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ÖZET 

Açıkgöz, A. (2012). Mekanik ventilatör desteği alan yenidoğanda uygulanan açık ve 

kapalı sistem aspirasyon iĢleminin ağrı üzerine etkisi. Ġstanbul Üniversitesi Sağlık 

Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları HemĢireliği AD. Doktora Tezi. 

Ġstanbul.  

 

AraĢtırma yenidoğan yoğun bakım ünitesinde ventilatör desteği alan bebeklerde açık ve 

kapalı sistem aspirasyonun ağrıya etkisini karĢılaĢtırmak amacıyla deneysel olarak 

gerçekleĢtirildi. AraĢtırmanın evrenini, EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde (YYBÜ) yatan bebekler, örneklemini; 

Aralık 2010 - Aralık 2011 tarihinde ünitede yatmakta olan ve örneklem seçim 

kriterlerine uyan 42 bebek oluĢturdu. β=0,20 ve α=0,05 riskiyle, 42 örneklem 

büyüklüğünde yapılan Power analizi 0,82 olarak bulunmuĢtur. Rastgele örnekleme 

yöntemiyle bebeklerin 20‟si kapalı sistem aspirasyon grubuna, 22‟si açık sistem 

aspirasyon grubuna dahil edildi. Aspirasyon iĢlemleri kameraya kaydedildi. Veri 

toplama araçları olarak; giriĢim izlem formu (oksijen saturasyonu ve yaĢam bulgularını 

içeren) ile bebeğin tanıtıcı bilgilerini içeren veri toplama formu ve bebeklerin ağrı 

yanıtlarını değerlendirmek için “Yenidoğan Ağrı/Ajitasyon ve Sedasyon Skalası (N-

PASS)” kullanıldı. Bebeğe ait tanıtıcı bilgiler araĢtırmacı tarafından hasta dosyalarından 

toplandı. Video kayıtları biri araĢtırmacı, biride yenidoğan hemĢiresi olmak üzere iki 

kiĢi tarafından N-PASS kullanılarak değerlendirildi. Veriler bilgisayar ortamında, 

Yüzdelik, Ortalama, Standart sapma, Ki-kare testi, Student t testi, EĢleĢtirilmiĢ t testi, 

Wilcoxon Z testi, Mann-Whitney U testi ve Kruskal-wallis testi ile değerlendirildi. Elde 

edilen bulgulara göre; kapalı ve açık sistem aspirasyon grupları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark olmadığı saptandı. (p=0,194) Her iki grupta da iĢlem öncesi ile 

iĢlem sırası N-PASS ağrı puanları ise istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklıydı. 

(p<0,001) Sonuç olarak; bebeklerin aspirasyon iĢlemi sırasında ağrı yaĢadıkları ve açık 

aspirasyonda kapalıya oranla yaĢanılan ağrının istatistiksel olarak anlamlı olmamakla 

birlikte, bir miktar daha fazla olduğu saptandı.  

 

Anahtar Kelimeler:  Kapalı sistem aspirasyon, açık sistem aspirasyon, yenidoğanlar, 

ağrı, mekanik ventilasyon. 

 

Bu çalıĢma, Ġstanbul Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimi tarafından 

desteklenmiĢtir. Proje No: 6702  
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ABSTRACT 

Acikgoz, A. (2012). Effect of open and closed system of aspiration on pain in newborns 

given mechanical ventilation. Istanbul University, Institute of Health Sciences, 

Department of Pediatric Nursery, Postgraduate Thesis. Istanbul. 

 

The present study was experimentally conducted to compare the effects of open 

and closed system of aspiration on pain in newborns given mechanical ventilation. 

Study population comprised the babies hospitalized in the Newborn Intense Care Unit 

(NICU) at Eskisehir Osmangazi University Medicine Faculty Hospital and study sample 

comprised 42 eligible babies hospitalized in NICU from December 2010 to December 

2011. Power analysis for a sample size of 42 subjects revealed a power of 0.82, with 

beta=0.20 and alpha=0.05. With random sampling, 20 babies were included to the 

closed aspiration system group and 22 to the open aspiration system group. 

Experimental group treated with a closed system of aspiration and control group with an 

open system of aspiration. Aspiration process was recorded with a camera system. 

Intervention monitoring form that include oxygen saturation and vital findings, Data 

collection Form that includes the personal characteristics of the babies, and Newborn 

Pain/Agitation and Sedation Scale (N-PASS) that evaluate the pain response of the 

babies were used for data collection. Personal characteristics of the babies were 

acquired by an investigator from their medical records. Camera records were evaluated 

by two independent persons, the investigator and a newborn nurse, by using for the N-

PASS scores. Computerized data were analyzed with using percentile, mean, standard 

deviation, chi square test, Student‟s t test, matched t test, Wilcoxon Z test, Mann-

Whitney U test and Kruskall-Wallis test. Results of the present study show no 

statistically difference between the experimental and control groups (p=0.194). N-PASS 

pain scores were significantly different between pre-intervention period and during the 

intervention in both groups (p<0.001). In conclusion, we suggest that babies experience 

pain during the aspiration and although statistically indifferent, an open system of 

aspiration produces a somewhat higher pain compared the closed system of aspiration.  

 

Key Words: Closed aspiration system, open aspiration system, newborns, pain, 

mechanical ventilation. 
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1. GĠRĠġ VE AMAÇ 

Türk Dil Kurumu'na göre ağrı; vücudun herhangi bir yerinde duyulan sürekli ve 

Ģiddetli acıdır (www.tdksozluk.com). Ağrı ile ilgili günümüzde en geçerli kabul edilen 

tanım ise International Association for the Study of Pain (IASP) (Uluslararası Ağrı 

AraĢtırma TeĢkilatı) tarafından yapılmıĢtır. IASP (1994)'ye göre ağrı; var olan veya 

olası doku hasarına eĢlik eden veya bu hasar ile tanımlanabilen, hoĢa gitmeyen duyusal 

ve emosyonel bir deneyimdir. Ağrı davranıĢı ise, ağrı, distres ve ıstırabın davranıĢsal 

görünümüdür.  

Ağrı her yaĢta gerçek ve yalın bir olgu olarak karĢımıza çıkmaktadır (Aslan 1998). 

Ancak 1980'li yıllara kadar etik kaygılar, yenidoğanın ağrı hissetmeyeceği ve yaĢadığı 

ağrının yenidoğanı olumsuz etkilemeyeceği gibi yanlıĢ düĢünceler bu yaĢ grubunda ağrı 

ve etkilerinin incelenmesini engellemiĢtir (Derebent ve ark. 2006). Takip eden yıllarda 

yapılan çalıĢmalar ise yenidoğanların ağrıyı algıladıkları, hatırladıkları ve intrauterin 

yaĢamdan itibaren ağrıyı hissedebildiklerini göstermiĢtir (Derebent ve ark. 2006, Ovalı 

2008). Yenidoğan yaĢadığı ağrı sonucunda fizyolojik, metabolik ve psikolojik sorunlar 

yaĢamaktadır (Derebent ve ark. 2006).  

Ağrı tedavisi multidisipliner ekip yaklaĢımı gerektirir ve hemĢire bu ekibin 

vazgeçilmez bir üyesidir. HemĢireler ağrının nedenlerini, özelliklerini, ağrı kontrolüne 

etki eden faktörleri, prevalansını, değerlendirmesini ve ağrıyı azaltma yaklaĢımlarını 

bilmeli, ekibin aktif bir üyesi olarak çalıĢmalıdır (Bacaksız ve ark. 2008, Çöçelli ve ark. 

2008). HemĢireler genellikle bebeklerin ağrısını olduğundan daha az tahmin ederler 

(Ovalı 2008). Porter ve arkadaĢlarının (1997) yaptığı çalıĢmada hemĢire ve doktorların 

bebeklerde ağrı olduğuna inanmalarına karĢın, bu ağrının optimal düzeyin altında 

olduğunu düĢündükleri görülmüĢtür. Özer ve arkadaĢlarının (2006) yaptığı çalıĢmada, 

hemĢirelerin çoğunluğunun ağrı tanılaması ve yönetimi konusunda yeterli bilgiye sahip 

olmadığı, %47.4'ünün ağrı yoğunluğunu tanılamada hastanın davranıĢlarını 

gözlemlemediği ve %74.5'inin ise hastanın ağrısını ölçmek için ağrı tanılama skalası 

kullanmadığı saptanmıĢtır.  Efe ve arkadaĢlarının (2007) yaptıkları çalıĢma sonucunda 

ise hekim ve hemĢirelerin yenidoğanda ağrı konusunda bilgili oldukları sonucuna 

ulaĢılmıĢtır. Ancak uygulanan iĢlemler sırasında hemĢireler non-farmakolojik 

yöntemleri kullanırken, hekimlerin kullanmadığı belirlenmiĢtir.   
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Yenidoğanlar yapılan invazif iĢlemler sırasında (topuktan kan alma, damara girme, 

endotrakeal entübasyon ve aspirasyon… gibi) ağrı yaĢarlar (Efe ve ark. 2007). 

HemĢireler tarafından gerçekleĢtirilen iĢlemlerden biri olan aspirasyon da invazif bir 

yöntemdir ve mekanik ventilatöre bağlı hastaların bakımında sıkça kullanılır. 

Aspirasyonun amacı solunum sistemi sekresyonlarının negatif basınçla çalıĢan bir 

vakum aleti yardımıyla dıĢarı alınmasıdır. Günümüzde açık ve kapalı sistem 

aspirasyonu olmak üzere iki aspirasyon yöntemi bulunmaktadır (Özden 2007a). Tan ve 

arkadaĢlarının (2005) yaptığı çalıĢmada kapalı sistem aspirasyon uygulamasında oksijen 

saturasyonu oranı ve kalp atım hızı açık sistem aspirasyon uygulamasına göre önemli 

derecede daha stabil bulunmuĢtur. Literatürde bu iki aspirasyon yöntemi baĢta 

enfeksiyon geliĢimi olmak üzere birçok yönden daha karĢılaĢtırılmıĢ (Özden 2007a), 

ancak ağrıya etkileri üzerine yapılmıĢ bir çalıĢmaya ulaĢılamamıĢtır. Oysa kapalı sistem 

aspirasyonunda ayarlı kateter derinlik iĢaretlemelerinin mukozada travmayı azalttığı, 

spesifik olarak dizayn edilmiĢ delikli kukuletalı ucun, verimli vakum akıĢını sağladığı, 

travma ve invaginasyonu minimale indirdiği ve termoplastik maddeden yapılı kateter 

ucunun vücut ısısıyla birlikte yumuĢayarak ağrıyı azaltacağı belirtilmektedir 

(www.satismedikal.com.tr).  

Bu çalıĢmada amaç, hemĢirelik iĢlevleri arasında yeralan, mekanik ventilatöre bağlı 

yenidoğanlarda aspirasyon iĢlemi sırasında kullanılan açık sistem aspirasyon ve kapalı 

sistem aspirasyon yöntemlerinin oluĢan ağrı düzeyine etkilerinin karĢılaĢtırılmasıdır. 
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2. GENEL BĠLGĠLER 

2.1. Endotrakeal Entübasyon 

Endotrakeal entübasyon, endotrakeal tüpün laringoskop aracılığı ile burun veya 

ağızdan geçirilerek trakeaya konulmasıdır (Hasanoğlu 2000). ĠĢlem doğal üst hava yolu 

tıkanıklığı ya da anestezi, hastalık gibi nedenlerle yardımcı ventilasyonun gerekli 

olduğu durumlarda, hastaya yapay havayolu sağlamak amacıyla yapılır (Marshall ve 

ark. 2006). Yenidoğan resüsitasyonunda endotrakeal entübasyona karar verme büyük 

önem taĢır. Ġlk 2-3 dk içinde diğer resüsitasyon türlerine cevap vermeyen tüm 

bebeklerde endotrakeal entübasyon uygulanmalıdır (TaĢdelen ve ark. 1993).  

 

2.1.1. Endotrakeal entübasyon endikasyonları 

- Reanimasyon ve ressüsitasyon gerekliliğinde (Hasanoğlu 2000, Yurdakök 2005)  

- Hava yolunun korunması gerekiyorsa (Çıtak 2004, Görak ve ark. 2008) 

- Solunum yetersizliğine ve yorgunluğa yol açabilen aĢırı solunum çabası varsa (Baker 

2004, Görak ve ark. 2008) 

- Kritik üst solunum yolu obstriksiyonunun, subglottik stenozun yatıĢtırılması 

gerekiyorsa (Joffe 2004) 

- Hasta genel anestezi alacaksa (Hasanoğlu 2000) 

- Ġntrakranial basıncı azaltmak için hiperventilasyon amacıyla (Joffe 2004) 

- Uzun süren pozitif basınçlı ventilasyon gerekiyorsa (Baker 2004, Çam 2004, Görak ve 

ark. 2008, Hasanoğlu 2000, Joffe 2004, TaĢdelen ve ark. 1993, Yurdakök 2005) 

- Bag ve maske ile ventilasyon etkili değil ise (Çam 2004, Görak ve ark. 2008, Kale ve 

ark. 2009, TaĢdelen ve ark. 1993, Tekin ve ark. 2001, Tekinalp ve ark. 2009, Törüner ve 

ark. 2012, Yurdakök 2005). Özellikle %60‟ın üzerinde oksijen solutulmasına rağmen 

hipokseminin devam ettiği, çabuk düzelme olasılığının olmadığı solunum 

yetmezliklerinde (Joffe 2004) 

- Göğüs basısı uygulanması gerekiyorsa (göğüs basısı ventilasyonun etkinliğini azaltır) 

(Kale ve ark. 2009, Tekin ve ark. 2001, Tekinalp ve ark. 2009) 

- Yenidoğan bebekte mekonyum aspirasyonu gibi nedenlerle trakeal aspirasyon 

gerekiyorsa (Çam 2004, Bülbül ve ark. 2008, Görak ve ark. 2008, Hasanoğlu 2000, 
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Kale ve ark. 2009, McAneney 2004, TaĢdelen ve ark. 1993, Tekin ve ark. 2001, 

Tekinalp ve ark. 2009, Törüner ve ark. 2012, Yurdakök 2005)  

- Ġlaçların trakeal verilmesi isteniyorsa (Bülbül ve ark. 2008, Joffe 2004, Kale ve ark. 

2009, Tekin ve ark. 2001, Tekinalp ve ark. 2009) 

- Konjenital diyafragmatik herni varsa (Bülbül ve ark. 2008, Çam 2004, Görak ve ark. 

2008, Kale ve ark. 2009, TaĢdelen ve ark. 1993, Tekin ve ark. 2001, Tekinalp ve ark. 

2009, Törüner ve ark. 2012, Yurdakök 2005) (diyafragmatik herni Ģüphesinde gastrik 

dekompresyon için orogastrik tüp yerleĢtirilir.) (Törüner ve ark. 2012)  

- Ġleri düzeyde düĢük doğum tartısı gibi özel durumlar varsa (McAneney 2004, Tekin ve 

ark. 2001) 

- Üst hava yolu obstriksiyonu varsa ya da hasta hava yolunu aspirasyondan 

koruyamıyorsa (Joffe 2004) 

- Hasta transportu esnasında oluĢabilecek muhtemel bir olay söz konusu ise (Baker 

2004) 

 Endotrakeal entübasyon için en kesin endikasyon apnedir (Baker 2004, Joffe 

2004). Diğer endikasyonlarda neonatologlar arasında bazı farklılıklara rastlamak 

mümkündür. Örneğin neonatologların bir kısmı 28 haftadan küçük pretermleri erken 

entübe ederlerken, diğerleri maske veya CPAP (hava yoluna sürekli pozitif basıç) ile 

kontrol altında tutmayı önerirler. Bazı neonatologlar koyu mekonyumlu amniyotik sıvı 

varlığında trekeanın aspire edilmesi için mutlaka entübe ederken, diğerleri sadece 

yenidoğan deprese ise bunu uygulamaktadır  (McAnaney 2004). 

 

2.1.2. Endotrakeal entübasyonun uygulanması 

Endotrakeal entübasyon steril Ģartlarda yapılmalıdır (Kale ve ark. 2009). 

Entübasyonun zamanlaması resüsitasyonu yapan kiĢinin kiĢisel beceri ve deneyimi ile 

doğrudan iliĢkilidir (Tekin ve ark. 2001). Bazı durumlarda entübasyon uygulanması 

daha zordur ve mutlaka deneyimli kiĢilerce yapılmalıdır. Zor entübasyon olasılığının 

arttığı durumlar; kısa boyun, boyun hareketlerinde kısıtlılık, ağızın kısıtlı açılması, 

mikrognati, büyük dil ve küçük ağızdır (Çıtak 2004). 

Entübasyon oral ya da nazal yoldan yapılabilir. Entübasyonun nazal yoldan 

yapılmasının avantajı stabilizasyonun daha rahat olması ve oral hijyenin 

sağlanabilmesidir. Buna karĢın özellikle pretermlerde nazal pasajın darlığı endotrakeal 
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tüp çapını büyük ölçüde kısıtlar (Özek 2002). Oral entübasyon acil müdahaleler (Çıtak 

2004, Hasanoğlu 2000, Özek 2002) ve kanama diyatezi olan hastalarda (Çıtak 2004), 

nazotrakeal entübasyon ise acil olmayan elektif durumlarda ve entübasyon için oral 

anatominin uygun olmadığı durumlarda kullanılır (Çıtak 2004, Hasanoğlu 2000). Oral 

yoldan yapılan entübasyon genellikle daha kolay ve hızlıdır, aynı zamanda da travma 

oluĢturma riski daha düĢük ve komplikasyonları daha azdır (Özek 2002). Kanamaya 

eğilimi olan hastalarda, nazal polip varlığında, ağır yüz yaralanmalarında, beyin 

omurilik sıvısı rinoresinde (beyin omurilik sıvısının burundan akması durumu), 

sinuzitte, atravmatik geçiĢi engelleyecek herhangi bir anatomik bozuklukta nazotrakeal 

entübasyon kontrendikedir (Çıtak 2004) .  

 

Endotrakeal entübasyon için gerekli malzemeler;  

- Yedek ampul ve pili olan laringoskop (Bülbül ve ark. 2008, Görak ve ark. 2008, 

Hasanoğlu 2000, Joffe 2004, TaĢdelen ve ark. 1993)   

- Uygun ölçüde düz blade‟ler (bıçaklar) (Bülbül ve ark. 2008, Kale ve ark. 2009, 

Köroğlu 2007, TaĢdelen ve ark. 1993, Tekinalp ve ark. 2009)  

- Bebeğin vücut ağırlığına uygun iç çapı uniform endotrakeal entübasyon tüpü 

(Hasanoğlu 2000, Joffe 2004, TaĢdelen ve ark. 1993) 

- Aspiratör (Bülbül ve ark. 2008, Görak ve ark. 2008, Hasanoğlu 2000, Joffe 

2004, TaĢdelen ve ark. 1993) ve çeĢitli çapta sondalar (Görak ve ark. 2008, 

Hasanoğlu 2000) 

- Endotrakeal tüp adaptörü (Görak ve ark. 2008) 

- Eldiven (Görak ve ark. 2008, Hasanoğlu 2000) 

- Steteskop (Bülbül ve ark. 2008, Hasanoğlu 2000) 

- Makas ve flaster (Bülbül ve ark. 2008, Görak ve ark. 2008, Hasanoğlu 2000, 

TaĢdelen ve ark. 1993) 

- Eğer isteniyorsa endotrakeal tüp içinin mandreni (tel stile) (Görak ve ark. 2008, 

TaĢdelen ve ark. 1993)  

- Ambu (Hasanoğlu 2000) 

- Oksijen kaynağı (Görak ve ark. 2008, TaĢdelen ve ark. 1993)   

- Kardiyorespiratuvar monitör  

- Kas gevĢetici ilaçlar (Hasanoğlu 2000) 
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Endotrakeal entübasyon oral yoldan pretermler için 0, term bebekler için 1 numaralı 

blade‟i olan laringoskop ile yapılır (Bülbül ve ark. 2008, Görak ve ark. 2008, Hasanoğlu 

2000, Kale ve ark. 2009, Steinhorn 2008, Tekin ve ark. 2001, Tekinalp ve ark. 2009). 

Endotrakeal tüpün kalınlığının bebeğin trakeasına uygun kalınlıkta olması gerekir 

(Hasanoğlu 2000, Marshall ve ark. 2006, Yurdakök 2005). Mümkün olan en büyük 

çaplı tüp seçilmelidir. Ancak tüp ve glottis arasında mutlaka bir boĢluk olmalıdır (Özek 

2002). Uygun olmayan kalınlıktaki bir tüp trakea mukozasını zedelerken, ince bir tüple 

bebek yeterince solutulamayabilir (Hasanoğlu 2000, Marshall ve ark. 2006, Özek 2002).  

Tablo  2-1. Yenidoğan döneminde kullanılan endotrakeal tüp çapları ve uzunlukları 

 Tüp çapı (iç çap mm) 
GiriĢ uzunluğu (dudaktan orta trakeaya) 

(cm) 

‹1.0 kg 2.5 kılıfsız 7 

1.0-2.0 kg 3.0 kılıfsız 8 

2.0-3.0 kg 3.5 kılıfsız 9 

›3.0 kg 4.0 kılıfsız 10 

(Çam 2004, Hasanoğlu 2000, Kale ve ark. 2009, Tekinalp ve ark. 2009) 

 

On yaĢ altı tüm çocuklarda ĢiĢirilmeyen tüpler kullanılır. Bunun nedeni bu 

hastalarda krikoid kıkırdak seviyesindeki anatomik daralmanın doğal bir manĢon 

sağlamasındandır (Baker 2004). Endotrakeal tüp seçiminde bir diğer yöntem parmak 

kuralıdır ve bebek/çocuğun 5. parmağının tırnak eninin yaklaĢık olarak endotrakeal 

tüpün dıĢ çapına eĢit olduğunu varsayan gözleme dayalı bir yöntemdir (Çıtak 2004, 

Baker 2004). Uygun endotrakeal tüp ölçüsü için bir diğer yöntem ise gebelik haftası/10 

formülüdür (McAneney 2004). 

ĠĢleme baĢlamadan önce araç ve gereçler hasta yanına getirilir (Bülbül ve ark. 2008, 

Hasanoğlu 2000, Joffe 2004). 

- Endotrakeal entübasyona baĢlarken çocuk düz bir yüzey üzerine sırtüstü, baĢ 

orta hatta, boyun hafif ekstansiyonda olacak Ģekilde yatırılır (TaĢdelen ve ark. 

1993, Yurdakök 2005). Küçük çocukların omuzlarının, daha büyük hastaların 

ise baĢının altına katlanmıĢ havlu ya da çarĢaf konulması baĢın ekstansiyonunu 

kolaylaĢtırır ve havayolunun daha iyi görüntülenmesini sağlar (Köroğlu 2007). 
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- Eğer mandren kullanılacaksa endotrakeal tüp içine sokularak yerleĢtirilir ve 

istenildiği gibi Ģekil verilir. Endotrakeal tüpün alt ucundan çıkmayacak ve iĢlem 

sırasında ilerlemeyecek Ģekilde olmalıdır. Esnek mandrenler tüpün pozisyonuna 

yardımcı olacağından daha etkilidirler ve tercih edilebilirler (Görak ve ark. 

2008). Deneyimli kiĢilerin mandren kullanmasına gerek yoktur (Yurdakök 

2005). 

- ĠĢlem esnasında yenidoğanın kalp hızı sürekli izlenmeli, oksijen saturasyonu 

takip edilmelidir (Görak ve ark. 2008). 

- Ambu ve maske ile uygulama öncesi hasta oksijenize edilir (Çıtak 2004, 

Hasanoğlu 2000, Joffe 2004, Köroğlu 2007).  

- Laringoskop blade'i ağız içine sokularak glottis görülür (Çıtak 2004, TaĢdelen ve 

ark. 1993, Yurdakök 2005). 

- Sekresyon varsa aspire edilir (Hasanoğlu 2000, TaĢdelen ve ark. 1993). 

- Laringoskobun ucu vallekulaya doğru ilerletilir ya da epiglot üzerine vokal 

kordları görülebilir konuma getirmek için yavaĢça kaldırılır. Krikoide bası 

yapılması yardımcı olabilir (Çıtak 2004, Hasanoğlu 2000, Joffe 2004, Tekin ve 

ark. 2001, Tekinalp ve ark. 2009).   

- Vokal kordlar ve glottis görülünce, laringoskop sol elle sabit tutulurken, 

endotrakeal tüp sağ elle ağzın sağ kenarından içeriye, tüp üzerindeki koyu çizgi 

kord düzeyine gelinceye kadar itilir. Orotrakeal tüp derinliği kabaca; doğum 

ağırlığı (kg) + 6 cm, nazotrakeal yerleĢimde ise bu mesafe; orotrakeal uzunluk + 

1 cm‟dir. Endotrakeal tüpün lokalizasyonu torakal 2 hizasıdır. Karina torakal 

4‟te lokalizedir (Özek 2002). Endotrakeal tüp takıldıktan sonra yeri akciğer 

grafisi çekilerek belirlenmelidir (Baker 2004, Joffe 2004, Özek 2002). Term bir 

yenidoğanda tüpün ucunun ortalama olarak vokal kord düzeyinin 2 cm altında 

ve karinanın 2 cm üstünde olması gerekir (Özek 2002). 

- Sol elle laringoskop dıĢarı çekilir (Çıtak 2004, Hasanoğlu 2000, TaĢdelen ve ark. 

1993, Tekin ve ark. 2001, Yurdakök 2005). 

- Sağ elle endotrakeal tüp sabit tutulurken bag uygulanarak göğüs hareketleri 

gözlenir. Tüp yerindeyse göğüs duvarı hareketleri simetriktir. Solunum sesleri 

iki tarafta eĢit, midede solunum sesi ve gastrik havalanma yoktur (Çam 2004, 

Çıtak 2004, Görak ve ark. 2008, Hasanoğlu 2000, Joffe 2004, TaĢdelen ve ark. 

1993, Tekin ve ark. 2001). Ekshalasyon sırasında tüpte buharlanma görülür 
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(Çıtak 2004, Joffe 2004, TaĢdelen ve ark. 1993). Kalp hızı, bebeğin rengi ve 

aktivitesinde düzelme fark edilir (Çıtak 2004, TaĢdelen ve ark. 1993). Tüpün 

yerinde olduğu belirlenince endotrakeal tüp yüze flasterle tespit edilir (Görak ve 

ark. 2008, Hasanoğlu 2000, TaĢdelen ve ark. 1993, Yurdakök 2005). Eğer 

kullanılmıĢsa mandren tüp içinden dikkatli bir Ģekilde çıkarılır (Görak ve ark. 

2008). 

Tüm bu iĢlemler 20 saniye içinde tamamlanmalıdır (Çam 2004, Görak ve ark. 2008, 

Hasanoğlu 2000, Kale ve ark. 2009, Törüner ve ark. 2012, Yurdakök 2005). ĠĢleme 

uzun süre ısrarlı bir Ģekilde devam etmek bebeği anokside bırakabilir (Hasanoğlu 2000, 

Tekinalp ve ark. 2009, Yurdakök 2005). Ġki kez denenip ikisinde de baĢarısız 

olunduğunda mümkünse daha deneyimli bir kiĢiye gecikmeden iĢlem bırakılmalıdır 

(Hasanoğlu 2000). Denemeler arasında oksijen, ambu ve maske ile hastaya solunum 

yaptırılmalıdır (Bülbül ve ark. 2008, Çıtak 2004, Görak ve ark. 2008, Hasanoğlu 2000, 

Kale ve ark. 2009, Tekinalp ve ark. 2009, Törüner ve ark. 2012, Yurdakök 2005). 

Tüpün ağız dıĢında kalan uzunluğu 4 cm‟den fazla ise fazlalık kesilerek kısaltılır. 

Solunum desteğine baĢlanır (Görak ve ark. 2008, Hasanoğlu 2000). Pozitif basınçlı 

ventilasyon için ideali % 80 oksijen vermektir (TaĢdelen ve ark. 1993), ancak pratikte 

genellikle % 100 oksijen kullanılır (Hasanoğlu 2000, TaĢdelen ve ark. 1993). 

Uygulanacak basınç 30 cm H2O olmalıdır ve bebek dakikada 30-40 kez solutulmalıdır. 

Respiratuar distress sendromu, ciddi mekonyum aspirasyonu veya diafragma hernisi 

gibi ciddi akciğer hastalığı olan yenidoğanlarda daha yüksek basınç ve daha hızlı 

solunum gerekmektedir (TaĢdelen ve ark. 1993). 

