
BEBEKLERİN ANİ ÖLÜMÜ SENDROMU  
Sudden infant death syndrome; SIDS 
  

Sağlıklı görünüşteki bir bebeğin ansızın ölmesi ve otopsi sırasında herhangi bir patolojinin 
bulunmaması durumunu niteler. Bu tanımın daha da ayrıntılarına inen araştırıcılar, sağlıklı 
görünüşteki bir bebeğin uyurken ya da uyuklarken aniden ölümü biçiminde aktarırlar (beşik ölümü). 
 Çocuk Sağlığı ve İnsan Gelişimi Ulusal Enstitüsü (ABD)'nün kabul ettiği tanımlamaya göre:  
"1 yaşından küçük çocukların ani ve beklenmedik ölümlerinde otopsi, ölüm yeri incelemesi, tüm tıbbi 
ve sosyal öykü değerlendirilerek yapılan araştırmalara karşın ölüm nedeninin saptanamadığı 
olgudur”.  
 Otopsi yapılmadan, ölüm yeri incelenmeden, tüm tıbbi ve sosyal öykü araştırılmadan tanı 
konulamaz. Otopsi yapılan ve dikkatle incelenen olgularda SIDS'e özgü kriterler bulunamazsa (ölüm 
nedeni anlaşılamadı) nitelemesi yapılır". 
 

 Uluslararası araştırmaların sonuçlarına göre, bebeklerin büyük bölümü 1-52 haftalıktır; 12-16 
haftalık çocuk ölümleri en üst düzeydir. Kış aylarında, sosyo-ekonomik düzeyi düşük ailelerde, bu 
ailelerin ikinci çocuklarındaki sıklığı ve sabaha karşı (uykuda) oluşu dikkat çekici bulunmuştur. 
   

Risk faktörleri Ayrıntılar  

Genel risk 

faktörleri 

• Ailenin sosyoekonomik düzeyinin düşük olması 

• Ana/baba yaşının 20 yaşından küçük olması 

• Akraba evlilikleri 

Bebeğe özgü 

faktörler 

• Doğum kilosunun düşük olması ve prematürelik 

• Doğumda ressüssitasyon/oksijenizasyon yapılmış olması 

• Çoğul gebelik çocuğu olması 

• Ailede 2. ya da 3. çocuk olması 

• SIDS'ten ölmüş kardeş varlığı 

• Daha önceki bir SIDS atağından kurtulmuş olma 

• Postnatal dönemde görülen dolaşım ve solunum bozuklukları (bradikardi, 

taşikardi, solunum güçlüğü, apne, vb) 

• Postnatal gelişme geriliği 

• Diyare ve kusma (su-elektrolit dengesinde bozulma) 

• Meme beslenmesi yokluğu/azlığı 

Anneye özgü 

faktörler 

• Tütün ve narkotik madde bağımlılığı 

• Alkolizm 

• Sık düşük öyküsü 

• Gebelik sırasındaki beslenme bozuklukları 

• Gebelik sırasında geçirilen infeksiyon hastalıkları 

• Fetüs eklerindeki patolojiler 

• Doğum sırasında anestezi/sedasyon uygulanması 

• Gebelik sırasında geçirilmiş travmalar 

• Doğum sırasında algılanan her türlü olağandışı bulgu (kesenin erken 

yırtılması, doğum süresinde uzama, vb) 

• Annedeki üriner sistem hastalıkları 

Babaya özgü 

faktörler 

• Alkolizm 

• Tütün ve narkotik madde bağımlılığı 



   
 

 
SIDS patofizyolojisi ve patogenezi 

Uyku apnesi Obstrüktif uyku apnesi  

• Nöromüsküler bozukluklara nedeniyle farinks reflekslerinin azalması 

• Solunumun yeniden başlamasındaki aksamalar 

• Mikrognati 

• Burun yollarında tıkanıklık 

• Adenoid vejetasyonlar 

• Tonsillalarda büyüklük 

• Şişmanlık 

•  Uyanık bebeklerdeki apneler daha çok öksürme, ağlama, korku ya da ağrı 

duyduklarında soluklarını uzun süre tutmalarına bağlı olarak belirir ve 

bayılma (infantil senkop) sapranabilir 

Larinks 

disfonksiyonu 

• Nazofaringeal reflü 

• Rinofaringeal disfonksiyon  

Anomaliler • Dolaşım sistemi anomalileri 

Kalp ileti sistemi bozukluğu 

Septum defekti 

Atrioventriküler kapak defektleri 

• Solunum sistemi anomalileri: akciğer arterlerindeki yapısal kusurlar 

Başkaca 

nedenler 

• Çocuktaki hematolojik hastalıklar 

Rh uyumsuzluğu 

Konjenital sferositoz 

Glukoz-6-fosfat eksikliği 

Anemiler 

Hemorajik diatez (hemofili) 

Polisitemi 

Hemoglobinopati 

• Çocuktaki metabolik bozukluklar 

Dehidrasyon, hipoglisemi 

Hiperkalsemi 

Hipomagnesemi 

• Annede bulunan nedenler 

Diabet 

Eklampsi 

Hipertansiyon 

Kalp ve böbrek yetmezlikleri 

Lösemi 

Çoğul gebelik 



  
 
 
 
 
 
SIDS: Otopsi bulguları 

Dış inceleme Dudaklar ve burun kanatlarında siyanoz 

Ağız-burun çevresinde genellikle köpüklü kanlı mukus 

Otopsi 

incelemesi 

Genellikle negatif 

Organlarda hiperemi 

Non-spesifik asfiksi bulguları (epikard ve timusun dış yüzü, diafragmanın plevral 

yüzü ve akciğer yüzeylerinde peteşiyal kanamalar) 

Akciğerlerde ödem ve interstisiyel lenfosit kümeleri 

Karaciğerde yağlanma 

Beyinde lökomalasi ve/veya ödem 

Ekstramedüller hematopoiez 

Rektum ve mesane boş 

 


