının ilişkisi Tablo 4.17’de gösterilmiştir. 

Tablo 4.17- Yenidoğan dönemi tanıları ile BGDT-III motor sonuçlarının ilişkisi 

 

BGDT-III Motor 

İleri 
performans 

Normal 
performans 

Hafif 
gelişimsel 
gecikme 

İleri 
gelişimsel 
gecikme 

Hiperbilirubinemi - 15 1 - 
SGA - 7 - 1 
AGA - 20 2 - 
LGA - 2 - - 
RDS - 3 1 1 

YGT - 2 - - 

MAS - 1 - - 

Asfiksi - - 1 - 

NEK - - 1 - 

Sepsis - - - 1 
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 BGDT-III motor skorlara göre, hafif gelişimsel gecikme gösteren 2 olgudan biri, 

hiperbilirubinemi, RDS ve NEK tanısı, diğeri asfiksi tanısı almıştı. Bu iki olgu da AGA 

iken,  ileri gelişimsel gecikme gösteren 1 olgu RDS ve sepsis tanısı almış bir SGA idi. 

 

Yapılan analizlerde doğum ağırlığı, Apgar 5. dk. skoru, hastanede kalma süresi, 

anne yaşı ve gestasyon haftasının BGDT-III skorları üzerine anlamlı etkilerinin 

olmadığı bulundu (p>0,05) (Spearman korelasyon analizi). 

 

Anne yaşı ile bilişsel kompozit skorlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

korelasyon izlenmedi (p=0,762, r=-0,056); ancak anne yaşı arttıkça bilişsel kompozit 

skorlar azalma eğilimindeydi (Şekil 4.1). 

 

Şekil 4.1- Anne yaşı ile bilişsel skorların grafiği. 

    

Anne yaşı ile motor kompozit skorlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

korelasyon izlenmedi (p=0,209, r=0,228); ancak anne yaşı arttıkça motor kompozit 

skorlar artma eğilimindeydi (Şekil 4.2). 
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Şekil 4.2- Anne yaşı ile motor skorların grafiği. 

    

Doğum ağırlığı ile bilişsel kompozit skorların arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir korelasyon izlenmedi (p=0,108, r=0,290); ancak doğum ağırlığı arttıkça 

bilişsel kompozit skorlar artma eğilimindeydi (Şekil 4.3). 

 

Şekil 4.3- Doğum ağırlığı ile bilişsel skorların grafiği. 
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Doğum ağırlığı ile motor kompozit skorların arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir korelasyon izlenmedi (p=0,122, r=0,279); ancak doğum ağırlığı arttıkça motor 

kompozit skorlar artma eğilimindeydi (Şekil 4.4). 

 

Şekil 4.4- Doğum ağırlığı ile motor skorların grafiği. 

 Hastanede kalma süresi ile bilişsel kompozit skorların (p=0,126, r=-0,276) ve 

motor kompozit skorların arasında (p=0,690, r=-0,073) istatistiksel olarak anlamlı bir 

korelasyon izlenmedi; ancak hastanede kalma süresi arttıkça bilişsel ve motor kompozit 

skorlar azalma eğilimindeydi (Şekil 4.5; Şekil 4.6). 

 

Şekil 4.5- Hastanede kalma süresi ile bilişsel skorların grafiği. 
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Şekil 4.6- Hastanede kalma süresi ile motor skorların grafiği. 

 Gestasyon haftası ile bilişsel kompozit skorların (p=0,637, r=0,087) ve motor 

kompozit skorların arasında (p=0,404, r=0,153) istatistiksel olarak anlamlı bir 

korelasyon izlenmedi; ancak gestasyon haftası arttıkça bilişsel ve motor kompozit 

skorlar artma eğilimindeydi (Şekil 4.7; Şekil 4.8). 

 

Şekil 4.7- Gestasyon haftası ile bilişsel skorların grafiği. 
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Şekil 4.8- Gestasyon haftası ile motor skorların grafiği. 
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5. TARTIŞMA 

             

 Geç preterm doğumların artmasıyla ilişkili faktörler, kadınların giderek artan 

sayıda geç yaşta çocuk sahibi olma seçimi (68), neonatoloji alanındaki teknolojik 

gelişmeler, ikiz ve üçüz doğum oranının artması olarak gösterilebilir (69,70). 