Tablo  2-2. Orotrakeal entübasyonda endotrakeal tüp yerleĢimi 

Ağırlık (kg) 
Dudak kenarından itibaren 

derinlik (cm) 

1 7 

2 8 

3 9 

4 10 

(Özek 2002, Tekinalp ve ark. 2009) 
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Tablo  2-3. Nazotrakeal entübasyonda endotrakeal tüp yerleĢimi 

Ağırlık (kg) 
Burun kenarından itibaren 

derinlik (cm) 

1 8 

2 9 

3 10 

(Özek 2002) 

 

2.1.2. Endotrakeal entübasyon komplikasyonları 

Entübasyonun solunum yolları fizyolojisine olan olumlu etkileri yanında olumsuz 

etkileri de vardır (Marshall ve ark. 2006). Bunlardan bazıları; 

- Ağrı ve anksiyetenin artması (Çıtak 2004, Uzel ve ark. 2006),  

- Ġnspire edilen havanın ısıtılmasını, nemlendirilmesini, filtrasyonunu, konuĢmayı ve 

sekresyonların transportunu bozma (genellikle de sekresyon yapımını arttırıcı rol oynar) 

(Marshall ve ark. 2006), 

- Hava yolları direncinin artması veya azalması ve fizyolojik ölü boĢluğun artması 

(Marshall ve ark. 2006),   

-  Regürjitasyon veya kusmaya bağlı aspirasyon (Çıtak 2004, Hasanoğlu 2000), 

- Laringospazm (Görak ve ark. 2008, Hasanoğlu 2000), 

- Kafa içi basınç artması (Görak ve ark. 2008, Hasanoğlu 2000), 

- Konjenital deformite veya daha önce servikal medulla spinaliste hasarı olanlarda baĢa 

pozisyon verilirken servikal medulla spinaliste subluksasyon meydana gelmesi (Çıtak 

2004), 

- Artan vagal tonüse bağlı apne ve bradikardi (Çıtak 2004, Görak ve ark. 2008, 

Hasanoğlu 2000, Stone 2000, Yurdakök 2005), 

- Laringoskop ve endotrakeal entübasyon tüpünün sert kullanılması nedeniyle dil, 

farenks, trakea, özofagusta çürük ve yaralar (Çıtak 2004, Görak ve ark. 2008, 

Hasanoğlu 2000, Stone 2000, TaĢdelen ve ark. 1993, Uzel ve ark. 2006, Yurdakök 

2005), 

- Tüpün yanlıĢ yerleĢtirilmesi sonucu hipoksi (Çıtak 2004, Görak ve ark. 2008, TaĢdelen 

ve ark. 1993, Stone 2000, Yurdakök 2005), atelektazi (Görak ve ark. 2008, Hasanoğlu 

2000, Yurdakök 2005), tüpün posterior farenksi stimülasyonu ile bradikardi ve apne 
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(Çıtak 2004, Görak ve ark. 2008, Stone 2000, TaĢdelen ve ark. 1993, Yurdakök 2005), 

tüpün ana bronĢlardan birine yerleĢtirilmesine bağlı bir akciğerin fazla ventilasyonu 

sonucu pnömotoraks (Görak ve ark. 2008, Hasanoğlu 2000, TaĢdelen ve ark. 1993), 

- Endotrakeal tüpün yerinden çıkması, özefagusa kaçması (Çıtak 2004, Görak ve ark. 

2008 , Hasanoğlu 2000, Uzel ve ark. 2006, Yurdakök 2005), 

- Endotrakeal tüpün sekresyon ve mukus plak ile tıkanması (Hasanoğlu 2000), 

- UzamıĢ oral entübasyon sonucunda damakta açılan oluk ve diĢ geliĢiminin olumsuz 

etkilenmesi (Özek 2002), 

- Subglottik stenoz (Çıtak 2004, Görak ve ark. 2008, Özek 2002), subglottik stenozun 

pediatrik hastalarda görülme oranı %2-6‟dır (Çıtak 2004). 

- 48 saatten uzun süren nazal entübasyonda; nazal septal erozyon, nazal vestibül 

stenozu, nozokomiyal sinüzit, ventilatöre bağlı pnömoni, midfasyal hipoplazi (Özek 

2002), 

- Kontamine alet ve enfekte el ile enfeksiyon (Görak ve ark. 2008, TaĢdelen ve ark. 

1993) ve ağrı (Görak ve ark. 2008), 

- BaĢarısız ekstübasyon nedeniyle entübasyon ve yatıĢ süresinin uzaması (ayırma süresi 

spontan soluma denemesi yapılan hastalarda, kademeli ayırma yapılanlara göre anlamlı 

derecede daha kısadır. Sedatif ajanların kullanımı ise entübasyon ve yatıĢ süresini 

uzatmaktadır.) (Topçu 2009), 

- Ekstübasyon sonrası geç dönemde boğaz ağrısı, ödem nedeniyle hava yolu 

obstriksiyonu, vokal kord paralizisi, trakeal stenoz… vb (Stone 2000)‟dir. 

 Analjezi ve sedasyon kullanmadan entübasyon iĢlemi zorunlu durumlar (doğum 

odasında ve intravenöz yolun kullanılamadığı hayatı tehdit eden durumlar) dıĢında 

yapılmamalıdır (Anand ve ark. 2001). 

 

2.2. Endotrakeal Aspirasyon  

Akciğerlerinde sekresyon olan çocuklarda büyük alt solunum yollarındaki 

sekresyonların temizlenmesi, bebeğin yeterli ventile olabilmesi bakımından önemlidir 

(Sivaslı ve ark. 2005). Aspirasyon, özellikle aktif öksürüğü olmayan çocuklarda, 

solunum terapisinden sonra uygulanan bir iĢlemdir (Bilir ve ark. 2003).  

Entübe hastada aspirasyon iĢlemi ise, solunum yolunu sekresyonlardan arındırmak 

ve temizlemek amacıyla, kateter ile endotrakeal tüpten girilerek solunum yolunun 
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temizlenmesidir (AARC 1993, SavaĢer ve ark. 2009). Ventilatör tedavisindeki 

bebeklerde baĢarının sağlanması için hava yolu bakımı çok önemlidir. Entübasyon 

sırasında silier aktivite bozulur, müküs yapımı artar ve fizyolojik öksürük inefektiftir 

(Özek 2002). Artan trakeobronĢiyal sekresyonlar hava yolu direncini arttırır ve 

atelektazilere (Sivaslı ve ark. 2005, Özek 2002) ve oluĢan müküs tıkaçları ölüme neden 

olabilir. Bu nedenle tüm yapay hava yolları tiplerinde sekresyonlar mutlaka 

temizlenmelidir. Ġnspire edilen havanın nemlendirilmesi ve tüpün aspire edilmesi 

sekresyona bağlı tıkanıklığın azalmasına da yardımcı olur (Marshall ve ark. 2006). Eğer 

tüp tamamen tıkanmıĢsa ekstübe edilerek tekrar entübe edilmesi gerekecektir (Özek 

2002). 

Endotrakeal  entübasyon yapılmıĢ bebeklerde aspirasyon rutin bir iĢlem olarak 

yapılmamalıdır. Sekresyonların sorun olduğu durumlarda uygun aralıklarla, endotrakeal 

tüpten sekresyon geldiği görüldüğünde ise hemen yapılmalıdır. Aspirasyonun 8 saatten 

daha sık aralarla yapılması nozokomiyal enfeksiyon, ventriküler iliĢkili pnömoni, hava 

yollarının bakteriyel kolonizasyonu, reentübasyon sıklığını, hospitalizasyon ve mekanik 

ventilasyon süresini arttırmaktadır. Bebeğin sekresyonlarının artmasının geliĢen bir 

enfeksiyona bağlı olabileceğinin de unutulmaması gerekir (Cordero ve ark. 2001, 

Sivaslı ve ark. 2005). Tam tersi bir durum olarak uygun ve yeterli hava yolu bakımı 

yapılmazsa bebeğin ventilatörde kalma süresinin uzaması ve komplikasyonlarda artma 

yine kaçınılmazdır (Özek 2002).  

 

2.2.1. Endotrakeal aspirasyonun endikasyonları  

Endotrakeal aspirasyon endikasyonları arasında hastada varolan sekresyonu 

çıkarmak, tanı amacıyla sekresyon örneği almak, biriken sekresyonların enfeksiyona 

neden olmasını önlemek (AARC 1993), uygun nemlendirmeye rağmen tıkanmıĢ olan 

endotrakeal tüpün açılmasını sağlamak sayılabilir (Özek 2002).  

 

2.2.2. Bebeğin aspirasyon ihtiyacı olduğunu gösteren belirti ve bulgular 

Oskültasyonda kaba ral/ronküs duyulması, klinik kötüleĢme, ajitasyon, pulmoner 

kanama ve mekonyum aspirasyon öyküsü (Özek 2002), oksijen saturasyonunda azalma, 

kalp hızında artma, arteriyel kan basıncında artma, ventilatörde yüksek basınç alarmı 

(Carroll 1994) aspirasyon yapılması gerekliliğini gösteren belirti ve bulgulardır.  
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2.2.3. Entübe hastada endotrakeal aspirasyon uygulaması 

Aspirasyon dikkatli yapılması gereken ve tekniğine uygun yapılmadığında tehlikeli 

olabilen bir iĢlemdir (Bilir ve ark. 2003). Aspirasyon iĢlemi mümkün olduğunca az 

sıklıkta (Kale ve ark. 2009, Tekinalp ve ark. 2009) ve bebeği hipoksiye sokmamak ve 

nozokomiyal enfeksiyonlara yol açmamak için deneyimli kiĢilerce yapılmalıdır (Sivaslı 

ve ark. 2005).  Aspirasyon steril Ģartlarda yapılmalıdır (Kale ve ark. 2009, Sivaslı ve 

ark. 2005, Vatansever 2004). Eğer açık sistem aspirasyon yapılıyorsa iki sağlık çalıĢanı 

tarafından yapılmalı, iĢlemi yapan kiĢi steril çalıĢmalıdır (Kale ve ark. 2009, Özek 2002, 

SavaĢer ve ark. 2009, Tekinalp ve ark. 2009). Tekniğine uygun olarak yapıldığında 

riskler minimuma indirilmiĢ olur (Bilir ve ark. 2003).  

ĠĢlemin uygulanabilmesi için gerekli olan malzemeler;  

- Steril kateter (SavaĢer ve ark. 2009, Tekinalp ve ark. 2009) (aspirasyon 

kateterinin dıĢ çapını saptamak için kateterin French unit değeri 3‟e bölünür. Bu 

değer Endotrakeal tüpün iç çapının 2/3‟ünden fazla olmamalıdır) (Sivaslı ve ark. 

2005, Özek 2002). Büyük numaralı kateter kullanılırsa havayolu açıklığını 

kapatabilir, aĢırı negatif basınca ve dolayısıyla hipoksemiye neden olabilir, 

alveoller kollaps geliĢebilir. Kateter küçük ise koyu sekresyon ile tıkanabilir ve 

aspirasyon iĢlemi zorlaĢır (Glass ve ark. 1995). 

- Steril eldiven,  

- Steril gaz bezi,  

- Serum fizyolojik,  

- Böbrek küvet,  

- Atık kabı,  

- Aspiratör cihazı,  

- Temiz eldiven ve  

- Hava kesesi (ambu) dir (SavaĢer ve ark. 2009). 

 

ĠĢlem basamakları: 

- Aspirasyon öncesi son akciğer grafisine bakılarak ve oskültasyonla endotrakeal 

tüpün yeri kontrol edilir (Özek 2002, Sivaslı ve ark. 2005). Aspirasyon kateteri 

endotrakeal tüp alt ucundan minimal ileriye doğru ilerletilecektir. Aspirasyon 

kateter derinliği hesaplanırken endotrakeal tüpün uzunluğuna adaptör boyu ve 

0,5-1 cm eklenir (Özek 2002). Kateterin içeri sokulacak uzunluğunun 



 13 

hesaplanmasında bir diğer yöntem burun-kulak, ya da burun-klavikula 

uzaklığına bakılmasıdır (SivaslıTekinalp 2005). Aspirasyon derinliği hasta baĢı 

kartına iĢlenmelidir (Özek 2002, Sivaslı ve ark. 2005). Mekanik ventilatöre bağlı 

her bebeğin baĢında bir aspirasyon kartı olmalıdır (Özek 2002). 

Tablo  2-4. Aspirasyon kartı 

Adı-Soyadı:                                              

Ağırlığı:                                   

YaĢı: 

Endotrakeal tüp konma tarihi: 

Tüp pozisyonu: ……………………….cm karina üstünde 

Endotrakeal tüp derinliği: …………….cm 

Kateter derinliği: ………………………cm 

Endotrakeal tüp çapı: ………………….mm 

Kateter çapı: ………………………...…French Unit 

(Özek 2002) 

- Uygulamaya baĢlamadan önce gerekli malzemeler hazırlanır.  

- Aileye /çocuğa uygulama hakkında bilgi verilir. Çocuk büyükse ve Ģuuru açıksa 

iĢlem boyunca hareket etmemesi gerektiği açıklanır.  

- Eller yıkanır ve malzemelerle birlikte hastanın yanına gidilir (SavaĢer ve ark. 

2009). 

- Aspirasyon basıncı kontrol edilir (60-100 mmHg) (Kale ve ark. 2009, Özek 

2002, Tekinalp ve ark. 2009). 

- Hasta sırtüstü hatta desteklenir ve baĢın orta hatta tutulmasına dikkat edilir (Bilir 

ve ark. 2003). 

- Steril eldiven giyilir ve çocuğun yaĢına uygun olarak seçilen kateter, sterilliğinin 

bozulmamasına dikkat edilerek açılır (SavaĢer ve ark. 2009). 

- Aspirasyondan önce çocuğun oksijen konsantrasyonunu arttırmak gerekir (Bilir 

ve ark. 2003). Hava kesesi (ambu), oksijen çıkıĢ kaynağına bağlanır (SavaĢer ve 

ark. 2009). 

- Kateter aspirasyon cihazının hortumu ile birleĢtirilir. 

- Endotrakeal tüpün ucu solunum cihazının hortumundan ayrılır.  
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- Oksijen kaynağına bağlı uygun basınçtaki (1000 mmHg) hava kesesi çocuğa 

takılı endotrakeal tüpün ağzı ile birleĢtirilir. 

- Hava kesesi 1–2 kez pompalanır (SavaĢer ve ark. 2009), ya da bunun yerine 

uygun ventilatör değiĢiklikleri yapılır (Özek 2002). 

- Hava kesesi endotrakeal tüpün ağzından ayrılır (SavaĢer ve ark. 2009). 

Endotrakeal tüp ve aspirasyon kateter derinliği kontrol edilir (Özek 2002, Sivaslı 

ve ark. 2005). Endotrakeal tüp hava kesesinden ayrıldığında steril çalıĢan kiĢi 

aspirasyon kateterini karinaya değmeyecek Ģekilde endotrakeal tüp içine sokar 

ve aspire eder (SavaĢer ve ark. 2009, Sivaslı ve ark. 2005). Kateter ileri geri 

değil, kendi etrafında döndürülerek iĢlem yapılmalıdır. Aspirasyon esnasında 

baĢı sağa-sola çevirmek, aspire edilen sekresyon miktarını arttırmadığı gibi 

belirgin intrakranial basınç artıĢınada neden olacağından uygulanmamalıdır 

(Özek 2002, Sivaslı ve ark. 2005). Aspirasyon iĢlemi 5–10 saniyeyi 

geçmemelidir (Bilir ve ark. 2003, Kale ve ark. 2009, Özek 2002, Sivaslı ve ark. 

2005, Tekinalp ve ark. 2009). Uzun süren aspirasyon hipoksi, bradikardi ve 

beyin kan akımında azalmaya neden olabilir. Aspirasyon iĢlemi boyunca 

aspirasyon sadece kateter endotrakeal tüpün içindeyken yapılmalı, kateter 

sokulurken ve çıkartılırken hastanın oksijeninin tamamen tükenmesini önlemek 

amacıyla aspiratör cihazı kapatılmalıdır (SavaĢer ve ark. 2009, Sivaslı ve ark. 

2005). Aspirasyon basıncı 60-100 mmHg arasında olmalıdır (Kale ve ark. 2009, 

Özek 2002, Tekinalp ve ark. 2009, Sivaslı ve ark. 2005). 

- ĠĢlem süresince hastanın genel durumu, monitörize ise yaĢam bulguları takip 

edilir (SavaĢer ve ark. 2009, Sivaslı ve ark. 2005). Aspirasyon yapılırken kateter 

nervus vagusu uyararak bradikardi geliĢtirebilir. Bu nedenle hasta monitörize 

değil ise kalp hızı aralıklı olarak sayılmalıdır (Vatansever 2004).  

- Gelen sekresyonun niteliği değerlendirilir. Fazla miktarda ve koyu bir sekresyon 

varsa aspirasyon iĢlemi tekrarlanır. Koyu sekresyon durumunda aspirasyon 

iĢlemi öncesi 0,5 ml serum fizyolojik (Kale ve ark. 2009, Özek 2002, SavaĢer ve 

ark. 2009, Tekinalp ve ark. 2009) ya da 2-3 damla sodyum klorür (NaCl) 

trakeostomi tüpüne damlatılabilir (Bilir ve ark. 2003). Serum fizyolojiğin rutin 

kullanımı halen tartıĢılan bir konudur. Sekresyon birikimi az ve sekresyon koyu 

değilse endike değildir (Özek 2002). 
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- ĠĢlem bittiğinde kullanılan kateter eldivenin içinde kalacak Ģekilde eldiven ters 

olarak çıkartılır.  

- Aspirasyon sonrası hava kesesi çocuğun endotrakeal tüpünün ağzı ile 

birleĢtirilir. Hava kesesi 1–2 kez pompalanır, ya da solunum cihazına bağlanarak 

cihazın oksijen seviyesi kısa süreli olmak üzere 100 mmHg‟ye getirilir ve 

ardından eski seviyesine geri alınır (SavaĢer ve ark. 2009). Her aspirasyon 

sonrasında bu iĢlemin 60 sn boyunca yapılması gerekir (Özek 2002). 

- Nazal ya da oral farenks aspirasyonu da yapılarak öksürük uyarılır (Bilir ve ark. 

2003). 

- Aspire edilen sekresyonun miktar ve kalitesi kontrol edilir. Göğüs oskülte edilir. 

Endotrakeal tüpün yeri kontrol edilir (Özek 2002).  

- Atıklar tıbbi atık kabına atılır ve eller yıkanır.  

- Uygulama ve uygulama sırasında yaĢanılan güçlükler hemĢire notuna kaydedilir. 

- Malzemeler bir sonraki kullanıma hazır hale getirilir (SavaĢer ve ark. 2009). 

Entübe olmayan hastaya derin trakeal aspirasyon yapılmasından mümkün olduğunca 

kaçınılmalıdır (Tekinalp ve ark. 2009). 

 

Aspirasyon sırasında önerilen ventilatör değiĢiklikleri 

- Intermittent Mandatory Ventilation (IMV) (Aralıklı Zorunlu Ventilasyon)  en az 

30 bpm (dakikada/soluk) (30-60 bpm arasında) 

- Aspirasyon sırasında SpO2>%90 tutabilmek için hastanın o anda almakta 

olduğu oksijen konsantrasyonu arttırılır ve bazalin %10-20 üstüne çıkılır. 

- Aspirasyon esnasında hiperoksijenize edilmesine rağmen SpO2<%88 altına 

düĢen bebeklerde hiperinflamasyon uygulanır ve Peak Inspiratory Pressure (PIP) 

(Ġnspiratuvar Tepe Basıncı) bazal değerin 2-6 cmH2O üstüne çıkarılır. 

Havalanma fazlalığı olan akciğerlerde ve pnömotoraks verlığında bu iĢlem 

yapılmamalıdır (Özek 2002). 

 

 

 

 

 

 



 16 

Tablo  2-5. Çocuklarda yaĢa göre aspirasyon kateteri ölçüleri 

YaĢ 
Tüp çapı 

(mm) 

Kateter numarası 

(French) 

Preterm 2,5 6 

Yenidoğan 3,0 6 

6 ay 3,5 8 

18 ay 4,0 8 

3 yaĢ 4,5 8 

5 yaĢ 5,0 10 

6 yaĢ 5,5 10 

8 yaĢ 6,0 10 

12 yaĢ 6,5 10 

16 yaĢ 7,0 14 

(SavaĢer ve ark. 2009) 

 

2.2.4. Endotrakeal aspirasyonun komplikasyonları  

Aspirasyon iĢleminde agresif aspirasyondan kaçınmak çok önemlidir. Kateter 

karinaya kadar ilerletilmemelidir (Özek 2002, Sivaslı ve ark. 2005). 

- Hipoksi (AARC 1993, Glass ve ark. 1995) 

- Hipoksemi (Özek 2002) 

- Apne ve aritmi (Sivaslı ve ark. 2005) 

- Bradikardi (AARC 1993, Glass ve ark. 1995, Özek 2002) 

- Hipotansiyon (Sivaslı ve ark. 2005, AARC 1993, Glass ve ark. 1995 ) 

- Hipertansiyon (AARC 1993, Glass ve ark. 1995) 

- Kardiyak arrest (Sivaslı ve ark. 2005) 

- BronĢ spazmı (AARC 1993, Glass ve ark. 1995, Özek 2002, Sivaslı ve ark. 2005) 

- Barotravma (hava basıncına bağlı travma) (Özek 2002) 

- Mukozalarda zedelenme (abrazyon, erozyon, ülserasyon, perforasyon, nekroz, skar 

dokusu ve granülom oluĢumu)  

- Pnömoni  

- Atelektazi (AARC 1993, Glass ve ark. 1995, Sivaslı ve ark. 2005) 

- Hastanın yanlıĢlıkla ekstübasyonu (Sivaslı ve ark. 2005) 
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- Aspirasyon sırasında serebral kan akımı ve kan basıncının artması ve kafa içi 

basınç artıĢı nedeniyle intraventriküler hemoroji (AARC 1993, Glass ve ark. 1995, 

Özek 2002)  

- Enfeksiyon (AARC 1993, Glass ve ark. 1995) endotrakeal aspirasyon 

komplikasyonlarındandır. 

Bu komplikasyonları minimale indirmek için aspirasyon iĢlemi yalnızca endikasyon 

varlığında yapılarak aspirasyon sıklığı azaltılmalı (Dunbar ve ark. 2011, Özek 2002, 

Sivaslı ve ark. 2005) ve aspirasyon süresi sınırlı tutulmalıdır (5-10 sn). ĠĢlem boyunca 

vital bulgular ve özelliklede oksijenasyon yakından izlenmelidir (Özek 2002, Sivaslı ve 

ark. 2005). 

Aspirasyon sonrası görülebilen kanlı sekresyon genellikle trakea ve üst hava 

yollarının travmasına bağlıdır ve çoğunlukla korkulmayan bir komplikasyondur. Çok 

yüksek basınçlı ve agresif aspirasyonlar bu komplikasyonu arttırabilir. Bu durum bazen 

hava yolu obstriksiyonuna neden olur ve vazokonstriktör ajanların kullanılması 

gerekebilir. Kanlı sekresyon nadir olmakla beraber pulmoner hemoroji, koagülopati, 

trakeal yırtılma veya havayolu vasküler anomalisinin erken bulgusu olabilmektedir 

(Özek 2002, Sivaslı ve ark. 2005). 

 

2.3. Ağrı 

Ağrı insanların en karmaĢık sağlık sorunlarından biridir. Akut veya kronik bir 

rahatsızlığın sonucunda, fizyolojik yapılardaki hasar veya bilinmeyen bir nedene bağlı 

olarak kendiliğinden ortaya çıkabilir. Sık karĢılaĢılan bir durum olmakla birlikte, en az 

bilinen sağlık sorunları arasındadır (Özyalçın 2002).  

 

2.3.1. Ağrının tanımı ve tarihçesi  

Türk Dil Kurumu'na göre ağrı; vücudun herhangi bir yerinde duyulan sürekli ve 

Ģiddetli acıdır (www.tdksozluk.com). Ağrı ile ilgili günümüzde en geçerli kabul edilen 

tanım ise International Association for the Study of Pain (IASP) (Uluslararası Ağrı 

AraĢtırma TeĢkilatı) tarafından yapılmıĢtır. IASP (1994)'ye göre ağrı; var olan veya 

olası doku hasarına eĢlik eden veya bu hasar ile tanımlanabilen, hoĢa gitmeyen duyusal 

ve emosyonel bir deneyimdir.  
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Ağrı davranıĢı ise; ağrı, distres ve ıstırabın davranıĢsal görünümüdür (Güleç ve ark. 

2006). Ağrının her zaman subjektif bir yönü vardır ve aslında “hasta ne söylüyorsa 

odur” tanımı klinik yaklaĢımı da içermesi nedeniyle önemlidir (Özyalçın 2002, Törüner 

ve ark. 2012). 

Ağrının tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. Ġnsanoğlu var olalıdan beri ağrı 

yaĢamaktadır. (Erdine 2007). Ağrı her yaĢta gerçek ve yalın bir olgu olarak karĢımıza 

çıkmaktadır (Aslan 1998, Ball ve ark. 2010, Özyalçın 2002). Ancak 1980'li yıllara kadar 

hem etik kaygılar, hem de yenidoğanın ağrı hissetmeyeceği ve yaĢadığı ağrının 

yenidoğanı olumsuz etkilemeyeceği gibi yanlıĢ düĢünceler bu yaĢ grubunda ağrı ve 

etkilerinin incelenmesini engellemiĢtir (Derebent ve ark. 2006, Ovalı 2008, Özyalçın 

2002, Törüner ve ark. 2012). Hekimlerin analjezik ilaç kullanımındaki kaygıları da 

küçük yaĢ gruplarında sorunun çözümlenmesinde önemli bir engel oluĢturmuĢtur 

(Gardner ve ark. 2011, Ovalı 2008, Özyalçın 2002). Takip eden yıllarda yapılan 

çalıĢmalar ise; yenidoğanların ağrıyı algıladıkları, hatırladıkları ve intrauterin yaĢamdan 

itibaren ağrıyı hissedebildiklerini göstermiĢ (Ball ve ark. 2010, Derebent ve ark. 2006, 

Gardner ve ark. 2011, Korkmaz 2005, Ovalı 2008, Törüner ve ark. 2012) ve özellikle 

hastanede yatmakta olan yenidoğanlarda ağrının önlenmesi ya da en aza indirilmesi 

önem kazanmıĢtır (American Academy of Pediatrics ve diğ. 2006, Ovalı 2008). 

Günümüzde yenidoğanın yaĢadığı ağrı sonucunda fizyolojik, metabolik ve psikolojik 

sorunlar yaĢadığı kabul edilmekte (American Academy of Pediatrics ve diğ. 2006, 

Derebent ve ark. 2006, Gardner ve ark. 2011, Korkmaz 2005) ve akut, tekrarlayıcı ve 

kronik birçok ağrı deneyimine sahip oldukları bilinmektedir (Özyalçın 2002).  

  

2.3.2. Ağrının fizyolojisi 

Ağrı sinir uçlarının uyarımı ile oluĢan, acı ve ızdırap veren bir deneyimdir ve vücut 

için koruyucu bir mekanizmadır. Herhangi bir doku hasarı varlığında ortaya çıkar ve 

kiĢinin tepki göstermesine neden olur. Ağrı baĢlatan bir uyaran varlığında kaslarda 

kasılma görülür, sürekli kasılma yeterli kanlanmayı önler, kansız kalan kaslardaki ağrı 

reseptörleri uyarılır ve ağrı oluĢur (Gardner ve ark. 2011, Törüner ve ark. 2012). 

 Ağrının algılanmasındaki nöral mekanizma çevre ile sinir sistemi arasındaki iliĢkiyi 

sağlayan dört aĢamadan oluĢur. Bu aĢamalar transdüksiyon, transmisyon, modülasyon 

ve persepsiyon olarak sınıflandırılabilir. Bu sürece nosisepsiyon adı verilir. 
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Nosisepsiyon, nosiseptör denilen reseptörler üzerinde oluĢan bir aktivitedir. 

Nosiseptörler sinir uçlarında, doku hasarıyla oluĢan uyarılara duyarlı, ağrıyı algılayan 

özel reseptörlerdir ve vücutta farklı yoğunlukta dağılmıĢlardır. Cilt, subkutanöz yapılar, 

periost, eklemler, kaslar ve viseral dokularda bulunan nosiseptörler, zarar gören ya da 

tehdit altında olan dokulardan salınan seratonin, histamin, bradikinin, araĢidonik asit, 

lökotrenler ve prostoglandinler gibi kimyasal maddeler tarafından uyarılırlar (Ball ve 

ark. 2010, Erdine 2006, Koyuncu 2004, Özyalçın 2002, Törüner ve ark. 2012). 

Ağrıyı algılayan nosiseptörler, mekanik, termal ve kimyasal nedenlerle 

uyarılabilirler. Bu uyarılar “A” ve “C” lifleri ile spinal korda iletilir. “A” lifleri 

miyelinlidir ve impulsları hızlı (ağrılı uyarandan 0,1 saniye sonra) iletir. Bu liflerle 

iletilen ağrı akut, keskin ve lokal ağrı olarak algılanır. “C” lifleri miyelinsizdir ve 

impulsları yavaĢ iletir. Ağrılı uyarandan 1 saniye ya da daha sonra baĢlar ve saniyeler, 

dakikalar boyu artarak devam eder. Bu liflerle iletilen ağrı dağınık, sürekli, donuk, sızı 

veren ve yanma Ģeklinde algılanır. Ağrı lifleri (A ve C lifleri) arka spinal köklerden 

medulla spinalise giderek arka boynuzdaki liflerde sonlanırlar (Özyalçın 2002, Törüner 

ve ark. 2012). 

