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KISALTMALAR 

  

ABH  :   Akut böbrek hasarı  

BOS  :   Beyin omurilik sıvısı 

CRP  :   C-Reaktif Protein 

CIE  :   Counter immünoelektroforez 

ÇDDA  :   Çok düşük doğum ağırlığı 

DİK  :   Dissemine intravasküler koagülasyon 

DDA  :   Düşük doğum ağırlığı 

EMR  :   Erken membran rüptürü 

ESH  :   Eritrosit sedimantasyon hızı 

Fn  :   Fibronektin 

GBS  :   Grup B Streptokok 

G-CSF :   Granülosit koloni stimülan faktör 

GM-CSF   :   Granülosit makrofaj koloni stimülan faktör 

Ig  :   İmmunglobulin 

IL  :   İnterlökin 

IL-1ra  :   İnterlökin-1 reseptör antagonisti 

İNS  :   İmmatür nötrofil sayısı  

İ/T  :   İmmatür nötrofil sayısı / Total nötrofil sayısı 

IαIp    :   İnter-α-İnhibitör Proteinleri 

KBP  :   Kardiyak by-pass 

KNS  :   Koagülaz-Negatif Stafilokok 

LBP  :   Lipopolisakkarit bağlayıcı protein 

LP  :   Lomber ponksiyon 

NEK  :   Nekrotizan enterokolit 

NGAL  :   Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin 

PCT  :   Prokalsitonin 

PDA  :   Patent duktus arteriozus 

RDS  :   Respiratuvar distres sendromu 

ROC  :   Receiver-operator curves 
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SAA  :   Serum Amiloid A 

TNF  :   Tümör Nekrozis Faktör 

TNS  :   Total nötrofil sayısı 

uNGAL  :  İdrar Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin 

YYBÜ  :   Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi 
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1. GİRİŞ  
Yaşamın ilk ayında ateş veya diğer sistemik enfeksiyon bulgularının olduğu ve 

kandan etken patojenin izole edildiği klinik sendroma yenidoğan sepsisi denir. Yenidoğan 

yoğun bakım hizmetlerinin artmasına, tanı ve tedavideki gelişmelere rağmen yenidoğan 

sepsisi, hem gelişmiş ülkelerde, hem de gelişmekte olan ülkelerde yenidoğanın önemli 

mortalite ve morbidite nedeni olmaya devam etmektedir. 

Dünya Sağlık Örgütü, son adet tarihinin ilk gününden itibaren 37 haftadan önce 

canlı doğan bebekleri “prematüre” olarak tanımlamıştır. Doğum ağırlığı 2500 gram ve 

daha az olan bebekler düşük doğum ağırlıklı (DDA), 1500 gramdan daha az olan bebekler 

ise çok düşük doğum ağırlıklı (ÇDDA) bebekler olarak tanımlamıştır. 

Bin canlı doğumda 1-5 oranında görülen yenidoğan sepsisi perinatal risk 

faktörlerine, prenatal bakıma ve ekonomik standartlara göre de değişmektedir (1). 

Prematürelerde görülme oranı artmakta, 1500 gramın altındaki yenidoğanlarda 1000 canlı 

doğumda 13-27’ye kadar çıkmaktadır. Mortalite ise % 13-25 gibi yüksek oranlarda olduğu 

için sepsis şüphesi bulunan her yenidoğana, genellikle antibiyotik tedavisi başlanmaktadır 

(2). 

Yenidoğan dönemi içinde sepsis tablosu görüldüğü zamana göre erken, geç veya 

çok geç başlangıçlı sepsis olarak tanımlanmakta, bu sınıflandırmada tanıma göre etiyolojik 

ajan, klinik görünüm ve tedavi değişiklik göstermektedir.   

Sistemik bir enflamasyon olan sepsiste kliniğin hızlı ve ölümcül seyretmesinden 

dolayı tanının erken konması çok önemlidir. Ancak sepsisin erken ve kesin tanısı halen 

Neonatoloji alanının güncel sorunlarından biridir. Yenidoğan sepsisinin klinik bulgularını 

nekrotizan enterokolit (NEK) gibi bir tablo ile infeksiyon dışı nedenlerden ayırt etmek 

güçtür, başlangıç döneminde çoğu zaman olanaksızdır.  Klinik belirti ve bulgular sepsise 

özgü değildir. Günümüzde sepsis tanısı iyi bir fizik muayene yanında yardımcı laboratuar 

tanı yöntemlerine dayanır. Tanıya yönelik bu yardımcı laboratuar yöntemleri antibiyotik 

tedavisine başlamanın yanı sıra antibiyotik tedavisinin kesilmesi kararının verilmesine de 

yardımcı olurlar.  

Geç başlangıçlı neonatal sepsis, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde (YYBÜ) 

prematüre ve ÇDDA yenidoğanlar ile cerrahi nedenlerle uzun süreli parenteral beslenme 

ve hastane yatışı gerektiren yenidoğanlarda sıklıkla gelişmektedir. Yakın zamanda yapılan 

çok merkezli bir çalışma, ÇDDA bebeklerin beşte birinden (% 21) daha fazlasında kültür 

ile kanıtlanmış geç başlangıçlı sepsisin geliştiğini göstermektedir. Geç başlangıçlı neonatal 
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sepsisin sistemik enfeksiyon / enflamasyon (örneğin, NEK) olan durumlar ve enfeksiyon 

olmayan durumlar (örneğin, bronkopulmoner displazinin akut alevlenmesi, prematüre 

apnesi ve gastrointestinal dismotilite) arasında klinik ayırıcı tanısını yapmak güçtür (3).  

Kan kültüründe üreme olması, yenidoğan sepsisinin tanısında kesin ve en değerli 

yöntem olarak kabul edilmektedir. Ancak kontaminasyona bağlı yalancı pozitiflik olduğu 

gibi bazen de ilerleyici ve ölümcül bakteriyel enfeksiyona rağmen kan kültürü negatif 

olabilmektedir. Kan kültürüne ek olarak tanı amacıyla kullanılan diğer yardımcı yöntemler; 

beyaz küre sayımı, total nötrofil sayısı, immatür nötrofillerin - total nötrofillere oranı, 

trombosit sayısı, C-reaktif protein (CRP), eritrosit sedimentasyon hızı (ESH), 

prokalsitonin, fibronektin, haptoglobülin, idrar, beyin omurilik sıvısı (BOS) gibi çeşitli 

vücut sıvılarından alınan kültürler ve ayrıca fibrinojen, transferrin, laktoferrin, prealbumin, 

çeşitli bakteriyel ajanların antijenlerinin saptanmasına dair yapılan aglütinasyon testleri ve 

serum IgM düzeyleridir. Mevcut tanı testlerinin duyarlılığı % 30 ila 90 arasında 

değişmektedir.  Duyarlık ve özgüllük olarak yeterli olmayan tanısal testler, aynı zamanda 

kan hacmi sınırlı olan küçük prematürelerde hem invaziv girişimleri artırmakta hem de 

iyatrojenik kan kaybını artırarak gereksiz kan transfüzyonlarına neden olmaktadır. Bunun 

için günümüzde halen yenidoğan sepsisinde erken ve kesin tanı koyabilecek ideal 

biyobelirteç veya belirteçlerin arayışı sürmektedir.  

Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin (NGAL) daha önce özellikle erişkin 

böbrek hastalarında,  hipoksik ve septik durumlarda kanda ve kandaki düzeyinden 

bağımsız olarak idrarda arttığı gösterilen yeni bir biyobelirteçtir. İdrar NGAL (uNGAL) 

diğer belirteçlerin aksine kan almayı gerektirmeyen ve steril olmayan koşullarda az 

miktarda idrar toplanarak çalışılabilecek ideal bir belirteç olarak gözükmektedir.  

Ancak yenidoğan sepsisinde uNGAL düzeyinin kullanımı ile ilgili literatürde 

yeterli veri yoktur. Bu nedenle, bu çalışmada prematüre yenidoğanlarda uNGAL düzeyinin 

yenidoğanın geç sepsisinin erken tanısında değerini belirlemek ve CRP ile prokalsitoninin 

ile karşılaştırmayı amaçladık. 
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1. NEONATAL SEPSİS 

Sepsis konakta enfeksiyonla ortaya çıkan sistemik enflamatuar yanıt sendromudur. 

Neonatal bakteriyel sepsis hayatın ilk bir ayında ortaya çıkan, bakteriyemi ile birlikte 

görülen sistemik bulguların yer aldığı tabloyu ifade eder. Bakteriyemi sıklıkla menenjite de 

yol açtığı ve sepsis ile menenjitin etyolojisi ve patogenezi benzer olduğu için, genellikle 

her ikisi birlikte ele alınır (4).  Antimikrobiyal tedavideki gelişmelere, yenidoğan yaşam 

desteğindeki ilerlemelere ve perinatal risk faktörlerinin tanınmasına rağmen mortalite oranı 

hala yüksek seyretmektedir. Neonatal enfeksiyonlar dünyada yenidoğan ölümlerinin 

yaklaşık % 36’sını oluşturur ve en sık ölüm nedenidir. Yenidoğan ölüm nedenleri içinde 

sepsis, menenjit ve pnömoni birlikte % 24 oranına ulaşmaktadır (5). Menenjit yaşamın 

diğer dönemlerine göre yenidoğan dönemi içinde daha sık görülmektedir (6).   

Sepsis gelişen yenidoğanlarda merkezi sinir sistemi enfeksiyonuna bağlı nörolojik 

sekeller, persistan pulmoner hipertansiyon ve ağır akciğer parankim hastalıkları gibi 

önemli komplikasyonlar gelişebilmektedir (7).  

Neonatal sepsis başlama zamanına göre “erken başlangıçlı sepsis” , "geç başlangıçlı 

sepsis" ve son yıllarda çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerin yoğun bakım ünitelerinde 

kalış sürelerinin uzamasına bağlı olarak "çok geç başlangıçlı sepsis" olmak üzere üç gruba 

ayrılmaktadır (Tablo 1) (1). Geç neonatal sepsisin başlangıç zamanını bazı kaynaklar 72 

saat sonrası, bazıları da 4 günden sonrası olarak kabul etmektedir (2, 8, 9). Ancak 

genellikle 7. günden sonrası geç başlangıçlı sepsis kabul edilmektedir (1). 

1- Erken başlangıçlı sepsis: Sıklıkla anneden bebeğe vertikal geçen bakterilerle, 

yaşamın ilk 7 günü içerisinde ortaya çıkar. Bebek mikroorganizmayı intrapartum periyotta 

annenin genital yolundan alır. Hızlı bir seyri vardır, birden çok sistem tutulumu olur ve 

sıklıkla pnömoni ile birlikte görülebilir. Geç başlangıçlı sepsise göre daha yüksek mortalite 

oranına sahiptir. Çoğunlukla intrapartum bir komplikasyon bulunur. 