 Martin ve ark. (71) 2005 yılında ABD’de gerçekleşen 4,1 milyon doğum içinde 

geç preterm (34-37 hafta) doğum oranının %9 olduğunu bildirmişlerdir. Davidoff ve 

ark. (72); ABD’de 1992’de %6,9 olan tekil doğumlardaki geç preterm oranının, 2002 

yılında %7,4’e yükseldiğini bulmuşlardır. Araştırmacılar 34-39. hafta arasındaki 

doğumların artarken 40 hafta üzerindeki doğumların da buna paralel olarak azaldığını 

göstermişlerdir. 

Geç preterm bebekler, tüm preterm bebekler arasında oldukça fazla bir oranda 

olmakla birlikte, gelişimsel nörolojik problemler açısından gestasyon haftası daha düşük 

bebeklerle kıyaslandıklarında daha az risk gösterirler. Fakat uzun dönem takipleriyle 

ilgili çok az bilgi mevcuttur (73-76). Morse ve ark. (73) sağlıklı geç preterm ve term 

çocukları değerlendirmişler ve geç preterm grubun yaşamın ilk 5 yılında termlere göre 

gelişimsel gecikme ve okul öncesi dönem problemleri ile ilgili daha yüksek bir risk 

taşıdığını göstermişlerdir. Talge ve ark. (77), geç preterm ve term çocukları 6 yaşında 

değerlendirmiş ve geç preterm çocuklarda davranış problemleri ve daha düşük IQ 

seviyesi olduğunu ancak daha uzun dönemde çalışmalar yapılması gerektiğini 

bildirmişlerdir. Gurka ve ark.nın (78) yaptıkları çalışmada 53’ü geç preterm olan 1298 

sağlıklı çocuk 4 yaşından 15 yaşına kadar takip edilmiş ve değerlendirmelerinde, geç 

preterm grupta bilişsel, davranış, sosyal-emosyonel gelişimin ve okul başarısının 

termlerle önemli derecede fark göstermediği bildirilmiştir. 

 

Bu bebekler termlerle karşılaştırıldığında; RDS, vücut ısısı dengesizliği, 

beslenme problemleri, hiperbilirubinemi, hipoglisemi, apne, kernikterus gibi problemler 

termlerden daha sık görülür (10).  

Lewis ve ark.nın (79) incelediği 416 tekil geç preterm bebekte 34. haftada RDS 

sıklığı %14,9 iken 36. haftada %0 olarak bulunmuştur. Arnon ve ark.nın (80) 207 geç 

pretermde yaptığı çalışmada da benzer şekilde 34. haftada %15, 36. haftada %3,2 
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oranında RDS izlenmiştir. Yine Clark’ın (81) çalışmasında tüm grupta en sık solunum 

problemi nedeni RDS bulunmuştur.  

Bizim çalışmamızda da geç preterm olgularda benzer şekilde %15,6 ile en çok 

karşılaşılan solunum problemi ile ilgili tanı RDS idi. 

             

Wang ve ark.nın (8) çalışmasında geç pretermlerde termlere oranla 1,95 kat daha 

sık hiperbilirubinemi gelişmiştir. Bizim çalışmamızda term grupla bir kıyaslama 

yapılmamış olup, tüm olguların %50’si gibi büyük bir oranda hiperbilirubinemi geliştiği 

görüldü ve  çalışma grubumuzda en yüksek oranda görülen tanı idi. 

              

Nekrotizan enterokolit sıklığı gebelik yaşı ve doğum ağırlığıyla ters orantılıdır 

(82,83). Literatürde bu konuda yeterli çalışma olmamakla birlikte McIntire ve Leveno 

(84) 34 haftalık bebeklerde %0,09, 35 haftalık bebeklerde %0,02 ve term bebeklerde 

%0,001 sıklıkta NEK izlemişlerdir. Bizim çalışmamızda NEK sıklığı tüm geç preterm 

grupta %3,1 ile yalnızca bir olguda görülüyordu. 

 

Literatürde geç pretermlerde sepsis sıklığıyla ilgili ayrıntılı bir çalışmaya 

rastlanmadı. Wang ve ark. (8); geç prematüre bebeklerde sepsis değerlendirmesini, 

%36,7 ile term bebeklere göre 4 kat daha fazla bulmuşlardır. Sinha ve ark. (85) 1990-

1998 yılları arasında doğan 13 224 bebeği retrospektif olarak incelemişler ve gebelik 

haftasının 36’nın altında olmasının enfeksiyon riskini 3,7 kat artırdığı görülmüştür. 