 

2.3.3. Ağrı teorileri 

Ağrı teorilerinin geliĢmesine nörofizyolojik, psikolojik ve sosyolojik araĢtırmalar 

katkıda bulunmuĢlardır. Bu teoriler hemĢireye ağrısı olan birey hakkında yapacağı 

araĢtırmalar ve özgün ağrı giderme yöntemleri için kavramsal çerçeve sağlar (Törüner 

ve ark. 2012). Bu teorilerden eksikliklerine rağmen en çok bilinen ve hala geçerliliğini 

koruyan kapı kontrol teorisi ve endorfin teorisidir. 

 

Kapı Kontrol Teorisi (KKT)  

Melzack ve Wall (1965) tarafından geliĢtirilmiĢ bir teoridir. (Ball ve ark. 2010, 

Erdine 2007, Özyalçın 2002, Törüner ve ark. 2012). Bu teori‟ye göre ağrının varlığı ve 

Ģiddeti nörolojik uyarıların geçiĢine bağlıdır. Ağrı geçiĢini sinir sistemindeki kapı 

mekanizmaları kontrol eder. Kapı açık ise, ağrı duyusu ile sonuçlanan uyarılar bilinç 

düzeyine ulaĢır ve ağrı hissedilir. Kapı kapalı ise, uyarılar bilince ulaĢamayacağı için 

ağrı hissedilmez (Ball ve ark. 2010, Özyalçın 2002, Törüner ve ark. 2012). 
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 Bu teoriye göre; ağrı uyarıları “A ve C lifleri” ile spinal korda iletilir. A ve C lifleri 

ile alınan uyarıların düzenlenmesi ve değiĢtirilmesi, substantia gelotinosa hücrelerinin 

aktivitesi ile olur. Substantia gelotinosa hücreleri, uyarıların geçiĢini iki yolla etkiler. Bu 

yollar; substantia gelotinosanın, A ve C liflerinin aksonları üzerinde uyarı bloku 

yapması ya da, kimyasal iletim maddesini inhibe ederek geçiĢi kapatmasıdır. A ve C 

lifleri, ağrı uyaranını substantia gelotinosaya getirdikten sonra uyarılar kortekse gider ve 

korteks geçmiĢte yaĢanılan ağrı deneyimlerini anımsatarak ağrı kapısının açık ya da 

kapalı tutulacağına karar verir. GeçmiĢte yaĢanılan ağrı deneyimleri olumlu ise korteks 

substantia gelotinosaya sinyaller göndererek geçiĢi kapatmasını sağlar ve ağrı 

uyaranının üst merkezlere geçiĢini engeller. Ancak geçmiĢ ağrı deneyimleri olumsuz ise 

korteks, substantia gelotinosaya “kapıyı kapat” sinyallerini göndermez ve kapı açılarak 

yoğun ağrı yaĢanır (Erdine 2006, Törüner ve ark. 2012). Kapı kontrol teorisi bazı 

konularda yetersiz olmakla birlikte halen bazı mekanizmaların açıklanmasında 

güncelliğini korumaktadır (Özyalçın 2002). 

 Kapı kontrol teorisine dayanan yöntemler arasında masajla derinin ovulması, sıcak 

ve soğuk uygulama, dokunma, TENS (Transkutan Elektriksel Sinir Uyarımı - deri 

yoluyla verilen elektrik akımı yardımıyla sinirlerin uyarılması) ve akupunktur gibi 

yöntemler sayılabilir. DüĢleme, dikkati baĢka yöne çekme gibi stratejilerin iyi 

planlaması ile de hastanın ağrısının azaltılması sağlanabilir (Törüner ve ark. 2012).   

 

Endorfin Teorisi  

Vücudun kendisinin salgıladığı, narkotiklere benzer maddeler 1970„li yıllarda 

tanımlanmıĢ ve bunlara “endorfin” denilmiĢtir. Endorfinin kelime anlamı içinde morfin 

olan demektir. Endorfinler, ağrı uyarısının geçiĢini bloke etmek, uyarıların bilinç 

düzeyine ulaĢmasını önlemek için beyin ve spinal kord sinir uçlarındaki narkotik 

reseptörlerde tutulurlar. Kan ve spinal sıvıya da geçen endorfınler, ağrı liflerini uyaran 

histamin, bradikinin gibi kimyasal maddelerin salınımını baskılayarak ağrı 

algılanmasını azaltmaktadır (Törüner ve ark. 2012). 

Endorfin araĢtırmaları, ağrı algılaması ve analjezi gereksiniminin kiĢiden kiĢiye 

farklılık gösterebileceği bilgisine ıĢık tutumuĢtur. Uzun süreli ağrı, yineleyen stres, 

morfin ya da alkolün uzun süre kullanımı endorfin düzeyini düĢürürken; hafif ağrı, hafif 

stres, fizik egzersiz, akupunkturun bazı tipleri ve cinsel aktivite endorfin düzeyini 

artırmaktadır (Törüner ve ark. 2012).  
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Pattern Teori  

Pattern teori diğer duyusal modellerle birlikte ağrı reseptörlerini açıklamayı içerir. 

Bu teoriye göre; ağrı yoğunluğu, uyarının gücü ve devam eden uyarının etkisiyle 

bağlantılıdır ve ağrılı uyaran spinal korda ulaĢtıktan sonra ağrı duyusunun baĢlaması 

için uyarının beyinde birikerek belirli bir seviyeye çıkması gerekir (Erdine 2006, 

Özyalçın 2002, Törüner ve ark. 2012). Bu teori günümüzde geçerliliğini yitirmiĢtir, 

ancak tarihi değeri vardır (Özyalçın 2002). 

 

2.3.4. Ağrı tipleri 

Ağrı; kaynağına, patofizyolojisine veya süresine göre sınıflandırılabilir. Ağrı tipinin 

bilinmesi ağrının tanılanması, etkili biçimde kontrol edilmesi ve kaydedilmesini sağlar. 

(Özyalçın 2002, Törüner ve ark. 2012) 

 

2.3.4.1. Kaynağına göre ağrı sınıflandırılması 

Somatik ağrı; hasta birey tarafından acıma, ezilme yada zonklama Ģeklinde 

tariflenen lokalize bir ağrıdır. Ağrı çoğunlukla kemik, kas, deri gibi somatik yapılarda 

inflamasyon ya da zedelenmeye bağlı periferik sinir uçlarından kaynaklanır (Birman 

2006). Somatik ağrıya örnek olarak artritler verilebilir (Törüner ve ark. 2012). 

Viseral ağrı; hasta birey tarafından basınç, kramp ya da sancı Ģeklinde tarif edilen, 

daha yaygın biçimde hissedilen lokalize olmayan bir ağrıdır (Özyalçın 2002, Törüner ve 

ark. 2012). Ġskemi, içi boĢ organın aĢırı gerilmesi, kimyasal uyaranlar, içi boĢ organda 

meydana gelen spazmın ağrı oluĢturması nedeniyle görülür (Özyalçın 2002, Birman 

2006). Pankreatit ve bağırsak obstrüksiyonu viseral ağrıya neden olan hastalıklardandır 

(Törüner ve ark. 2012). 

Somatik ağrı daha yoğun ve acı vericidir. Visseral ağrı ise; yaygın bir ağrı olması 

nedeniyle zor lokalize edilir ve bu nedenle değerlendirilmesi daha güçtür.  Bu iki ağrı 

çeĢiti arasındaki temel fark ise; somatik ağrının duysal lifler ile visseral ağrının ise 

sempatik lifler ile taĢınmasıdır. (Raj 2007). 
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2.3.4.2. Mekanizmasına göre ağrı sınıflandırılması 

Nosiseptif ağrı; ağrılı uyaranın sinir sistemi dıĢında tüm doku ve organlara yayılmıĢ 

bulunan özelleĢmiĢ ağrı reseptörleri (nosiseptörler) tarafından algılanıp, santral sinir 

sistemine iletildikten sonra hissedilen ağrı tipidir (Raj 2007, Törüner ve ark. 2012). 

Matür, hatta preterm bebekler ve fetüs, sağlam ve fonksiyonel bir nosiseptif sisteme 

sahiptir (Korkmaz 2005).   

Nöropatik ağrı; hasta birey tarafından yanma, karıncalanma, elektriklenme olarak 

tariflenen bir ağrıdır (Özyalçın 2002, Törüner ve ark. 2012). Kronik ağrının bir türüdür 

(Ball ve ark. 2010). Ağrı, periferik ya da santral sinirlerdeki yapısal ya da fonksiyonel 

değiĢiklikler nedeniyle ortaya çıkar ve sinir dokusunda gerçek bir hasar vardır (Ball ve 

ark. 2010, Törüner ve ark. 2012). Diyabetik nöropatide hissedilen ağrı, nöropatik ağrı 

türündedir. Kanserli hastalarda da sinirlere ya da spinal korda bası yapan tümörler, 

metastazlar ve kanser tedavi yöntemlerine bağlı olarak sinir sisteminin zedelenmesi 

nöropatik ağrıya neden olur (Törüner ve ark. 2012).  

Psikojenik ağrı; fiziksel bir nedene bağlı olmaksızın, anksiyete, depresyon gibi 

psikososyal sorunların arttığı durumlarda ortaya çıkan bir ağrı tipidir (IASP 1994, 

Törüner ve ark. 2012). Psikojenik ağrı tanısı konulmadan önce organik bir patolojinin 

olmadığı ortaya konmalı ve tanıda deneyimli bir psikiyatrist rol almalıdır (Özyalçın 

2002, Raj 2007). 

 

2.3.4.3. Süresine göre ağrı sınıflandırılması 

Ağrı akut ya da kronik olabilir (Ball ve ark. 2010). 

Akut ağrı; çoğunlukla birdenbire baĢlayan, genellikle 3-6 aydan önce sonlanan kısa 

süreli, lokalize ağrıdır. Ağrının yoğunluğu hafiften Ģiddetliye farklılık gösterebilir. 

Ağrının nedeni genellikle tanımlanabilir (Törüner ve ark. 2012).  ĠĢlemlere ya da 

travmaya bağlı olarak ortaya çıkar (Ball ve ark. 2010). Dolayısıyla deriye bir iğne 

batırıldığında, akut yanıklarda veya deri bıçakla kesildiğinde hissedilen ağrı akut ağrıdır 

(Birman 2006). Sempatik sinir sisteminin uyarılmasına bağlı solukluk, terleme, pupil 

dilatasyonu, solunum hızında artma, taĢikardi ve hipertansiyon görülebilir (Özyalçın 

2002, Törüner ve ark. 2012). Akut ağrı aslında koruyucu bir mekanizmadır. Tüm 

dikkatlerin yaralanmıĢ olan ya da hastalığın meydana geldiği bölgeye çekilmesine 

neden olur (Törüner ve ark. 2012).  
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Kronik ağrı; bir doku hasarında iyileĢmeyi takiben veya akut bir hastalığın normal 

seyrinin ötesinde bir aydan uzun süren ağrılardır (Özyalçın 2002). Genellikle kronik 

hastalıklarla (jüvenil romatoid artrit gibi) (Törüner ve ark. 2012)  ve doku harabiyetiyle 

bağlantılıdır (Birman 2006). Ġyi bir tedaviye, hatta normalin üstündeki tedaviye rağmen 

ağrı devam etmektedir (Raj 2007). Uzun ve dayanılmaz bir hale gelebilir (Birman 

2006). Kronik ağrının belirtileri, parasempatik sinir sisteminin uyarılmasına bağlı yaĢam 

bulgularında azalma, solukluk, bulantı-kusma, halsizlik, yorgunluktur. Ağrının kontrol 

edilememesi durumunda yorgunluk, uykusuzluk, iĢtahta azalma, kilo kaybı, 

konstipasyon, depresyon, ümitsizlik, çaresizlik ve sosyal izolasyon ortaya çıkabilir. 

Bireyin kiĢiliği, iĢlevlerini gerçekleĢtirme becerisi ve yaĢam Ģekli etkilenir (Törüner ve 

ark. 2012).   

 

2.3.5. Ağrı ile ilgili tanımlar  

Aljezi; ağrıya duyarlılığı ifade eder. Ağrıya aĢırı duyarlılığa hiperaljezi denir (IASP 

(1994, Törüner ve ark. 2012). 

Ağrı hafızası; C ve a-delta liflerinin uyarılması ile oluĢan ağrının hissedildiği 

zaman süresi ve yeniden hatırlanabilmesidir (Uludağ 2005). Ağrı hafızasını belirleyen 

etkenler; ağrının o andaki Ģiddeti, emosyonel durum, ağrıya karĢı beklentiler ve daha 

önceki ağrının ilk Ģiddetidir (Erdine 2006). 

Duyu EĢiği; hissedilen en düĢük uyarı düzeyidir (karıncalanma, sıcaklık hissi v.b.). 

Ağrı EĢiği; kiĢinin ağrı duyduğu en düĢük uyarı Ģiddetidir. Ağrı eĢiği bireyden 

bireye farklılık gösterir. Anksiyete, korku, depresyon ve uykusuzluk ağrı eĢiğini azaltır.  

Ağrı Toleransı; bireyin dayanabileceği maksimum ağrı miktarı ve süresidir. 

Bireyler ve kültürler arasında farklılıklar gösterir.  

Ġnsanlar aynı tip “duyusal eĢiğe” sahiptirler. Ancak kültürel yapının “ağrı eĢiğinde” 

belirleyici bir etkisi vardır. Kültürel yapının en etkili olduğu durum ise “ağrı tolerans” 

düzeyidir (Törüner ve ark. 2012). 

Allodini; normalde ağrıya neden olmayan bir uyaranın ağrıya neden olmasıdır. 

(Aldemir 2007) 
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2.3.6. Çocuklarda etkili ağrı kontrolünü engelleyen durumlar 

Çocuklarda ağrı çoğunlukla yeterli düzeyde kontrol edilememektedir. Bunun 

nedenleri arasında ebeveynlerin ve sağlık profesyonellerinin korkuları, uygun ağrı 

değerlendirme ölçeklerinin kullanılmaması, ağrıyı değerlendirme ile ilgili bilgi 

eksiklikleri ve ağrı kontrolü ile ilgili yanlıĢ inanıĢlar sayılabilir (Gardner ve ark. 2011, 

Törüner ve ark. 2012). 

Tablo  2-6. Çocuklarda ağrı ile ilgili yanılgılar ve gerçekler  

Yanılgılar Gerçekler 

Yenidoğanlar ağrı duymaz. 
Yenidoğanlar ağrı duyar. (Ball ve ark. 2010, Gardner ve ark. 2011, 

Ovalı 2008, Törüner ve ark. 2012). 

Ağrı çekmenin çocuğa bir zararı 

olmaz. 

Yenidoğanlarda ağrı ile birlikte siyanoz ve bradikardi 

geliĢebilmektedir. Ağrının fizyolojik stresi tam olarak bilinemez (Ovalı 

2008). 

Çocuklar ağrıyı eriĢkinlerden 

daha iyi tolere ederler. 

Çocukların ağrıya toleransları yaĢla birlikte artar (Ball ve ark. 2010, 

Törüner ve ark. 2012).   

Bebekler ve küçük çocuklar 

ağrıyı hissetseler de 

hatırlamayacakları için ağrının 

kalıcı bir etkisi yoktur. 

Ağrı, çocuk için iyileĢemeyecek bir travma olabilir. Çok küçük 

bebeklerin bile duyusal algıları öğrenebildiği ve uzun  bir zaman 

belleklerinde sakladıkları gösterilmiĢtir. Yenidoğan  döneminde ağrı 

yaĢayan bebekler, sonraki ağnlı durumlara farklı tepkiler verirler (Ball 

ve ark. 2010, Gardner ve ark. 2011, Törüner ve ark. 2012).   

Çocuk aktivitesini ya da 

uykusunu sürdürüyorsa ağrısı 

yoktur. 

Bazı çocuklar ağrıyı bastırır ve aĢırı ağrı nedeniyle uyuyabilir (Ball ve 

ark. 2010, Ovalı 2008, Törüner ve ark. 2012). 

Yan etkilerinden dolayı narkotik 

analjezikler çocuklarda 

kullanılmaz. 

Narkotik analjezikler çok düĢük doğum ağırlıklı çocuklarda bile 

rahatlıkla kullanılabilirler (Ovalı 2008, Törüner ve ark. 2012). 

Çocuk ağrı çekmediğini 

belirtiyorsa bu doğrudur. 

Çocuklar baĢka ağrılı giriĢimlerden korunma ve/veya ceza verileceği 

korkusuyla ağrılarını söylemeyebilirler (Ball ve ark. 2010, Ovalı 2008, 

Törüner ve ark. 2012). 

HemĢireler, bebeğin aktivitesine 

ve görünümüne bakarak ağrısını 

doğru olarak değerlendirebilirler. 

HemĢireler çoğunlukla bebeğin ağrısını olduğundan daha az tahmin 

ederler (Ovalı 2008). 
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2.3.7. Yenidoğanda ağrı 

Yenidoğanlar da diğer çocuklara benzer Ģekilde ağrıyı hissetme yeteneğine 

sahiptirler (Ball ve ark. 2010, Gardner ve ark. 2011, International Evidence-Based 

Group For Neonatal Pain 2001). Carbajal ve ark. (2008)‟nın çalıĢmasına göre yenidoğan 

yoğun bakım ünitesinde izlenen bir bebek ilk 14 günde ortalama 115 iĢleme maruz 

kalmaktadır ve bu iĢlemlerin %75‟i ağrılıdır.  

 

2.3.7.1. Yenidoğanda ağrının algılanmasında rol oynayan anatomik-fonksiyonel ve 

nörokimyasal yapıların geliĢimi 

Fetusta derideki ağrı reseptörleri ilk olarak 7. haftada perioral bölgede ortaya çıkar 

ve 20. haftaya kadar bütün vücuda ve mukozalara yayılır. Duysal lifler ile medulla 

spinalis arka boynuz hücreleri arasındaki sinapslarda ise benzer Ģekilde 6. hafta 

civarında ortaya çıkar ve 30. haftaya kadar tamamlanır. Ġlk olarak 8. haftada geliĢmeye 

baĢlayan beyin korteksinin geliĢimi 20. haftada tamamlanır. Ağrının üst merkezlerde 

algılanması ise talamus ve korteks arasındaki bağlantıların geliĢtiği 24. haftada meydana 

gelir (Ovalı 2008). Dolayısıyla ağrı algılaması subkortikal düzeyde yalnızca bir miktar 

mümkün olabilirken, ağrının önemli bir bölümü serebral korteksler tarafından algılanır. 

Tüm bu süreçte sinirlerin etrafında myelinin olmaması, sinirin çalıĢmadığı anlamına 

gelmez, fakat ileti hızı yavaĢlar (Gardner ve ark. 2011, Ovalı 2008).   

 

2.3.7.2. Yenidoğanda ağrıyı etkileyen faktörler 

Ġlk 3 ayda bebeklerin ağrı ile ilgili bir anlayıĢları yoktur. Ağrılı bir giriĢim 

olduğunda tüm bedenleri ve refleksleri ile tepki verirler (Anand ve ark. 2006, Özyalçın 

2002, Törüner ve ark. 2012). Özellikle preterm yenidoğanların ağrı duyarlılıkları daha 

fazladır. Ünite içindeki aĢırı ıĢık ve yüksek ses, pretermde fizyolojik ve davranıĢsal stres 

cevabının çıkmasına neden olur. Rutin bakım esnasında dahi bu bebekler ciddi 

fizyolojik stres yaĢarlar. Bu bebeklerde insan sesi ve yüzü bile bu stres cevabın ortaya 

çıkmasına neden olabilir (Ovalı 2008, Sivaslı ve ark. 2005).   
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2.3.7.3. Ağrının yenidoğana etkileri  

Ağrının tüm organ sistemlerinde hayatı tehdit edecek düzeyde bazı fizyolojik ve 

davranıĢsal etkileri vardır. Ağrı tedavi edilmezse, katabolik ve hiper metabolik bir 

duruma neden olur. Bu durum hiperkalemi, hiperkoagülabilite, enfeksiyonlara olan 

duyarlılığın artması, geç iyileĢme ve mortaliteyi etkiler (Gardner ve ark. 2011, Korkmaz 

2005).  Solunum sisteminde, tidal volüm ve vital kapasitenin azalmasına ve transkütan 

oksijen saturasyonlarının düĢmesine neden olur. Kardiyovasküler sistem üzerine olan 

etkisi nedeniyle kalp hızı ve kan basıncı artar. Metabolizmaya olan etkisi nedeniyle 

oksijen tüketimi artar, deri rengi ve ısısı değiĢir (Gardner ve ark. 2011, Ovalı 2008). 

Beyin damarlarındaki otoregülasyonu bozar ve intraventriküler kanama riskini arttırır 

(Gardner ve ark. 2011, Korkmaz 2005, Ovalı 2008). Endokrin sistem üzerinede olumsuz 

etkileri vardır. Endorfin, katekolamin, kortizol, glukagon, aldosteron ve diğer 

kortikosteroidlerin artıĢına ve insülin düzeylerinin azalmasına neden olur. Bu 

değiĢiklikler protein, yağ ve karbonhidrat metabolizmasını etkileyerek postoperatif yara 

iyileĢmelerini geciktirebilir, uzun dönemde ise beyin geliĢmesini olumsuz yönde etkiler 

(Gardner ve ark. 2011, Ovalı 2008). GeliĢmekte olan beyin 10 ile 18. gestasyon haftaları 

arasında ve 30. gestasyon haftası ile doğum sonrası 3. ay arasında çevresel uyaranlara 

karĢı aĢırı derecede hassastır. Bu dönemlerde, nöronların sinaptik iliĢkilerinin kurulması 

sırasında yoğun bir hücre ölümü ve nöronal yapıların yeniden düzenlenmesi 

(remodeling) meydana gelir. Belirli bir nöronal aktivite, prolifere veya dejenere olacak 

nöron gruplarının seçimini etkiler. Bebekteki ağrılı uyaranların yoğunluğu ve süresi, 

kortikal kaynakların yoğun kullanımına neden olur ve beyin anatomisinin değiĢmesine 

yol açabilir. Bu dönemde, yenidoğanın nörolojik ve geliĢimsel olgunluk düzeyine uygun 

olmayan çevresel uyarılar, tüm çocukluk çağı boyunca sürebilecek olağan dıĢı sosyal 

iliĢki biçimlerine yol açabilir. Özellikle preterm bebeklerde bu durum daha belirgindir 

(Korkmaz 2005, Ovalı 2008).  Ağrının yeterince kontrol altına alınmaması aynı 

zamanda iyileĢmeyi geciktirebilmekte, çocuğun tıbbi iĢlemlere karĢı gösterdiği tepkileri 

arttırmakta, uyku ve beslenme bozukluklarına yol açmaktadır. Uzun süreli sonuçları 

arasında da psiko-sosyal sorunlar, biliĢsel defisitler, büyüme ve geliĢmede gerilik ve 

nedeni bilinmeyen somatik yakınmalarda artma sayılabilir (Gardner ve ark. 2011, 

Korkmaz 2005, Törüner ve ark. 2012). Ayrıca ağrı yenidoğanın dıĢ dünyaya uyumunu 

ve aile-bebek etkileĢimini engellemekte ve büyümeyi olumsuz etkilemektedir (Törüner 

ve ark. 2012). 
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2.3.7.4. Yenidoğanda ağrı belirtileri 

Fizyolojik Belirtiler 

Yenidoğanlar ağrılarını sözel olarak ifade edemediklerinden dolayı bakım verenlerin 

ağrı ile ilgili diğer verileri toplamaları oldukça önemlidir. Akut ağrı “Genel Adaptasyon 

Sendromu” (GAS) olarak bilinen bir tepkiyi baĢlatır. Sempatik sinir sisteminin 

etkilenmesi ile fizyolojik belirtiler ortaya çıkar ve bu duruma “alarm reaksiyonu” denir 

(Törüner ve ark. 2012). Ortaya çıkan fizyolojik değiĢiklikler kalp hızı, kan basıncı, 

solunum hızı, intrakranial basınç ve karbondioksitte artma ve kaslarda gerilme 

Ģeklindedir. Bu artıĢlara karĢın solunum derinliği ve oksijenasyon azalır. Hormonlardan 

insülinin salınımı azalırken, plazma renin aktivitesi, katekolamin 

(epinefrin/norepinefrin) düzeyleri, kortizol düzeyleri ve büyüme hormonu, aldosteron 

ve glukagon salınımı artar (Ball ve ark. 2010, Gardner ve ark. 2011, Törüner ve ark. 

2012). 

Stres tepkisi devam ederse beden fizyolojik olarak uyum sağlar, yaĢam bulguları 

hemen hemen normale döner. Bu aĢamaya “Direnç Evresi” denir. Bu nedenle fizyolojik 

parametreler ağrı cevabının objektif birer göstergesidir ancak her zaman ağrıya spesifik 

değillerdir ve beraberinde davranıĢsal parametrelerin de değerlendirilmesi gerekir (Ball 

ve ark. 2010, Ovalı 2008, Törüner ve ark. 2012).   

 

DavranıĢsal Belirtiler 

Yenidoğanın ağrıya verdiği davranıĢsal yanıtlar nöromüsküler olgunlaĢma ve 

hastalığın ağırlığı ile bağlantılıdır. Preterm bebeklerde davranıĢ değiĢiklikleri daha az ve 

fizyolojik değiĢikliklerle olan iliĢkisi daha hafiftir (Ovalı 2008). Yenidoğanlarda ağrı 

esnasında gözlenen davranıĢ değiĢiklikleri 5 baĢlık altında toplanabilir. Bunlar; 

vokalizasyonlar (ağlama, inleme), yüz ifadeleri, vücut hareketleri, tonüste değiĢmeler ve 

durum (uyku, beslenme… vb) değiĢiklikleridir (Ball ve ark. 2010, Gardner ve ark. 2011, 

Törüner ve ark. 2012). 

Bunlar arasında “motor yanıtlar” bir diğer deyiĢle vücut hareketleri ve tonüste 

değiĢmeler baĢta gelir. En sık gözlenen davranıĢlar; bebeğin kol ve bacaklarını çekmesi, 

etrafa sürtmesi, ileri geri hareket ettirmesi, tonus artıĢı, yumrukların sıkılması veya tam 

tersine hipotoni gözlenmesidir (Gardner ve ark. 2011, Ovalı 2008, Törüner ve ark. 

2012). Benzer davranıĢlar preterm bebeklerde de görülmesine karĢın çabuk yorulurlar 

ve bir süre sonra halsiz düĢerler. 
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 Ağrı durumunda görülen en önemli davranıĢlardan biride ağlamadır. Ağrıya 

bağlı bebeğin ağlaması diğer nedenlerle ağlamasından farklıdır.  Bu farklılık ağlamanın 

süresi, tizliği ve yoğunluğunda olup, spektrografik olarak gösterilebilir. Ağlamanın 

hastalık derecesiyle de iliĢkili olduğu unutulmamalıdır. Ağır hasta olan bebeklerin 

ağlama süreleri daha kısadır, daha tizdir ve latent dönem daha uzundur (Ovalı 2008). 

 Ağlama esnasında bebeğin yüzünde de değiĢiklikler olur. Gözleri kapanır, 

kaĢları kabarır ve nazolabial kıvrımlar derinleĢir. Pretermlerde bu yüz görünümü daha 

az belirgindir (Gardner ve ark. 2011, Ovalı 2008, Törüner ve ark. 2012). 

 Ağrı bebeğin uyuma ve uyanık kalma durumunu da değiĢtirir (Gardner ve ark. 

2011, Ovalı 2008, Törüner ve ark. 2012). Yenidoğanın uyku siklusları bozulur, aktivite 

düzeyi azalır, aĢırı huzursuz ve rahatsız görünümde olabilir. Bu durum bebeğin yüz 

ifadesine de yansır (Gardner ve ark. 2011, Ovalı 2008). Bebeği sakinleĢtirmek 

güçleĢebilir ve beslenme güçlükleri görülebilir (Törüner ve ark. 2012). Yeterli ağrı 

tedavisi tüm bu komplikasyonları ve ölüm riskini azaltması bakımından önemlidir 

(Anand ve ark. 2001) 

 

2.3.7.5. Yenidoğanda ağrının değerlendirilmesi ve ağrı ölçekleri 

Yenidoğanlardaki ağrı ile ilgili olarak unutulmaması gereken ilk nokta, yetiĢkinde 

ağrıya neden olan her Ģeyin yenidoğan bebekte de ağrıya neden olabileceğidir (Anand 

ve ark. 2001, International Evidence-Based Group For Neonatal Pain 2001, Ovalı 

2008). Ağrı subjektif bir durumdur ve sağlık profesyonelleri hastanın ağrı bildirimini 

her zaman doğru kabul etmelidirler (Gardner ve ark. 2011, Törüner ve ark. 2012). 