2- Geç başlangıçlı sepsis: Yaşamın 7 gün - 3 ay arasında görülür. Etken doğum 

sırasında maternal genital yoldan alınabileceği gibi sıklıkla doğumdan sonra insanlarla 

temas ya da kontamine eşyalarla alınır. Erken başlangıçlı sepsise göre obstetrik 

komplikasyonlarla ilişkisi daha azdır. Fokal enfeksiyon, menenjit ile birlikteliği vardır. 

Erken başlangıçlı sepsise göre mortalite daha düşüktür. Mortalite oranı %5’tir.  

3- Çok geç başlangıçlı sepsis: Üçüncü aydan sonra görülür. Mortalite oranı 

düşüktür. Genellikle Kandida türleri ve Koagülaz-Negatif Stafilokoklarla (KNS) oluşur. 
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Bu enfeksiyonda genellikle invazif girişimler (intravasküler kateterler, endotrakeal 

entübasyon) ve intravenöz lipid solüsyonlarının verilmesi gibi hazırlayıcı etkenler söz 

konusudur (10). Daha çok YYBÜ’lerindeki ÇDDA prematüre bebeklerde görülür. Çok 

düşük doğum tartılı bebeklerin yaşayabilirlik oranının artması ile birlikte görülme sıklığı 

artmıştır. 

Hastane kaynaklı veya hastanede kazanılmış enfeksiyonlara nozokomiyal 

enfeksiyonlar denir. Ancak doğumdan sonraki ilk 48 saat içinde gelişen enfeksiyonların 

genellikle hastane kaynaklı olmadığı, daha sonra gelişenlerin ise hastane kaynaklı olduğu 

ve potansiyel olarak önlenebilir oldukları kabul edilir. Nozokomiyal enfeksiyonlar 

genellikle geç sepsis kategorisinde değerlendirilseler bile, annenin ve/veya doğum 

ortamının hijyeninin iyi olmadığı durumlarda, ilk 3 gün içinde de ortaya çıkabilirler (8) 

 

Tablo 1. Sepsisin başlangıcına göre sınıflandırılması 

 Erken başlangıçlı Geç başlangıçlı Çok geç başlangıçlı 

Başlangıç yaşı < 7 gün 7 gün – 3 ay >30 gün 

İntrapartum 

komplikasyon 

Sıklıkla bulunur Genellikle yoktur Değişken 

Geçiş Vertikal; organizmalar 

sıklıkla annenin genital 

yolundan  

Vertikal veya 

postnatal çevreden 

Genellikle postnatal 

çevre  

Klinik bulgular Fulminan seyir, 

Mültisistemik tutulum, 

pnömoni sık 

Akut veya sinsi, 

fokal enfeksiyon, 

menenjit sık 

Sinsi seyreder 

Vaka-ölüm hızı* % 3-50 % 2-40 Düşük 

Obstetrik 

komplikasyonlar 

Genellikle var Genellikle yok Değişken 

* Daha yüksek ölüm oranları daha önce yapılmış çalışmalara ait verilerdir. 
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2.1.1. EPİDEMİYOLOJİ 
Dünya Sağlık Örgütü yenidoğan döneminde dünyada her yıl 4 milyon yenidoğanın 
öldüğünü tahmin etmektedir (11). Neonatal ölümlerin % 75’i yaşamın ilk haftasında ve bu 
ölümlerin de % 25 ila % 45’i ise yaşamın ilk günü ortaya çıkmaktadır. Neonatal ölümler 
ise çoğunlukla şiddetli enfeksiyonlar (% 36), prematürite (% 28) ve doğum kusurlarından 
(% 7) kaynaklanmaktadır (12). Neonatal enfeksiyonlar, dünyada yenidoğan ölümlerinde % 
36 oranı ile en sık ölüm nedenidir. Sepsis, menenjit ve pnömoni birlikte ele alındığında;  
yenidoğan ölümleri içinde oran % 24’e ulaşmaktadır (5).  Menenjit yaşamın diğer 
dönemlerine göre yenidoğan dönemi içinde daha sık görülmektedir (6).   

Sepsis görülme oranı konakçı özelliklerine, perinatal risk faktörlerine, doğum 

öncesi ve sonrası bakıma ve sosyoekonomik koşullara göre değişir. Gelişmiş ülkelerdeki 

sepsis sıklığı 1000 canlı doğumda 2-4 iken bu oran tüm dünyada 1000 canlı doğumda 1-10 

arasında değişir (13). 

Enfeksiyona zemin hazırlayan en önemli faktörler prematürite veya düşük doğum 

ağırlığıdır. Prematüre bebekler zamanında doğan normal doğum ağırlıklı bebeklere göre 3-

10 kat daha fazla enfeksiyon insidansına sahiptir (14). Sepsis insidansı, gebelik haftası ve 

doğum tartısıyla ters orantılı olarak artar ve ÇDDA bebeklerde görülme oranı % 30' ları 

bulabilir (13). Doğum tartısı 1000-1500 gram arasında olanlarda sepsis sıklığı % 12-14 

iken, 500-1000 gram arasında bebeklerde % 25-40 civarındadır (4).  

Yenidoğan yoğun bakım şartlarındaki gelişmelere paralel olarak 1500 gram 

altındaki bebeklerin giderek daha fazla yaşatılması nozokomiyal enfeksiyon sıklığını da 

artırmıştır (4). Nozokomiyal enfeksiyon oranı üniteden üniteye farklılık gösterir, Amerika 

Birleşik Devletleri'nde oran % 6 ile % 40 arasında değişmektedir. Az gelişmiş ve 

gelişmekte olan ülkelerde bu oran daha yüksek bildirilmektedir (15).  

Mortalite oranları yenidoğan bakımındaki teknolojik gelişmelerle ve yeni 

antimikrobiyal ajanlarla dramatik bir şekilde azalmıştır. 1990’lu yıllardan itibaren 

enfeksiyon kaynaklı neonatal ölümler hızla azalmaya devam etmiştir. Günümüzde bu oran 

erken başlangıçlı sepsiste % 5-20 ve geç sepsiste % 5 olarak bildirilmektedir. (1). 

Tanıda erken teşhisin büyük önemi nedeniyle, neonatal sepsisin hazırlayıcı risk 

faktörleri iyi bilinmelidir. Bu faktörler anneye, bebeğe ve çevresel nedenlere bağlı olabilir. 

2.1.1. 1. Maternal ve peripartum risk faktörleri 

Maternal faktörler yenidoğanda sistemik bakteriyel enfeksiyonların gelişimini 

etkileyebilir. Annenin yaşının 20’nin altında veya 30’un üstünde, nüllipar veya mültipar 

oluşu ve perinatal bakımın yapılmayışı sepsis riskini artırır (4). Annenin düşük 

sosyoekonomik düzeyi, prematüre doğumu ve intrauterin büyüme geriliğini arttırarak, 
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asemptomatik bakteriüri ise prematüre doğum riskini arttırarak yenidoğanda sepsis ve 

enfeksiyon sıklığını artırır (1). 

Yenidoğan enfeksiyonları için riski artıran peripartum faktörlerin bazıları tedavi 

edilmemiş veya tam olarak tedavi edilmemiş annenin fokal enfeksiyonları (idrar yolu, 

vajinal veya servikal enfeksiyonlar dahil), maternal septisemi veya odağı belli olmayan 

maternal ateş gibi sistemik enfeksiyonlardır. Annede idrar yolu enfeksiyonu ve 

asemptomatik bakteriüri bulunması prematüre doğum ve / veya korioamniyonit riskini 

artırarak neonatal sepsis riskini arttırır (16, 17).  

Annenin genital yolunda kolonize olan mikroorganizmalar, rüptüre membranlara 

asendan yoldan ulaşarak enfeksiyona yol açabilirler. Özellikle membranların erken 

yırtılması veya amniyon sıvısının mekonyumla karışması söz konusu ise bu yol önem 

kazanır. Doğum sırasında ve doğum kanalından geçerken deri, mukoza, konjunktiva, 

nazofarenks, orofarenks kolonize olabilir. Organizmanın çoğalmasını izleyerek, üst 

solunum yolu veya diğer odaklardan kana geçiş gerçekleşir. Bakteriyeminin ardından 

enfeksiyonun metastatik odakları ortaya çıkar ve merkezi sinir sistemi, akciğer, dalak, 

böbrek, kemik gibi organ tutulumu gerçekleşir (18, 19). 

Risk faktörlerinin yenidoğan sepsis olasılığını ne kadar arttırdığı en iyi vajinal Grup 

B Streptokok (GBS) veya Streptokokkus agalaktia kolonizasyonu olan gebe kadınlarda 

gösterilmiştir. Grup B Streptokok ile kolonize olan annelerin intramniyotik enfeksiyon, 

erken membran rüptürü (EMR) ve erken doğum olasılığı ile yenidoğan sepsisi için bir risk 

taşıdığı iyi bilinmektedir (20). Özellikle gelişmiş ülkelerde bu risk daha yüksektir (21).  Bu 

oran farklılığında, mikroorganizmanın üretilmesi için mikrobiyolojik yöntem olarak 

selektif kültür ortamı kullanılmasının rolü olmasının yanı sıra seksüel pratikler, beslenme 

ve hijyenin de etkisi vardır.  Amerika Birleşik Devletleri’nde hamile kadınların yaklaşık % 

10-30’u GBS ile kolonize iken uygulanan etkin profilaktik önlemlere rağmen neonatal 

sepsis insidansı 1000 canlı doğumda 0.4’tür. Neonatal tıbbi bakımdaki ilerlemeler 

sonucunda GBS enfeksiyonları için % 4 ile % 6 civarında mortalite oranları ile daha iyi 

sonuçlar alınmıştır. Annede koriyoamniyonit, intrapartum ateş olması (koriyoamniyonitin 

klinik bir göstergesi) ve uzamış membran rüptürü GBS hastalığı ile ilişkilidir. Gebelik yaşı 

azaldıkça ölüm oranı artmakta ve prematüre bebeklerde mortalite oranları term bebeklere 

göre sekiz kat daha fazla olabilmektedir. Grup B Streptokok enfeksiyonlarında özellikle 

menenjit sonucu oluşan uzun süreli sekeller önemli bir morbidite nedenidir. Menenjit 

geçirenlerin uzun süreli takiplerinde, çocukların yaklaşık % 50'sinde bazı sorunların 

olduğu ve bunların % 29’unda ağır nörolojik sekellerin bulunduğu görülmektedir (22).  



 

7 
 

Maternal Esherichia coli (E.koli) kolonizasyonu yenidoğanda sepsis gelişiminde 

diğer bir risk faktörüdür. E.koli sepsislerinde en sık görülen, en şiddetli sepsislere neden 

olan ve E.koli neonatal menenjitlerinin % 75’inden fazlasına neden olan E.koli’nin K1 

serotipidir  (13).  