Bizim çalışmamızda tüm geç preterm olgular arasında sepsis sıklığı yalnızca %3,1 ile bir 

olguda görülüyordu. Bunun nedeninin çalışmamızın tek merkezli olmasından 

kaynaklanabileceği düşüncesindeyiz. 

 

Arnon ve ark.nın (80) çalışmasında ortalama hastanede yatış süresi 34 haftalık 

bebeklerde 16±2,7; 35 haftalık bebeklerde 15±3,1 ve 36 haftalık bebeklerde 4±0,3 gün 

olarak bulunmuştur. McIntire ve Leveno’nun (84) inceledikleri 21 771 geç preterm 

bebekte ortalama hastanede yatış süresi 34 haftalık doğanlarda 6,6±6; 35 haftalık 

doğanlarda 5±5; 36 haftalık doğanlarda 4,3±5 ve termlerde 3,6±2 gün olarak 

belirlenmiştir.  

Bizim çalışmamızda tüm olguların hastanede kalma süresi ortalaması 8±6,4 idi ve 

literatürdeki bazı çalışmalara göre bu süre daha az bulundu. Olgularımızın gelişimsel 
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değerlendirmelerinden aldıkları yüksek skorların bu durumla ilişkisi olabileceğini 

düşünmekteyiz. 

              

             Levine ve ark. (23) ABD’de yaptıkları çalışmada; 7 yıl boyunca gerçekleşen 29 

669 doğumu retrospektif olarak değerlendirmişler ve sezaryen doğumun vajinal doğuma 

gore YGT riskini 2,8 kat ve tüm solunumsal morbidite riskini ise yine 2,8 kat artırdığını 

göstermişlerdir. Diğer bir çalışmada, yaklaşık 35 000 doğumu incelemişler, vajinal 

doğumla kıyaslandığında sezaryen doğumlarda 37. haftada 3,9 kat, 38. haftada 3 kat ve 

39. haftada ise 1,9 kat artmış solunumsal morbidite tespit etmişlerdir (86).  Maisels ve 

ark. (87) yaptıkları çalışmada, sezaryen doğum ile RDS arasında anlamlı bir ilişki 

bulmuşlardır. 

De Luca ve ark. (88) tarafından yapılan yaklasık 60 000 term ve geç preterm 

doğumun incelendiği çalışmada; solunumsal morbiditenin sezaryen doğumlarda %5,5, 

vajinal yolla doğumlarda ise %2,1 olduğu ve solunumsal morbidite açısından sezaryen 

doğumlarda 2,75 kat risk artışı olduğu ve solunumsal problemlerin gestasyon yaşı 

arttıkça azaldığı gösterilmiştir. Riskin ve ark.  (89) İsrail’de yaptıkları araştırmada; YGT 

gelişen 67 yenidoğanda (GH: ≥35 hafta) gestasyon yaşının düşük olması ve sezaryenle 

doğumun YGT gelişimini artırdığını bildirmişlerdir. Literatürde solunumsal morbidite 

olarak sezaryen doğumun bir risk faktörü olduğu görülmekte iken, bizim çalışmamızda 

gerek solunumsal gerekse diğer morbiditeler açısından sezaryen doğum ile vajinal 

doğum arasında istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç bulunamadı (p>0,05). 

            

Yine Riskin ve ark.nın (89) çalışmasında, YGT gelişen yenidoğanların (GH: ≥35 

hafta) 46’sının erkek olduğu, hastalar içinde erkek/kız oranının 2,2 olduğu, kontrol 

grubuna alınan 134 yenidoğanda cinsiyet farkı olmadığı gösterilmiştir. Escobar ve ark. 

