
PEDİATRİK PATOLOJİ: PERİNATAL DÖNEM PATOLOJİLERİ 
Seçmeler 
 
HYDROPS FETALIS 
Tip Risk faktörleri  Bulgular  
 

İmmun 

hidrops 

 

Erythroblastosis fetalis 
 

• Fetüs ve plasenta soluk Splenomegali 

• Mikroskopide kemik iliğinde eritroid 

hiperplazi, ekstramedüller 

hematopoezis 
 

Non-immun 

hidrops 

 

• Alfa talassemi 

• CVS konjenital anomalileri 

• Turner sendromu 

• Akciğer kistik adenomatoid 

malformasyon 

• Konjenital nefrotik sendrom 

• Parvovirus B19 infeksiyonu 

• Plasenta koryoangioması 
 

 

Risk faktörlerinin etkilediği sistemlere 

ve organlara özgü bulgular 

 
PREMATURE BEBEK PATOLOJİSİ 

Sistem  Patoloji Bulgular 
 

Solunum  
 

Hyalin membran 

hastalığı (Neonatal 

respiratory distress 

syndrome; NRDS) 

 

• Etyoloji: Tip II pnömositlerdeki işlev bozukluklarına 

bağlı surfaktan eksikliğinin sonucu 

• Makroskopi: akciğerler karaciğer görünümünde (koyu 

renkli, havasız); suya bırakıldığında dibe çökerler 

• Mikroskopi: gelişmesi tamamlanmamış akciğer 

dokusunda atelektazi alanları, dilate bronşioller; 

bronşiollerin iç yüzünde fibrin ve nekrotik hücre 

kalıntılardan oluşan hyalin membran varlığı 
 

SSS 
 

İntraventriküler 

kanama (Germinal 

matriks kanaması) 

 

• Etyoloji: ? (Serebral dolaşım regülasyonu yetersizliği) 

• Makroskopi: germinal matriksten başlayan ve 

ventriküllere rüptüre olabilen kanama 

• Mikroskopi: periventriküler ve intraventriküler kanama  
 

GIS 
 

Nekrotizan 

enterokolit 

 

• Etyoloji: akut perinatal asfiksi kökenli bağırsak infarktı 

• Makroskopi: herhangi bir bağırsak segmentinde 

(özellikle terminal ileum ve kolonda) hemorajik nekroz 

alanları; fokal perforasyon; fokal peritonit 

• Mikroskopi: iskeminin ağırlığına koşut infarkt bulguları; 

bazı olgularda submukoza/subseroza yerleşimli gaz 

kürecikleri (pnömatozis intestinalis) 



PERİNATAL ASFİKSİ 
Organ  Makroskopi  Mikroskopi  

 

Akciğerler  

 

Akciğerlerde ileri derecede hiperemi ve 

kanama alanları 

 

Hiperemi 

İntra-alveoler ve interstisiyel kanama 

 

Karaciğer 

 

1-2 mm çapında, çok sayıda, 

noktacıklar biçiminde kanama alanları  

 

Lobulusların santral kesimlerinde akut 

hemorajik nekroz bulguları (şok) 

 

Böbrekler  

 

İleri derecede hemorajik (kapkara) 

 

Akut tubuler nekroz 

 

Sürrenaller  

 

İleri derecede hemorajik (kapkara) 

 

Nekroz ve kanama bulguları 

 

Beyin 

 

Anoksi ve iskemi bulguları 

 

Nekroz ve kanama bulguları 
 

 

Perinal 

asfiksi 

Etyolojisi 

 

• Göbek kordonu düğümlenmesi 

• Abruptio placentae 

• Uzayan doğum süreci 

• Annede pre-eklampsi/eklampsi  

 

 
 
PERİNATAL ASFİKSİ ve SANTRAL SİNİR SİSTEMİ 
 

Yerleşim  Makroskopi  Mikroskopi  

Gri madde lezyonları 

(Talamus, bazal 

gangliyonlar, beyin sapı) 