Listeria monositogenez (L.monositogenez) de anneden transplasental geçişle veya 

asendan intrauterin enfeksiyon sonucu erken başlangıçlı yenidoğan sepsisine neden 

olabilir. Etken doğumdan sonra çevresel kaynaklardan bulaşırsa yenidoğanda geç 

başlangıçlı enfeksiyona da yol açabilir (23). 

Erken membran rüptürü doğumdan önce amniyotik suyun gelmesi, uzamış 

membran rüptürü ise amniyotik suyun gelmesi ile doğumun gerçekleşmesi arasındaki 

sürenin 18 saatten uzun olmasıdır (14). Membranın yırtılmasıyla fetus ve dış ortam 

arasındaki bariyer ortadan kalkarak enfeksiyon riski artar. Uzamış membran rüptüründe 

term yenidoğanlarda kültürle ispatlanmış sepsis sıklığı % 1, prematürelerde ise % 4’tür. 

Eğer uzamış membran rüptürüne koriyoamniyonit eşlik ederse enfeksiyon riski 4 kat 

artmaktadır (24).  

Koriyoamniyonit maternal 38°C ve üzerinde ateş varlığında fetal taşikardi, uterusta 

hassasiyet, maternal lökositoz veya kötü kokulu vajinal akıntı bulgularının en az ikisinin 

olması ile tanı konulur. Amniyotik sıvı ve / veya vajinal kanalı enfekte eden bakterilerin 

vertikal geçişi, intrauterin dönemde veya daha sık olarak doğum anında olur. Genellikle 

polimikrobiyal bakteriyel etkenlerle enfeksiyon oluşur. Bazen amniyotik enfeksiyon intakt 

olan membranlarla ya da çok kısa süreli membran yırtılması ile de görülebilir. Amniyotik 

sıvı enfeksiyonu asemptomatik olabilir veya annede sadece ateş veya koriyoamnionitin 

sistemik bulguları ile birlikte olabilir (25). Koriyoamnionit varlığında kanıtlanmış neonatal 

sepsis sıklığı  % 3-8'dir (4).  

Doğumdan önceki veya sonraki 24 saat içinde annede 38°C'nin üzerinde ateşin 

olması neonatal sepsise neden olan GBS veya E.koli gibi patojenlere bağlı koriyoamnionit, 

bakteriyemi, endometritin veya idrar yolu enfeksiyonunun bir bulgusu olabilir (2). 

Bir diğer peripartum risk faktörü fetal skalp elektrotlarının kullanımıdır. Doğumda 

elektronik fetal monitorün kullanımı, sonradan % 4.5 oranında yenidoğanlarda saçlı deri 

abselerinin gelişimine neden olmaktadır (1).  

2.1.1. 2. Neonatal ve çevreye ait risk faktörleri 

Daha önceki çalışmalarda inutero enfeksiyonlar dışındaki sepsis ve menenjitte 

erkek yenidoğanların daha fazla etkilendikleri belirtilmiştir. Bu durum X. kromozom 

üzerinde lokalize olan immünoregülator bir genin timus fonksiyonları ve immünglobulin 
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yapımını daha güçlü uyardığı görüşü ile açıklanmıştır. Bu genin kızlarda çift olmasının 

enfeksiyonlara karşı koruyucu bir faktör olduğu öne sürülmüştür. Prematüre ve DDA 

bebeklerde ise bu fark çok belirgin değildir (1,2). Yenidoğanın immun sisteminin 

immatüritesinin de enfeksiyona yatkınlıkta da bir rolü olabileceği ileri sürülmüştür. Ancak 

daha sonraki çalışmalar erkeklerde bakteriyel sepsis ve menenjit sıklığının daha fazla 

olduğunu doğrulamamıştır (6).    

Enfeksiyon ve sepsise predispozisyon yaratan en önemli risk faktörleri prematürelik 

ve düşük doğum tartısıdır. Bu bebeklerde enfeksiyon riski 3-10 kez daha sıktır. Binbeşyüz 

gramın altındaki bebeklerde term bebeklere kıyasla erken sepsis 25 kez daha fazla görülür 

ve mortalitesi de yaklaşık olarak 4 kat daha fazladır (4). Doğum tartısı düştükçe sepsis riski 

de aynı oranda artmaktadır. Çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerin yaklaşık % 20’sinde 

kültürle kanıtlanmış geç sepsis geliştiği bildirilmektedir (26).  

Bebeğin fetal distres altında olması, ilk 5 dakikada Apgar değerinin 6’nın altında 

olması, perinatal asfiksi ve ikiz eşi olması sepsis insidansının artmasıyla ilişkilidir. 

Sefalohematomlar nadiren sepsis, menenjit ve osteomiyelit ile komplikedir. Ayrıca 

yenidoğanın merkezi sinir sistemi anomalileri, üriner traktus anomalisi, aspleni gibi 

konjenital anomalilerle doğması da sepsis için risk faktörüdür (1). 

Metabolik hastalıklarda enfeksiyon gelişme riski yüksektir. Galaktozemili 

yenidoğanlarda bozulmuş nötrofil bakterisidal aktivitesi gram-negatif sepsisine (E.koli) 

zemin hazırlar. Glukoz 6 fosfat dehidrogenaz enzim eksikliğinde de enfeksiyon gelişme 

riski artmıştır. Meningomyelosel gibi konjenital malformasyonlarda deri bütünlüğü ortadan 

kalktığı için ve asplenide de opsonizasyon fonksiyonu azaldığı için sepsis ve menenjit riski 

yüksektir. Steroit tedavisi, demir tedavisi, biberon ile besleme, konjenital immün 

yetmezlikler, obstrüktif üropati, hastanede uzamış yatış süresi, personel yetersizliği ve 

bakım eksikliği gibi durumlar da yenidoğanda sepsise eğilimi artırır (1, 4, 27, 28).  

Doğumdan sonra yenidoğanlar enfeksiyon ajanlarına hastanede ya da toplumda 

maruz kalmaktadırlar. Postnatal enfeksiyonlar, hastane personeli özellikle de YYBÜ 

çalışanları, anne veya diğer aile üyeleriyle direkt temas sonrası meydana gelebilir. 

Postnatal enfeksiyonların en sık kaynağı hastane personelinin kontamine elleridir. Ayrıca 

antibiyotiklerin yaygın olarak kullanılması normal floranın kolonizasyonunu engelleyip 

antibiyotiklere dirençli bakteriler ile kolonizasyonunu kolaylaştırabilir. Bu patojen ajanlar 

yenidoğan derisinde, göbek kordonunda, respiratuar ya da gastrointestinal yollarında 

kolonize olup enfeksiyon gelişimine neden olabilirler (29). 
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Yenidoğan enfeksiyonları yüksek riskli yenidoğanlarda, hem altta yatan hastalığa 

hem de immatür immün sisteme bağlı olarak bakterilerin etkin şekilde lokalize 

edilememesi ve temizlenememesi sonucu meydana gelir. Sepsis özellikle YYBÜ’lerinde 

izlenen yenidoğanlarda invazif girişimlerin uygulanması ve yenidoğanın derisinde ve 

gastrointestinal sisteminde bulunan doğal savunma mekanizmaların kırılmasıyla oluşur. 

Nozokomiyal enfeksiyonlar için risk faktörleri bebeğin kontamine araçlarla resüsite 

edilmesi, mekanik ventilasyon, postnatal bakım sırasında kontamine araçların kullanımı, 

vasküler kateterizasyonlar veya ventiküloperitoneal şantların takılması gibi invazif 

girişimler, lipit emülsiyonlarıyla parenteral beslenme, geniş spektrumlu antibiyotiklerin sık 

kullanımı, YYBÜ’de bebek hemşire oranının yüksek olması ve hastanede kalış süresinin 

uzamasıdır (30-32). 

2.1.2. ETİYOLOJİ 

Yenidoğanda sepsise neden olan etkenler, hastanın yaşı, enfeksiyonun anneden, 

toplumdan veya hastaneden kazanılmış olması, yenidoğanın immün durumu ve altta yatan 

hastalığa göre değişiklikler gösterir. Bu nedenle erken ve geç neonatal sepsisten sorumlu 

etiyolojik ajanlar farklılıklar göstermektedir. Dolayısıyla hangi mikroorganizmaların daha 

çok görüldüğünü bilmek başlanacak ampirik tedavi açısından önemlidir. Tablo 2’de 

yenidoğan sepsisine yol açabilen mikroorganizmalar görülmektedir (8). 

Tablo 2. Yenidoğan sepsisine yol açabilen mikroorganizmalar 

 

Gram-pozitif aerobik bakteriler Gram-negatif aerobik bakteriler 
Stafilokokkus aureus 
Koagülaz-Negatif Stafilokoklar 
B Grubu Streptokoklar 
C, A, G, D Grubu Streptokoklar 
Streptokokkus viridans 
Streptokokkus pnömonia 
Listeria monositogenez 
Neisseria meningitis 

E. koli 
Klebsiella türleri 
Psödomonas aeruginosa 
Hemofilus influenza 
Salmonella türleri 
Sitrobakter türleri 
Gardnerella vaginalis 
Proteus türleri 

Anaerob bakteriler Diğer
Bakteroides fragilis 
Klostridium perfringens 
Klostridium septikum 
Klostridium sordelli 

Borrelia burgdorferi 
Mantarlar( Kandida, Aspergillus) 
Virüsler 
 

 

Erken neonatal sepsise en sık neden olan patojenler GBS ve E.koli’dir. Grup A, C 

ve G Streptokoklar, Streptokokkus viridans, Enterokoklar, Streptocokkus pnömonia, 
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Hemofilus influenza (H. influenza) ve L. monositogenez daha az görülen etkenlerdir. 

Stafilokokkus aureus (S. aureus), Enterokok türleri, Klebsiella, Enterobakter türleri ve 

KNS erken sepsisin nadir etkenlerindendir (26). Gelişmekte olan ülkelerde erken sepsiste 

en fazla izole edilen patojenin klebsiella türleri olduğu, bunu S. aureus ve E. koli’nin 

izlediği, GBS’lerin oranının daha düşük bulunduğu, erken sepsiste gram negatif 

bakterilerin gram pozitif bakterilere oranının 2: 1 olduğu bildirilmiştir (27). Ülkemizde 

yapılan çalışmalarda gelişmiş ülkelerde rapor edilenin aksine erken sepsiste GBS'lerin en 

sık görülen patojenler arasında yer almadığını, klebsiella türleri ve Stafilokokkus 

epidermidis'in (S. epidermidis) sık görüldüğünü göstermektedir (26). Erken sepsis etkeni 

olarak GBS’lerin görülme sıklıklarının ülkeler arasında farklılık göstermesinde gebe 

kadınların vajinal kolonizasyon oranlarının veya antikor düzeylerinin farklı olmasının, 

kültür farklılıklarının ve suşların virulansının etkili olduğu düşünülmektedir. Yapılan 

çalısmalarda gebelerde GBS vaginal kolonizasyon oranları % 4-18.6 arasında 

değişmektedir. Türkiye’de vaginal GBS izolasyon oranları % 2-10.6 arasında olup, 

Karakuş ve arkadaşları (20) yaptıkları çalışmada bu oranı % 2.6 bulmuşlardır.  