(74) solunum sıkıntısı gelişiminde rol oynayan risk faktörleri olarak; erkek cinsiyet, 

sezaryenle doğum, antenatal problem, SGA olma ve gebelik haftasının düşüklüğünü 

göstermişlerdir.  İtalya’da yapılan bir çalışmada, neonatal ölümlerin %15,88’inin 

solunumsal problemlerden kaynaklandığı ve erkek bebeklerde kız bebeklere göre 2 kat 

daha fazla mortalite görüldüğü bildirilmiştir (90). Çalışmamızda solunum problemleri, 

SGA olma ve diğer tanılarla ilgili olarak cinsiyete göre karşılaştırma yaptığımızda 

istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç elde edilemedi (p>0,05).  
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Literatürde geç preterm grupta bilişsel problemlerin görüldüğüne dair çalışmalar 

mevcuttur (73). BGDT-III çocuklarda gelişimi değerlendirmede altın standart olarak 

kabul edilmektedir. Bayley-III, 1-42 ay aralığındaki bebek ve küçük çocukların 

gelişimsel fonksiyonlarını değerlendiren  bir ölçektir. Birincil amacı, gelişimleri 

gecikmiş çocukları belirlemek ve erken müdahale için bilgi sağlamaktır. Gelişimi; 

bilişsel, dil, motor, sosyal-duygusal, uyumsal davranış olmak üzere beş ana başlıkta 

değerlendirir. Bayley-III skalasına göre, 2 yaşın altındaki erken doğmuş bebeklere test 

uygulanırken, düzeltilmiş yaşlar esas alınmalıdır (11). 

             Romeo ve ark. (91); 12 ve 18 aylık geç preterm bebeklerle term bebekleri 

nörogelişimsel sonuçlar açısından BGDT-II ‘ye göre karşılaştırmışlar ve bilişsel 

gelişimi (MDI) term bebeklerle çok benzer olarak bulmuşlardır (geç preterm 

grup:100,3±8,7- term grup 99,8±8,7) (p>0,05). Aynı değerlendirmeyi, düzeltilmemiş 

yaşlar için yapmışlar ve geç pretermlere ait skorların 12. ve 18. aylarda da daha düşük 

çıktığını göstermişlerdir. 

             Bizim çalışmamızda, BGDT-III uygulama kuralları gereği olarak geç pretermler 

düzeltilmiş yaşları esas alınarak değerlendirildi ve tüm olguların bilişsel skorları 

ortalama 97,19±8,03, motor skorları ise ortalama 92,5±8,5 puan  olarak hesaplandı.  

            

Romeo ve ark. (91); geç pretermlerde MDI skorlarını 12. ay (p<0,05) ve 18 . 

aylarda da (p<0,001) kızlarda erkeklere göre daha yüksek olarak bildirmişler ve 

istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç bulmuşlardır. Yine birkaç çalışma, erkeklerin 

nörogelişimsel sonuçlar açısından daha riskli olduklarını göstermiştir (92,93). 

Literatürde cinsiyet faktörünü değerlendiren bazı çalışmalar erkek cinsiyetin zihinsel 

gelişim yönünden fark yaratmadığını ancak motor gelişim indeksi yönünden anlamlı 

fark yarattığını bildirmiştir (94,95).  

Bizim çalışmamızda ise bilişsel skorlar kızlarda ortalama 95,36±9,5, erkeklerde 

ortalama 98,61±6,6; motor skorlar kızlarda ortalama 92,5±11,63, erkeklerde ortalama 

92,5±5,37  olarak hesaplandı  ve istatistiksel olarak cinsiyetler arasında anlamlı bir fark 

bulunamadı (p>0,05). 

              

Hutton ve ark. (96); pretermlerde gestasyon yaşına göre düşük doğum ağırlığının 

çocukluk dönemi zeka gelişimi ile ilgili bir tahmin oluşturabildiğini, ancak gestasyonun 
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belirleyici olmadığını göstermiştir. Bazı çalışmalarda, doğum ağırlıkları ile bilişsel ve 

motor gelişimin anlamlı bir ilişki gösterdiği bildirilmiştir (97,98).  

Bizim çalışmamızda, doğum ağırlıkları ile BGDT-III bilişsel ve motor skorlar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamadı (p>0,05), ancak doğum ağırlığı 

arttıkça skorların arttığı yönünde bir sonuç elde edildi. Bu sonuç çalışmamızdaki 

olguların doğum ağırlığı arttığında, bilişsel ve motor gelişim sonuçlarının daha iyi 

olduğunu gösterdi.  