Yenidoğanlar ağrı ile ilgili duygularını sözel ifade edemedikleri için ağrının 

değerlendirilmesi bu yaĢ grubunda oldukça zordur (American Academy of Pediatrics ve 

diğ. 2006, Korkmaz 2005). Ağrıyı ölçebilecek herhangi bir fizyolojik ya da kimyasal 

test yoktur (Törüner ve ark. 2012) ve genellikle davranıĢsal değiĢikliklerin gözlenmesi 

ile değerlendirilir. Günümüzde ağrı esnasında meydana gelen fizyolojik değiĢiklikleri 

de kapsayan ağrı değerlendirme skalaları mevcuttur (American Academy of Pediatrics 

ve diğ. 2006, Ball ve ark. 2010, Gardner ve ark. 2011, International Evidence-Based 

Group For Neonatal Pain 2001, Korkmaz 2005, Ovalı 2008). Ağrı sınıflamalarının 

yapılması profesyonel sağlık çalıĢanlarının ortak bir dile sahip olmasını sağlama 

bakımından da çok önemlidir (Özyalçın 2002). 
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Bu skalalardan bazıları aĢağıda verilmiĢtir; 

 

Neonatal Infant Pain Scale (NIPS) (Yenidoğan Bebek Ağrı Ölçeği): Lawrence ve 

arkadaĢları (1993) tarafından preterm ve yenidoğanlar için geliĢtirilmiĢ, güvenilirlik 

katsayısı .92, .97 arasında bulunmuĢtur. Ölçeğin güvenle kullanılabileceği ve giriĢimin 

etkinliğini ölçebildiği belirtilmekte ve ağrıya karĢı oluĢan altı davranıĢ 

değerlendirilmektedir. Yüz ifadesi, solunum Ģekli, kol hareketleri, bacak hareketleri ve 

uyanıklık durumu 0 veya 1 puan olarak, ağlama 0, 1 veya 2 puan olarak 

değerlendirilmektedir. Toplam puan 0-7 arasında olup yüksek puan ağrının Ģiddetinin 

fazla olduğunu gösterir (Lawrence ve ark., 1993).  Ölçeğin ülkemize uyarlanma 

çalıĢması Akdovan (1999) tarafından yapılmıĢ olup Cronbach alpha iç tutarlık katsayısı 

.83-.86 arasında bulunmuĢtur. 

 Tablo  2-7. Neonatal Infant Pain Scale (NIPS) (Yenidoğan Bebek Ağrı Ölçeği) 

Kategoriler  0 1 2 

Yüz ifadesi  Sakin yüz, doğal ifade  
Gergin yüz kasları, kırıĢık  

alın ve çene   

Ağlama  Sessiz, ağlamıyor  Hafif inilti, aralıklı ağlama  

Çığlık, feryat, 

yüksek sesli, 

sürekli ağlama  

Solunum 

Ģekli  
Her zamanki solunum  

DeğiĢken, düzensiz, her 

zamankinden hızlı solunum, iç 

çekme  
 

Kollar  

Kas rijiditesi yok, 

sıklıkla geliĢigüzel kol 

hareketleri  

Gergin, düz kollar, sert ve/veya 

hızlı ekstansiyon/fleksiyon   

Bacaklar  

Kas rijiditesi yok, 

sıklıkla geliĢigüzel kol 

hareketleri  

Gergin, düz kollar, sert ve/veya 

hızlı ekstansiyon/fleksiyon   

Uyanıklık 

hali  

Sessiz, huzurlu, uyuyor 

ve/veya sakin  

Canlı, huzursuz ve 

sakinleĢtirilemeyen   

(Akdovan 1999, Ball ve ark. 2010, Lawrence ve ark. 1993) 
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Neonatal Postoperatif Pain Scale (CRIES Skalası) (Neonatal Postoperatif Ağrı 

Ölçüm Skorlaması): Krechel ve Bildner (1995) tarafından geliĢtirilen bir ölçektir. Bu skala 

genellikle 32 haftanın üzerinde doğan bebeklerde ve postoperatif dönemde kullanılır. 

Fizyolojik ve davranıĢsal değiĢiklikleri içeren 5 parametresi vardır. Bu parametreler; 

ağlama, oksijen ihtiyacı, vital bulguların artıĢı, yüz ifadesi ve uykusuzluktur. Her bir 

parametre 0, 1, 2 olarak puanlanır (Ball ve ark. 2010, Gardner ve ark. 2011, Ovalı 2008, 

Törüner ve ark. 2012). Alınan puanın 4 ve daha üstü olması yenidoğanın ağrısının 

olduğunu gösterir ve müdahale gerekir. Ağrı kesici verildikten 15-30 dakika sonra yeni 

bir değerlendirme ile ağrısının geçip geçmediği kontrol edilmelidir. Postoperatif 

dönemde en az 24 saat boyunca ve saatlik olarak değerlendirme yapılmalıdır (Gardner 

ve ark. 2011, Ovalı 2008). 

Tablo  2-8. Neonatal Postoperatif Pain Scale (CRIES Skalası) (Neonatal Postoperatif Ağrı 

Ölçüm Skorlaması) 

Kategoriler  0  1  2  

Ağlama  Yok  Yüksek sesle  Durduruıamaz  

Oksijen gereksinimi  Yok  < %30  > %30  

YaĢam bulgularında 

artıĢ  

ArtıĢ %10 

kadar  

ArtıĢ %11-20 

arasında  
ArtıĢ %21‟in üzerinde  

Görünüm  lyi  Yüz buruĢturma  
Yüz buruĢturma ve 

inleme  

Uykusuzluk  Yok  Sık uyanıyor  Sürekli uyanık  

(Gardner ve ark. 2011, Törüner ve ark. 2012) 

 

Premature Infant Pain Profile (PIPP) (Prematüre Bebek Ağrı Skalası):  Preterm 

bebeklerde ağrının doğru bir Ģekilde belirlenmesi davranıĢsal durum ve hastalığın 

derecesi gibi ağrıya yanıtı etkileyen faktörlerin değerlendirilmesini gerektirir. PIPP 

Skalası bu amaçla geliĢtirilmiĢtir (Korkmaz 2005). Stevens ve arkadaĢları tarafından, 

1996 yılında prematüre bebeklerde ameliyat sonrası ağrıyı değerlendirmek için 

geliĢtirilmiĢtir. Skalanın Türkçe uyarlaması, Derebent (2007) tarafından yapılmıĢ ve 

geçerli ve güvenilir bir araç olduğu gösterilmiĢtir. Parametreler arasında; kalp hızı, 

oksijen saturasyonu, kaĢların çatılması, gözlerin kapanması ve nazolobial kırıĢıklıklara 
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ilaveten, gestasyonel yaĢ ve davranıĢ durumu da dikkate alınır (Ball ve ark. 2010, 

Gardner ve ark. 2011, Derebent 2007, Ovalı 2008). 

Tablo  2-9. Premature Infant Pain Profile (PIPP) (Prematüre Bebek Ağrı Skalası) 

Kategoriler 0 1 2 3 

Gebelik Yaşı >= 36 hafta 
 

32 - 35 hafta 6 günlük 28 - 31 hafta 6 günlük < 28 hafta 

Davranışsal 

Durum 

Aktif/uyanık, 
gözler açık, yüz 
hareketle 
var 

Sakin/ uyanık, gözler 
açık, yüz hareketleri 
yok 
 

Aktif/uyuyor gözler 
kapalı, yüz hareketleri 
var 
 

Sakin/uyuyor gözler 
kapalı, 
yüz hareketleri yok 

Maksimum Kalp 
Atım Hızı 

Dakikada 0–4 atım 
artış 

Dakikada 5–14 atım 
artış 

Dakikada 15 – 24 
atım artış 

Dakikadaki atım 25 ve 
üzeri 

Minimum 
Oksijen 
Saturasyonu 

%2.4 azalma  %2.5-4.9 azalma %5-7.4 azalma 
%7.5 ve daha fazla 

azalma 

Alnını kırıştırma Yok 
(Zamanın % 9 > = ) 

En az 
(Zamanın % 10 ) 

Orta 
(Zamanın % 40) 

En çok 
(Zamanın % 70 <=) 

Gözlerini Kısma Yok 
(Zamanın % 9 > = ) 

En az 
(Zamanın % 10 ) 

Orta 
(Zamanın % 40) 

En çok 
(Zamanın % 70 <=) 

Burun 
kanatlarında 
genişleme 

Yok 
(Zamanın % 9 > = ) 

En az 
(Zamanın % 10 ) 

Orta 
(Zamanın % 40) 

En çok 
(Zamanın % 70 <=) 

(Ball ve ark. 2010, Gardner ve ark. 2011, Derebent 2007) 

 

2.3.7.6. Yenidoğanda ağrının tedavisi 

Sözlü iletiĢim kurmada yetersizlik olması, kiĢinin ağrı giderici tedavi ihtiyacı olduğu 

gerçeğini ortadan kaldırmaz (IASP 1994). Yenidoğanda etkili bir ağrı kontrolünün 

sağlanması sağlık ekibi üyeleri arasında iĢbirliğini ve çeĢitli giriĢimleri gerektirir 

(International Evidence-Based Group For Neonatal Pain 2001, Törüner ve ark. 2012). 

Ağrı kontrolünde farmakolojik ve farmakolojik olmayan yöntemlerden yararlanılır 

(Anand ve ark. 2001, Ovalı 2008, Törüner ve ark. 2012). En etkili ağrı tedavisi ise 

farmakolojik ve farmakolojik olmayan yöntemlerin birlikte kullanılması ile sağlanır. 

Farmakolojik bir ajan uygulanmadan önce çocuğun hazırlanması ve rahatlatılması için 

psikolojik yöntemlerin kullanılması, analjezik dozuna olan gereksinimi de azaltabilir 

(Törüner ve ark. 2012). 
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Farmakolojik Yöntemler 

Ağrı için en duyarlı hasta grubu yenidoğanlardır. Yenidoğanlar ağrıyı hissederler, 

ağrının kısa ve uzun süreli olumsuz geliĢimsel ve davranıĢsal etkilerinden daha büyük 

çocuklara göre daha fazla etkilenirler. Günümüzde yenidoğanların uygun yaĢ iliĢkili doz 

ayarlamaları ile güvenli bir Ģekilde analjezi ve anestezi alabileceği bilinmektedir 

(Korkmaz 2005). 

Mekanik ventilasyondaki bebeklerde değiĢik amaçlarla ilaç tedavisine gereksinim 

duyulur. Sedasyon sağlanması ve ağrının azaltılması bu amaçlardan sadece ikisidir 

(Gardner ve ark. 2011, Korkmaz 2005). Nöromüsküler blokaj yapan ajanlar, ağrıya ait 

davranıĢ değiĢikliklerini ortadan kaldırdığı için, paralitiklerle birlikte sedatif veya 

analjeziklerin de kullanılması önerilir (Ovalı 2008). 

Mekanik ventilatör desteği alan bebeklere düzenli olarak opioid veya sedatif 

verilmesi halen tartıĢılan bir konudur. Ancak bebeklere ağrılı iĢlemlerde rutin olarak 

opioid verilmesi hipoksi ve ona bağlı stresi azaltmaktadır (American Academy of 

Pediatrics ve diğ. 2006, Anand ve ark. 2006, Gardner ve ark. 2011, Sivaslı ve ark. 

2005). Bu nedenle invazif giriĢimler öncesinde uygun ağrı kesiciler kullanılmalıdır. 

Narkotik analjezikler en sık kullanılan ağrı kesici ajanlardır. Ağrıyı azaltmak amacıyla 

sedatiflerin kullanılması yanlıĢtır. Çünkü verilen sedatif ilaçların ağrıyı azaltma gibi bir 

etkisi yoktur, sadece ağrının verdiği ajitasyonu azaltırlar (International Evidence-Based 

Group For Neonatal Pain 2001, Ovalı 2008). Diazepam, midazolam, lorazepam ve 

kloral hidrat sık kullanılan sedatif ilaçlardır. Sedatifler, yenidoğanı sakinleĢtirir, stresi 

azaltır ve uykuyu arttırır. Sık kullanılan fenobarbitalin sedatif etkisi kısa sürelidir ve asıl 

kullanım amacı antikonvülzan etkisidir (Ovalı 2008). 

 

Narkotik (Opioid) Analjezikler: Bu grup ilaçlar çocukların çoğunda etkili ağrı 

kontrolünü sağlar. Opoidler yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde analjezi ve daha az da 

sedasyon amacıyla en sık kullanılan ilaçlardır (Korkmaz 2005). Morfin, meperidin, 

metadon, fentanil, kodein ve hidromorfon narkotik analjezikler arasında yer alan 

ilaçlardır (Ball ve ark. 2010, Törüner ve ark. 2012). Narkotik analjeziklerin 

metabolizması ve klirensi yenidoğanlarda çok değiĢken olup, bazen eriĢkinlerde 

kullanılandan daha yüksek dozlara ihtiyaç duyulur. Gestasyon yaĢı arttıkça klirens artar 

ve ilacın yarı ömrü kısalır. Proteinlere bağlanan miktarları azalırsa, serbest ilaç miktarı 

artar ve kan beyin bariyerini geçiĢleri kolaylaĢır. Narkotiklerin solunumu deprese 
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edicici özelliği vardır (Ovalı 2008). Ancak bu durum çocuklarda çok nadir olarak 

görülmektedir (Törüner ve ark. 2012). Opioidlerin yan etkileri naloksan ile düzelebilir 

(Korkmaz 2005). Günümüzde uygun dozlarda verilen opioidlerin bebek ve çocuklarda 

güvenle kullanılabileceği bilinmektedir. 

En sık kullanılan narkotik analjezik morfindir (Törüner ve ark. 2012). Santral sinir 

sistemi, gastrointestinal ve ürogenital sistem gibi düz kas yapısındaki sistemler üzerine 

etki eder (Korkmaz 2005). Morfin; intravenöz, intramüsküler veya subkutan yoldan 

(Korkmaz 2005, Ovalı 2008, Törüner ve ark. 2012), ayrıca oral, nasal, transdermal, 

intratekal ya da epidural verilebilir. Bebek ve çocuklarda yanıtın değiĢken olması 

nedeniyle intramüsküler yol önerilmektedir (Törüner ve ark. 2012). Ġlaç dozu 0,05-0,2 

mg/kg‟dır. Etki süresi 2-4 saattir ve bu süreler dikkate alınarak tekrarlanmalıdır. Sürekli 

infüzyon Ģeklinde verildiğinde ise doz 10-15 mcg/kg/saat üzerinden ayarlanmalıdır. 

Miadından erken doğan yenidoğanlarda klirensi azalmıĢ ve eliminasyon yarı ömrü 

uzamıĢtır. Plazmada %80‟i proteinlere bağlanmadan dolaĢır, bu nedenle merkezi sinir 

sistemine rahat geçer. Morfinin yan etkilerinden bazıları; solunum depresyonu, 

bronkokonstriksiyon, hipotansiyon, gastrointestinal motilitede azalma, kabızlık, batın 

distansiyonu idrar retansiyonu (Korkmaz 2005, Ovalı 2008) ve vücut sıcaklığında 

azalmadır. Beyin sapındaki solunum merkezine olan etkisi nedeniyle ortaya çıkan 

solunum depresyonu mekanik ventilatördeki bir bebekte o an için önemli olmayabilir, 

ancak mekanik ventilasyon sonlandırılırken dikkatli olunmalıdır (Korkmaz 2005). 

Dehidrate yenidoğanlarda kardiyovasküler sisteme olan etkileri artar (Ovalı 2008). Yan 

etkilerinin düzeltilmesi için nalokson hazır olarak bulunmalıdır (Korkmaz 2005). Uzun 

süreli kullanım sonrası yoksunluk sendromu geliĢebilir. Yoksunluk sendromunu 

önlemek amacıyla ilaç yavaĢ yavaĢ azaltılarak kesilmelidir (Ball ve ark. 2010, Ovalı 

2008).  

Fentanil; intravenöz yoldan 1-4 mcg/kg dozunda veya sürekli infüzyon Ģeklinde 1-5 

mcg/kg/saat dozunda verilebilir. Etki süresi 1-2 saattir (Korkmaz 2005, Ovalı 2008). 

Sedatif etkisi daha azdır. Analjezik etkisi ise morfinden 50-100 kat daha fazladır. Buna 

karĢın solunum, kardiyovasküler ve gastro intestinal sistemdeki etkileri daha zayıftır. 

Yağda hızla çözünür, bu nedenle santral sinir sistemine çok hızlı geçer (Korkmaz 2005). 

Yenidoğanlardaki serum konsantrasyonları, büyük çocuklardakilerden daha azdır. Ġlacın 

%90‟ından fazlası karaciğerde metabolize olur. Hepatik arter kan akımını azaltan, karın 

içi basıncın artması gibi durumlarda ilacın eliminasyon yarı ömrü 3 katına kadar 
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uzayabilir (Ovalı 2008). Ġlacın en önemli dezavantajları; sedatif etkisinin çok az olması 

ve göğüs duvarı kaslarında sertleĢmeye neden olmasıdır (Gardner ve ark. 2011, 

Korkmaz 2005). Ġlaç komplikasyonları arasında solunum depresyonu, bradikardi ve 

beslenme bozuklukları sayılabilir. Uzun süreli fentanil kullanımında tolerans geliĢebilir 

(Gardner ve ark. 2011, Ovalı 2008). Yan etkilerinin düzeltilmesi için nalokson hazır 

olarak bulunmalıdır (Korkmaz 2005). 

Sufentanil; fentanilden 10 kat daha güçlü bir ilaçtır. Yenidoğanlarda kalp cerrahisi 

sırasında anestezi amacıyla kullanılır. En önemli yan etkisi akciğer kompliansını 

düĢürmesidir. Pretermlerde ilacın sürekli infüzyon Ģeklinde kullanılması kardiyo-

vasküler yan etkileri ortadan kaldırır (Ovalı 2008). 

Epidural anestezi günümüzde uygun kateterlerin geliĢtirilmesine bağlı olarak 

yenidoğanlarda da uygulanabilir hale gelmiĢtir. Özellikle karın veya alt ekstremite 

cerrahisi sırasında veya postoperatif dönemde morfin veya fentanil tek baĢına 

kullanılabileceği gibi, bir lokal anestezikle birlikte kullanılması da düĢünülebilir 

(Gardner ve ark. 2011, Ovalı 2008). 

Yenidoğanlarda da eriĢkinlerde olduğu gibi narkotiklere ve benzodiazepinlere karĢı 

fiziksel bağımlılık geliĢebilir. Yoksunluk sendromunu önlemek adına ilaçların yavaĢ 

yavaĢ azaltılarak kesilmesi önemlidir (Korkmaz 2005, Ovalı 2008). 

Diğer yan etkileri arasında konstipasyon, bulantı-kusma, konvülsiyon, ağız 

kuruluğu, miyozis ve üriner retansiyon sayılabilir (Törüner ve ark. 2012). 

 

Non-Narkotik (Opioid Olmayan) Analjezikler: Genellikle hafif ağrılarda tek baĢına, 

orta ya da Ģiddetli ağrılarda opioidlerle birlikte kullanılırlar. Ġnflamasyona bağlı 

ağrılarda da etkilidirler. Bu ilaçlar tolerans ya da fiziksel bağımlılığa neden olmazlar. 

Opioid olmayan analjeziklerde doz artırımı yapılmasının ağrıyı giderme üzerine etkisi 

olmadığı gibi, yan etkileride arttıracaktır. Özellikle gastro intestinal sistem kanamaları 

baĢta olmak üzere kanama riski olan tüm çocuklarda non-steroid antiinflamatuvar 

analjezik kullanımından kaçınılmalıdır (Törüner ve ark. 2012). 

Hafif ve orta dereceli ağrıların tedavisinde kullanılan asetominofenin (parasetamol), 

uygun dozda kullanıldığında güvenlik sınırı çok geniĢtir. Asetaminofen, 10-15 

mg/kg/doz olarak ağızdan ya da 20-25 mg/kg/doz olarak rektal yoldan günde 3-4 kez 

uygulanabilir. Ġlacın intravenöz uygulanamıyor olması kullanımını sınırlayan bir 

faktördür (Ovalı 2008).  
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Lokal Anestezik Ġlaçlar: Ġntravenöz kateter takılması, lomber ponksiyon, göğüs tüpü 

takılması, sünnet gibi iĢlemlerden önce %5‟lik lidokain 0,5 ml/kg veya %25‟lik 

bupivakain 0,25-0,5 ml/kg kullanılabilir (Gardner ve ark. 2011, Ovalı 2008). 

 

Topikal Anestezi: Topikal anestezik olarak en sık kullanılan ajan EMLA kremidir. 

Kremin içeriğinde prilokain ve lidokain vardır. Sünnet gibi iĢlemlerden 60 dakika önce 

kremin sürülmesi ve üzerinin kapatılması gerekir. Ancak EMLA kremin pretermlerde 

kullanılması onaylanmamıĢtır.  

Bağımlılık yapar korkusu ile yenidoğanlarda ağrı kesiciler çok az kullanılmakta ve 

bebekler gereksiz acı ve ağrılara maruz kalmaktadırlar. Özellikle de mekanik 

ventilasyona bağlı yenidoğanlarda narkotiklerin, solunum senkronizasyonuna yardım 

edeceği ve ventilasyonun düzelmesini sağlayacağı, aynı zamanda da ağrıyı ve 

rahatsızlığı azaltacağı unutulmamalıdır. HemĢireler farmakolojik olmayan yöntemleri 

kullanarak yenidoğanları rahatlatmalı, diğer yandan da hekim ile iĢbirliği yapılarak 

uygun ilaçlar bebeğe uygulanmalıdır (Ovalı 2008). 

 

Farmakolojik Olmayan Yöntemler 

Akyürek ve Conk (2006)‟un çalıĢmalarında farmakolojik olmayan ağrı giderme 

yöntemlerinin bebeklerin ağrı yanıtlarını azaltmada etkili olduğu saptanmıĢtır. 

Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatan ve özellikle de ventilatör tedavisi uygulanan 

bebeklerin bakımında hemĢireler çok önemlidir (Sivaslı ve ark. 2005). HemĢirelerin 

yenidoğan ünitelerinde ağrıyı azaltmak adına özellikle pretermler baĢta olmak üzere 

tüm bebeklerde dikkat etmeleri gereken en önemli noktalar aĢağıda verilmiĢtir. 

 

GiriĢimler Sırasında Yapılması Gerekenler: Ünitede yatan tüm bebekler ve özellikle 

de mekanik ventilatör desteği alanlar, durumlarının izlenmesi veya fizyolojik 

durumlarını düzeltecek pek çok iĢleme maruz kalırlar. Topuktan kan alma, entübasyon, 

entübasyon kanülünün aspirasyonu, göğüs fizyoterapisi gibi birçok iĢlem bebekte strese 

neden olmaktadır. Yenidoğanlar ağırlık ölçümü, yıkama iĢlemi, bez değiĢtirme gibi 

ağrısız iĢlemleri bile ağrı olarak algılarlar. Bebeğin özellikle oksijenasyonu ve 

davranıĢları dikkatli izlenerek yapılan giriĢimler bebekte oluĢacak stresi ve ağrıyı azaltır 

(American Academy of Pediatrics ve diğ. 2006, Ball ve ark. 2010, Sivaslı ve ark. 2005). 
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Ağrı ve stresi azaltmada yardımcı olacak uygulamalardan bazıları aĢağıda verilmiĢtir. 

Bunlar;  

- Minimal giriĢim kurallarına dikkat edilmelidir. 

- Yenidoğanın en az 2-3 saat hiçbir uyarı almaksızın istirahat etmesi sağlanmalıdır.  

- Bakımlar mümkün olduğu kadar bir arada yapılmalıdır.  

- Kan örnekleri toplanarak bir kerede alınmalıdır.  

- Periferik damarlardan yapılacak giriĢimleri minimale indirebilmek için santral kateter 

takılmalıdır.  

- Ġnvazif giriĢimler, deneyimli bir ekip tarafından ve kısa sürede yapılmalıdır (American 

Academy of Pediatrics ve diğ. 2006, Ovalı 2008). 

- Emzik verilmesi ve kucağa alınması yenidoğanı rahatlatır (American Academy of 

Pediatrics ve diğ. 2006, Akdovan 1999, Ovalı 2008, Sivaslı ve ark. 2005). Özellikle 

invazif giriĢimler yapılırken bebeği kucakta emzirmek (Efe ve ark. 2007) ve ağza 

verilen %24 sukroz solüsyonunun da ağrıyı azaltıcı etkisi vardır (Efe ve ark. 2007, 

Gardner ve ark. 2011, Dunbar ve ark. 2011, Sivaslı ve ark. 2005). 

- Özellikle invazif giriĢim sırası ve sonrasında ağrıyı azaltmada kanguru bakımı etkili 

bir yöntemdir (American Academy of Pediatrics ve diğ. 2006, Derebent 2007). 

- Rutin aspirasyon ve postral drenaj yapılmamalıdır.  

- Mümkün olduğunca non-invazif monitorizasyon cihazları tercih edilmelidir (American 

Academy of Pediatrics ve diğ. 2006, Ovalı 2008). 

 

Pozisyon: Bebeğe uygun pozisyon verilmesi stresinin ve dolayısıyla ağrısının 

azaltılmasında etkilidir (American Academy of Pediatrics ve diğ. 2006, Sivaslı ve ark. 

2005). Verilen pozisyon 2-3 saatte bir değiĢtirilmeli, çarĢaflar rulo yapılarak bebeğe 

yuva hazırlanmalı, elini ağzına götürme davranıĢını arttırmak için bebek bakımı 

uygulanırken bebeğin elleri serbest bırakılmalı, bebek sırtüstü veya yüzüstü yatarken 

omuzların ekstansiyonunu engellemek için omuzlara rulo ile hafifçe ileri doğru 

pozisyon verilmeli, baĢın altına su veya hava dolu yastıklar konulmalı, 2-3 saatte bir 

bebeğin baĢı bir taraftan diğer tarafa çevrilmeli, ayak tabanına rulo ile destek yapılarak 

diz ekstansiyonu engellenmelidir (Gardner ve ark. 2011, Sivaslı ve ark. 2005).  

Yenidoğan mümkün olduğu kadar hassas bir Ģekilde tutulmalıdır. GiriĢimler esnasında 

yenidoğanın gövde ve kullanılmayan ekstremiteleri sarılmalıdır (Ovalı 2008). Yılmaz 
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ve arkadaĢları (2002)‟nın çalıĢmasında topuktan kan alma iĢlemi sırasında bebeğin 

kucakta dik pozisyonda tutulmasının da ağlama süresini kısalttığı belirlenmiĢtir.  

 

IĢık Kontrolü: Yenidoğan yoğun bakım ünitelerindeki önemli sorunlardan biri de 

bebeklerin devamlı ıĢıkla karĢılaĢmalarıdır. Oysaki düzenli olarak belirli aralıklarla 

aydınlık ve karanlık dönemler olacak Ģekilde aydınlatma uygulanan bebeklerin daha 

fazla uyudukları, daha iyi kilo aldıkları, daha az motor aktivite gösterdikleri, kalp atım 

hızlarının daha düĢük olduğu bilinmektedir. Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde 

güvenli ıĢık düzeyi bilinmemektedir. Ancak bebeğe gelen ıĢığın azaltılmasına bağlı 

bebekler daha kolay stabilize olmakta, iyileĢme süreleri daha hızlı olmaktadır (Sivaslı 

ve ark. 2005). Tüm bu nedenlerle yenidoğan mümkün olduğunca ıĢıktan korunmalı, 

gerekiyorsa küvez örtüleri kullanılmalıdır (Ovalı 2008). 

 

Gürültü Kontrolü: Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde tüm bebeklerin baĢında, 

çalıĢtıklarında değiĢik düzeyde ses çıkartan birçok donanım vardır. Bu cihazların 

oluĢturduğu gürültü bebeklerin fazla uyarılmalarına, genel durumlarının bozulmasına, 

ağrı durumunda görülen fizyolojik ve davranıĢsal belirtilerin ortaya çıkmasına neden 

olur. Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde gürültü sınırları 50-80 desibel arasında 

bildirilmiĢtir. Küvöz içerisi ölçümler ise gürültünün 55-88 desibel arasında olduğunu ve 

117 desibele kadar çıkabildiğini göstermiĢtir. Oysaki Amerikan Pediatri Akademisi 

(AAP)‟nin ses düzeyinin 45 desibelin altında tutulmasına dair önerisi vardır (Sivaslı ve 

ark. 2005).  

Ünite içinde telefonların çalması engellenmeli, özellikle yenidoğanın yanında 

yüksek sesle konuĢulmamalı, hoperlörlerin sesi mümkün olduğunca kısılmalıdır (Sivaslı 

ve ark. 2005, Ovalı 2008). Küvöz kapılarını açma ve kapatma iĢlemi olabildiğince yavaĢ 

ve sessiz olmalıdır (Ovalı 2008). Küvöz üzerine serum ĢiĢeleri veya diğer sert cisimler 

konulmamalıdır. Yüksek ses çıkaran tüm alet ve cisimler (örneğin metal kapaklı çöp 

kovaları) alandan uzaklaĢtırılmalıdır (Sivaslı ve ark. 2005, Ovalı 2008). 

 

Masaj: Bebeklere yapılan masajlar bebeğin kilo alımını arttırmakta, sakin olma süresini 

uzatmaktadır. Ancak stabil olmayan bebeklerde masaj kesinlikle yapılmamalıdır 

(Sivaslı ve ark. 2005). 
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Flaster Uygulaması ve Çıkarılması: Cilde tahriĢ edici etkisi en düĢük flasterler ve 

olabilecek en az miktarda kullanılmalı, flasterler nazik bir Ģekilde çıkartılmalıdır (Ovalı 

2008, Sivaslı ve ark. 2005). Bebeğin vücudunda kullanılacak elektrodların 

yapıĢtırılmasında jel Ģeklinde yapıĢtırıcılar kullanılmalı, kullanılan bantların yapıĢkan 

tarafına hafifçe pamuk sürülmesiyle bantların yapıĢkan özelliği azaltılmalı ve bu sayede 

bebekte oluĢacak deri zedelenmesi de minimuma indirilmelidir (Sivaslı ve ark. 2005).  