Geç yenidoğan sepsisinin en sık görülen etkeni KNS’dir. S.aureus, Enterokoklar, 

GBS, Gram negatif bakteriler ve L.monositogenez de geç sepsisin diğer etkenlerindendir. 

Ülkemizde yapılan çalışmalarda da geç sepsis etkeni olarak en sık KNS’nin görüldüğü 

bildirilmiştir. Çok geç başlangıçlı sepsis, uzun süre hastanede yatırılan ÇDDA ve erken 

doğan bebeklerde görülür, ana kaynağı hastane ortamıdır (33). 

Grup B Streptokoklar (Streptokokkus agalaktika) deri, boğaz, dışkı, idrar, serviks, 

vajina gibi vücudun değişik bölgelerinden izole edilebilirler. Koyun eritrositli ortamda dar 

bir beta hemoliz yapan, kapsüllü, gram pozitif fakültatif diplokoklardır. Kapsül 

polisakkarit antijenlerine göre; tip la, lb, lc, 2, 3, 4, 5, 6 ve tiplendirilemeyen GBS türleri 

vardır. Polisakkarit antijenlerine ek olarak yüzeyel protein antijenleri de patojeniteyi 

arttırır. En sık sepsis etkeni türleri tip 1, 2, 3’tür. Geç sepsise neden olanlar ise daha çok 

III. serotiplerdir (4).   

Yenidoğan sepsisinin ikinci önemli nedeni E. koli’ dir. E.koli dış ortamda yaygın 

olarak bulunan, normal bağırsak florasının en önemli elemanlarından olup yenidoğanda 

bakteriyemi ve sepsisin en önemli nedenlerindendir. E.koli basilleri Enterobacteriaceae 

ailesinden gram negatif fakültatif anaerob mikroorganizmalardır. Koliform bakteriler 

annenin doğum kanalında mevcuttur ve birçok yenidoğan bu bakterilerle kolonize olur. 

Oldukça kompleks antijenik bir yapıya sahip olan E.koli, birçok değişik tipte somatik, 
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flagellar ve kapsül antijenine (K) sahiptir. Sıklıkla K1 tipi yenidoğan menenjitinden 

sorumludur ( 8).  

Listeria insidansı ise değişkendir. Gıda kaynaklı salgınlarda ve annenin 

enfeksiyözite durumunda görülür. Yenidoğan listeryozunun insidansı 10000 canlı 

doğumda 1.3 olarak bildirilmiştir. Listeria monositogenez aerop ve fakültatif anaerop, spor 

oluşturmayan 0.5-2 µm uzunluğunda gram pozitif bir basildir. Erken başlangıçlı septisemik 

formu transplasental ya da doğum esnasında vajinal yolla bulaşır. Obstetrik komplikasyon, 

prematüre, DDA ve mekonyumlu doğum ile ilişkilidir. Maternal kültür genelde pozitiftir. 

Genelde menenjitin eşlik ettiği erken hastalığın mortalitesi % 35-55 kadardır. Geç hastalık 

formu menenjitik form olarak da bilinir ve ortalama 14. günde ortaya çıkar (8).  

Koriyoamniyonit veya intra-amniyotik enfeksiyonlarda polimikrobiyal bakteriyel 

etkenler görülmektedir. Koriyoamniyonit intakt membranda da oluşabilir ve bu durumda 

alt genital sistemde bulunan Üreoplazma türleri ve Mikoplazma hominis etkendir (25). 

Koagulaz Negatif Stafilokoklar cilt ve mukozaların normal florasında bulunur ve 

prematüre yenidoğanlarda hastane kaynaklı sepsisin en önemli nedenidirler. Başta S. 

epidermidis olmak üzere son yıllarda bütün dünyada önemi artan bir nozokomiyal 

patojendir. Hastanede kalış süresi uzadıkça yenidoğan bebek nozokomiyal flora ile 

kolonize olmaktadır. Bu da bebeğin KNS, Enterokok, metisiline rezistan suşlar da dahil 

olmak üzere S. aureus ve multi rezistan gram negatif enterik bakterilerle enfekte olma 

riskini artırmaktadır. Santral venöz kateterler ve lipit infüzyonları KNS enfeksiyonları için 

önemli bir risk faktörüdür. S. epidermidis intravasküler kateterlerin üretiminde kullanılan 

sentetik polimer yüzeyler üzerinde tutunabilir ve buralarda çoğalabilir. Bu sırada 

salgıladığı mukoit bir madde olan glikokaliks ise antibiyotiklere ve opsono-fagositoza karşı 

direnç sağlar. Böylelikle de bu yüzeyler bakteriyeminin devamlı kaynağını oluşturur (5).  

Psödomonas aeroginosa, Klebsiella sp., Serrasia marsesens, Enterobakter sp. ve 

Sitrobakter yenidoğan sepsislerinden daha nadir izole edilen ajanlar olmakla birlikte H. 

influenzae ve Enterokoklar son yıllarda giderek daha fazla dikkat çekmeye başlamışlardır. 

2.1.3. KLİNİK 

Yenidoğan sepsisinin klinik belirti ve bulguları sepsise özgün ve belirgin değildir, 

bu nedenle de kolaylıkla gözden kaçabilir. Yenidoğanın diğer problemlerinden ayırt etmek 

de zordur. Erken bulguların birçoğu enfeksiyöz olmayan durumlarda görülenlere 

benzeyebilir (6, 9, 33).  
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Günümüzde bakteriyel enfeksiyonun erken tanısında halen geçerli olan en pratik 

yöntem klinik gözlemdir. İyi olan bir yenidoğanda saptanan anormal bir bulgu sepsisin bir 

belirtisi olabilir. Başlangıç dönemindeki klinik bulgular çok belirgin değildir ve öncelikle 

anne veya hemşire tarafından belli belirsiz şikayetler olarak ifade edilebilir. Bebeğin iyi 

görünmemesi genellikle ilk belirtidir, ancak tam olarak tarif etmek zor olabilir. Bebeğin 

hafif hipotonik oluşu, beslenmeyi reddi veya rezidü kalması, irritabl veya tam tersine 

uyaranlara cevapsız olması, renginin soluk veya kutis marmaratusun bulunması başlangıç 

belirtileri olabilir. Daha belirgin bulgular ise apne, solunum güçlüğü, letarji, ateş veya 

hipotermi, sarılık, kusma, ishal, peteşi ve sklerem olabilir. Tutulan sistemlere göre klinik 

belirti ve bulgular değişiklikler gösterebilir (4, 26, 34). Fanaroff ve arkadaşlarının (35) 

doğum ağırlıkları 501-1500 gram olan, geç başlangıçlı sepsis tanısı alan 325 yenidoğan 

bebekte yaptıkları çalışmada; apne ve bradikardi atakları (% 55), artmış oksijen ihtiyacı (% 

48), beslenme intoleransı, karın şişliği ve dışkıda gizli kan (% 46), letarji ve hipotoni (% 

37) ve ısı değişiklikleri (% 10) başlıca görülen klinik bulgular olmuştu. Sepsise en sık eşlik 

eden metabolik düzensizliklerin laboratuar göstergeleri ise açıklanamayan metabolik 

asidoz (% 11) ve hipoglisemi (% 10) olarak bildirilmişti.  

2.1.3. 1. Vücut ısısındaki değişiklikler:  

Yenidoğan döneminde ateş, enfeksiyon için spesifik ve sensitif bir bulgu değildir. 

Ateşin olması her zaman bir enfeksiyonun olduğu anlamına gelmez. Çünkü çevre ısısının 

yüksekliği, dehidratasyon, fototerapi, damar yolundan ilaç uygulanması, büyük 

hematomlar, beyin kanaması, anoksi veya kernikterus gibi merkezi sinir sistemi hasarının 

olması, familyal disotonomi, hipertiroidizm veya ektodermal displazi gibi enfeksiyon 

dışındaki birçok hastalıkta da ateş görülebilir (14). Sepsisli bebeğin vücut ısısı yükselebilir, 

düşebilir veya normal olabilir. Yenidoğanlarda ateş genellikle rektal ısının 37.8°C veya 

üzerinde olması olarak kabul edilmektedir. Bir çalışmada yenidoğanlarda ateş ve 

enfeksiyon ilişkisi için şu sonuçlar verilmiştir:  

-Term yenidoğanlarda ateşin yükselmesi sık değildir. 

-Ateşin bir kez yüksek olmasının sistemik enfeksiyon ile ilişkisi sık değildir. 

-Ateşin bir saat boyunca yüksek devam etmesi enfeksiyona bağlı olma ihtimalini 

yükseltir.  

-Enfeksiyona ait diğer bulgular olmadan sadece ateşin yüksek olması nadirdir (1).  

Vücut ısısı ne kadar yüksek veya ne kadar düşükse, klinik önemi de o kadar 

fazladır. Term bebeklerde ateşe daha sık rastlanırken, prematüreler genelde hipotermiye 

daha yatkındırlar (9).  
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2.1.3. 2. Kardiyopulmoner belirti ve bulgular:  

Solunum sıkıntısı erken dönemde gelişen bulgulardandır. Taşipne, inleme, siyanoz, 

oksijen ihtiyacında artma, hırıltı, burun kanadı solunumu, interkostal veya subkostal 

çekilmeler, apne, solunum seslerinin azalması veya rallerin işitilmesi sepsisi olan veya 

sepsis şüphesi olan yenidoğanlarda sık görülür. Apne en spesifik bulgulardandır, ancak geç 

dönemde ortaya çıkabilir. Sepsise spesifik olmamasına rağmen solunum sayısı 60-70/dk 

veya üzerinde, kalp atım hızı 160/dk üzerinde olabilir. Respiratuar distres sendromu (RDS) 

ve pnömoni özellikle erken sepsiste ayırıcı tanıda düşünülmelidir (4, 27).  

Herhangi bir doğumsal kalp hastalığı olmaksızın taşikardi, aritmi, hipotansiyon, 

periferik dolaşımın bozulması, soluk / soğuk deri ve kapiller dolum zamanının 1-2 

saniyeden daha uzun olması sepsis için oldukça duyarlı işaretlerdir (4).  

2.1.3. 3. Gastrointestinal belirti ve bulgular:  

Sepsisli yenidoğanlarda batın distansiyonu, kusma, regürjitasyon, anoreksi, 

beslenme güçlüğü, emmede zayıflık, gastrik rezidü, dışkıda gizli kan, ishal ve ileus 

bulunabilir. 

