
 
 
 
 
 
 
YENİDOĞAN ve SÜTÇOCUĞU: PATOLOJİK ÖLÜMLER 

  
Gebeliğin 20. haftasından sonraki ölü doğumlar ile doğumu izleyen 4. hafta sonuna dek meydana 

gelen patolojik bebek ölümleri ele alındığında, neonatal asfiksi (asphyxia neonatorum) ve neonatal 

solunum güçlüğüne bağlı ölümler ilk sıraları alır. Bunları konjenital anomaliler ve infeksiyon 

hastalıkları izler. Konjenital anomalilerin büyük bölümü kardiyovasküler sistemle ilgilidir. Annede 

bulunan bir hastalığın neden olduğu ölümler, Rh-izoimmunizasyonu, intraserebral kanama, 

yaygın akciğer kanaması, konjenital tümörler az da olsa rastlanabilen ölüm nedenleridir. 

  

Neonatal asfiksi 

(asphyxia 

neonatorum) 

Doğumun ilk dakikalarında çocuğun soluk alamamasıyla ortaya çıkar 

Öncelikle santral sinir sistemini etkiler 

Ölümle sonlanabilir 

Başlıca nedenleri: 

• Doğum öncesinde plasentanın erken ayrılması 

• Plasentadaki patolojiler 

• İntrauterin plasenta kanamaları 

• Göbek kordonunun sıkışması ve düğümlenmesi 

• Uzayan doğum 

• Doğum öncesi sedasyon ve doğumda anestezi uygulanması 

• Diafragma hernisi ya da solunum yolları obstrüksiyonuna neden olan bir anomali 

 Otopside ölüme neden olan patolojinin yanısıra anoksi bulguları ve yer yer 

solunum yapmış ya da hiç solunum yapmamış akciğerler saptanır 

Neonatal 

solunum 

güçlüğü 

  

Doğumdan sonraki ilk 48 saat içerisindeki ölümlerin büyük bölümünün nedeni 

solunum güçlüğüdür 

Etyoloji: 

• Hyalin membran hastalığı 

• Yineleyen apne atakları 

• Pnömoni 

• Pnömotoraks 

• Mekonyum aspirasyonu 



Konjenital 

anomaliler 

  

Çoğu kez birden fazla anomali vardır 

• Dolaşım sistemi: interatrial foramen ovale açıklığı, pulmoner arter ile aort 

arasındaki ductus arteriosus-Botalli açıklığı, interventriküler septal defekt, cor 

trioculare, aort gelişim kusuru, büyük damar anomalileri 

• Solunum sistemi: burun boşlukları ile nazofarinks arasındaki geçidin atrezisi, 

trakeo-özofageal fistül, akciğerlerde hipoplazi/agenezis/atrezi 

• Santral sinir sistemi: mikrosefali, anensefali, hidrosefali, ensefalosel, spina bifida 

• Ürogenital sistem: polikistik böbrekler, ektopik mesane 

• Sindirim sistemi anomalileri: atrezi ve stenoz 

İnfeksiyon 

hastalıkları 

• Antenatal infeksiyon hastalıkları: sifilis, virüs infeksiyonları (rubella, 

sitomegalik virüs hastalığı), streptokoksik pnömoni 

• Postnatal infeksiyon hastalıkları: pnömoniler, meninjit, gastroenterit, hepatit 

Hipotermi 

Vücut ısısının 

35°C'nin altında 

düşmesi 

• Hipoksi ve kardiyak aritmiler  

• Sindirim kanalı mukozalarında erozyonlar ve kanamalar 

• Hemorajik pankreatit 

• Birden fazla organda infarktlar 

• Akciğerlerde intra-alveoler kanamalar 

• Karaciğer epitel hücrelerinde glikojen yoksunluğu 

• Tubulus epitel hücrelerinde dejenerasyon bulguları 

• Plevra ve perikard altında kanamalar 

• İliopsoas kaslarda saptanan kanamalar 

• Kan şekeri ve serum yağ asidleri düzeyleri artma 

Hipertermi 

Vücut ısısının 

40°C'nin üzerine 

çıkması 

  

• Hipertermili çocuğun sarıp sarmalanarak soğuma mekanizmasının engellenmesi 

• Nem oranının yüksek olduğu kapalı ortamlardaki sıcak çarpması  

• Beyinde hiperemi ve ödem, paraventriküler fokal nekrozlar, pia ile araknoidde ve 

beyaz maddede küçük kanamalar 

• Akciğerlerde hiperemi, ödem, intra-alvoler kanama, subplevral kanamalar, 

karaciğer epitel hücrelerinde şişme ve fokal nekrozlar 

• Böbreklerde interstisiyel ödem ve hiperemi 

• Kalpte interstisiyel ödem, myokardda fokal nekrozlar 

• Lenfoid sistemde perifoliküler kanama alanları 

• Viserlerde peteşiyal kanamalar 

Erythroblastosis 

fetalis 

• Anne ile fetüsün Rh uyumsuzluğu (Rh+ bir erkekten gebe kalan Rh- kadınların 

Rh+ olan bebeklerinde) 

• Ölümle sonlanabilen bir hemolitik anemi türü 

• Icterus neonatorum gravis 



Zehirlenmeler • Çoğunluğu infantisid orijinli 

• Kaza orijinli zehirlenmeler (bozuk gıda maddeleri, yüksek dozda ilaç) 

 Bağımlılık 

yapan toksik 

maddeler 

Plasenta yoluyla fetüse geçen ve doğumdan sonra çocukta yoksunluk 

sendromuna neden olan maddeler: 

o Eroin 

o Metadon 

o Morfin 

o Meperidin 

o Kodein 

o Pentazokain 

o Propoksifen 

o Kokain 

o Benzodiazepinler 

o Barbitüratlar 

o Meprobamat  

Patolojiler: 

o Abruptio placentae (erken doğumlar ve düşükler) 

o Hepatitler (B ve C) 

o HIV  

o SIDS 

Fetal alkol 

sendromu 

(FAS) 

Alkolik annelerin çocuklarında 

Değişik düzeylerdeki oligofreni 

Genel bir gelişme geriliği 

Doğumdan kısa bir süre sonra alkol yoksunluk sendromu  

  