               

 Literatürde Apgar skorlamasında 5.dakika değerin 1.dakika değerine göre 

mortalite ve morbidite değerlendirmesinde daha anlamlı olduğu bildirilmiştir (99). Bir 

çalışmada, 5. dakika Apgar skoru<3 olmasının solunum problemleri insidansını 

arttırdığı bildirilmiştir (%47,1) (90). Bizim çalışmamızda geç preterm bebeklerin 

tümünün Apgar skoru ortalaması 9±1 olarak bulundu ve bunun sonucunda Apgar 

skorunun yenidoğan dönemde karşılaşılaşılan sorunlarla ilgili olumsuz bir sonuç 

yaratacağı düşünülmedi.  

Kalia ve ark.nın (100) yaptığı bir çalışmada, 5. dk. Apgar skoru, hastanede 

kalma süresi, RDS gibi faktörlerin geç preterm grupta ileri derecede preterm grupla 

benzer şekilde gelişimsel gecikmeye sebep olduğu anlamlı bir şekilde gösterilmiştir. 

Bizim çalışmamızda, hastanede kalma süresi ve 5. dk. Apgar skoru ile BGDT-III 

bilişsel ve motor skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamadı 

(p>0,05), ancak hastanede kalma süresi uzadıkça skorların azaldığı yönünde bir sonuç 

elde edildi. Olgularımızda hastanede kalma süresi kısaldıkça, bilişsel ve motor gelişimin 

daha iyi olduğu görüldü.  

              

             Bir çalışmada 34 yaşından büyük annelerin bebeklerinde solunum problemi 

açısından daha yüksek bir risk görülmüş ve bu bebeklerin ölüm oranı istatistiksel olarak 

anlamlı bir şekilde yüksek bulunmuştur (p<0,01) (90). 

             Hediger ve ark.nın (101) 2-47 aylık arası 4621 bebekte yaptığı çalışmada, anne 

yaşının büyük olması, düşük doğum ağırlığı (<2500g) ve düşük gestasyon haftasının 

bilişsel ve sosyal gelişimsel gecikme ile istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkisi olduğu 

bildirilmiş, gestasyon haftasının doğum ağırlığına göre gelişimsel gecikmede daha 

anlamlı bir sonuç yarattığı gösterilmiştir.  



 43

Çalışmamızda, anne yaşı ve gestasyon haftası ile BGDT-III skorlarını 

karşılaştırdığımızda, aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamadı 

(p>0,05), ancak anne yaşı arttıkça bilişsel skorların azaldığı ve motor skorların arttığı, 

gestasyon haftası arttıkça her iki alanda da skorların arttığı yönünde bir sonuç elde 

edildi. Çalışmamız, istatistiksel olarak anlamlı bulunmasa da gestasyon yaşının fazla 

olmasının çocukların bilişsel ve motor  gelişimini artırabileceğini, anne yaşının fazla 

olmasının bilişsel gelişimi olumsuz etkileyebileceğini gösterdi. 

             

Schlapbach ve ark. (102) , preeklampsi ve korioamniotit hikayesi olan annelerin 

çocuklarını  2 yaşında BGDT-II’ye göre değerlendirmişler ve skorlarını kontrol 

grubuyla karşılaştırdıklarında,  bilişsel skorlarının (MDI) daha düşük olduğunu, motor 

skorlarının  (PDI) ise farklılık göstermediğini belirtmişler ve istatistiksel olarak anlamlı 

bir sonuç bulmamışlardır. Bunun sonucunda bu maternal faktörlerin majör 

nörogelişimsel anomalilerle ilişkisinin büyük olmadığını ifade etmişlerdir.  Bir  çalışma, 

çeşitli maternal faktörlerin (örn: enfeksiyon, ağır metale maruz kalma, folik asit 

eksikliği vs.) direkt ya da indirekt olarak, çocukların sinir sistemlerini, nörogelişimsel 

fonksiyonlarını olumsuz yönde etkilediğini göstermiştir (103). Bir başka çalışmada, 

preeklampsili annelerin çocuklarını Bayley skalasına göre değerlendirmişler ve motor 

skorlarının (PDI) 18. ayda kontrol grubuna göre daha yüksek olduğunu belirtmişlerdir 

(102). Bizim çalışmamızda, anneye ait tanılar ile BGDT-III bilişsel ve motor skorları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamadı (p>0,05).  