Yenidoğanlarda karaciğer palpasyonla ele gelebilir ve kosta kenarından itibaren 2 

cm palpe edilebilir. Hepatomegali sepsiste özellikle de intrauterin enfeksiyonlarda 

görülebilir. Ayrıca kalp yetersizliği, galaktozemi ve glikojen depo hastalığı gibi metabolik 

bozukluklarda da hepatomegali bulunabilir. Hem eritrosit yıkımına hem de bakteriyel 

endotoksinlere bağlı karaciğer disfonksiyonundan kaynaklanan direkt ve indirekt 

hiperbilirubinemiye bağlı sarılık görülebilir (8). 

Splenomegalinin yenidoğan sepsisinin değerlendirilmesinde yeri yoktur. 

Splenomegali, hepatomegaliden daha nadir görülür. Yenidoğanlarda inguinal, servikal ve 

aksiller lenf düğümleri palpe edilmesine rağmen bunlar sistemik bir enfeksiyon belirtisi 

olarak kabul edilmezler.  

2.1.3. 4. Derinin belirti ve bulguları:  

Periferik dolaşımın bozulması, siyanoz, kutis marmaratus, solukluk, peteşi, purpura, 

püstül, apse, omfalit, sklerem, sellülit, impetigo ve açıklanamayan sarılık görülebilir. 

Sklerem spesifik olmayan bir bulgu olmasına rağmen sepsisin geç döneminde ortaya çıkar 

ve prognozun kötü olduğunu gösteren bir deri belirtisidir (8). Psödomonas 

enfeksiyonlarında ektima gangrenosum, L.monositogenez enfeksiyonlarında da küçük 

pembe papüller görülebilecek diğer deri bulgularıdır. Peteşiler sepsisin erken belirtisi 

olarak kabul edilirken purpura, trombositopeni ve yaygın damar içi pıhtılaşması (DİK) ise 

geç dönemde ortaya çıkmaktadır (14).  
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Ani gelişen sarılıklarda, başka bir bulgu olmasa bile, enfeksiyonu düşünmek 

gerekir. Özellikle üriner sistem enfeksiyonu olanlarda sık görülür. Birden ortaya 

çıkabileceği gibi yavaş yavaş da gelişebilir. Antibiyotik tedavisinin başlamasıyla birlikte 

sarılık azalmaya başlar (9). 

2.1.3. 5. Nörolojik belirti ve bulgular:  

Letarji, huzursuzluk, tremor, hiporefleksi, fontanel bombeliği, tiz sesle ağlama ve 

irritabilite saptanabilir. Letarji, hipotoni veya tonusta artış, konvülziyon, apne, aşırı 

irritabilite ve fontanel bombeliği menenjitli yenidoğan bebeklerde en sık görülen 

bulgulardır (27).  

2.1.3. 6. Metabolik belirti ve bulgular:  

Metabolik asidoz, kan glukozunun regülasyonunun bozukluğuna bağlı hipoglisemi 

veya hiperglisemi atakları görülebilir (2). 

2.1.3. 7. Diğer belirti ve bulgular:  

Artrit veya osteomyelit gelişenlerde ilk bulgu ilgili ekstremiteyi hareket ettirememe 

veya hareket esnasında ağlama olabilir (8). 

Klinik belirtiler yenidoğan sepsisinde zaman içinde farklılıklar gösterebilir. Bu 

nedenle yenidoğan semptomları hafiften ciddiye doğru gidip gitmediği yönünden takip 

edilmelidir. Sepsisin erken bulgularının gözden kaçtığı ve sepsisin ilerlediği durumlarda 

bulgular daha da ağırlaşır. Başlangıç döneminde genelde bir sisteme ait ve sınırlı 

semptomlar görülürken daha geç dönemlerde kardiyak, respiratuar, renal yetmezlik, 

pulmoner hipertansiyon, şok, karaciğer disfonksiyonu, serebral ödem ve tromboz, adrenal 

hemoraji ve / veya yetmezliği, kemik iliği disfonksiyonu ve DİK tablosu görülebilir. 

2.1.4. TANI 

Yenidoğan bir bebekte sepsis tanısını koymak oldukça güçtür. Yenidoğan 

sepsisinde erken tanı konulması hem bebeğin hayatta kalması ve hem de sekellerin 

önlenmesi açısından önemlidir. Yenidoğanda sepsisin klinik bulguları genellikle belli 

belirsiz ve başlangıçta non spesifiktir, ancak hızla ilerleyebilir. Bu nedenle yalnızca klinik 

bulgulara dayanarak sepsis tanısını koymak oldukça zor olduğu için çeşitli laboratuar 

yöntemleri geliştirilmiştir (31).  

Sepsis tanısı için kullanılan tanısal testlerin güvenilirliğinin sınırlı olması ve hızlı 

sonuç vermemeleri nedeniyle tedavi başlanması için en fazla üzerinde durulması gereken 

kriterler klinik bulgulardır. Ancak klinisyenin bütün belirtileri, semptomları, tarama 

testlerini ve spesifik tanı testlerini göz önüne alarak tedaviye başlaması gerekir (26). Bu 
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nedenle, çeşitli klinik ve laboratuar bulguları kullanılarak sepsis skorlama sistemleri ve 

tarama testleri geliştirilmiştir. Şüpheli sepsisi olan olgulara klinik yaklaşımı sağlayan bir 

yöntem de “Töllner sepsis skorlaması”dır. Bu skorlamaya göre; 5 puan altı (0-4) sepsis 

şüphesi olmayan yenidoğanları, 5-10 puan sepsis şüphesini ve >10 puanın üzeri ise olası 

sepsisi gösterir (34) (Tablo 3).  

Tablo 3. Töllner sepsis skorlaması 

 

PUAN 0 1 2 3 

Deri renginde değişiklik yok  orta  belirgin * 

Periferik dolaşım bozukluğu yok  bozuk  belirgin 

Hipotoni yok orta belirgin  

Bradikardi yok var   

Apne yok var   

Respiratuar distres yok var   

Hepatomegali yok > 4cm   

GİS bulgusu yok var   

Beyaz küre sayısı yok lökositoz   lökopeni 

Sola kayma yok  orta  belirgin 

Trombositopeni yok  var  

Metabolik asidoz (pH) normal >7.2 < 7.2  

* 4 puan verilir 

 

2.1.4. 1. Mikrobiyolojik Tanısal Testler 

a) Kültürler 

Maternal ve fetal risk faktörleri göz önünde bulundurularak ya da klinik olarak 

enfeksiyon düşünülen bir yenidoğanda sepsisin kesin tanısını koymada en spesifik yöntem 

bakterinin vücut sıvılarından izolasyonudur (33). Kesin tanı için bakteriler kan, BOS, idrar, 

periton, plevra, eklem boşluğu veya orta kulak sıvıları yanında kemik iliği, karaciğer, dalak 

gibi dokulardan izole edilebilirler. Bütün kültürler en erken 24 saatte sonuç verdikleri için 

bu süre içinde bebeğin değerlendirilmesi ve gerekli girişimlerin yapılması gerekir (4). 

l) Kan kültürü: Yenidoğan sepsisinin kesin tanısı pozitif kan kültürü ile konur (2). Genel 

olarak neonatal sepsis tanısında önemli olan bir veya daha fazla kan kültüründe patojenin 

izole edilmesidir. Kan kültürünün birden fazla sayıda alınması, kontaminasyona bağlı 
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üremeleri ayırmada faydalı olabilir. Anneye intrapartum dönemde antibiyotik tedavisi 

verilmesi, aralıklı bakteriyemi ve dolaşımda yoğunluğu az bakteri varlığında, kan kültürü 

alınırken yetersiz miktarda kan alınması durumunda ve kanın kültürde dilüe olması 

durumunda farklı yerlerden birden fazla kan kültür alınması önerilmektedir (27, 33). İdeal 

olarak, kan kültürü antiseptik solüsyonla silinerek temizlenmiş ve kurumaya bırakılmış 

tercihen bir periferik venden alınmalıdır. Bu amaçla alkol içeren klorheksidin veya iyodin 

solüsyonlar kullanılmalıdır (36). Kan kültüründe üremenin elde edilmesi için önemli olan 

alınan kan miktarı değil esas olarak alınan kanın besiyerindeki dilüsyonudur (10). Eğer 

mikroorganizma 4 cfu/ml’den daha az miktarda ise kanın bakteriyemiyi gösterme şansı 

belirgin derecede azalır. Bu nedenle yenidoğanlarda kültür için alınacak kan hacmi en az 

0.5-1 ml olmalıdır (36, 37). Yenidoğan bebeklerden alınan kan kültürlerinde üremelerin % 

90'dan fazlası 48 saat sonunda saptanır (26). Hemofilus influenza, L.monositogenez ve 

mantarlar için bu süre uzayabilir. Bu nedenle erken başlangıçlı yenidoğan sepsisinde 

patojenleri modern kültür sistemleri ile ilk 48 saat içerisinde belirlenebilse de kültür 

ortamlarında üreme olup olmadığı bir hafta takip edilmelidir. Otomatize radyometrik 

Bactec yöntemi kullanılarak alınan kültürlerde ise en erken 8 saat içinde, genellikle ilk 24-

48 saatte üreme gözlenebilir (1). Yenidoğanlarda kan kültürünün sepsis için duyarlılığı en 

iyi şartlarda % 50-80'dir (26). Sonuç olarak pozitif kan kültürü yenidoğan sepsisi için 

tanısal olsa da negatif kültür sepsisi dışlamaz (33). Her zaman kan kültüründe 

mikroorganizma izole edilemediği için kültürü negatif ya da kan kültüründe üreme 

olmayan, sepsis kliniği bulunan yenidoğanlara “klinik sepsis’’ tanımlaması 

kullanılmaktadır. 

Kan kültüründe ilk 24-48 saatte üreme olması daima anlamlıdır. Ancak alışkın 

olunmayan bir mikroorganizma üremesi, mikst üreme, klinikle uygun olmayan üreme, eş 

zamanlı alınan iki kültürde farklı bakteri üremesi ve inkübasyondan sonraki ilk 72 saatten 

sonraki üreme kuşkuyla karşılanmalıdır. Kontaminasyona engel olmak için kan kültürü 

kapiller tüpten veya umbilikal kateterden (takıldığı esnada hemen alınması hariç) 

alınmamalıdır (1).  

S.epidermidis normal deri florasında da bulunduğu için kan kültüründen izole 

edilmesi, deriden kontaminasyonu da düşündürebilir. Böyle bir durumda kan kültürü 

tekrarlanmalıdır.  