 

Aile Merkezli Bakım: Bebeğin ağrısının hafifletilmesinde aile merkezli bakım 

önemlidir. Sağlık çalıĢanları aileleri, bebekleri ile dokunarak ve konuĢarak iletiĢim 

kurmaları konusunda teĢvik etmelidir. Bu uygulama bebeklerin stresini azaltacak ve 

rahatlamalarını sağlayacaktır (Sivaslı ve ark. 2005). 

 

2.3.7.7. Yenidoğanda ağrının önlenmesinde hemĢirenin rolü 

Ağrı çeĢitli hastalıklar, travma ve medikal giriĢimlere bağlı olarak ortaya çıkar ve 

tedavi edilmediğinde çocuğa zarar verir. Buna karĢın çocuklarda ağrı yetersiz olarak 

değerlendirilir ve tedavi edilir. Özellikle ağrı ile ilgili yetersiz eğitim ve bilgi, varolan 

bilginin de yetersiz uygulanması etkili bir ağrı tedavisi yapılmasını engeller (Emir ve 

ark. 2004).  

Oysaki ağrı tedavisi multidisipliner ekip yaklaĢımı gerektiren ciddi bir iĢlemdir ve 

hemĢire bu ekibin vazgeçilmez bir üyesidir. HemĢireler ağrının nedenlerini, 

özelliklerini, ağrı kontrolüne etki eden faktörleri, prevalansını, değerlendirmesini ve 

ağrı geçirme yaklaĢımlarını bilmeli, ekibin aktif bir üyesi olarak çalıĢmalıdır (Anand ve 

ark. 2001, Çöçelli ve ark. 2008). Hastanın rahatlatılması ve ağrının giderilmesi 

hemĢirelerin en önemli amaçlarından biri olmalıdır. Buna karĢın yapılan çalıĢmalar 

diğer sağlık çalıĢanları gibi hemĢirelerin de genellikle bebeklerin ağrısını olduğundan 

daha az tahmin ettiklerini göstermektedir (Ovalı 2008). Porter ve arkadaĢlarının (1997) 

yaptığı çalıĢmada hemĢire ve doktorların bebeklerde ağrı olduğuna inanmalarına karĢın, 

bu ağrının optimal düzeyin altında olduğunu düĢündükleri görülmüĢtür. Özer ve 

arkadaĢları (2006)‟nın yaptığı çalıĢmada, hemĢirelerin çoğunluğunun ağrı tanılaması ve 

yönetimi konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığı, %47.4'ünün ağrı yoğunluğunu 

tanılamada hastanın davranıĢlarını gözlemlemediği ve %74.5'inin ise hastanın ağrısını 

ölçmek için ağrı tanılama skalası kullanmadığı saptanmıĢtır.  Bozkurt (2003) yaptığı 
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çalıĢma sonucunda hemĢirelerin yenidoğanda ağrının belirti/bulgusu olarak davranıĢsal 

göstergelerden sırasıyla ağlama, huzursuzluk, genel vücut hareketlerini iyi gözlemleyip 

değerlendirebildikleri ancak yüz ifadeleri ile yumruk sıkma, fleksiyon-ekstansiyon gibi 

özel davranıĢları yeteri kadar gözlemleyip değerlendiremedikleri belirlenmiĢtir. Yine 

aynı çalıĢmada hemĢirelerin ağrının fizyolojik göstergelerinin neler olduğunu 

bilmelerine karĢın, ağrı değerlendirmesinde kendilerinden emin olmadıkları 

düĢünülmüĢtür. Efe ve arkadaĢları (2007)‟nın yaptıkları çalıĢma sonucunda ise hekim ve 

hemĢirelerin yenidoğanda ağrı konusunda bilgili oldukları ancak uygulanan iĢlemler 

sırasında hemĢireler non-farmakolojik yöntemleri kullanırken, hekimlerin kullanmadığı 

belirlenmiĢtir. Aslan ve Badır (2005)‟ın yaptıkları araĢtırmada; hemĢirelerin 

çoğunluğunun ağrının doğasına iliĢkin bilgilerinin doğru olduğu, ancak ağrı 

değerlendirilmesi ve geçirilmesine iliĢkin yaklaĢımlarının beklenen Ģekilde olmadığı 

görülmüĢtür. Özyazıcıoğlu ve Çelebioğlu (2008)‟nun hemĢirelik yüksekokulu 

öğrencilerinde yaptıkları bir çalıĢmada; öğrencilerin genel olarak yenidoğanda ağrı 

konusunda bilgi eksiklikleri olduğu bulunmuĢtur. McMillian ve arkadaĢları (2005) 18 

hemĢireye 32 saatlik ağrı yönetimi kursu düzenlemiĢler ve hemĢirelerin ağrı ile ilgili 

bilgi ve tutumlarında anlamlı bir fark oluĢtuğunu tespit etmiĢlerdir. Özyazıcıoğlu ve 

Çelebioğlu (2008) ile Bacaksız ve arkadaĢları (2008) tarafından yapılan çalıĢmalar 

sonucunda sağlık eğitimi veren okullarda eğitimler sırasında ağrı konusunda daha fazla 

bilgi verilmesi gerekliliği üzerinde durulmuĢtur. Bunun yanı sıra tüm yenidoğan 

kliniklerinde ağrı yönetimi ile ilgili protokoller geliĢtirilmeli ve kullamılmalıdır (Anand 

ve ark. 2001). 

Yenidoğanlarda sıkça ağrıya neden olan durumlar invazif iĢlemlerdir (Anand ve ark. 

2001, Efe ve ark. 2007). HemĢireler tarafından gerçekleĢtirilen iĢlemlerden biri olan 

aspirasyon da invazif bir yöntemdir ve mekanik ventilatöre bağlı hastaların bakımında 

sıkça kullanılır (Özden 2007a). Stresli bir iĢlem olan aspirasyon iĢleminde bebekte, 

diğer ağrılı prosedürlerde görülen fizyolojik yanıtlar görülür. Aspirasyon iĢleminde 

emzik ve sukroz solüsyonunun kullanılması, bebeğin kundaklanması, yuvaya alınması 

önerilebilir. Sürekli intra venöz infüzyon ile ya da yavaĢ enjeksiyonla opioidler 

kullanılabilir (Anand ve ark. 2001). 

Aspirasyonun amacı solunum sistemi sekresyonlarının negatif basınçla çalıĢan bir 

vakum aleti yardımıyla dıĢarı alınmasıdır. Günümüzde açık ve kapalı sistem 

aspirasyonu olmak üzere iki aspirasyon yöntemi bulunmaktadır (Özden 2007a, Sivaslı 
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ve ark. 2005). Kapalı sistemin en önemli avantajı; bebeği ventilatörden ayırmanın neden 

olduğu dezavantajları engellemesidir. Bunun yanısıra kapalı sistem aspirasyonda 

endotrakeal aspirasyon, reentübasyon, neonatal mortalite sıklığı daha az görülmekte ve 

açık sistem aspirasyona oranla bebeklerin ventilasyonda kalma ve hastanede yatıĢ 

süreleri kısalmaktadır. Ayrıca kapalı sistem aspirasyonda bebeklerde bronko pulmoner 

displazi daha az Ģiddetli seyretmektedir (Cordero ve ark. 2000, Sivaslı ve ark. 2005). 

Tan ve arkadaĢlarının (2005) yaptığı çalıĢmada kapalı sistem aspirasyon uygulamasında 

oksijen saturasyonu oranı ve kalp atım hızı, açık sistem aspirasyon uygulamasına göre 

önemli derecede daha stabil bulunmuĢtur. Kapalı sistem aspirasyon açık sisteme oranla 

biraz daha pahalı olmakla birlikte, kullanımı daha kolay, daha kısa sürede uygulanabilen 

ve mekanik ventilasyona bağlı küçük preterm bebekler tarafından daha kolay tolere 

edilebilen bir yöntemdir (Cordero ve ark. 2000, Sivaslı ve ark. 2005).  

Literatürde bu iki aspirasyon yöntemi baĢta enfeksiyon geliĢimi olmak üzere birçok 

yönden daha karĢılaĢtırılmıĢ (Cordero ve ark. 2000, Özden 2007a, Sivaslı ve ark. 2005), 

ancak ağrıya etkileri üzerine yapılmıĢ bir çalıĢmaya ulaĢılamamıĢtır. Oysaki geçmiĢte 

eriĢkin yoğun bakımda mekanik ventilatöre bağlı olarak takip edilen 158 bireyden 57‟si 

(%36) ventilasyon tedavisinde ağrının ana sorun olduğu ve bunlarında %30‟u 

aspirasyonun bu ağrıda en önemli neden olduğunu söylemiĢlerdir. Carbajal ve 

arkadaĢlarının (2008) çalıĢmasında bebeklere uygulanan trakeal aspirasyonda yalnızca 

%6,6‟sına farmakolojik ve/veya nonfarmakolojik ağrı giderme yöntemleri uygulandığı 

tespit edilmiĢtir.  Oysaki endotrakeal aspirasyon sırasında oluĢan ağrı aspirasyonun 

önemli bir komplikasyonudur ve ağrıyı azaltmaya yönelik önlemler belirlenmeli ve 

uygulanmalıdır. Kapalı sistem aspirasyonunda ayarlı kateter derinlik iĢaretlemelerinin 

mukozada travmayı azalttığı, spesifik olarak dizayn edilmiĢ delikli kukuletalı ucun, 

verimli vakum akıĢını sağladığı, travma ve invaginasyonu minimale indirdiği ve 

termoplastik maddeden yapılı kateter ucunun vücut ısısıyla birlikte yumuĢayarak ağrıyı 

azaltacağı belirtilmektedir (www.satismedikal.com.tr).  

Bu çalıĢmada amaç, hemĢirelik iĢlevleri arasında yer alan, mekanik ventilatöre bağlı 

yenidoğanlarda aspirasyon iĢlemi sırasında oluĢan ağrı düzeyinin açık ve kapalı sistem 

aspirasyon yöntemlerine göre karĢılaĢtırılmasıdır. 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. AraĢtırmanın Amacı ve Tipi 

Bu araĢtırma yenidoğan yoğun bakım ünitesinde mekanik ventilatör desteği alan 

bebeklerde uygulanan açık ve kapalı sistem aspirasyonun ağrıya etkisini karĢılaĢtırmak 

amacıyla deneysel olarak gerçekleĢtirildi.  

 

3.2. AraĢtırmanın Hipotezleri 

Hipotez 1: Kapalı sistem aspirasyon sırasında oluĢan ağrı, açık sistem aspirasyon 

yöntemine oranla daha düĢüktür. 

 

3.3. AraĢtırmanın Yapıldığı Yer ve Zaman 

AraĢtırma gerekli kurum izni (Ek 1) ve etik kurul izni (Ek 2) alındıktan sonra 

EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım 

Ünitesi'nde (YYBÜ) Aralık 2010- Aralık 2011 tarihleri arasında yatan ve örneklem 

grubunda yeralan yenidoğanlar üzerinde yapıldı.  

  

3.4. AraĢtırmanın Evreni ve Örneklem Seçimi 

AraĢtırmanın evrenini, EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde (YYBÜ) yatan bebekler oluĢturdu. 

Bebek dostu hastane ünvanına sahip olan EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Hastanesi 1993 yılı sonunda 1000 yataklı hastane inĢaatını tamamlamıĢ ve 

hizmete baĢlamıĢtır. 110.000 m2 kapalı alanı ile 900 kadro 867 fiili yatağa sahip, 

EskiĢehir baĢta olmak üzere Kütahya, Afyon, Bilecik gibi çevre illerinden gelen 

hastalara da hizmet veren bir bölge hastanesi konumundadır. Verilerin toplandığı 

Yenidoğan Ünitesi servis ve yoğun bakımdan oluĢmaktadır. Ünite 3. düzeyde bakım 

için 6 yatak, 2. düzeyde bakım için 5 yatak, 1. düzeyde bakım için 2 yatak olmak üzere 

toplam 13 yatak bulunmaktadır ve toplam 13 hemĢire görev yapmaktadır.  

AraĢtırmanın örneklemini; Aralık 2010 - Aralık 2011 tarihinde yenidoğan yoğun 

bakım ünitesinde takip edilen 178 bebekten, örneklem seçim kriterlerine uyan 42 bebek 

oluĢturdu. 
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Örneklem seçim kriterleri;  

Bebeğin, 

- Mekanik ventilatöre bağlı olması,  

- Aspirasyon ihtiyacının olması, 

- Paralizi ve nöromüsküler blokajı olmaması,  

- Analjezik ilaç kullanmıyor olması idi. 

 

3.5. Verilerin Toplanması ve AraĢtırma Gruplarının OluĢturulması 

AraĢtırmanın verileri, yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatan örneklem seçim 

kriterlerine uyan ve kapalı  ve açık sistem aspirasyon olmak üzere iki gruptan oluĢan 42 

bebekten elde edildi. β=0,20 ve α=0,05 riskiyle, 42 örneklem büyüklüğünde yapılan 

Power analizi 0,82 olarak bulunmuĢtur.  

Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde aspirasyon iĢleminde açık sistem aspirasyon 

yöntemi uygulanmakta, ağrıyı değerlendirmek ve azaltmak için ölçüm ve tanılama aracı 

kullanılmamakta idi. ÇalıĢma baĢladıktan sonra ise yenidoğan yoğun bakıma yatan her 

bebek rastgele örnekleme yöntemiyle seçilerek (aynı kalite, boy ve kalınlıktaki birinin 

üzerinde açık aspirasyon, diğerinin üzerinde kapalı aspirasyon yazılı iki kağıdın 

katlanarak bez bir torbaya atılması ve araĢtırmacı dıĢında ünitede çalıĢan diğer bir 

personel tarafından kura yöntemi ile çekilmesi Ģeklinde) kapalı ya da açık sistem 

aspirasyon grubuna dahil edildi. Açık sistem aspirasyon grubundaki 22 bebeğe, ünitede 

kullanılmakta olan açık sistem aspirasyon uygulandı. Kapalı sistem aspirasyon 

grubundaki 20 bebek ise kapalı sistem yöntemiyle aspire edildi.  Tüm aspirasyon 

iĢlemleri tek bir hemĢire tarafından uygulandı ve iĢlem kameraya kaydedildi. Bebeğe ait 

tanıtıcı bilgiler araĢtırmacı tarafından hasta dosyalarından toplandı. Video kayıtları biri 

araĢtırmacı, biri de yenidoğan ünitesinde çalıĢan ve aspirasyon iĢlemine katılmayan tek 

bir hemĢire olmak üzere iki kiĢi tarafından birbirinden bağımsız olarak değerlendirildi. 

Aspirasyon iĢlemini uygulayan hemĢire 1994 yılında Osmangazi Üniversitesi Sağlık 

Meslek Lisesi‟nden, 1999 yılında Anadolu Üniversitesi Sağlık Kurumları ĠĢletmeciliği 

Önlisans Programı‟ndan, 2002 yılında ise Anadolu Üniversitesi ĠĢletme Fakültesi 

Yönetim ve Organizasyon Bölümü‟nden mezun olmuĢtur. Halen Ahmet Yesevi 

Üniversitesi Sağlık Kurumları ĠĢletmeciliği Yüksek Lisans öğrencisidir. 1994 yılında 

ünitede çalıĢmaya baĢlayan hemĢirenin meslekte 18. yılıdır.  Neonatal Resüsitasyon 
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Programı Uygulayıcı Sertifikası‟na sahip olup, halen Yenidoğan Yoğun Bakım 

HemĢireliği Kursu‟na devam etmektedir. 

Video kayıtlarını izleyerek ve N-PASS‟ı kullanarak bebeklerin ağrısını 

değerlendiren hemĢire; 1991 yılında Atatürk Sağlık Meslek Lisesi‟nden, 1998 yılında 

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Önlisans Programı‟ndan mezun olmuĢtur. 

1991 yılında ünitede çalıĢmaya baĢlayan hemĢirenin meslekte 20. yılıdır ve Neonatal 

Resüsitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikası‟na sahiptir. 

 

3.5.1. Verilerin toplanmasında kullanılan araç ve gereçler 

Veri toplama araçları olarak; 

- Aydınlatma ve onam formu (Ek 3) 

- Bebeğin tanıtıcı bilgileri ile iĢlem öncesi ve sırasındaki oksijen saturasyonu, 

mekanik ventilatör destek göstergeleri,  vücut ısısı, kalp atım hızı ve kan basıncı 

bilgilerini içeren Veri toplama formu (Ek 4),  

- Aspirasyon iĢlemi sırasında bebeğin ağrıya davranıĢsal ve fizyolojik yanıtlarını 

değerlendirmek için “Yenidoğan Ağrı, Ajitasyon ve Sedasyon Skalası (N-

PASS)” (Ek 5),   

- Bebeklerde iĢlem sıklığını belirlemek için “Yenidoğana Uygulanan Tedavi Edici 

Müdahalelerin Puanlanması Sistemi (NTISS)” (Ek 6), 

- Mekanik ventilatör (Ek 7), 

- Aspirasyon iĢleminde fizyolojik değiĢikliklerden kalp atım hızı, kan basıncı 

değerleri, vücut ısısı ve oksijen saturasyonunu belirlemek için “pulse oksimetre 

cihazı” (Ek 8) ve “hasta baĢı monitörü” (Ek 9), 

- Aspiratör (Ek 10), açık ve kapalı sistem aspirasyon kateterleri (Ek 11), 

- Uygulama sırasında iĢlemi kaydetmek için “kamera” (Ek 12) kullanıldı. 

 

Aydınlatma ve Onam Formu (Ek 3) 

Aileleri çalıĢma hakkında bilgilendirmek için araĢtırmacı tarafından hazırlanmıĢ bir 

formdur. 
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Veri Toplama Formu (Ek 4) 

 Veri toplama formu; bebek değerlendirme formu ve giriĢim izlem formu olmak 

üzere iki bölümden oluĢmaktadır. AraĢtırmacı tarafından literatür doğrultusunda 

hazırlanmıĢ ve uzman görüĢleri (Ek 13) doğrultusunda son Ģekli verilmiĢtir. 

Bebek değerlendirme formu; bebeğin doğum biçimi, gestasyon yaĢı, cinsiyeti, apgar 

skoru, doğum kilosu, doğum boyu, doğumda baĢ çevresi, postnatal yaĢı, hastanede kalıĢ 

süresi, tanısı, genel durumu, mekanik ventilasyonda kalıĢ süresi, mekanik ventilasyon 

modu, analjezik ve sedatize ilaç alıp-almadığına yönelik toplam 15 adet açık uçlu 

soruyu içermektedir. 

GiriĢim izlem formu ise aspirasyon öncesinde ve aspirasyon sırasındaki bebeğin 

ağrıya fizyolojik yanıtlarını gösteren dakikadaki kalp atım hızı, kan basıncı, vücut ısısı 

ve oksijen saturasyonunu izlemek amacıyla kullanıldı. 

Veri toplama formu birkaç dakikada doldurulabilmektedir. 

 

Neonatal Pain/Agitation and Sedation Scale (N-PASS) (Yenidoğan Ağrı/Ajitasyon 

ve Sedasyon Skalası) (Ek 5) 

AraĢtırmada, bebeklerin ağrıya yanıtları N-PASS ile belirlendi. N-PASS 2003 

yılında Hummel ve arkadaĢları tarafından Loyola Üniversitesi Tıp Merkezi Ronald 

McDonald Çocuk Hastanesi yenidoğan yoğun bakım ünitesinde  yenidoğanlar için 

geliĢtirilmiĢ geçerli ve güvenilir bir klinik ağrı / ajitasyon ve sedasyon aracıdır. Ağrı ve 

sedasyonun kaydedilmesi ve yönetimini kolaylaĢtırmak için klinik kullanımı kolay bir 

skaladır. Term, preterm tüm yenidoğanlarda kullanılmaktadır. Hem akut ağrıyı hemde 

kronik ağrıyı ölçmekte kullanılabilen N-PASS‟ın bir diğer avantajı mekanik ventilatör 

desteği alan bebeklerde de kullanılabiliyor olmasıdır. Skala Pat Hummel tarafından 2 

Ekim 2009 tarihinde revize edilmiĢtir (Hummel ve ark. 2008, Hummel ve ark. 2010, 

www.n-pass.com.tr). Skalanın Türkçeye uyarlaması 2011 yılında Açıkgöz ve 

arkadaĢları tarafından yapılmıĢ, Cronbach Alfa Ġç Tutarlılık Katsayısı iĢlem öncesi için 

0,797, iĢlem sırası ve sonrası için 0,917 olarak bulunmuĢtur.    

 Bebeğin sedasyon düzeyini ve ağrı düzeyini ölçen iki ayrı bölümden oluĢan N-

PASS‟ın; ağlama ve huzursuzluk, davranıĢ-durum, yüz ifadesi, el ve ayaklar ile beden 

gerginliği ve yaĢam bulgularını içeren 5 alt parametresi bulunmaktadır. Ağrının 

değerlendirilmesinde her davranıĢsal ve fizyolojik kriter için 0 ile +2 arasında, 

sedasyonun değerlendirilmesinde ise 0 ile -2 arasında puan verilmektedir. Bebek 30 

http://www.n-pass.com.tr/
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gestasyon haftasından küçük doğduysa ağrı değerlendirmesinde toplam puana +1 puan 

eklenir. Toplam ağrı puanı 0 ile +11, toplam sedasyon puanı ise 0 ile -10 arasındadır. 

Yüksek puan, ağrı Ģiddetinin fazla olduğunu göstermektedir. Ağrı tedavisinin amacı 

puanı 3 ya da 3‟ün altında tutmaktır.  Bebeğin sedasyon değerlendirmesinden alacağı 

normal puan ise istenilen sedasyon düzeyi durumuna göre değiĢir. Eğer bebekte hiçbir 

sedasyon belirtisi yoksa 0 puan verilir ve bu puan yetersiz reaksiyon anlamını taĢımaz. 

Hafif sedasyon -2 ile -5 puanları arasında, derin sedasyon ise -5 ile -10 puanları arasında 

hedeflenir (Hummel ve ark. 2008, Hummel ve ark. 2010, www.n-pass.com.tr).  ĠĢlem 

süresince skalanın uygulanması için harcanan süre ortalama 1 dakikadır. 

 

Neonatal Therapeutic Interventions Scoring System (NTISS) (Yenidoğana 

Uygulanan Tedavi Edici Müdahalelerin Puanlanması Sistemi) (Ek 6) 

NTISS, eriĢkin yoğun bakım hastaları için kullanılmakta olan "Therapeutic 

Intervention Scoring System" (TISS) (Tedavi Edici Müdahalelerin Puanlanması 

Sistemi) değiĢtirilerek ve 1992 yılında üç büyük Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde 

toplam 1643 yenidoğanla çalıĢılarak oluĢturulmuĢtur (Gray ve ark. 1992). Bu skorlama 

mortaliteyi öngörmede çok iyi bir belirleyici olmasına rağmen, araĢtırmacılar doğum 

ağırlığı ve gebelik yaĢı arasındaki zayıf korelasyonu açıklamakta zorlanmıĢlardır.  

NTISS adından da anlaĢılacağı gibi, patofizyolojik durum ve hastanın demografik 

özelliklerinden cok hastaya yapılan neredeyse tüm giriĢimleri ve tedavileri 

değerlendiren bir sistemdir ve 8 ana baĢlık altında (solunumsal, kardiyovasküler, ilaç 

tedavisi, izlem, metabolik/beslenme, transfüzyon, giriĢimler, damar yolu) 48 değiĢkene 

puan verilmektedir. Toplam skor aralığı 0-93 arasıdır. Elektronik ortamda herkesin 

kullanımına açık olan bu skorlama sisteminin en büyük dezavantajı çok fazla 

parametreyi değerlendirmesi ve bunun için de en az 20-30 dakikalık bir değerlendirme 

süresini gerektirmesidir (Akısü ve ark. 2005).  

  

Mekanik Ventilatör (Ek 7) 

Mekanik ventilasyon, soluması olmayan veya yetersiz olan hastaların 

solumalarının ayarlanan parametrelerle desteklenmesi veya sağlanmasıdır. Mekanik 

ventilatörler ise; soluma (inspirasyon ve ekspirasyon) iĢlemini ayarlanan parametrelere 

göre otomatik olarak yaptıran elektronik, mekanik veya pnömatik kontrollü aygıtlardır 

http://www.n-pass.com.tr/
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(Öz ve ark. 2006). Mekanik ventilasyon tedavisi süresince ventilatöre ve hastaya ait 

parametrelerin monitörizasyonu yapılmalıdır (Karaböcüoğlu 2003, Öz ve ark. 2006). 

Mekanik ventilasyon uygulamasının 4 temel amacı; yeterli oksijen sunumunu 

arttırmak, yeterli alveoler ventilasyonu sağlamak, solunum mekaniğinin normale 

dönmesini sağlamak veya korumak ve solunum sisteminin metabolik gereksinimini 

azaltmaktır (Üçsel 2010). 

Mekanik ventilatörler temel olarak negatif basınçlı ve pozitif basınçlı 

olabilmektedir. Genellikle pozitif basınçlı ventilatörler kullanılır. 

Pozitif basınçlı ventilatörler; akciğerleri, hava yollarına aralıklı pozitif basınç 

uygulayarak geniĢletirler. Üç türü vardır; 

a. Basınç-hedefli: Ayarlanan basınç limitine ulaĢıncaya kadar, gaz akciğerlere 

akar. 

b.Volüm-hedefli: Ayarlanan volüm dağıtılıncaya kadar, gaz akciğerlere akar. 

c. Zaman-hedefli: Ayarlanan inspirasyon zamanına ulaĢılıncaya kadar, gaz 

akciğerlere akar. 

Negatif basınçlı ventilatörlerde ise; hastanın göğüs duvarı, inspirasyon sırasında 

subatmosferik basınca maruz bırakılır. 

Pozitif basınçlı ventilatörler; kullanılabilirlik ve etkinlik açısından, negatif 

basınçlı ventilatörlerden üstündür (Kacmarek 1998, Spivack 1992). 

ÇalıĢmanın yapıldığı ünitede pozitif basınçlı ventilatörler kullanılmaktadır. 

ÇalıĢmamızda SLE 2000 serisi ventilatörler kullanılmıĢtır. Yenidoğan bebekler 

için üretilmiĢ olan SLE 2000 serisi ventilatörler, valfsız sistem teknolojisi ile çalıĢmakta 

ve basınç kontrollü ventilasyon yapmaktadır. 

 

Pulse Oksimetre Cihazı (Ek 8) ve Hasta BaĢı Monitörü (Ek 9) 

Pulse oksimetre, arteriyel kanda oksijenli hemoglobin saturasyonunun izleminde 

kullanılan bir alettir. Arteriyel oksijen saturasyonu (pulse-oksimetre ile ölçülen arteriyel 

oksijen saturasyonu=SpO2) hakkında devamlı bilgi verir ve perfüzyonun azaldığı 

durumların erken tanınmasında yol gösterici olabilir (Hakverdioğlu 2007, Karaböcüoğlu 

ve ark. 2004, Üçsel 2007). Alet, oksijenle doymuĢ hemoglobinin farklı renge sahip 

olması ve doymamıĢ hemoglobinin ıĢığı absorbe etmesindeki frekansın farklılığı 

temeline göre çalıĢır. Bir arterin her iki tarafında ıĢık kaynağı ve sensör yer alır. IĢık 

arterden ve çevre dokulardan geçer, doymuĢ ve doymamıĢ hemoglobin farklı 
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frekanslarda absorbe edilir. Sistol ve diastol arasındaki farklılık hesaplanarak arterin 

neden olduğu absorbsiyon miktarı elde edilir. Ġki uygun frekanstaki absorbsiyonun 

karĢılaĢtırılması ile doymuĢ hemoglobinin yüzdesi hesaplanır (Canpolat ve ark. 2005). 

ĠĢlem basit ve noninvaziv bir uygulamadır (Canpolat ve ark. 2005, Karaböcüoğlu ve 

ark. 2004, Uzel ve ark. 2006). Yanıklara yol açmaz (Canpolat ve ark. 2005). Kullanımı 

özel bir eğitim gerektirmez. Ucuzdur (Karaböcüoğlu ve ark. 2004, Uzel ve ark. 2006). 

Pulse oksimetre kullanılarak oksijen satürasyonunun sürekli olarak izlenmesi, acil 

birimlerde, yoğun bakım ünitelerinde, anestezi sonrası bakım ünitelerinde ve 

ameliyathanelerde standart bir uygulamadır (Hakverdioğlu 2007, Karaböcüoğlu ve ark. 

2004, Uzel ve ark. 2006). Hareketli hastada iyi çalıĢmamaları, tansiyonu düĢük veya 

ödemli hastada uygun sonuç vermemeleri eksik yönleridir (Canpolat ve ark. 2005). 