 

Giruslar incelmiş, beyaz ve 

katı kıvamlı 

Gri-beyaz madde sınırları 

belirsiz (ulegyria) 

Güçlü olgularda kistik 

boşluklar 

Nöronlarda eozinofil 

görünüm (nekroz), ortadan 

kalkan nöronların yerinde 

gliozis 

Beyaz madde lezyonları  

(Yan ventriküllerin 

köşelerinde) 

Sarımsı beyaz renkli, tebeşir 

görünümünde, sınırları 

belirgin infarkt alanları 

(periventricular 

leukomalacia) 

Beyaz maddede gevşeme 

alanları içerisinde makrofaj 

kümeleri ve asrositik hücre 

proliferasyonu (gliozis) 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
KONJENİTAL KALP HASTALIKLARI 
 

Asiyanotik grup 
 

% 
 

Siyanotik grup 
 

% 

 

Kan atımı obstrüksiyonları 

Aort koarktasyonu 

Aort stenozu (AS) 

Pulmonik stenoz (PS) 

 

 

7 

6 

7 

 

Right-to-Left şantları 

Fallot tetralojisi 

Transposition of the Great Arteries 

Hipoplastik sol kalp sendromu 

Triküspid Atrezisi 

Truncus Arteriosus  

 

 

6 

4 

2 

1 

2 

 

Left-to-Right şantları 

 
 
 

Komplikasyonlar 
 

Ventriküler septal defekt (VSD) 

Atrial septal defekt (ASD) 

Patent ductus arteriosus (PDA) 

Atrio-ventricükler septal defekt (AVSD)  

 

31 

10 

10 

5 

• Gelişme geriliği 

• Konjestif kalp yetmezliği 

• Bakteriyel endokardit 

• Paradoks embolizm 

• Pulmoner hipertansiyon 

 

 
 
SİNDİRİM SİSTEMİNİN KONJENİTAL ANOMALİLERİ 
 

Patoloji  Bulgular  

Konjenital diyafragma 

hernisi 

Mide, bağırsaklar, karaciğer ve dalak toraks yönünde yer 

değiştirir  

Solunum güçlüğü sendromu yapar 
 

Hirschsprung hastalığı   

(Aganglionik megakolon)  

 

Kolonun fonksiyonel obstrüksiyonu; proksimaldeki innerve 

kolonda aşırı yüklenmeye bağlı hipertrofi 

Mikroskopide Gangliyon hücrelerinin bulunmaması 

patognomonik 
 

Ekstrahepatik biliyer ektazi Safra yolları kapalıdır 

Mikroskopide granülasyon dokusu, fibrozis ve yangısal 

tepki 
 

Otosomal resessif polikistik 

böbrek 

Böbrekler ileri dercede büyük; kesitte medülladan kortekse 

ışınsal gelişme gösteren kistik boşluklar 

Mikroskopide ileri derecede genişlemiş toplatıcı tubuluslar; 

glomerüller ve öteki tubuluslar normal 
 

 
 



 
METABOLİK ANOMALİLER 
 

Patoloji 

 

Bulgular  

 

Fenilketonüri  

 

• Fenilalanin hidroksilaz enzimi eksikliği 

• Güçlü nörolojik etkilere bağlı zeka geriliği 

 

 

Kistik fibrozis 

 

• Mukus salgılayan ve ekkrin salgı bezlerinde klorür transportu 

bozukluğu 

• Koyu mukus nedeniyle akciğerlerde atelektazi, emfizem, bronşit, 

bronşiektazi, akciğer abseleri 

• Pankreasta duktus tıkanmasına bağlı asinüs atrofisi, fibrozis 

• Karaciğerde fokal biliyer siroz 

• Mekonyum ileusu 

• Tükürük bezlerinde duktus tıkanmasına bağlı asinüs atrofisi, fibrozis 

• Erişkin erkeklerde azospermi 

 

 
 
 