2) Beyin omurilik sıvısı incelenmesi ve kültürü: Bakteriyel sepsisli yenidoğan bebeklerin 

% 20-25'inde sepsise menenjit eşlik eder, bu vakaların ise yaklaşık olarak 1/3’ünde kan 

kültüründe bakteri izole edilemez (27, 33). Ancak yenidoğan sepsisinden şüphelenilen tüm 
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bebeklere lomber ponksiyon (LP) yapılıp, BOS incelenmesi ve kültürünün yapılması 

tartışmalıdır. Erken başlangıçlı sepsis olan yenidoğanların yaklaşık % 10’unda ve geç 

başlangıçlı sepsisi olanlarda ise bundan daha sık oranda menenjit eşlik eder. Bu nedenle de 

geç sepsiste LP özellikle daha da önem taşır (1, 10). Kan kültürü pozitif, sepsis kliniği olan 

ve / veya letarji, konvülziyon, apne, fontanel bombeliği, hipo-hipertoni gibi menenjit 

bulguları olan yenidoğanlara LP yapılmalıdır (7, 9, 13). Ağır hasta olan bebeklerde eğer 

yapılacak LP solunum ve / veya kardiyovasküler durumunu daha fazla bozacaksa, LP 

geciktirilebilir. Bu durumda, LP güvenli bir şekilde yapılana kadar tedaviye menenjit gibi 

başlanmalıdır (14).  

Beyin omurilik sıvısı örneğinden hücre sayımı, hücre tipi tayini, biyokimyasal 

incelemeler, gram ve Wright boyama ve kültür yapılmalıdır. Yenidoğanlarda normal 

BOS’ta 15-30 /mm3 gibi çok sayıda beyaz küre bulunabilir. Beyin omurilik sıvısında 

parçalı çekirdekli beyaz küre sayısı 30 /mm3’ten fazla ise büyük olasılıkla menenjit 

lehinedir (38). Bunların % 60’ını parçalı çekirdekli beyaz küre oluşturur. Beyin omurilik 

sıvısı proteininin sınırları termlerde 65-150 mg/dL, prematürelerde 20-170 mg/dL’dir. Bu 

düzeyler menenjitte genellikle daha da yükselir. Beyin omurilik sıvısında glukoz düzeyi, 

kan glukozunun % 50 veya fazlası oranda olmalıdır. Bu oran kan glukozunun % 30’undan 

aşağı olduğu durumda bakteriyel menenjitle uyumludur (39). 

Lomber ponksiyon öncesi antibiyotik tedavisi almış hastalarda, beyin absesinde ya 

da Mikobakterium hominis, Üreoplazma ürealitikum gibi atipik etken varlığında ve virüs 

(Enterovirus, HSV) enfeksiyonlarında kültür negatif menenjit görülebilir (14).  

3) İdrar kültürü: Sepsis tanısı alan tüm yenidoğanlardan idrar kültürü alınmalıdır. İdrar 

kültürü çoğunlukla geç sepsis araştırılmasında kullanılmaktadır. Çalışmalarda yaşamın ilk 

24 saatindeki sepsis araştırılmasında pek yararının olmadığı gösterilmiştir (40). Bu 

dönemde ürogenital sistem anomalileri dışında idrar kültürü önerilmemektedir. Fakat daha 

sonraki günlerde yapılan sepsis araştırılmasında kan kültürü ile korele olarak, yüksek 

oranda pozitif bulunmuştur (10, 27, 33). 

  Kateterizasyon veya suprapubik mesane aspirasyonu gibi steril şartlarda idrar elde 

edilmeli, kimyasal ve mikroskobik analizlere gönderilmeli ve antibiyotik tedavisine 

başlanmadan önce kültürü yapılmalıdır. Torba ile alınan idrar kontaminasyona açık olduğu 

için sonuçlarına fazla güvenilmemelidir. Bu şekilde alınan idrar örneğinde 100 bin cfu/ml 

bakteri anlamlı iken suprapubik aspirasyonla alınan idrar örneğinde ise tek 

mikroorganizmanın bulunması bile anlamlıdır (9, 41). 
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4) Trakeal aspirat kültürü: Yaşamın ilk 12 saati içerisinde alınan trakeal aspirasyon 

kültürlerinin yararlı olduğu bildirilmiştir (42). Bununla birlikte trakeal aspirat kültürleri 

entübe yenidoğanlarda pnömonin klinik bulguları olduğunda veya sekresyonların kalite ve 

hacmi değiştiğinde alınmalıdır. Fakat gelişi güzel alınan trakeal kültürleri yorumlamak zor 

olabilir (1). Mekanik ventilasyon uygulanan bebeklerde trakeal aspirasyon kültürlerinde 

üreme olduğunda kolonizasyon ve kontaminasyon olasılıkları göz önünde 

bulundurulmalıdır (27). 

Trakeal aspirat kültürlerinde, bakteriyel patojenin üremesi yenidoğanda sepsis 

gelişeceği anlamına gelmez. Aynı şekilde klinik sepsisli yenidoğanların farinks ve trakea 

kültürleri, kandaki neden olan organizmayı her zaman göstermez ve tahmin ettirmez. 

Srinivasan ve Vidyasagar (43) trakeal aspirat kültür sonuçlarının sepsis tanısında kötü 

duyarlılık (% 50), orta düzeyde özgüllük (% 80) ve zayıf pozitif tahmin değerine sahip 

olduğunu göstermişlerdir. Sepsisli hastanın solunum durumu klinik ve radyografik olarak 

değişmediği sürece, rutin olarak farinks ve trakea kültürlerinin alınması, düşük tahmin 

değerine sahip olmasının yanı sıra ekonomik de değildir. 

5) Diğer kültürler: Deri ve yumuşak doku lezyonlarından alınacak biyopsi veya aspiratlar 

boyamaya ve kültüre gönderilebilir. Eklem enfeksiyonu şüphesi varsa eklem aspiratının 

değerlendirilmesi faydalıdır. Gayta kültürü Şigella, Salmonella, Kampilobakter gibi enterik 

patojenlerin neden olduğu neonatal septiseminin tanısına yardım eder, fakat çoğunlukla 

enfeksiyondan daha ziyade gastrointestinal sistem kolonizasyonunu yansıtan bakteriler 

ürediği için kültürleri dikkatli değerlendirmek gerekir. Hayatın ilk günlerinde gastrik 

aspirat kültürü amniyotik sıvı enfeksiyonunu yansıtır ve yenidoğan enfeksiyonunun 

gelişiminde belirleyici değildir. Dış kulak yolu ve göbek çevresinden alınan kültürlerde 

üreme olması ise ancak anne kaynaklı enfeksiyonu düşündürür. Umbilikal veya santral 

kateterlerden de kültür alınabilir. Ancak kontaminasyon ile ayırt etmek önemlidir (1). 

Ölümden sonra veya otopsi sırasında alınan kültürlerin de asepsi kurallarına uygun 

olarak ve mümkün olan en kısa zamanda alınması gerekir. Bu kültürlerde patojen olmayan 

mikroorganizmaların üremesi veya anaerop bakterilerin üretilememesi sık görülen 

sorunlardandır (4).  

b) Buffy coat incelemesi: Antikoagülan eklenmiş tüpte kanın 2500 devirde 15 dk 

çevrilmesinden sonra plazmanın 1 ml’si bırakılarak plazma ile eritrositler arasında kalan 

buffy coat tabakasından yayma yapılır, gram, metilen mavisi veya akridin oranj ile 

boyandıktan sonra mikroskopta intraselüler bakteriler araştırılır. Bakterilerin görülmesi, 

bakteriyemi tanısı için önemli bir kanıt oluşturur. Pozitif sonuç sepsis tanısını destekler, 
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bakterinin morfolojik yapısı ve gram boyama karakterini belirler, fakat enfeksiyon ajanı 

hakkında bilgi vermez. Yenidoğan sepsislerinin yaklaşık % 70’inde buffy coat incelemesi 

pozitif bulunur (1, 8). 

c) Antijen saptama testleri: Vücut sıvılarında bakteri hücre duvarı veya kapsüler 

karbonhidrat antijenlerinin gösterilmesi, kültür sonuçları çıkmadan önce, sepsis tanısını 

koymada yardımcı olur. Bu yöntemlerle, GBS, E.koli, Meningokok ve Pnömokok 

antijenleri hızlı bir şekilde tayin edilebilir. Bu amaçla belirli bir antijene karşı geliştirilmiş 

counter immünoelektroforez (CIE) ve lateks aglütinasyon testleri kullanılabilir. Counter 

immünoelektroforez oldukça spesifik olmasına rağmen, duyarlılığı kültür kadar yüksek 

değildir. Lateks aglütinasyon GBS’lerin neden olduğu enfeksiyonların tanısı için hızlı, 

ucuz ve kolay bir testtir. Ancak spesifik olmasına rağmen CIE kadar duyarlılığı yüksek 

değildir (8). 

2.1.4. 2. Diğer Tanısal Testler 

Sepsisin erken tanısı amacıyla birçok laboratuar yöntemi geliştirilmiştir. Bu 

yöntemlerden hiçbiri spesifik değilse de bir kaçının birarada kullanılması tanıya yardımcı 

olabilirler. Bu testlerin amacı, hastaya tedavinin başlanıp başlanmamasına veya daha 

önemlisi sepsis olmayanlarda veya tedavisi tamamlanan hastalarda antibiyotik tedavisinin 

kesilmesine karar vermektir. Bu nedenle devam eden teknolojik gelişmelere bağlı olarak 

enfeksiyonlarda ideal bir tanısal belirteç ortaya koymak için klinik ve laboratuar kriterleri 

belirlenmiştir. Tablo 4’te ideal bir belirtecin özellikleri hakkında görüşler özetlenmektedir. 

İdeal belirteçler; sadece enfeksiyonu olmayan bebeklerde antimikrobiyal tedavinin ne 

zaman kesileceğini değil, aynı zamanda özgül olmayan klinik belirtilerin başlangıcındaki 

sepsisli bebeklerde antibiyotik tedavisine başlama kararında da yardımcı olmalıdır. Aynı 

zamanda, acil tedavi ve yoğun bakım desteği ihtiyacı olan sepsisli bebeklerde enfeksiyon 

şiddeti ve DİK’e ilerleme olasılığı hakkında da klinisyenlere bilgi vermelidir. Hastalığın 

başlangıcında, patojen ve antibiyotik duyarlılık profilinin belirlenmesinde akut yönetime 

katkıda bulunmalıdır (3). 

Biyokimyasal olarak, bir biyolojik belirteç uygun antibiyotik tedavisi başlandıktan 

sonra bile en az 12 ila 24 saat süreyle vücut sıvı bölümlerinde kararlı durumda kalmalıdır. 