Pulse-oksimetrelerin özellikle %80-100 saturasyon aralığında doğruluk ve 

güvenilirlikleri yüksektir ve bazı kaynaklarda 5. yaĢam bulgusu olarak tanımlanır 

(Karaböcüoğlu ve ark. 2004, Üçsel 2007). 

Özellikle klipsli probların yerleĢtirilmesi oldukça kolaydır. Parmaklar, kulak 

memesi, nazal köprü veya septum, temporal arter, süt çocuğunun ayağı veya avuç içi 

probun yerleĢtirileceği yerler arasındadır.  

Gaz değiĢimi iyi olan kiĢide oksijen saturasyonu %97 ile %100 arasındadır. 

Değer  %95‟in altına düĢtüğünde hipoksiden sözedilir. Oksijen saturasyonu %90‟ın 

altında ise bu ciddi hipoksiyi gösterir. Oksijen saturasyon düzeyi %92‟nin altında olan 

çocuklar oksijen tedavisine ihtiyaç duyarlar (Karaböcüoğlu ve ark. 2004, Üçsel 2007, 

Uzel ve ark. 2006). 

Ġnvazif olmayan monitörizasyonda önemli rol oynayan pulse-oksimetreler de 

bazı kısıtlılıklara sahiptir. Pulse-oksimetreler oksijen saturasyonunu ölçer, ancak pH 

veya PaCO2 hakkında bilgi vermezler, ventilasyonun yeterliliği hakkında dolaylı yoldan 

bilgi verirler (Karaböcüoğlu ve ark. 2004, Üçsel 2007). ÇalıĢmamızda sayılan tüm 

özelliklere sahip olan Nellcor OxiMax N560 model pulse-oksimetre cihazı ile oksijen 

saturasyon ölçümleri yapılmıĢtır. 

Hasta baĢı monitörü ise kalbin deri yüzeyinde oluĢturduğu voltaj değerlerini 

ölçüp hastanın dolaĢım ve solunum sistemindeki her türlü geliĢmeyi grafiksel ve sayısal 

olarak gösteren bir cihazdır. Özellikle kritik hastalarda hayatı tehdit eden durumlarda 

sürekli monitörizasyona ihtiyaç vardır (Spivack 1992). Hasta baĢı monitör ile takip 

edilebilen parametreler arasında kan basıncı, oksijen saturasyonu, vücut ısısı ölçümü, 
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kalp atım hızı, kalp ritmi yer almaktadır (http://sdb.meb.gov.tr). ÇalıĢmamızda Nihon 

Coften marka hasta baĢı monitörü kullanılmıĢtır. Monitörde ekranda 4 dalga formu ile 2 

kanal EKG, NIBP, sıcaklık, SpO2 ve solunum değerleri izlenebilmektedir. Ġstenildiğinde 

dalga formları görüntüsü ekrandan da dondurulabilir. 

 

Aspiratör (Ek 10) ve Aspirasyon Sondaları (Ek 11) 

Solunum yolunu açık tutmak, tanı için örnek almak, sekresyonları temizlemek, 

birikmesinden doğabilecek enfeksiyonları önlemek, akciğer aspirasyonunu engellemek 

için yapılan iĢleme aspirasyon, bu iĢlemde kullanılan alete de aspiratör denir. 

Günümüzde aspiratörlerin çok çeĢitli tipleri vardır. Bulundukları ortam Ģartlarına ve 

hastanın durumuna göre kullanılan aspiratörleri iki gruba ayırabiliriz.  

 

atörler  

 

 

Ģı aspiratörü  

 

 

Müstakil aspiratörler emiĢ ve depolama sistemini kendi içinde barındıran, 

kullanıldığı yere ve duruma göre emiĢ değerleri ve hacimleri değiĢen cihazlardır. 

Merkezi aspiratörler büyük hastanelerde mobil ve portatif aspiratörler dıĢında 

ameliyathaneler, acil müdahale odaları, yoğun bakım üniteleri ve hasta baĢında ayrı ayrı 

aspiratör kullanmak yerine merkezi güçlü bir vakum ünitesinin emiĢ gücünü steril 

borular ile hastanenin gerekli odalarına aktarma yoluyla kullanılan oldukça pratik ve 

kullanıĢlı aletlerdir. Böylelikle hemen hemen her hasta baĢında gerektiğinde 

kullanılmak üzere vakum jakları konarak uygulama kolaylığı sağlanmıĢtır. Vakum 

merkezi aspiratörde oldukça yüksek seviyelerdedir. Dakikada 1000 litre seviyesindeki 

emiĢ gücü hasta baĢındaki jaklarda istenilen kapasiteye düĢürülmektedir.  

Açık ve kapalı sistem aspirasyon sondaları ise, aspiratör hortumu ile hasta 

arasında bağlantı sağlayan steril Ģartlarda kullanılan aspiratör bileĢenidir 

(http://megep.meb.gov.tr). 
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ÇalıĢmada aspirasyon iĢlemi Plastimet merkezi aspiratörle yapılmıĢtır. 

Aspirasyon kateteri olarak satıĢ medikalin kapalı ve açık sistem 6 nolu aspirasyon 

sondaları kullanılmıĢtır. 

 

Kamera (Ek 12) 

ÇalıĢmamızda uygulama görüntüleri 640x480 boyutunda avi formatında Sony 

marka dijital kamera ile kayıt altına alınmıĢtır. 2.7 inç boyutunda LCD ekrana sahip 

olan Sony Cyber-shot DSC-W310, keskin görüntü kalitesi sunarken, güneĢ ıĢığı altında 

bile kolay çekim sağlar. Böylelikle ekranda görüntüleme ve menüye ulaĢım gibi 

iĢlevleri rahatlıkla gerçekleĢtirilir. 4000x3000 piksel çözünürlükte 12.1 megapiksel 

kameraya sahip olan Sony Cyber-shot DSC-W310, JPRG formatında görüntü kaydı 

yapmaktadır. 

3.5.2. Verilerin toplanması 

Veri toplama öncesi araĢtırmanın yapıldığı kurumdan (Ek 1), etik kuruldan (Ek 2) 

ve bebeklerin ebeveynlerinden (Ek 3) araĢtırmanın amacı açıklanarak yazılı izin alındı. 

Uygulamayı yapacak hemĢire aspirasyon uygulama kriterleri ve dikkat edilecek 

noktalar konusunda bilgilendirildi. AraĢtırmaya katılmayı kabul eden ebveynlerin 

bebeklerine ait bilgi formu araĢtırmacı tarafından hasta dosyalarından dolduruldu. Tüm 

aspirasyon iĢlemleri deneyimli aynı hemĢire tarafından, aynı firmaya ait 6 nolu 

aspirasyon sondası ile yapıldı. Veri toplama sürecinde araĢtırma kapsamına giren 

bebeklere 2 farklı yöntem ile standart aspirasyon ilkeleri uygulandı. Bu yönteme göre;  

- En yüksek basınç 100 mmHG olacak Ģekilde, 

-    6 nolu aspirasyon kateterleri kullanılarak, 

- Steril kateter kullanımı sağlanarak,  

- Diğer parçaların sterilliğine/temizliğine dikkat edilerek, 

- ġiddetli ve derin aspirasyondan kaçınılarak (travma-vagal uyarım) iĢlem 

gerçekleĢtirildi. 

AraĢtırmada kapalı ve açık sistem aspirasyon grubu oluĢturuldu. Açık sistem 

aspirasyon grubuna Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nin rutin olarak kullanmakta 

olduğu açık sistem aspirasyon, kapalı sistem aspirasyon grubuna ise kapalı sistem 

aspirasyon uygulandı. Uygulama sırasında iĢlem ve iĢleme bebeğin fizyolojik (kalp atım 

hızı, vücut ısısı, kan basıncı ve oksijen saturasyonu değeri) ve davranıĢsal tepkileri 
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(ağlama-huzursuzluk, davranıĢ-durum, yüz ifadesi, el ve ayakları-beden gerginliği)  

videoya kaydedildi. Video kayıtları biri araĢtırmacı, biri de aynı hemĢire tarafından 

olmak üzere toplam iki kiĢi tarafından birbirinden bağımsız olarak N-PASS kullanılarak 

değerlendirildi. Oksijen saturasyonu, vücut ısısı, kalp atım hızı ve kan basıncı değerleri 

video kayıtları izlenerek araĢtırmacı tarafından veri toplama formuna kaydedildi.  

ÇalıĢmanın baĢlangıcında araĢtırmacının veri toplama iĢlemine adaptasyon 

sağlaması ve ortaya çıkabilecek aksaklıkları görmesi amacıyla pilot çalıĢma 4 vaka 

üzerinde yapıldı. 

 

Açık sistem aspirasyon uygulanan grup  

Her bebek monitörize ve pulse-oksimetre cihazına bağlı idi.  Bebekte aspirasyon 

endikasyonu oluĢtuğunda; 

- Gerekli malzemeler hazırlandı.  

- Eller yıkandı ve malzemelerle birlikte hastanın yanına gidildi. 

- Aspirasyondan önce bir süre bebeğin o anda almakta olduğu oksijen konsantrasyonu 

bazalin %10 üstüne çıkarıldı. ĠĢlemden sonra da 60 saniye boyunca bu değer korundu.  

- Aspirasyon basıncı kontrol edildi. (60-100 mmHg) 

- Aspirasyon kateter derinliği endotrakeal tüp uzunluğuna + 0,5-1 cm eklenerek 

belirlendi.  

- ĠĢlem esnasında steril eldiven ve steril 6 nolu kateter kullanıldı. 

- Monitörden hastanın kalp atımı, kan basıncı, oksijen saturasyonu ve ateĢi kaydedildi.  

- Aspirasyon iĢlemi biri iĢlemi yapan, diğeri yardım eden olmak üzere iki hemĢire 

tarafından gerçekleĢtirildi. 

- Bebek sırtüstü hatta desteklendi ve baĢın orta hatta tutulmasına dikkat edildi.  

- Kateter aspirasyon cihazının hortumu ile birleĢtirildi.  

- Endotrakeal tüpün ucu solunum cihazının hortumundan ayrıldı. 

- Endotrakeal tüp solunum cihazından ayrıldığında steril çalıĢan kiĢi aspirasyon 

kateterini karinaya değmeyecek Ģekilde endotrakeal tüp içine sokarak kateteri 

döndürerek aspire etti. ĠĢlemin 5-10 saniye içinde tamamlanmasına ve bebeğin baĢının 

sağa-sola oynatılmamasına dikkat edildi. 

- Aspirasyon iĢlemi boyunca aspirasyon sadece kateter endotrakeal tüpün içindeyken 

yapıldı, kateter sokulurken ve çıkartılırken hastanın oksijeninin tamamen tükenmesini 

önlemek amacıyla aspiratör cihazı kapatıldı.  
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- Hastanın ikinci bir aspirasyona gereksinimi olup olmadığı değerlendirildi. 

- Ġki aspirasyon arasında hastanın 20-30 saniye dinlenmesi sağlanarak, ikinci bir 

aspirasyona gereksinim olduğunda aspirasyon iĢlem basamakları tekrar edildi. 

(Aspirasyon arasında hastanın yeterince oksijenlenmesini sağlayarak hipoksemi 

geliĢmesini önler). 

- Bir aspirasyon uygulamasında ard arda 3 kezden fazla aspirasyon iĢlemi 

yapılmamasına dikkat edildi. (Trakeal mukozada doku hasarını önlemek amacıyla). 

- ĠĢlem süresince hastanın genel durumu, yaĢam bulguları takip edildi. 

- ĠĢlem bittiğinde kullanılan kateter eldivenin içinde kalacak Ģekilde eldiven ters olarak 

çıkartıldı.  

- Endotrakeal tüpün yeri kontrol edildi.  

- Atıklar tıbbi atık kabına atıldı ve eller yıkandı.  

 

Kapalı sistem aspirasyon uygulanan grup  

Her bebek monitörize ve pulse-oksimetre cihazına bağlı idi.  Bebekte aspirasyon 

endikasyonu oluĢtuğunda;  

-  Eller yıkandı  

- Aspirasyon için malzemeler hazırlanarak hastanın yanına getirildi. 

- Monitörden hastanın kalp atımı, kan basıncı, oksijen saturasyonu ve ateĢi kaydedildi.  

- Tek kullanımlık steril olmayan (disposbl) eldiven giyildi.  

- Endotrakeal tüpün ucuna konnektör takılarak bir tarafına solunum cihazı, diğer 

tarafına kapalı sistem aspirasyon kateteri yerleĢtirildi. 

- Kapalı aspirasyon kateterinin üzerinde yer alan yıkama portunun kapağı açıldı ve 2 ml. 

SF enjektörü yıkama portu giriĢine bağlandı. Lavaj giriĢinin, kateterin üst kısmında 

olduğundan emin olundu, (SF bu Ģekilde kateterin içine doğru akar, T bağlantısında 

birikmez.) 

- Aspirasyondan kısa bir süre önce bebeğin o anda almakta olduğu oksijen 

konsantrasyonu bazalin %10 üstüne çıkarıldı ve iĢlemden sonra da 60 saniye boyunca 

bu değer korundu.  

- Aspirasyon basıncı kontrol edildi. (60-100 mmHg) 

- Aspirasyon kateter derinliği endotrakeal tüp uzunluğuna + 0,5-1 cm eklenerek 

belirlendi.  

- ĠĢlem esnasında steril 6 nolu kapalı aspirasyon kateteri kullanıldı. 
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- Aspirasyon iĢlemi aynı hemĢire tarafından gerçekleĢtirildi. 

- Bebek sırtüstü hatta desteklendi ve baĢın orta hatta tutulmasına dikkat edildi. 

- Kapalı aspirasyon kateterinin üzerinde yer alan aspirasyon kontrol düğmesi 180
o
 

döndürülerek açıldı. (Aspiratör basıncını sağlar). 

- Yıkama portundan 2 cc SF verildi ve eĢ zamanlı olarak kateter üzerinde yer alan 

aspirasyon kontrol düğmesine sürekli basıldı (Kateterin kayganlığını sağlayarak 

havayolu içerisinde daha rahat ilerlemesini sağlar ve travmayı önler, aynı zamanda 

sistemin çalıĢıp çalıĢmadığı kontrol edilmiĢ olur. SF verilirken sürekli basınç 

uygulanması SF‟in hava yolu içine gitmesini önler). 

- Kapalı aspirasyon kateterinin üzerinde yer alan aspirasyon kontrol düğmesi 180
o
 

döndürülerek kapatıldı. (Aspiratör basıncını engeller). 

- Aktif kullanılmayan el ile T bağlantısının sabitliği sağlanırken, aktif kullanılan elin 

iĢaret ve baĢ parmağı ile kateter tutularak düz olarak ilerletildi. (Kapalı aspirasyon 

kateterinin kaza ile endotrakeal tüpten çıkma riskini önlemek amacıyla).  

- HemĢire aspirasyon kateterini karinaya değmeyecek Ģekilde endotrakeal tüp içine 

ilerletti. Aktif kullanılan el ile kateterin üzerindeki aspirasyon kontrol düğmesi 180
o
 

döndürülerek açıldı. (Aspiratör basıncını sağlar). 

- BaĢ parmak kateterin üzerinde yer alan aspirasyon kontrol düğmesine 2-3 saniye 

bastırılıp kaldırılarak aralıklı aspirasyon uygulanırken, kateter döndürülerek geri çekildi. 

(Sürekli aspirasyon, trakeal mukozanın hasarı ile sonuçlanabilir. Aralıklı aspirasyon 

uygulamak mukozayı korumaya yardım edecektir. Ayrıca kateteri döndürmek, kateterin 

açık ucunun havayolunun her tarafıyla temasını sağlayacaktır). 

- Aspirasyon kateterinin havayolundan ilerletilmesi ve çıkarılmasına kadar geçen 

sürenin 10 saniyeyi geçmemesine dikkat edildi. 

- Kateter havayolu içerisinden tamamen geri çekildi. (Kateter tamamen geri 

çekildiğinde, kateterin siyah çizgisi T bağlantısının köĢesinde görülmektedir. (Kateterin 

havayolunda bırakılması, hava akımını engelleyebilir). 

- Yıkama portundan 2 cc SF verilerek ve eĢ zamanlı olarak aspirasyon kontrol 

düğmesine basılarak kateterin ucu yıkandı. (Kateterin ucunda ve içinde bulunan 

sekresyonların uzaklaĢtırılmasını sağlayarak sekresyonların kuruması ve kateteri 

tıkamasını önlemek amacıyla). 

- Hastanın ikinci bir aspirasyona gereksinimi olup olmadığı değerlendirildi. 



 53 

- Ġki aspirasyon arasında hastanın 20-30 saniye dinlenmesi sağlanarak, ikinci bir 

aspirasyona gereksinim olduğunda aspirasyon iĢlem basamakları tekrar edildi. 

(Aspirasyon arasında hastanın yeterince oksijenlenmesini sağlayarak hipoksemi 

geliĢmesini önler). 

- Bir aspirasyon uygulamasında ard arda 3 kezden fazla aspirasyon iĢlemi 

yapılmamasına dikkat edildi. (Trakeal mukozada doku hasarını önlemek amacıyla). 

- ĠĢlem süresince hastanın genel durumu, yaĢam bulguları takip edildi. 

- ĠĢlem bittiğinde kullanılan kateter 24 saat boyunca kullanılabilmesi için hasta baĢında 

bırakıldı. 

- Endotrakeal tüpün yeri kontrol edildi ve eldiven çıkartılarak eller yıkandı. 

- Endotrakeal tüpün yeri kontrol edildi.  

Her iki aspirasyon iĢleminden önce, bebeğin iĢleme davranıĢsal tepkileri ve yaĢam 

bulguları ile oksijen saturasyon değeri videoya çekilmeye baĢlandı, iĢlem sonrası 

bebekteki ağrı/ajitasyon bulguları iĢlem öncesi haline dönene kadar çekime devam 

edildi. 

Değerlendirmeyi yapacak hemĢire N-PASS kullanımı ve değerlendirmeyi nasıl 

yapacağı ile ilgili bilgilendirildi. ĠĢlem sonrası birbirinden bağımsız iki kiĢinin (biri 

araĢtırmacı, diğeri tek bir yenidoğan hemĢiresi olmak üzere) farklı zamanlarda video 

kaydını izleyerek, bebeğin iĢlem öncesi ile iĢlem sırası ağrı düzeylerini N-PASS 

aracılığı ile puanlamaları sağlandı ve sonuçlar kaydedildi. 
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ġekil  3-1. ARAġTIRMA UYGULAMA ġEMASI 

KAPALI SĠSTEM ASPĠRASYON  

GRUBU (n=20) 
 AÇIK SĠSTEM ASPĠRASYON     

GRUBU (n=22) 

   

Uygulamayı yapacak hemĢire aspirasyon uygulama kriterleri ve dikkat edilecek noktalar 

konusunda bilgilendirildi.  

Kapalı ve açık sistem aspirasyon grubundaki tüm aspirasyonlar tek bir hemĢire tarafından 

uygulandı. 

 

Yenidoğan yoğun bakıma yatan her bebek rastgele örneklem yöntemiyle  

kapalı ya da açık sistem aspirasyon grubuna dahil edildi. 

 

 Ġlk iki bebek ön uygulama 

kapsamına alındı. 
 

 Ġlk iki bebek ön uygulama 

kapsamına alındı. 

   

 Aydınlatma ve onam formu 

dolduruldu. 

 Veri toplama formu dolduruldu. 

 

 Aydınlatma ve onam formunun 

dolduruldu. 

 Veri toplama formu dolduruldu. 

   

Bebekte aspirasyon endikasyonu 

oluĢtuğunda yaĢam bulguları (ateĢ, 

dakikadaki kalp atım hızı, kan basıncı) ve 

oksijen saturasyonu kaydedildi. 

 

Bebekte aspirasyon endikasyonu 

oluĢtuğunda yaĢam bulguları (ateĢ, 

dakikadaki kalp atım hızı, kan basıncı) ve 

oksijen saturasyonu kaydedildi. 

   

Kapalı sistem aspirasyon uygulandı.  Açık sistem aspirasyon uygulandı. 

   

Aspirasyon iĢleminden önce, bebeğin iĢleme 

davranıĢsal tepkileri ve yaĢam bulguları ile 

oksijen saturasyon değeri videoya 

çekilmeye baĢlandı, iĢlem sonrası bebekteki 

ağrı/ajitasyon bulguları iĢlem öncesi haline 

dönene kadar çekime devam edildi. 

 

Aspirasyon iĢleminden önce, bebeğin iĢleme 

davranıĢsal tepkileri ve yaĢam bulguları ile 

oksijen saturasyon değeri videoya 

çekilmeye baĢlandı, iĢlem sonrası bebekteki 

ağrı/ajitasyon bulguları iĢlem öncesi haline 

dönene kadar çekime devam edildi. 

   

Değerlendirmeyi yapacak hemĢire (yenidoğan ünitesinde çalıĢan ve aspirasyon iĢlemine 

katılmayan tek bir  hemĢire) N-PASS kullanımı ve değerlendirmeyi nasıl yapacağı ile ilgili 

bilgilendirildi.  

   

Her iki grupta da birbirinden bağımsız aynı iki kiĢinin (araĢtırmacı ve yenidoğan hemĢiresi) farklı 

zamanlarda video kaydını izleyerek, bebeklerin iĢlem öncesi ile iĢlem sırası ağrı düzeylerini  

N-PASS aracılığı ile puanlamaları sağlandı ve sonuçlar kaydedildi. 
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3.6. Verilerin Analizi ve Değerlendirilmesi 

Elde edilen veriler, EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik 

Anabilimdalı‟nda lisanslı Statistical Package for Social Science (SPSS) (Sosyal Bilimler 

Ġçin Ġstatistik Paketi) 15 paket programında Yüzdelik, Ortalama, Standart sapma, Ki-

kare testi, Student t testi, EĢleĢtirilmiĢ t testi, Wilcoxon Z testi, Mann-Whitney U testi 

ve Kruskal-wallis testi ile değerlendirildi (Özdamar 2003).  

 

3.7. AraĢtırmanın DeğiĢkenleri 

AraĢtırmanın bağımlı değiĢkenleri; N-PASS‟dan alınan puanlar, kalp atım hızı, kan 

basıncı, vücut ısısı, ateĢ ve oksijen saturasyonu değerleridir. 

AraĢtırmanın bağımsız değiĢkenleri ise; açık ve kapalı sistem aspirasyon iĢlemidir. 

 

3.8. AraĢtırmanın Sınırlılıkları / Güçlükleri 

AraĢtırmaya baĢlamadan önce etik kurula baĢvuru yapılmıĢ olmasına karĢın, etik 

kurulların Türkiye genelinde durdurulması, çalıĢmaya 6 ay geç baĢlanmasına neden 

olmuĢtur. 

Aspirasyon iĢlemini yapan hemĢirenin izinli olduğu tarihlerde veri toplama iĢlemine 

ara verilmesi sürenin uzamasına neden olmuĢ ve yine aynı nedenle bebeklerin 

yatıĢlarından itibaren farklı günlerde yapılan aspirasyon iĢlemleri çalıĢma kapsamına 

alınmıĢtır. Ancak araĢtırma kapsamındaki aspirasyon iĢleminin yapıldığı gün olan 

hastanede yatıĢ günü her iki grupta karĢılaĢtırıldığında; istatistiksel olarak fark olmadığı, 

grupların benzer olduğu görülmüĢtür.  

Bir diğer sınırlılığımız ise kayıt altına alınmaması nedeniyle uygulanan aspirasyon 

iĢleminin, bebeğe uygulanan kaçıncı aspirasyon olduğunun bilinmiyor olmasıdır.  Bu 

sınırlılık ise hastaya yapılan neredeyse tüm giriĢimleri ve tedavileri değerlendiren bir 

sistem olan NTISS ölçeğinin kullanılması ile kontrol altına alınmıĢtır. Yapılan 

değerlendirmede her iki grubun NTISS puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark olmadığı, grupların benzer olduğu görülmüĢtür.  

Ancak kullanılan NTISS ölçeği, 20-30 dakikalık bir sürede doldurulabilmektedir. 

Bu durum zaman kaybına neden olmakta ve ölçeklerin kolay uygulanabilir olması 

kriterine uymamaktadır. 
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Ünitede bireyselleĢtirilmiĢ destekleyici geliĢimsel bakım kriterlerinden ıĢık ve ses 

yönetimine uyulmadığından, yenidoğanların ağrıya yanıtı farklılaĢmıĢ ve 

değerlendirmeler olumsuz etkilenmiĢ olabilir. 

 

3.9. Etik YaklaĢım  

AraĢtırmaya baĢlamadan önce çalıĢmanın yapılacağı EskiĢehir Osmangazi 

Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD. ve EskiĢehir Osmangazi 

Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma ve Yayın Etiği Kurulu‟ndan gerekli izinler alınmıĢtır. 

AraĢtırma kapsamında kullanılması planlanan N-PASS içinde gerekli yazılı izin 

alınmıĢtır. AraĢtırma kapsamındaki bebeklerin ailelerine araĢtırmanın türü, amacı ve 

uygulama süreci açıklanarak katılım için yazılı izin alınmıĢtır. 
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4. BULGULAR 

AraĢtırma, mekanik ventilatör desteği alan yenidoğanlarda uygulanan açık ve 

kapalı sistem aspirasyonun ağrıya etkisini incelemek amacı ile deneysel olarak yapıldı.  

 

AraĢtırma bulguları 4 bölümde ele alındı. 

 

Bölüm 1; AraĢtırma kapsamına alınan yenidoğan gruplarının bazı özellikleri ve bu 

özellikler açısından benzer olduğunun gösterilmesine iliĢkin bulguları, 

 

Bölüm 2; Aspirasyon öncesi ve sırasında yenidoğanda ağrıya karĢı oluĢan  yanıtların N-

PASS ile değerlendirme bulgularını, 

 

Bölüm 3; Yenidoğanların bazı özelliklerine göre N-PASS puan ortalamaları ve 

karĢılaĢtırmalarını gösteren bulguları, 

 

Bölüm 4; Yenidoğanlarda aspirasyon iĢlemi öncesi ile sırasında ağrıya karĢı oluĢan 

fizyolojik değiĢikliklerden; dakikadaki kalp atım hızı, sistolik ve diastolik kan basıncı, 

vücut ısısı ve oksijen saturasyonuna iliĢkin karĢılaĢtırma bulgularını içermektedir.  
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BÖLÜM I: 

Bu bölümde, araĢtırma grubunu oluĢturan yenidoğan gruplarının bazı değiĢkenler 

açısından benzer olduğunun gösterilmesine iliĢkin bulgular bulunmaktadır. 

 

Tablo  4-1. Grupların tanıtıcı özellikleri ve gruplar arası karĢılaĢtırma*                 (N=42) 

 

 

DeğiĢkenler 

Kapalı sistem 

aspirasyon 

grubu 

(n=20) 

Açık sistem 

aspirasyon 

grubu 

(n=22) 

Toplam 

Ki-kare p 

n % n % N % 

Gestasyon haftası  

(Son adet tarihine göre) 

27
+6

 hafta ↓ 5 45,5 6 54,5 11 100,0 

0,731 0,900 

28-31
+6

 hafta 5 50,0 5 50,0 10 100,0 

32-35
+6

 hafta 2 33,3 4 66,7 6 100,0 

36 hafta ↑ 8 53,3 7 46,7 15 100,0 

Doğum Ģekli 

Vajinal 7 58,3 5 41,7 12 100,0 

0,773 0,379 

Sezeryan 13 43,3 17 56,7 30 100,0 

Cinsiyeti 

Kadın 12 52,2 11 47,8 23 100,0 

0,773 0,379 

Erkek 8 42,1 11 57,9 19 100,0 

Genel durumu 

Orta 0 0,0 3 100,0 3 100,0 

2,937 0,087 

Kötü 20 51,3 19 48,7 39 100,0 

Tanısı –Solunum 

problemleri + 

Prematürite 

Var 15 51,7 14 48,3 29 100,0 

0,633 0,426 

Yok 5 38,5 8 61,5 13 100,0 

Tanısı – Solunum 

problemleri + Çoklu 

sorunlar 

Var 13 48,1 14 51,9 27 100,0 

0,008 0,927 

Yok 7 46,7 8 53,3 15 100,0 

Tablo 4-1‟de araĢtırma kapsamında yer alan kapalı ve açık sistem aspirasyon 

grubundaki yenidoğanların;  gestasyon haftası, doğum Ģekli, cinsiyeti, genel durumu ve 

tanıları karĢılaĢtırıldığında, iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

olmadığı, grupların benzer olduğu saptandı (p<0,05). 
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Tablo  4-2. AraĢtırma gruplarının diğer bazı özellikleri ve gruplar arası karĢılaĢtırma                              

                                                                                                                                              (N=42) 

DeğiĢkenler 

Kapalı sistem 

aspirasyon 

grubu 

(n=20) 

Açık sistem 

aspirasyon 

grubu 

(n=22) 
Ġstatistik* p 

Ortalama ± SS Ortalama ± SS 

Doğum  

Ağırlığı (g) 1890,15 ± 1266,06 1774,09 ± 979,89 0,334 0,740 

Boyu (cm) 40,50 ± 7,31  40,93 ± 7,15  0,193  0,848 

BaĢ çevresi (cm) 29,32 ± 5,35 29,61 ± 4,63 0,187 0,852 

Apgar skoru  

1. dk. 5,75 ± 2,43 4,54 ± 2,76 1,330 0,184 

5. dk. 7,56 ± 1,71 7,27 ± 1,84  0,419 0,679 

Postnatal yaĢ (gün) 22,65 ± 30,41 27,86 ± 28,82 1,287 0,198 

Hastanede yatıĢ gün sayısı 15,65 ± 20,82 12,54 ± 15,30 0,367 0,713 

Mekanik ventilatör desteğindeki gün sayısı 15,65 ± 20,82 12,63 ± 15,24 0,291 0,771 

ĠĢlem öncesi  

Kalp tepe atımı (atım/dk) 145,55 ± 16,90  139,77 ± 13,17 1,241 0,222 

Sistolik kan basıncı değeri 

(mmHg) 
65,20 ± 14,88 75,22 ± 20,63  1,790 0,081 

Diastolik kan basıncı değeri 

(mmHg) 
38,30 ± 14,90 37,68 ± 11,91 0,149 0,882 

Vücut ısısı değeri (ºC) 36,46 ± 0,25 36,32 ± 0,25 1,708 0,095 

Oksijen saturasyonu 93,80 ± 4,50 95,27 ± 4,17 1,100 0,278 

NTISS puanı 38,30 ± 8,99 38,00 ± 8,50  0,179 0,858 

*Student t ve Mann-Whitney Z değerleri 

Tablo 4-2‟de kapalı ve açık sistem aspirasyon grubundaki yenidoğanlar; doğum 

ağırlığı, doğum boyu, doğumda baĢ çevresi, 1. ve 5. dakika apgar skorları, postnatal yaĢ, 

hastanede yatıĢ günü, mekanik ventilatör destek zamanı, iĢlem öncesi kalp tepe atımı, 

sistolik ve diastolik kan basıncı değerleri, vücut ısısı, oksijen saturasyonu ve NTISS 

puanları karĢılaĢtırılmıĢ, iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı, 

grupların benzer olduğu belirlenmiĢtir (p<0,05). 
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BÖLÜM II: Bu bölümde, yenidoğanlarda aspirasyon iĢlemi öncesi ile sırasında ağrıya 

karĢı oluĢan yanıtların N-PASS ile belirlenmesine ve karĢılaĢtırmalara iliĢkin bulgulara 

yer verilmiĢtir. 