             

Silveira ve ark. (104), çok düşük doğum ağırlıklı çocukları 12-18 ay arasında 

incelemişler ve preeklampsili annelerin çocuklarının yaşlarına göre doğum ağırlıklarını 

12 ve 18. aylarda da kontrol grubuyla karşılaştırmışlar ve kontrol grubunun doğum 

ağırlıklarının anlamlı derecede yüksek olduğunu göstermişlerdir. Bizim çalışmamızda, 

Tip 2 DM ve morbid obezite görülen bir annenin çocuğunun  LGA,  preeklampsi ve 

Hellp sendromu teşhis edilen birer annenin çocuğunun SGA olduğu görüldü.   

 

Sonuç olarak çalışmamız, anne yaşı, doğum ağırlığı, Apgar skoru 5. dk., 

hastanede kalma süresi ve gestasyon haftasının BGDT-III skorları üzerinde anlamlı bir 

etkisi olmadığını; ancak doğum ağırlığı ve gestasyon haftası arttıkça skorların arttığını, 
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hastanede kalma süresi uzadıkça skorların azaldığını, anne yaşı arttıkça bilişsel skorların 

azaldığını ve motor skorların arttığını gösterdi. 

Çalışmamızda, olguların yenidoğan dönemindeki tanıları ve anneye ait tanılar ile 

BGDT-III bilişsel ve motor skorlar arasındaki ilişkiyi değerlendirdiğimizde istatistiksel 

olarak anlamlı bir sonuç elde edilemedi. 

Cinsiyet farkının doğum ağırlıkları, yenidoğan dönemindeki tanılar, BGDT-III 

skorları  üzerinde  anlamlı etkisinin olmadığını saptadık. Yine yenidoğan dönemindeki 

tanıların olguların doğum şekilleriyle ilişkisini değerlendirdiğimizde sonuçlarımız 

anlamlı değildi. 

 

Geç preterm doğmuş çocukların büyük kısmında bilişsel ve motor 

performansların normal olduğunu saptadık. Ancak, literatürde birçok çalışma 12-24 ay 

arası geç pretermlerin termlere göre nörogelişimsel açıdan daha riskli bir grup olduğunu 

gösterdiğinden, çalışmamızın olgu sayısı azlığı ve tek merkezli  çalışma olması 

sebebiyle böyle sonuç gösterdiğini ve ileri dönemde bu çocukların nörogelişimsel 

olarak tekrar değerlendirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Bu çocukların çeşitli 

morbiditeler açısından düzenli takibe alınması, nörogelişimsel olarak yaşanacak 

sorunların önlenmesi açısından çok önemlidir. Geç pretermlerin nörogelişimsel 

prognozları ve  rol oynayan faktörleri belirlemek için daha fazla sayıda olgu içeren, 

uzun takipli çalışmaların planlanması ve BGDT-III’ün preterm  takibinde periyodik 

olarak yer almasının, hangi alanda gelişimsel sorunlar görüldüyse o alanla ilgili gerekli 

desteğin sağlanmasının gerektiğini önermekteyiz.  
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FORMLAR 

 

EK.1-KAYIT FORMU 

Gestasyonel yaş(postnatal yaş): 

Düzeltilmiş yaş: 

Doğum kilosu: 

Hastanede kalma süresi: 

5 dakikadaki APGAR skoru ortalama (minimum,maksimum): 

Cinsiyet:   

Doğum şekli (vajinal,sezaryan): 

Çoklu doğum (tek,ikiz,üçüz,IVF): 

Anne yaşı: 

Anne tanıları: 

Ek tanılar: 

    -Bronkopulmoner displazi 

    -Genetik bozukluk 

    -Hidrosefali 

    -Nekrotizan enterokolit 

    -Respiratuvar distres sendromu 

    -Konjenital kalp hastalığı 

    -Konvulziyon 

    -Periventriküler lökomalazi 

    -Prematüre retinopatisi 

    -İntraventriküler hemoraji Grade III 

Neonatal dönemde yaşananlar: 

    -Hipoglisemi 

    -Beslenme sorunları (aşırı tartı kaybı, hipernatremi) 

    -İnfeksiyon(kanıtlanmış sepsis) 

    -Hiperbilirubinemi (max. bilirubin düzeyi, tedavi alacak kadar) 

    -KD,FT 

    -Operasyon 

    -Apne(kafein)  
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EK.2- BAYLEY-III GELİŞİMSEL DEĞERLENDİRME TESTİ 
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