Bu durumda hastalığın ve tedavinin başlangıcıyla, testin zamanlamasının değişkenliğinde 

de gerçek bir pozitif test sonucu şansını artıracaktır. İdeal bir biyobelirteç taşıma ve 

depolama esnasında ayrışmaya dayanıklı olmalıdır, numunenin çalışıldığı zamanki sonucu 

bebeğin klinik durumunu doğru yansıtmalıdır (3).  
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Tablo 4. Geç neonatal sepsis için ideal biyobelirteçler veya testler  

 

1. Antimikrobiyal tedaviye başlama ve  /  veya kesme için bir algoritma oluşturmalı, 

bu biyobelirteçler;  

-iyi tanımlanmış bir cut-off (kesme noktası-referans) değeri olmalıdır. 

-geç neonatal sepsisi dışlamada % 100'e yaklaşan bir duyarlılık ve negatif tahmin değeri 

(ama aynı anda yüksek özgüllük ve pozitif tahmin değeri >% 85) olmalıdır. 

Not: Sepsis tanısı için, çok yüksek özgüllük ve pozitif tahmin değerli biyobelirteçler veya 

testler kullanılır. 

2. Enfeksiyonu erken algılamalı (ör, klinik görünümle) 

3. Belirli bir patojen veya patojenlerin kategorisini belirlemeli (ör, viral, bakteriyel ve 

fungal organizmalar; gram pozitif veya gram negatif organizmalar, belirli bir patojen türü) 

4. Hastalığın ilerleme ve antimikrobiyal tedavinin takibinde yolu göstermeli (örneğin, 

bakteriyel antibiyotik direnç geni tespiti) 

5. Hastalık başlangıcında enfeksiyonun şiddetini belirlemeli (ör, öldürücü patojen türünü 

tanımlamak, hastalığın başlangıcında DİK’i tahmin etmek,)  

6. Prognozu tahmin ettirmeli (ör, mortalite) 

Laboratuar özellikleri 

1. Çalışma saatleri içinde stabil şekilde numunenin toplanabilmesi için yeterli zaman 

vermeli  

(ör, biyobelirteçlerin düzeyi en az 24 saat süreyle sürekli artırmalı veya azalmalı) veya 

laboratuar işlemi yapılana kadar numune kolay depolamaya izin verebilmeli 

2. Biyobelirteçlerin konsantrasyonu kantitatif olarak tayin edebilmeli 

3. Otomatik ve kolay ölçüm yöntemi olmalı 

4. Hızlı geri dönüş süresi olmalı (ör, örnek toplama, taşıma, laboratuar işlem süresi ve 

klinisyenler için 6 saat içinde sonuçlarının raporlanması) 

5. Küçük örnek hacmi gerekmeli (ör, <0.5 mL kan) 

6. Klinik laboratuarlarda test, günlük ya da istendiğinde çalışılabilmeli 

7. Düşük maliyetli test, rutin ölçümlerle kullanılabilmeli 
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Yenidoğan sepsisinin birçok akut faz reaktanı ve sitokinin artışı ile paralellik 

gösterdiği ispatlanmıştır. Bu testlerin pek çoğunda yüksek duyarlılık ancak pek azında 

yüksek özgüllük vardır. Bunların çok azının pozitif tahmin değeri % 40'ın üzerindedir (44). 

Beyaz küre: Sepsis tanısında beyaz küre sayısı ve beyaz küre formülü en sık kullanılan 

yöntemlerdendir. Beyaz küre sayısının 20000’den daha fazla ve 5000’den daha az olarak 

tanımlandığı lökositoz veya lökopeni, enfeksiyonun güvenilir bir belirleyicisi olduğuna 

inanılırken, günümüzde duyarlı ve özgül kabul edilmez. Doğumdan sonraki ilk birkaç gün 

içinde beyaz küre sayısının normal aralığının değişkenlik göstermesi ve sepsisli 

yenidoğanlarda lökositoz olabileceği gibi lökopeninin de bulunabilmesi, enfeksiyonların 

tanısında beyaz küre sayısının önemini azaltır (Tablo 5). Total beyaz küre sayısı kanın 

alınma zamanı, kan örneğinin alınma yeri (venöz, kapiller veya arteriyel), bebeğin 

aktivitesi ve enfeksiyon dışı durumlara göre değişebildiğinden diğer beyaz küre 

göstergeleri ile birlikte değerlendirilmelidir. Örneğin santral kateterlerden alınan kandaki 

total beyaz küre sayısı, kapiller kandakine göre % 30-40 daha az bulunabilir. Ayrıca 

eritrositin çekirdekli öncülleri olan normoblastların kan sayım aletlerinde beyaz küre gibi 

algılanmasıyla hatalı sonuçlar verebilir. Bu nedenle yüksek değerler periferik yayma 

yapılarak sayımlar doğrulanmalıdır (1, 4).  

 

Tablo 5. Yenidoğanlarda nötrofil indeksleri için referans değerleri 
 
İndeks Doğumda  12. saat 24. saat 48. saat 72. saat ≥ 120 saat 
TNS/mm3 1800-5400 7800-

14400 
7200-12600 4200-9000 1800-7000 1800-5400

İNS/mm3 ≤1120 ≤1440 ≤1280 <800 <500 <500 
İ/T/mm3 <0.16 <0.16 <0.13 <0.13 <0.13 <0.12 
TNS: Total nötrofil sayısı, İNS: İmmatür nötrofil sayısı, İ/T: İNS/TNS 

Total nötrofil sayısı enfeksiyonu tahmin etmede yardımcı olarak kulanılmaktadır. 

Hayatın ilk saatlerinde solunum sıkıntısıyla birlikte görülen nötropeni erken başlanıçlı 

GBS sepsis ile güçlü bir şekilde ilişkilidir. Fakat birçok enfeksiyon dışı durum da hem 

nötropeni ve hem de nötrofili ile ilişkilidir. Maternal hipertansiyon, 6 saatten uzun süre 

intrapartum oksitosin verilmesi, mekonyum aspirasyon sendromu, periventriküler kanama, 

RDS ile komplike olmayan pnömotoraks, asfiktik doğum (5. dakikada Apgar skoru <6) ve 

uzamış ağlama (≥4 dk) total beyaz küre sayısını artıran klinik faktörlerindendir. 

Yenidoğanlarda nötrofil sayısına etkisi olmayan klinik faktörler ise ırk, cinsiyet, annede 

diyabet, doğum şekli, komplike olmayan RDS, komplike olmayan yenidoğanın geçici 
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taşipnesi, hiperbilirübinemi, fototerapi ve 3 dakikadan kısa ağlamadır. Diğer taraftan sepsis 

olarak değerlendirilen birçok yenidoğanının başlangıçtaki değerlendirmelerinde normal 

nötrofil sayısı bulunmaktadır. Bu nedenle mutlak nötrofil sayısı neonatal sepsisin tanısında 

ve dışlanmasında yararlı bulunmaz (1, 2).  

Total nötrofillerden parçalı nötrofillerin çıkarılarak elde edilen sayısı olarak 

tanımlanan total immatür nötrofil sayısı da sık olarak kullanılmaktadır. Bütün yenidoğanlar 

özellikle de prematüreler hayatın ilk birkaç gününde nispeten daha çok immatür nötrofil 

sayısına sahiptir. Sepsis olan yenidoğanlarda enfeksiyona olan cevapta kemik iliğinden 

salınan immatür hücreler normalin üst sınırının üstünde artabilir, ancak bu cevap 

uyumsuzdur ve bazen de gecikir, bu nedenle enfeksiyonun erken tanısında total immatür 

nötrofil sayısı duyarlı bir belirleyici değildir. Fakat enfekte olmayan bebeklerde total 

immatür nötrofil sayısının referans değerlerin üstünde yükselmesi alışılmış değildir, böyle 

bir durumda enfeksiyonu açıklayacak daha fazla değerlendirmeler yapılmalıdır (1). 

Sepsisin erken tanısında immatür nötrofillerin total nötrofillere olan oranı (İ/T) da 

kullanılmaktadır. Hayatın ilk 24 saatinde enfeksiyonu olmayan yenidoğanlarda İ/T’nin en 

üst oranı 0.16 iken 60. saatte 0.12’ye düşer. Otuzikinci gebelik haftası veya altındaki 

yenidoğanlarda normalin üst sınırı hafif daha yüksek ( 0.2)’tir. Genel olarak ise İ/T 

oranının <0.12 olması normal, 0.12-0.20 arasında olması kuşkulu sepsis ve ≥0.20 olması 

ise kuvvetle muhtemel sepsis olarak kabul edilmektedir. Enfeksiyonu olan yenidoğanların 

çoğunda enfeksiyon esnasında İ/T oranı yükseldiği için sepsis şüphesi olduğunda normal 

bulunan İ/T’nin tekrar çalışılması güven verici olabilir. Fakat oksitosin ile uzun süren 

doğum indüksiyonu, zor doğum ve uzamış ağlama gibi enfeksiyon dışında birçok durumda 

da İ/T’nin artışının birlikte olması bu testin yararlılığını sınırlandırır (1, 4, 37). İ/T oranı 

gibi hematolojik testler, periferik kan yaymasında immatür nötrofil biçimlerini 

tanımlayacak becerikli teknisyen ve metotlara ihtiyaç duydukları için de ideal bir belirteç 

değildirler.  

Nötrofil morfolojisi yenidoğanın ağır bakteriyel enfeksiyonlarında toksik 

granülasyon, Döhle cisimciği, vakuolizasyon gibi kalitatif dejeneratif değişiklikler 

gösterebilir (45). 

Trombosit sayısı: Trombosit sayısının düşmesi yenidoğan sepsisinde geç ortaya çıkan 

nonspesifik bir bulgudur. Trombositlerdeki bu düşüş ortalama bir hafta sürer. 

Trombositopeninin nedeni, bakteri ve bakteri ürünlerinin trombosit ve damar endotelini 

etkileyerek agregasyon ve adezyonu artırmasıdır. Ayrıca immün mekanizmalar yoluyla da 

trombosit yıkımının artması başka bir nedendir (6, 46). 
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Umbilikal kateterler, asfiksi, mekanik ventilasyon, mekonyum aspirasyonu, kan 

değişimi ve NEK gibi sepsise yol açabilen durumlarda kültürler negatif olsa bile tek başına 

trombositopeni görülebilir. Maternal trombositopeni ve hipertansiyonda da trombositopeni 

gelişebilir. Bu nedenlerden dolayı, trombosit sayımı yenidoğan sepsisi tanısında çok 

güvenilir değildir (8, 46). 