 

Tablo  4-3.Yenidoğanların aspirasyon iĢlemi öncesi ve sırasında N-PASS puan 

ortalamaları, grup içi ve gruplar arası karĢılaĢtırma*                                                          

(N=42) 

               N-PASS puan          

                  ortalamaları 

                         

Gruplar 

Aspirasyon öncesinde Aspirasyon sırasında 

Z p 
Ortanca 

 

(En düĢük –  

En yüksek) 

Ortanca 

 

(En düĢük – 

En yüksek) 

Kapalı sistem 

aspirasyon grubu 

(n=20) 

1,000  (0-3) 3,000  (0-7) 3,755 p<0,001 

Açık sistem 

aspirasyon grubu 

(n=22) 

1,000  (0-4) 4,000  (1-10) 4,129 p<0,001 

Z 0,707 1,299 

p 0,479 0,194 

* Mann-Whitney Z ve Wilcoxon t değerleri  

 Tablo 4-3‟te kapalı ve açık sistem aspirasyon gruplarının aspirasyon iĢlemi 

öncesi ve sırasında N-PASS‟dan aldıkları puanların ortalamaları ve gruplar arası 

karĢılaĢtırmalar verilmiĢtir. 

 Kapalı ve açık sistem aspirasyon gruplarının iĢlem öncesi ve sırasında N-

PASS‟dan aldıkları puanların ortalamaları karĢılaĢtırıldığında, gruplar arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı saptandı (sırasıyla p=0,479 p=0,194). Her 

iki grupta da iĢlem öncesi ile iĢlem sırası N-PASS ağrı puanları istatistiksel olarak ileri 

düzeyde farklı bulundu (p<0,001).  
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BÖLÜM III: Bu bölümde, yenidoğanların bazı özelliklerine göre N-PASS puan 

ortalamaları ve karĢılaĢtırma bulguları yer almıĢtır. 

 

Tablo  4-4. Yenidoğanların doğum biçimine göre N-PASS puanlarının dağılımı ve grup içi 

karĢılaĢtırmaları*                                                                                                (N=42) 

DeğiĢkenler 

 

 

n 

Aspirasyon öncesinde Aspirasyon sırasında 

Ortanca 

(En düĢük – 

En yüksek) 

Z p 

Ortanca 

(En düĢük – 

En yüksek) 

Z p 

Doğum 

biçimi 

Kapalı 

sistem 

aspirasyon 

grubu 

(n=20) 

Vajinal 7 
1  

(0-3) 

0,654 0,513 

6  

(1-7) 

1,194 0,232 

Sezaryen 13 
1  

(0-3) 

3  

(0-6) 

Açık 

sistem 

aspirasyon 

grubu 

(n=22) 

Vajinal 5 
1  

(0-1) 

0,950 0,342 

7  

(1-9) 

0,956 0,339 

Sezaryen 17 
1  

(0-4) 

4  

(1-10) 

*Student t ve Mann-Whitney Z değerleri 

 Tablo 4-4‟te bebeklerin doğum biçimine göre aspirasyon iĢlemi öncesi ve 

sırasında N-PASS puanlarının dağılımı ve grup içi karĢılaĢtırmaları görülmektedir. 

Aspirasyon iĢlemi sırasında N-PASS puanları kapalı sistem aspirasyon grubunda açık 

sistem aspirasyon grubuna göre daha düĢüktür. Ancak her iki grupta da bebeklerin 

doğum biçimi aspirasyon öncesi (sırasıyla p=0,513 p=0,342) ve sırasında  (sırasıyla 

p=0,232 p=0,339) N-PASS puanlarını istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 

etkilememiĢtir. 
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Tablo  4-5. Yenidoğanların cinsiyetlerine göre N-PASS puanlarının dağılımı ve grup içi 

karĢılaĢtırmaları                                                                                                  (N=42) 

DeğiĢkenler 

 

 

n 

Aspirasyon öncesinde Aspirasyon sırasında 

Ortanca 

(En düĢük – 

En yüksek) 

Z p 

Ortanca 

(En düĢük – 

En yüksek) 

Z p 

Cinsiyeti 

Kapalı 

sistem 

aspirasyon 

grubu 

(n=20) 

Kız  12 
1  

(0-3) 

0,425 0,671 

3  

(0-7) 

0,401 0,688 

Erkek  8 
1  

(0-2) 

3  

(1-6) 

Açık 

sistem 

aspirasyon 

grubu 

(n=22) 

Kız  11 
1  

(0-4) 

1,593 0,111 

7  

(1-10) 

1,602 0,109 

Erkek  11 
1  

(0-1) 

4  

(1-9) 

*Student t ve Mann-Whitney Z değerleri 

 Tablo 4-5‟te bebeklerin cinsiyetlerine göre aspirasyon iĢlemi öncesi ve sırasında 

N-PASS puanlarının dağılımı ve grup içi karĢılaĢtırmaları görülmektedir. Kız ve erkek 

bebekler arasında iĢlem öncesi (sırasıyla p=0,671 p=0,111) ve sırası (sırasıyla p=0,688 

p=0,109) N-PASS puanları arasında fark istatistiksel olarak anlamlı değildir. 
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Tablo  4-6. Yenidoğanların gebelik yaĢına göre N-PASS puanlarının dağılımı ve grup içi 

karĢılaĢtırmaları *                                                                                               (N=42) 

 

 

DeğiĢkenler 

 

 

n 

Aspirasyon öncesinde Aspirasyon sırasında 

Ortanca 

(En düĢük – 

En yüksek) 

H p 

Ortanca 

(En düĢük – 

En yüksek) 

H p 

Gebelik 

yaĢı 

Kapalı 

sistem 

aspirasyon 

grubu 

(n=20) 

27
+6

 hafta 

ve ↓  
5 

1  

(1-3) 

2,852 0,240 

3  

(2-6) 

0,232 0,891 28-35
+6

 

hafta  
7 

1  

(1-3) 

3  

(2-6) 

36 hafta 

ve ↑  
8 

1 

(0-2) 

3  

(0-7) 

Açık sistem 

aspirasyon 

grubu 

(n=22) 

27
+6

 hafta 

ve  ↓  
6 

1  

(1-4) 

7,376 0,05 

5  

(2-10) 

2,643 2,267 28-35
+6

 

hafta  
9 

1  

(1-2) 

7  

(2-10) 

36 hafta 

ve ↑  
7 

1  

(0-1) 

4 

(1-7) 

*Kruskall Wallis testi 

 Tablo 4-6‟da bebeklerin gebelik yaĢlarına göre aspirasyon iĢlemi öncesi ve 

sırasında N-PASS puanlarının dağılımı ve grup içi karĢılaĢtırmaları görülmektedir. 

Gebelik yaĢlarına göre iĢlem öncesi (p=0,240 p=0,05) ve iĢlem sırasında (sırasıyla 

p=0,891 p=0,267) N-PASS puanları arasında fark istatistiksel olarak anlamlı değildir. 
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Tablo  4-7. Yenidoğanlarda postnatal yaĢa göre N-PASS puanlarının dağılımı ve grup içi 

karĢılaĢtırmaları *                                                                                               (N=42) 

 

 

DeğiĢkenler 

 

 

n 

Aspirasyon öncesinde Aspirasyon sırasında 

Ortanca 

(En düĢük – 

En yüksek) 

H p 

Ortanca 

(En düĢük – 

En yüksek) 

H p 

Postnatal 

yaĢ 

Kapalı 

sistem 

aspirasyon 

grubu 

(n=20) 

10 ve ↓  11 
1  

(0-3) 

2,037 0,361 

3  

(0-6) 

2,136 0,344 11-30  4 
1  

(0-1) 

4,5  

(3-7) 

31 ve ↑  5 
1 

(1-2) 

3  

(2-6) 

Açık sistem 

aspirasyon 

grubu 

(n=22) 

10 ve ↓  9 
1  

(0-4) 

0,002 0,999 

4  

(1-10) 

0,567 0,753 11-30  6 
0  

(0-0) 

4  

(2-9) 

31 ve ↑  7 
1  

(0-4) 

5 

(1-10) 

*Kruskall Wallis testi 

Tablo 4-7‟de bebeklerin postnatal yaĢlarına göre aspirasyon iĢlemi öncesi ve 

sırasında N-PASS puanlarının dağılımı ve grup içi karĢılaĢtırmalar görülmektedir. 

Postnatal yaĢlar arasında iĢlem öncesi (sırasıyla p=0,361 p=0,999) ve sırası (sırasıyla 

p=0,344 p=0,753)  N-PASS puanları arasında fark istatistiksel olarak anlamlı değildir. 
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Tablo  4-8. Yenidoğanlarda doğum ağırlığına göre N-PASS puanlarının dağılımı ve grup 

içi karĢılaĢtırmaları *                                                                                               

(N=42) 

 

 

DeğiĢkenler 

 

 

n 

Aspirasyon öncesinde Aspirasyon sırasında 

Ortanca 

(En düĢük – 

En yüksek) 

H p 

Ortanca 

(En düĢük – 

En yüksek) 

H p 

Doğum 

ağırlığı 

(g) 

Kapalı 

sistem 

aspirasyon 

grubu 

(n=20) 

1000 g ve ↓  6 
1  

(1-3) 

1,950 0,377 

3  

(2-6) 

1,572 0,456 1001-2000 g 6 

1  

(1-2) 

4,5  

(2-6) 

2001 ve ↑  8 
1 

(0-3) 

3  

(0-7) 

Açık sistem 

aspirasyon 

grubu 

(n=22) 

1000 g ve ↓  8 
1  

(1-4) 

3,653 0,161 

3  

(2-10) 

2,231 0,328 1001-2000 g 5 
0  

(0-0) 

7  

(4-9) 

2001 ve ↑  9 
1  

(0-2) 

4  

(1-10) 

*Kruskall Wallis testi 

Tablo 4-8‟de bebeklerin doğum ağırlığına göre aspirasyon iĢlemi öncesi ve 

sırasında N-PASS puanlarının dağılımı ve grup içi karĢılaĢtırmaları görülmektedir. 

Doğum ağırlıklarına göre iĢlem öncesi (sırasıyla p=0,377 p=0,161) ve sırası (sırasıyla 

p=0,456 p=0,328)  N-PASS puanları arasında fark istatistiksel olarak anlamlı değildir. 
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BÖLÜM IV: Bu bölümde, yenidoğanlarda aspirasyon iĢlemi öncesi ve esnasında ağrıya 

karĢı oluĢan fizyolojik değiĢikliklerden; dakikadaki kalp atım hızı, sistolik ve diastolik 

kan basıncı, vücut ısısı ve oksijen saturasyonuna iliĢkin bulgular ve gruplar arası 

karĢılaĢtırmalar verilmiĢtir.  

 

Tablo  4-9. Yenidoğanların gruplara göre aspirasyon iĢlemi öncesi ve sırasında kalp atım 

hızı ortalamaları ve karĢılaĢtırmaları*                                                             (N=42) 

 Aspirasyon öncesinde  Aspirasyon sırasında  

t p            Kalp atım hızı 

                   /dakika         

Gruplar 

Ortalama±SS Ortalama±SS 

Kapalı sistem 

aspirasyon grubu 

(n=20) 

145,55 ± 16,90 146,00 ± 19,59 -0,147 0,885 

Açık sistem 

aspirasyon grubu 

(n=22) 

139,77 ± 13,17 141,31 ± 13,54 -0,534 0,599 

*EĢleĢtirilmiĢ t test  

 Tablo 4-9‟da  yenidoğanların aspirasyon iĢlemi öncesi ve sırası dakikadaki kalp 

atım hızı ortalamaları ve karĢılaĢtırmalar verilmiĢtir.  

 Yenidoğan gruplarının aspirasyon iĢlemi öncesi ve sırasındaki dakikadaki kalp 

atım hızı ortalamaları karĢılaĢtırıldığında, her iki grupta da istatistiksel yönden anlamlı 

bir fark olmadığı belirlendi. (sırasıyla p=0,885 p=0,599). 
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Tablo  4-10. Yenidoğanların gruplara göre aspirasyon iĢlemi öncesi ve sırasında kan 

basıncı ortalamaları ve karĢılaĢtırmaları*                                                        (N=42) 

                  Kan basıncı 

                          (mmHg) 

Gruplar 

Aspirasyon öncesinde  Aspirasyon sırasında  

t p 

Ortalama±SS Ortalama±SS 

        Sistolik  

Kapalı sistem 

aspirasyon grubu 

(n=20) 

65,20 ± 14,88 67,05 ± 13,88  -1,037 0,313 

Açık sistem aspirasyon 

grubu (n=22) 
75,22 ± 20,63 77,90 ±  19,93 -1,265 0,220 

        Diastolik  

Kapalı sistem 

aspirasyon grubu 

(n=20) 

38,30 ± 14,90 38,55 ± 11,51  -0,118 0,907 

Açık sistem aspirasyon 

grubu (n=22) 
37,68 ± 11,91 41,77 ± 14,55 -2,902 0,009 

*EĢleĢtirilmiĢ t test  

Tablo 4-10‟da  yenidoğanların aspirasyon iĢlemi öncesi ve sırası kan basıncı 

ortalamaları ve karĢılaĢtırmaları verilmiĢtir.  

 Yenidoğan gruplarının aspirasyon iĢlemi öncesi ve sırasındaki sistolik kan 

basıncı ortalamaları karĢılaĢtırıldığında, her iki grupta da istatistiksel yönden anlamlı bir 

fark olmadığı belirlendi. (sırasıyla p=0,313 p=0,220). 

Yenidoğan gruplarının aspirasyon iĢlemi öncesi ve sırasındaki diastolik kan 

basıncı ortalamaları karĢılaĢtırıldığında ise, kapalı sistem aspirasyon grubunda 

istatistiksel yönden anlamlı bir fark olmadığı (p=0,907), açık sistem aspirasyon 

grubunda ise istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu belirlendi (p=0,009). 
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Tablo  4-11. Yenidoğanların gruplara göre aspirasyon iĢlemi öncesi ve sırasında vücut ısısı 

ortalamaları ve karĢılaĢtırmaları*                                                                   (N=42) 

 Aspirasyon öncesinde Aspirasyon sırasında 

t p                Vücut ısısı  

 Gruplar             (ºC)     
Ortalama±SS Ortalama±SS 

Kapalı sistem 

aspirasyon grubu 

(n=20) 

36,46 ± 0,25 36,45 ± 0,27 0,623 0,541 

Açık sistem 

aspirasyon grubu 

(n=22) 

36,32 ± 0,25  36,40 ± 0,28 -2,352 0,029 

*EĢleĢtirilmiĢ t test  

Tablo 4-11‟de  yenidoğanların aspirasyon iĢlemi öncesi ve sırası vücut ısısı 

ortalamaları ve karĢılaĢtırmaları verilmiĢtir.  

Yenidoğan gruplarının aspirasyon iĢlemi öncesi ve sırasındaki vücut ısısı 

ortalamaları karĢılaĢtırıldığında, kapalı sistem aspirasyon grubunda istatistiksel yönden 

anlamlı bir fark olmadığı (p=0,541), açık sistem aspirasyon grubunda ise istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark olduğu belirlendi (p=0,029). 
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Tablo  4-12. Yenidoğanların gruplara göre aspirasyon iĢlemi öncesi ve sırasında oksijen 

saturasyon değeri ortalamaları ve karĢılaĢtırmaları*                                     (N=42) 

 Aspirasyon öncesinde Aspirasyon sırasında 

 

t 

 

p                  Oksijen  

                      saturasyonu 

Gruplar 

Ortalama±SS Ortalama±SS 

Kapalı Sistem 

Aspirasyon Grubu 

(n=20) 

93,80 ± 4,50  92,85 ± 5,26 0,983 0,338 

Açık Sistem Aspirasyon 

Grubu (n=22) 
95,27 ± 4,17 93,22 ± 5,45  2,224 0,037 

*EĢleĢtirilmiĢ t test  

Tablo 4-12‟de  yenidoğanların aspirasyon iĢlemi öncesi ve sırası oksijen 

saturasyonu ortalamaları ve karĢılaĢtırmaları verilmiĢtir.  

Yenidoğan gruplarının aspirasyon iĢlemi öncesi ve sırasındaki oksijen 

saturasyonu ortalamaları karĢılaĢtırıldığında, kapalı sistem aspirasyon grubunda 

istatistiksel yönden anlamlı bir fark olmadığı (p=0,338), açık sistem aspirasyon 

grubunda ise istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu belirlendi (p=0,037). 
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TARTIġMA 

Günümüzde yenidoğanların ağrıyı algıladıkları, hatırladıkları ve intrauterin 

yaĢamdan itibaren ağrıyı hissedebildikleri bilinmekte (Ball ve ark. 2010, Derebent ve 

ark. 2006, Gardner ve ark. 2011, Korkmaz 2005, Ovalı 2008, Törüner ve ark. 2012), 

yaĢanan ağrı sonucunda fizyolojik, metabolik ve psikolojik sorunlar yaĢadıkları 

(American Academy of Pediatrics ve diğ. 2006, Anand ve ark. 2001, Derebent ve ark. 

2006, Gardner ve ark. 2011, Korkmaz 2005) ve akut, tekrarlayıcı ve kronik birçok ağrı 

deneyimine sahip oldukları kabul edilmektedir (American Academy of Pediatrics ve 

diğ. 2006, Anand ve ark. 2006, Özyalçın 2002). 

Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde yatan tüm bebekler ve özellikle de mekanik 

ventilatör desteği alanlar, durumlarının izlenmesi veya fizyolojik durumlarının 

düzeltilmesi amacıyla pek çok iĢleme maruz kalırlar. Topuktan kan alma, entübasyon, 

entübasyon kanülünün aspirasyonu, göğüs fizyoterapisi gibi iĢlemler bebekte strese ve 

ağrıya neden olmaktadır (Anand ve ark. 2001, Anand ve ark. 2006, Ball ve ark. 2010, 

Sivaslı ve ark. 2005). 

Bu iĢlemler arasında yer alan aspirasyon, yapay havayolu olan hastanın akciğer 

sekresyonlarının mekanik olarak temizlenmesi iĢlemidir (AARC 1993, Berghom-

Engber ve ark. 1989, Özden 2007a, SavaĢer ve ark. 2009). Günümüzde açık ve kapalı 

sistem aspirasyonu olmak üzere iki aspirasyon yöntemi bulunmaktadır (Özden 2007a, 

Sivaslı ve ark. 2005). Kapalı sistem aspirasyon açık sisteme oranla biraz daha pahalı 

olmakla birlikte, kullanımı daha kolay, daha kısa sürede uygulanabilen ve mekanik 

ventilasyona bağlı küçük preterm bebekler tarafından daha kolay tolere edilebilen bir 

yöntemdir (Cordero ve ark. 2000, Sivaslı ve ark. 2005). Ancak bebekte aspirasyona 

bağlı oluĢan ağrıda, yöntemler arasında fark olup-olmadığı bilinmemektedir. Gerek yurt 

içi, gerek yurt dıĢı yapılan literatür taramasında, direk açık ve kapalı sistem aspirasyon 

ağrısını karĢılaĢtıran ulaĢılabilen çalıĢma sayısı oldukça azdır. Bu nedenle tartıĢmada 

aspirasyon iĢleminin de invazif bir giriĢim olduğu göz önünde bulundurularak, diğer 

invazif giriĢimlerde (topuktan kan alma, venöz giriĢimler… vb.) yapılan ağrı 

çalıĢmalarından ve bulguların kendi içinde tartıĢılmasından da yararlanılmıĢtır.  

AraĢtırmamız yenidoğanlarda aspirasyon iĢlemi sırasında oluĢan ağrı düzeyinin açık 

ve kapalı sistem aspirasyon yöntemlerine göre karĢılaĢtırılması amacıyla; 20‟si kapalı 
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sistem aspirasyon grubu, 22‟si açık sistem aspirasyon grubu olmak üzere toplam 42 

bebekle yapılmıĢtır. 

 

AraĢtırma kapsamına alınan, kapalı sistem aspirasyon ve açık sistem aspirasyon 

grubunu oluĢturan yenidoğanlar, gestasyon haftası, doğum Ģekli, cinsiyet, genel durum, 

tanılar (Tablo 4-1), doğum ağırlığı, doğum boyu, doğumda baĢ çevresi, 1. ve 5. dakika 

apgar skorları, postnatal yaĢ, hastanede yatıĢ günü, mekanik ventilatör destek zamanı, 

iĢlem öncesi kalp tepe atımı, sistolik ve diastolik kan basıncı değerleri, vücut ısısı, 

oksijen saturasyonu ve NTISS puanları (Tablo 4-2) açısından karĢılaĢtırılarak 

değerlendirildi. Gruplar arasında istatistiksel olarak fark olmadığı belirlendi. Fark 

olmaması açık sistem aspirasyon ve kapalı sistem aspirasyon gruplarının benzer 

olduğunu göstermektedir.   

 

AraĢtırmada yenidoğan gruplarının iĢlem öncesi ve iĢlem sırası N-PASS‟dan 

aldıkları puanların ortalamaları karĢılaĢtırıldığında, iĢlem öncesi puan ortalamalarının 

her iki grupta da 1 olduğu, iĢlem sırasında kapalı sistem aspirasyon grubunun ağrı puanı 

ortalaması 3‟e yükselirken, açık sistem aspirasyon grubunun iĢlem ağrı puanı 

ortalamasının 4‟e çıktığı,  ancak gruplar arasında iĢlem önceleri (p=0,479) ve iĢlem 

sırası (p=0,194) ağrı puan ortalamaları karĢılaĢtırıldığında, istatistiksel olarak anlamlı 

bir fark olmadığı saptanmıĢtır (Tablo 4-3). Oysa ki; kapalı sistem aspirasyonunda ayarlı 

kateter derinlik iĢaretlemelerinin mukozada travmayı azalttığı, spesifik olarak dizayn 

edilmiĢ delikli kukuletalı ucun, verimli vakum akıĢını sağladığı, travma ve 

invaginasyonu minimale indirdiği ve termoplastik maddeden yapılı kateter ucunun 

vücut ısısıyla birlikte yumuĢayarak ağrıyı azaltacağı belirtilmektedir 

(www.satismedikal.com.tr). AraĢtırma sonucu; yenidoğanlarda kapalı sistem aspirasyon 

yönteminin oluĢturacağı ağrının, açık sistem aspirasyon yönteminin oluĢturacağı ağrıya 

oranla daha düĢük olacağı Ģeklindeki araĢtırma hipotezini desteklememektedir. Buna 

karĢın N-PASS‟ta ağrı için amaç puanı 3 ve altında tutmaktır (Hummel ve ark. 2008, 

Hummel ve ark. 2010, www.n-pass.com). Dolayısı ile açık sistem aspirasyon sırasında 

ağrı puanı ortalamasının 4‟e çıkmıĢ olması, ağrı tedavisini gerektirmektedir. Ġstatistiksel 

olarak anlamlılık ifade etmese de, açık sistemde bebeğin hissettiği ağrının kapalı 

sisteme göre bir miktar daha fazla olduğu açıktır. 
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Literatürde açık ve kapalı sisteme göre aspirasyon ağrısını karĢılaĢtıran bir 

çalıĢmaya ulaĢılamamıĢtır. Ancak kalp atım hızı, kan basıncı, oksijen saturasyonu gibi 

parametrelerde oluĢan değiĢiklikler, özellikle ağrı ve rahatsızlığını sözel ifade edemeyen 

kiĢilerde yol gösterici olabilir (Puntillo ve ark. 2001). Bu nedenle hemĢireler yaĢam 

bulgularını direk ağrı göstergeleri olarak kullanabilirler (Ball ve ark. 1996). Yapılan 

çalıĢmalar; kapalı sistem aspirasyon uygulamasında oksijen saturasyonu oranı (Johnston 

ve ark. 1994, Kalyn ve ark. 2003, Lee ve ark. 2001, Tan ve ark. 2005), kalp atım hızı 

(Lee ve ark. 2001, Özden 2007b, Tan ve ark. 2005) ve kan basıncı değerinin (Johnston 

ve ark. 1994, Özden 2007b) açık sistem aspirasyon uygulamasına göre önemli derecede 

daha stabil olduğunu göstermektedir. 

Grupların kendi içinde iĢlem öncesi ve iĢlem sırası N-PASS‟dan aldıkları puanların 

ortalamaları karĢılaĢtırıldığında, her iki grupta da iĢlem öncesi ile iĢlem ağrı puanları 

arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde fark olduğu belirlenmiĢtir (p<0,001) (Tablo 4-

3). Ağrı endotrakeal aspirasyonun en önemli komplikasyonlarından biridir. Sönmez 

(2009) yaptığı çalıĢmada çocukların aspirasyon iĢleminde ağrı çektiğini ve aspirasyon 

ilkelerine uyularak iĢlemin gerçekleĢtirilmesinin bebeğin ağrısını azaltmakta az da olsa 

etkili olduğunu göstermiĢ ve ünitelerde standart aspirasyon klavuzunun kullanılmasını 

önermiĢtir. Gross (1992) pediatrik yoğun bakım ünitesinde, geçmiĢte mekanik 

ventilasyon tedavisi alan çocuklarla yaptığı görüĢmede; çocukların entübasyon ve 

aspirasyonu ve bu iĢlemlere bağlı yaĢadıkları ağrıyı hatırladıklarını belirtmiĢtir. Bizim 

sonucumuz da aspirasyon iĢleminin bebeklerde ağrıya neden olduğu gerçeğini 

göstermektedir. 

 

Bebeklerin doğum biçimine (Tablo 4-4), cinsiyetine (Tablo 4-5), gebelik yaĢına 

(Tablo 4-6), potnatal yaĢa (Tablo 4-7) ve doğum ağrlığına (Tablo 4-8) göre grupların N-

PASS‟dan aldıkları puan ortalamaları karĢılaĢtırıldığında her iki gruptada bebeklerin 

özelliklerine göre (doğum biçimi, cinsiyet, gebelik yaĢı, postnatal yaĢ, doğum ağırlığı) 

iĢlem öncesi ve iĢlem sırası ağrı puanları arasında istatistiksel olarak bir fark olmadığı 

belirlenmiĢtir. Bu sonuçlar oluĢan ağrının baĢka herhangi bir etmenden etkilenmediğini 

göstermektedir.  

Derebent (2007)  kan alma iĢlemi sırasında kanguru bakımının etkisini 

değerlendirmek için yaptığı çalıĢmasında, doğum biçiminin bebeklerin ağrı puanları 
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üzerinde etkili olmadığını belirtmiĢtir. Literatürde kız bebeklerin erkek bebeklere oranla 

daha fazla ağrı kaynaklı yüz ifadesi değiĢiklikleri olduğu belirtilmekle birlikte 

(Guinsburg ve ark. 2000), erkek olguların ağrı puanlarının kızlara oranla anlamlı 

düzeyde daha fazla olduğunu gösteren bir çalıĢma (Sönmez 2009) ve cinsiyetin ağrı 

üzerinde etkili olmadığını gösteren çalıĢmalar da vardır (Derebent 2007, Akyürek ve 

ark. 2006). Guinsburg ve arkadaĢları (2000)‟nın kız ve erkek bebeklerde ağrı 

yanıtlarındaki farklılıkları incelemek amacıyla yaptıkları çalıĢma sonucunda cinsiyet ve 

gestasyon haftasına göre fark olmadığı bulunmuĢtur. Gibbins ve arkadaĢları (2002) ve 

Porter ve arkadaĢları (1999)‟da yaptıkları çalıĢmada ağrı algısı ile gebelik yaĢı arasında 

iliĢki bulamamıĢlardır. Akyürek ve Conk (2006)‟un yenidoğan bebeklerde iğneli 

giriĢimlerde farmakolojik olmayan ağrı giderme yöntemlerinin etkisini incelemek 

amacıyla yaptıkları bir ağrı çalıĢmasında ise, cinsiyet, kilo, gestasyon haftası, postnatal 

yaĢ, sahip oldukları tanılar ve uygulanan iĢleme göre fark olmadığı belirlenmiĢtir. 

AraĢtırma sonuçlarımız fark bulunmayan tüm çalıĢma sonuçları ile benzerdir.  

 

Yenidoğan gruplarının dakikadaki kalp atım hızı ortalamaları iĢlem öncesi ile iĢlem 

sırasına göre karĢılaĢtırıldığında; kapalı sistem aspirasyon grubunda iĢlem öncesi 145,55 

iken, iĢlem sırasında 146‟ya çıktığı, açık sistem aspirasyon grubunda iĢlem öncesi 

139,77 iken iĢlem sırasında 141,31‟e yükseldiği, ancak her iki grupta da bu artıĢın 

istatistiksel olarak anlamlı olmadığı belirlendi  (Tablo 4-9) (kapalı sistem aspirasyon 

grubu p=0,885 , açık sistem aspirasyon grubu p=0,599). 

Aspirasyon esnasında hastanın yaĢadığı stres ve korku sempatik sinir sisteminin 

uyarılmasına neden olur. Bu uyarım periferal vasküler direnci ve kardiak out-put‟u ve 

sol ventrikülün yükünü arttırır ve buna bağlı kalp atım hızı artar (Bourgault ve ark. 

2006). Bazı araĢtırmalar bu bilgiye paralel aspirasyon iĢleminin kalp atım hızını anlamlı 

düzeyde arttırdığını belirtirken (Johnston ve ark. 1994, Lee ve ark. 2001, Kalyn ve ark. 

2003, Payen ve ark. 2001, Puntillo ve ark. 2001), Sönmez (2009)‟in çocuk yoğun bakım 

ünitesinde yaptığı çalıĢma aspirasyon durumunda kalp hızında anlamlı bir artıĢ 

olmadığını göstermiĢtir. Bizim sonucumuz Sönmez‟in çalıĢma sonucuyla benzerdir.  

 

Yenidoğan gruplarının sistolik kan basıncı ortalamaları aspirasyon iĢlemi öncesi ve 

sırasına göre karĢılaĢtırıldığında, her iki grupta da istatistiksel yönden anlamlı bir fark 
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olmadığı belirlendi (Tablo 4-10) (kapalı sistem aspirasyon grubu p=0,313 , açık sistem 

aspirasyon grubu  p=0,220). Yenidoğan gruplarının diastolik kan basıncı ortalamaları 

aspirasyon iĢlemi öncesi ve sırasına göre karĢılaĢtırıldığında ise, kapalı sistem 

aspirasyon grubunda istatistiksel yönden anlamlı bir fark olmadığı (p=0,907), açık 

sistem aspirasyon grubunda ise istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu belirlendi 

(p=0,009) (Tablo 4-10). Bu sonuç diastolik kan basıncının kapalı sistem aspirasyonda 

etkilenmezken, açık sistem aspirasyonda yükseldiğini göstermektedir.  

Yapılan çalıĢmalar aspirasyon sırasında arteriyel kan basıncında anlamlı bir artıĢ 

olduğunu göstermektedir (Leone ve ark. 2004, Payen ve ark. 2001, Puntillo ve ark. 

2001, Sönmez 2009). Aspirasyon esnasında hastanın yaĢadığı stres ve korku sempatik 

sinir sisteminin uyarılmasına neden olur. Bu uyarım periferal vasküler direnci ve 

kardiak out-put‟u ve sol ventrikülün yükünü arttırır ve buna bağlı kan basıncı yükselir 

(Bourgault ve ark. 2006). Özellikle açık sistem aspirasyon esnasında, hastanın mekanik 

ventilatörden ayrılması sırasında endotrakeal tüpün elle manipüle edilmesi yada 

endotrakeal tüpün kateter ile doğrudan teması sonucunda trakeada yer alan vagal 

duyusal reseptörler mekanik olarak uyarılmıĢ olur ve öksürük ortaya çıkar (Bourgault 

2003). Öksürük sırasında intratorasik ve intraabdominal basıncın artması kardiak out-

putu ve sol ventrikülün yükünü arttırır ve kan basıncında yükselmeye neden olur 

(Cereda ve ark. 2001, Johnson ve ark. 1994, Kalyn ve ark. 2003, Lee ve ark. 2001). 

Johnston ve arkadaĢları (1994)‟nın çalıĢmasında bu bilgiye paralel olarak açık sistem 

aspirasyonun kapalı sistem aspirasyona oranla kan basıncında daha fazla artıĢa neden 

olduğu bulunmuĢtur. Arteriyel kan basıncını oluĢturan faktörler; kalp debisi (kardiak 

out-put) ve sistemik damar direncidir. Stres gibi durumlarda sempatik sinir sistemi 

aktivitesinde artıĢ, kan basıncını birden bire ve belirgin derecede yükseltir 

(www.gata.edu.tr). Sistolik kan basıncına oranla diastolik kan basıncı artıĢları daha 

ciddi bir durumdur. Sistolik kan basıncı artıĢı kalp kaynaklı iken, diastolik basınç artıĢı 

damar direnci ile ilgilidir ve müdahalesi zordur. Doku ve organların yeterli 

kanlanamaması gibi bir çok komplikasyonla sonuçlanır. ÇalıĢmamızda her iki grupta da 

sistolik  ve diastolik kan basıçları artmakla birlikte, yalnızca açık sistem aspirasyon 

grubunda diastolik kan basıncındaki artıĢın istatistiksel olarak anlamlı olduğu 

saptanmıĢtır. Bu sonuç açık sistem aspirasyonun özellikle diastolik kan basıncında artıĢa 

neden olduğunu göstermektedir. 
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Yenidoğan gruplarının vücut ısısı ortalamaları aspirasyon iĢlemi öncesi ve sırasına 

göre karĢılaĢtırıldığında, kapalı sistem aspirasyon grubunda istatistiksel yönden anlamlı 

bir fark olmadığı (p=0,541), açık sistem aspirasyon grubunda ise istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunduğu belirlendi (p=0,029) (Tablo 4-11). UlaĢılabilen ağrı 

çalıĢmalarında doğrudan vücut ısısını inceleyen  tek çalıĢma Akdovan (1999)‟ın 

çalıĢmasıdır. Literatürde (Ball ve ark. 1996, Uyar 2002) ağrı durumunda palmar 

terlemede artma görülebileceği bildirilmektedir. Akdovan (1999)‟dan alınan bilgiye 

göre vücut ısısı ağrıyı gösteren direk parametreler arasında yer almamakla birlikte, 

palmar terlemede artmaya bağlı yükselebilmektedir. Ancak Akdovan, bebekten kan 

alma iĢlemi sırasında iki farklı yöntemi karĢılaĢtırdığı çalıĢmasında, vücut ısısı 

değerlerinde anlamlı bir değiĢiklik olmadığını tespit etmiĢtir. Bizim çalıĢmamızda ise, 

vücut ısısının kapalı sistem aspirasyonda etkilenmezken, açık sistem aspirasyonda 

yükseldiği saptanmıĢtır. Bu sonuca göre; açık sistem aspirasyonda oluĢan ağrı ve strese 

bağlı terlemenin ve buna bağlı vücut ısısında yükselmenin kapalı sistem aspirasyona 

oranla daha fazla olduğunu düĢünmekteyiz. 

 

Yenidoğan gruplarının oksijen saturasyonu ortalamaları aspirasyon iĢlemi öncesi ve 

sırasına göre karĢılaĢtırıldığında, kapalı sistem aspirasyon grubunda istatistiksel yönden 

anlamlı bir fark olmadığı (p=0,338), açık sistem aspirasyon grubunda ise istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark olduğu belirlendi (p=0,037). Bu sonuç oksijen saturasyonu 

değerinin kapalı sistem aspirasyonda etkilenmezken, açık sistem aspirasyonda 

düĢtüğünü göstermektedir.  

Sönmez (2009)‟in çocuk yoğun bakım ünitesinde yaptığı çalıĢmada aspirasyon 

durumunda oksijen saturasyonunda anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüĢtür. Açık ve 

kapalı sistem aspirasyonun karĢılaĢtırıldığı çalıĢmalarda; kapalı sistemde aspirasyon 

esnasında bebek mekanik ventilatörden ayrılmadığı için akciğer volüm kaybının 

önlenmesine bağlı hipoksemi gibi bir çok komplikasyonun riskinin azaldığı 

belirtilmektedir (Baun ve ark. 2002, Caramez ve ark. 2006, Cereda ve ark. 2001, 

Harsbarger ve ark. 1992, Johnson ve ark. 1994, Kalyn ve ark. 2003, Lasocki ve ark. 

2006, Lee ve ark. 2001, Lindgren ve ark. 2004, Maggiore ve ark. 2002, Marsy ve ark. 

2005).  Yapılan çalıĢmalar (Johnston ve ark. 1994, Kalyn ve ark. 2003, Lee ve ark. 

2001, Özden 2007b) açık sistem aspirasyonun kapalı sistem aspirasyona oranla oksijen 
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saturasyonunda daha fazla düĢüĢe neden olduğu yönündedir ve bizim çalıĢmamızda bu 

sonuçlara paraleldir.  

 

Sonuç ve Öneriler 

 

ÇalıĢmada elde edilen bulgulara göre; bebeklerin aspirasyon iĢlemi sırasında ağrı 

yaĢadıkları ve açık sistem aspirasyonda kapalı sisteme oranla yaĢanılan ağrının 

istatistiksel olarak anlamlı olmamakla birlikte, bir miktar daha fazla olduğu saptandı.  

Bu sonuçlar doğrultusunda; 

- Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde endotrakeal aspirasyonda kapalı sistem 

aspirasyon yönteminin tercih edilmesi 

- Endotrakeal aspirasyon ağrısının açık ve kapalı sisteme göre karĢılaĢtırılması 

çalıĢmalarının daha büyük gruplarla ve farklı yaĢ gruplarında tekrarlanması 

- HemĢirelerin endotrakeal aspirasyon uygularken bebeklerin ağrılarının 

olabileceği konusunda özellikle dikkatli olmaları 

- Endotrakeal aspirasyon iĢleminde bebeklerin ağrılarının N-PASS ile 

değerlendirilmesi 

- Endotrakeal aspirasyon öncesi ve sırasında bebeklerin ağrısının farmakolojik ve 

farmakolojik olmayan yöntemler kullanılarak azaltılmaya çalıĢılması 

- Yapılan ağrı çalıĢmalarında sistolik ve diastolik kan basıncı değiĢikliklerinin 

ayrı ayrı değerlendirilmesi önerilebilir.  

- N-PASS; term, preterm tüm yenidoğanlarda, akut ve kronik ağrı durumlarını 

değerlendirebilmekle birlikte, mekanik ventilatör desteği alan bebeklerde de 

kullanılabilme özelliğine sahiptir. Bu yönüyle farklı özellikteki bebeklere farklı 

ağrı skalası kullanılması zorunluluğunu ortadan kaldırmaktadır. Bu nedenle N-

PASS‟ın tüm yenidoğan ünitelerinde kullanılması bir diğer önerimizdir.  
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EK 3. AYDINLATMA VE ONAM FORMU  

(AÇIK SĠSTEM ASPĠRASYON GRUBU ĠÇĠN)  

ÇalıĢmanın BaĢlığı: Mekanik Ventilatör Desteği Alan Yenidoğanda Uygulanan Açık ve 

Kapalı Sistem Aspirasyon ĠĢleminin Ağrı Üzerine Etkisi 

 

AraĢtırma görevlisi Ayfer AÇIKGÖZ (HemĢire), mekanik ventilatör (solunum cihazı) 

desteği alan yenidoğanlarda aspirasyon iĢlemi (sekresyonların temizlenmesi) sırasında oluĢan 

ağrı düzeyinin açık sistem aspirasyon ve kapalı sistem aspirasyon yöntemlerine göre 

karĢılaĢtırılmasını planlamıĢtır. AraĢtırma, yaklaĢık 2 yılda 60 hasta üzerinde 

gerçekleĢtirilecektir. 
Ağrı her yaĢta karĢımıza çıkmaktadır. Yapılan çalıĢmalar yenidoğanların ağrıyı algıladıkları, 

hatırladıkları ve intrauterin yaĢamdan itibaren ağrıyı hissedebildiklerini göstermiĢtir. 

Yenidoğanlar yapılan iĢlemler sırasında ağrı yaĢarlar. HemĢireler tarafından gerçekleĢtirilen 

iĢlemlerden biri olan aspirasyon iĢlemi de mekanik ventilatöre (solunum cihazına) bağlı 

hastaların bakımında sıkça kullanılır. Aspirasyonun amacı solunum sistemi sekresyonlarının 

negatif basınçla çalıĢan bir vakum aleti yardımıyla dıĢarı alınmasıdır. Günümüzde açık ve kapalı 

sistem aspirasyonu olmak üzere iki aspirasyon yöntemi bulunmaktadır. Tüm bu uygulamalar 

klinikte rutin olarak uygulanmakta olan iĢlemlerdir. Bebeğinizin aspirasyon ihtiyacı 

oluĢtuğunda açık sistem aspirasyon yöntemiyle sekresyonları temizlenecektir. 

Yapılacak olan bu uygulamanın bebeğinizin sağlığı üzerine olumsuz etkisi 

bulunmamaktadır. 

Bu araĢtırma sırasında yapılacak iĢlemler için sizden bir ücret talep edilmeyecek veya 

bağlı olduğunuz sosyal güvenlik kuruluĢuna bir araĢtırma gideri yüklenmeyecektir.  

Bu çalıĢmaya bebeğinizin katılmasını kabul ettiğiniz takdirde, bebeğinizi çalıĢmadan 

istediğiniz zaman çekebilme hakkına sahipsiniz ya da isteğinize bakılmaksızın 

araĢtırmacı tarafından bebeğiniz araĢtırma dıĢında bırakılabilir. Böyle bir durumda ilgili 

sağlık çalıĢanlarıyla olan iliĢkileriniz olumsuz yönde etkilenmeyecek, tedavi ve bakım 

uygulamalarınızda aksama olmayacaktır. Gerek araĢtırma yürütülürken, gerekse 

yayımlandığında sizin ve bebeğinizin kimliği gizli tutulacaktır. AraĢtırma sırasında size 

ait bir bilgi söz konusu olduğunda, bu size veya yasal temsilcinize bildirilecektir. 

ÇalıĢmada yer aldığınız için size herhangi bir ücret ödenmeyecektir. 

Tarih: 

Hasta yakınının ad soyadı ve imzası: 

AraĢtırmacı adı soyadı ve imzası: Ayfer AÇIKGÖZ  

AraĢtırmacının çalıĢtığı kurum: EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi / 

EskiĢehir  

Telefon no: 0 222 2393750 / 1178 

 

      Sorumlu AraĢtırmacı:                                                                         Ġmza 

Prof. Dr. Suzan YILDIZ (Doktora Tez DanıĢmanı) 

                                                               

Yardımcı AraĢtırmacı:                                                                         Ġmza 

       Ayfer AÇIKGÖZ 
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 (KAPALI SĠSTEM ASPĠRASYON GRUBU ĠÇĠN)  

ÇalıĢmanın BaĢlığı: Mekanik Ventilatör Desteği Alan Yenidoğanda Uygulanan Açık ve 

Kapalı Sistem Aspirasyon ĠĢleminin Ağrı Üzerine Etkisi 

 

AraĢtırma görevlisi Ayfer AÇIKGÖZ (HemĢire), mekanik ventilatör (solunum cihazı) 

desteği alan yenidoğanlarda aspirasyon iĢlemi (sekresyonların temizlenmesi) sırasında oluĢan 

ağrı düzeyinin açık sistem aspirasyon ve kapalı sistem aspirasyon yöntemlerine göre 

karĢılaĢtırılmasını planlamıĢtır. AraĢtırma, yaklaĢık 2 yılda 60 hasta üzerinde 

gerçekleĢtirilecektir. 
Ağrı her yaĢta karĢımıza çıkmaktadır. Yapılan çalıĢmalar yenidoğanların ağrıyı algıladıkları, 

hatırladıkları ve intrauterin yaĢamdan itibaren ağrıyı hissedebildiklerini göstermiĢtir. 

Yenidoğanlar yapılan iĢlemler sırasında ağrı yaĢarlar. HemĢireler tarafından gerçekleĢtirilen 

iĢlemlerden biri olan aspirasyon iĢlemi de mekanik ventilatöre (solunum cihazına) bağlı 

hastaların bakımında sıkça kullanılır. Aspirasyonun amacı solunum sistemi sekresyonlarının 

negatif basınçla çalıĢan bir vakum aleti yardımıyla dıĢarı alınmasıdır. Günümüzde açık ve kapalı 

sistem aspirasyonu olmak üzere iki aspirasyon yöntemi bulunmaktadır. Tüm bu uygulamalar 

klinikte rutin olarak uygulanmakta olan iĢlemlerdir. Bebeğinizin aspirasyon ihtiyacı 

oluĢtuğunda kapalı sistem aspirasyon yöntemiyle sekresyonları temizlenecektir. 

Yapılacak olan bu uygulamanın bebeğinizin sağlığı üzerine olumsuz etkisi 

bulunmamaktadır. 

Bu araĢtırma sırasında yapılacak iĢlemler için sizden bir ücret talep edilmeyecek veya 

bağlı olduğunuz sosyal güvenlik kuruluĢuna bir araĢtırma gideri yüklenmeyecektir.  

Bu çalıĢmaya bebeğinizin katılmasını kabul ettiğiniz takdirde, bebeğinizi çalıĢmadan 

istediğiniz zaman çekebilme hakkına sahipsiniz ya da isteğinize bakılmaksızın 

araĢtırmacı tarafından bebeğiniz araĢtırma dıĢında bırakılabilir. Böyle bir durumda ilgili 

sağlık çalıĢanlarıyla olan iliĢkileriniz olumsuz yönde etkilenmeyecek, tedavi ve bakım 

uygulamalarınızda aksama olmayacaktır. Gerek araĢtırma yürütülürken, gerekse 

yayımlandığında sizin ve bebeğinizin kimliği gizli tutulacaktır. AraĢtırma sırasında size 

ait bir bilgi söz konusu olduğunda, bu size veya yasal temsilcinize bildirilecektir. 

ÇalıĢmada yer aldığınız için size herhangi bir ücret ödenmeyecektir. 

Tarih: 

Hasta yakınının ad soyadı ve imzası: 

AraĢtırmacı adı soyadı ve imzası: Ayfer AÇIKGÖZ 

AraĢtırmacının çalıĢtığı kurum: EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi / 

EskiĢehir  

Telefon no: 0 222 2393750 / 1178 

 

  Sorumlu AraĢtırmacı:                                                                         Ġmza 

Prof. Dr. Suzan YILDIZ (Doktora Tez DanıĢmanı) 

                                                               

Yardımcı AraĢtırmacı:                                                                         Ġmza 

       Ayfer AÇIKGÖZ 
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KATILIMCININ BEYANI 

Sayın hemşire Ayfer AÇIKGÖZ tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Yenidoğan Yoğun Bakım 

Ünitesi’nde tıbbi bir araştırma yapılacağı belirtilerek bu araştırma ile ilgili yukarıdaki 

bilgiler bana aktarıldı. Bu bilgilerden sonra böyle bir araştırmaya “katılımcı” (denek) 

olarak davet edildim. 

Eğer bu araştırmaya katılırsam araştırmacı ile aramda kalması gereken bana ait 

bilgilerin gizliliğine bu araştırma sırasında da büyük özen ve saygı ile yaklaşılacağına 

inanıyorum. Araştırma sonuçlarının eğitim ve bilimsel amaçlarla kullanımı sırasında 

kişisel bilgilerimin ihtimamla korunacağı konusunda bana yeterli güven verildi.  

Projenin yürütülmesi sırasında herhangi bir sebep göstermeden araştırmadan 

çekilebilirim. (Ancak araştırmacıları zor durumda bırakmamak için araştırmadan 

çekileceğimi önceden bildirmemim uygun olacağının bilincindeyim) Ayrıca tıbbi 

durumuma herhangi bir zarar verilmemesi koşuluyla araştırmacı tarafından araştırma 

dışı da tutulabilirim.  

Araştırma için yapılacak harcamalarla ilgili herhangi bir parasal sorumluluk altına 

girmiyorum. Bana da bir ödeme yapılmayacaktır.  

İster doğrudan, ister dolaylı olsun araştırma uygulamasından kaynaklanan nedenlerle 

meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorunumun ortaya çıkması halinde, her türlü 

tıbbi müdahalenin sağlanacağı konusunda gerekli güvence verildi. (Bu tıbbi 

müdahalelerle ilgili olarak da parasal bir yük altına girmeyeceğim). 

Araştırma sırasında bir sağlık sorunu ile karşılaştığımda; herhangi bir saatte, Ayfer 

AÇIKGÖZ’ü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi 0222 239 37 50 / 1178 no’lu 

telefondan arayabileceğimi biliyorum. Bu araştırmaya katılmak zorunda değilim ve 

katılmayabilirim. Araştırmaya katılmam konusunda zorlayıcı bir davranışla karşılaşmış 

değilim. Eğer katılmayı reddedersem, bu durumun tıbbi bakımıma ve hekim ile olan 

ilişkime herhangi bir zarar getirmeyeceğini de biliyorum.  

Bana yapılan tüm açıklamaları ayrıntılarıyla anlamış bulunmaktayım. Kendi başıma 

belli bir düşünme süresi sonunda adı geçen bu araştırma projesinde “katılımcı” (denek) 

olarak yer alma kararını aldım. Bu konuda yapılan daveti büyük bir memnuniyet ve 

gönüllülük içerisinde kabul ediyorum. 

İmzalı bu form kâğıdının bir kopyası bana verilecektir.  
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GÖNÜLLÜ ONAY FORMU  

Yukarıda, gönüllüye araştırmadan önce verilmesi gereken bilgileri gösteren metni 

okudum. Bunlar hakkında bana yazılı ve sözlü açıklamalar yapıldı. Bu koşullarla söz 

konusu klinik araştırmaya kendi rızamla hiçbir baskı ve zorlama olmaksızın katılmayı 

kabul ediyorum. 

 

 

Gönüllünün  

Adı-soyadı,  

İmzası,  

Adresi (varsa telefon no., faks no,...) 

 

Velayet veya vesayet altında bulunanlar için  

veli veya vasinin Adı-soyadı,  

İmzası, Adresi (varsa telefon no., faks no,...) 

 

Açıklamaları yapan araştırmacının Adı-soyadı, İmzası: Ayfer AÇIKGÖZ 

 

 

Rıza alma işlemine başından sonuna kadar tanıklık eden kuruluş görevlisinin Adı-

soyadı, İmzası, Görevi 
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EK 4. VERĠ TOPLAMA FORMU 

Bebek Değerlendirme Formu 

Adı-soyadı:                                                                        Hastaneye YatıĢ Tarih: 

Dosya no:              ĠĢlem Tarihi ve saati: 

Doğum Tarihi: 

 

Doğum biçimi Normal doğum (  )             Sezeryan (  ) 

Gestasyon yaĢı (son adet tarihine gore)  

Cinsiyeti  

Apgar skoru 1. dk (  )        5. dak. (  )      

Doğum kilosu  

Doğum boyu  

Doğumda baĢ çevresi  

Postnatal yaĢ  

Hastanede yatıĢının kaçıncı günü/saati  

Tanısı  

Genel durumu  

Mekanik ventilatör desteğinin kaçıncı günü  

Mekanik ventilasyon modu  

Sedatize ediliyor mu Evet (  )         Hayır (  ) 

Ağrı kesici ilaçlar veriliyor mu Evet (  )         Hayır (  ) 

 

GiriĢim Ġzlem Formu 

FĠYZOLOJĠK PARAMETRELER ĠĢlem öncesi ĠĢlem sonrası 

Kalp hızı   

Kan basıncı   

Vücut ısısı   

Oksijen saturasyonu   

Mekanik ventilatör destek göstergeleri   
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EK 5. N-PASS KULLANIM ĠZĠN FORMU VE N-PASS  
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EK 6. NTISS SKORLAMA SĠSTEMĠ 

 

TOPLAM PUAN: ……….. 

( ) iĢaretli parametrelerden sadece bir tanesi puanlanacaktır. 

Parametre Bulgu Puan 

 

 

 

Solunumsal 

Oksijen tedavisi (1) 1 

CPAP uygulaması (1) 2 

Mekanik ventilasyon tedavisi (1) 3 

Kas gevĢetici ile birlikte mekanikventilasyon (1) 4 

HFOV tedavisi (1) 4 

Surfaktan uygulaması 1 

Endotrakeal entübasyon 2 

ECMO uygulaması 4 

 

 

 

Kardiyovasküler 

Ġndometazin uygulaması 1 

Volüm geniĢletici ( < 15ml/kg) (3) 1 

Volüm geniĢletici ( >15ml/kg) (3) 3 

Vazopressör uygulaması (1 ajan) (4) 2 

Vazopressör uygulaması (>1 ajan) (4) 3 

Geçici pace-maker kullanılması (5) 3 

Kalıcı pace-maker kullanılması (5) 4 

Kardiyopulmoner resüsitasyon 4 

 

 

 

 

Ġlaç tedavisi 

Antibiyotik uygulaması (< 2 ajan) (6) 1 

Antibiyotik uygulaması (> 2 ajan) (6) 2 

Diüretik uygulaması (enteral) (7) 1 

Diüretik uygulaması (parenteral) (7) 2 

Steroid uygulaması (postnatal) 1 

Antikonvülzan uygulaması 1 

Aminofilin uygulaması 1 

Diğer ilaçlar 1 

Metabolik asidoz tedavisi 3 

Potasyum bağlayıcı resin tedavisi 3 
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Ġzlem 

 

 

Sık vital bulgu izlemi 1 

Kardiyorespiratuar sürekli izlem 1 

Kan alınması (5-10 iĢlem) (8) 1 

Yoğun kan alımı (>10 iĢlem) (8) 2 

Kontrollü çevre ısısı 1 

Non-invaziv oksijen izlemi 1 

Arteriyel basınç izlemi 1 

Santral venöz basınç izlemi 1 

Ġdrar kateterizasyonu 1  

Sıvı alımı ve diürez miktarı izlemi 1 

 

 

Metabolik/Beslenme 

Orogastrik ile besleme 1 

Ġntravenöz lipid 1 

Ġntravenöz amino asit 1 

Fototerapi 1 

Ġnsülin uygulaması 2 

Potasyum uygulaması 3 

 

 

 

Transfüzyon 

Ġntravenöz immünglobulin 1 

Eritrosit transfüzyonu (< 15ml/kg) (9) 2 

Eritrosit transfüzyonu (> 15ml/kg) (9) 3 

Parsiyel kan değiĢimi 2 

Trombosit transfüzyonu 3 

Lökosit transfüzyonu 3 

Tam kan değiĢimi 3 

 

 

 

GiriĢimler 

Hastanın transport edilmesi 2 

Tek taraflı toraks tübü (10) 2 

Çok sayıda toraks tübü (10) 3 

Küçük cerrahi iĢlem (11) 2 

Büyük ameliyat (11) 4 

Torasentez 3 

Perikardiyosentez (12) 4 

Perikardiyal tüp yerleĢtirilmesi (12) 4 

Diyaliz 4 

Damar yolu 

Periferik intravenöz yol 1 

Arteriyel yol 2 

Santral venöz yol 2 
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EK 7. MEKANĠK VENTĠLATÖR 
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EK 8. PULSE-OKSĠMETRE 
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EK 9. HASTA BAġI MONĠTÖRÜ 
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EK 10. MERKEZĠ ASPĠRATÖR 
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EK 11. ASPĠRASYON KATETERLERĠ 
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EK 12. KAMERA 
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EK 13. VERĠ TOPLAMA FORMU BĠLGĠSĠNE BAġVURULAN UZMANLAR 

 

 

 Prof Dr. Suzan YILDIZ (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları HemĢireliği ) 

 Prof. Dr. Sevim SAVAġER (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları HemĢireliği) 

 Yrd. Doç. Dr. Zerrin ÇĠĞDEM (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

HemĢireliği)  

 Prof. Dr. Arif AKġĠT (Neonatoloji Bilim Dalı) 
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