Eritrosit sedimentasyon hızı: Eritrosit sedimantasyon hızı daha çok akut faz 

reaktanlarındaki değişiklikleri yansıtmaktadır. Mikro-ESH bebeklerde kullanılmak üzere 

geliştirilmiştir. Mikro- ESH yenidoğan sepsisinde kullanılan ucuz ve kolay uygulanabilen 

bir yöntemdir. Yaşamın ilk 2 haftasında mikro-ESH’nin normalinin üst sınırı, gün olarak 

yaşa 3 eklenerek bulunur. Hayatın 2. haftasından sonra ise üst sınırı 10-20 mm/saat 

arasında değişir. Eritrosit sedimantasyon hızı anemi, hiperglobulinemi gibi enflamasyon ile 

ilgisi olmayan diğer faktörleri de etkileyebilir. Mikro-ESH değerleri hematokrit ile ters 

orantılıdır ancak doğum ağırlığı veya gebelik haftası ile çok az etkilenir. Klinik olarak, 

mikro-ESH düzeyleri yüzeysel enfeksiyonlar ve asfiksi, aspirasyon pnömonisi ve RDS gibi 

enfeksiyöz olmayan süreçler ile de hafif yükseklikler gösterebilir. Enfeksiyonun olmadığı 

Coombs pozitif hemolitik hastalıkta ve fizyolojik hiperbilirubinemide de alışılmadık 

belirgin yüksek değerleri gözlenmiştir. İnflamasyon dışı nedenlerden etkilendiği için sepsis 

tanısında ESH’nin kullanımı sınırlıdır. Ayrıca, iyileşen hastalarda bile uzun süre yüksek 

kalabilir ve bu nedenle tedavinin değerlendirilmesinde de kullanımı uygun değildir (1, 4). 

C-reaktif protein:  Adını Streptokokkus pnömonia C polisakkaridi ile karşılaştığında bir 

çökelti oluşturmasıyla almış olan bir globulindir. Görevi tam olarak belli değildir, ancak 

enflamasyona yanıt olarak karaciğerde sentezlenen, hasarlı dokulardan veya 

mikroorganizmalardan açığa çıkan potansiyel toksik maddeleri taşıyan protein olduğuna 

inanılmaktadır. C-reaktif protein üretimi için en önemli uyaran interlökin-6 (IL-6)’dır (1, 

42). 

Anneden CRP’nin transplasental geçişi minimal olsa da vardır, ancak 

konsantrasyonları gebelik yaşından etkilenmez. Yenidoğanlarda normal konsantrasyonu 1 

mg/dL veya daha düşüktür.  CRP değerlerindeki artış genellikle 6 ila 18 saat içinde tespit 

edilir, enflamatuar sürecin başlamasından 8-60 saat sonra ise tepe CRP değerleri görülür. 

Serum yarılanma ömrü 5 ile 7 saattir. C-reaktif protein uygun tedaviyle azalır. CRP önemli 

sistemik bakteriyel enfeksiyonu olan bebeklerin % 50 ile % 90’ında ilk değerlendirme 

sırasında yükselir. Sepsis belirtilerinin başladıktan sonraki süreçte, 12 saatlik aralıklarla 

CRP seri tayini CRP'nin duyarlılığını arttırır. Ancak, ilk 12 saat içinde ortaya çıkan erken 

sepsis ve bazı GBS enfeksiyonları olan yenidoğanlarda CRP’nin yükselmediği 
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gözlenmiştir. Serum CRP konsantrasyonlarındaki önemli artışların sistemik sepsis veya 

NEK’e sekonder bağırsak enflamasyonu / nekrozuyla ilişkili olma olasılığı daha yüksektir. 

Bakteriyel olmayan enfeksiyonlarda küçük artış, viral enfeksiyonlarda önemli artış veya 

kültür-pozitif viral menenjitlerde normal olan değişken CRP yanıtları görülebilir. 

Mekonyum aspirasyon pnömonisi gibi enfeksiyöz olmayan süreçlerde de normal 

konsantrasyondan 10 kez yüksek CRP düzeyleri görülebilir. C-reaktif protein düşük bir 

pozitif tahmin değerine sahiptir ve sepsis tanısı için tek başına kullanılmamalıdır. 

Yenidoğan enfeksiyonlarında spesifik fakat geç bir belirteç olarak ele alınmalıdır. C-reaktif 

protein düzeylerinin seri ölçümleri sepsisin dışlanmasında yararlıdır. Kuşkulu sepsis 

tanısında, 48 saat boyunca sürekli olarak normal seviyelerde kalması antibiyotik 

tedavisinin kesilmesine karar vermede yardımcı olabilir. Hem yanlış pozitif ve hem de 

yanlış negatif sonuçlar bildirildiği için CRP düzeylerinin ölçülmesinde sınırlamalar da 

vardır. Daha da önemlisi, CRP testi lokalize enfeksiyonlar, pnömoni, idrar yolu 

enfeksiyonu ve izole düşük dereceli merkezi sinir sistemi mantar enfeksiyonun tanısında 

duyarlı değildir. Aynı zamanda, cerrahi ya da aşılama sonrasında dolaşımdaki düzeylerinde 

önemli ölçüde artışlar olma eğilimindedir. Bu nedenle, bu olaylardan sonra kullanımı 

yararlı değildir (1, 3, 8, 45). 

Prokalsitonin: Prokalsitonin (PCT) moleküler ağırlığı yaklaşık 13 kilodalton olan, 116 

aminoasid içeren polipeptid yapısında bir hormondur. Bu hormon, tiroid bezinde üretilen 

ve 32 aminoasid içeren kalsitoninin prekürsörüdür. Enfeksiyon sırasında salgılanan 

prokalsitoninin kaynağı tam olarak bilinmemekle birlikte karaciğer, akciğer ve 

barsaklardaki nöroendokrin hücrelerden salgılanabileceği düşünülmektedir. Endotoksin 

kana karıştıktan sonra PCT düzeyi 3-4 saat sonra ölçülebilecek düzeye yükselir, 6-8 saat 

içinde hızla artarak 12 saatte en yüksek düzeye erişir ve 12 saat süreyle de yaklaşık aynı 

düzeyde kalır. Sonraki iki gün içerisinde ise normal düzeyine iner (33). Yarı ömrü yaklaşık 

olarak 20-24 saat arasında değişmektedir, serumdan kaybolma yolu ise tam olarak 

bilinmemektedir. Prokalsitoninin muhtemelen diğer plazma proteinleri gibi proteoliz 

sonucu parçalandığı düşünülmektedir. Prokalsitoninin biyolojik görevinin ne olduğu kesin 

olarak bilinmemektedir. Enflamatuar yanıt sırasında ortaya çıkışı enflamasyonda bir 

görevinin olabileceğini düşündürmektedir. Bakteri endotoksinin PCT’nin üretimini 

sağlayan en güçlü uyaran olduğu kabul edilir. Ayrıca tümör nekrozis faktör- alfa (TNF-

alfa), IL-6 ve IL-2’nin de PCT yapımını uyardığı düşünülmektedir. Sıcak çarpması, akut 

yanıklar, yenidoğan dönemi ve ağır travma sonrasında, bakteriyel endotoksin olmaksızın 



 

25 
 

PCT’nin yükselmesi bunu desteklemektedir. Viral hastalıklar, otoimmün hastalıklar, 

onkolojik hastalıklar, lokal ve sınırlı enfeksiyonlar ise PCT artışına neden olmazlar. Bu 

nedenle, PCT en çok bakteriyel hastalıklar ile bakteriyel olmayan hastalıkları ayırmak için 

kullanılmaktadır. Ayrıca ciddi sistemik enfeksiyona neden olan sepsis, bakteriyemi, 

menenjit ve mantar enfeksiyonlarında da serum PCT düzeyi yüksek bulunmuştur. 

Yenidoğan bebekte hayatın ilk iki günü PCT düzeyi fizyolojik olarak yüksek saptanır, 

üçüncü günden sonra ise yetişkin düzeyi olan 0.5 ng/ml düzeyinin altına iner. Bu yüzden 

referans aralıkları ilk 2 gün değişiklik gösterir (4, 27, 42, 45, 47, 48).  

Yaşamın ilk 48 saatinde PCT düzeylerinde, gastrointestinal bakteriyel 

kolonizasyona ve barsak duvarından endotoksinlerin translokasyonuna sekonder fizyolojik 

artışlar olur. Ancak, bakteriyel enfeksiyon sırasındaki serum PCT konsantrasyonunda 

önemli artışlar, doğumdan hemen sonraki dönemdeki küçük fizyolojik artışlardan kolayca 

ayırt edilebilir. Bazı çalışmalarda PCT’in daha iyi duyarlılık ve özgüllük oranları ile daha 

üstün olabileceği gösterilse de, genel olarak sepsis tanısında yararlılık derecesinin diğer 

akut faz reaktanlarına benzediği bildirilmiştir (3). 

Fibrinojen: Plazma fibrinojen konsantrasyonlarının enfeksiyonda artığı bilinmektedir. 

Ancak ağır enfeksiyonlara rağmen RDS, kan değişimi ve DİK gibi durumlarda düşük 

fibrinojen seviyeleri görülebilir. Enfekte ve sağlıklı bebekler arasındaki değerler genellikle 

birbirine yakın olduğu için fibrinojen ölçümü enfeksiyonun erken tanısında yararlı değildir 

(1). 

Fibronektin:  Fibronektin (Fn) hücre yüzeylerinde ve ekstrasellüler matrikste, plazma ve 

vücut sıvılarında yaygın olarak bulunan öncelikle karaciğer ve endotel hücreleri tarafından 

üretilen multifonksiyonel, yüksek molekül ağırlıklı bir glikoproteindir. Fibronektin 

makrofaj ve nötrofil fagositoz gücünü artırarak ve retiküloendotelyal sistemde spesifik 

olmayan opsonin gibi davranarak immün cevaba yardımcı olur. Plazma Fn konsantrasyonu 

yaşa göre değişir. Düzeyi sağlıklı term yenidoğanlarda yetişkinlerde bulunanın yaklaşık 

yarısı iken sağlıklı prematüre bebeklerde normal yetişkinlerdekinin yaklaşık üçte biri 

kadardır. Doğumdan sonra plazma konsantrasyonu yavaş yavaş artarak ikinci ayda yetişkin 

değerlerine ulaşır. Enfeksiyon sırasında yenidoğanlarda inflamatuar ürünlerin 

retiküloendotelyal sistem tarafından temizlenmesine bağlı olarak Fn düzeyleri düşer. Bu 

nedenle yenidoğan sepsisinde duyarlı bulunmaktadır.  Enfeksiyonu olan yenidoğanların 

yanı sıra, asfiksi, RDS ve bronkopulmoner displazisi olan yenidoğanlarda da azalma 
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olduğu tespit edilmiştir. Enfeksiyon düzeldikçe fibronektin hızlı bir şekilde artar ve 2-5 

günde normal değere döner (1, 49). 

Serum Amiloid A: Bir akut faz reaktanı olan serum amiloid A (SAA)’nın kaynağı 

hepatosit, düz kas hücreleri, endotel hücreleri ve monositlerdir. Yaralanma ve enfeksiyona 

tepki olarak salınır. İnterlökin-1, IL-6 ve TNF-alfa yapımını uyarır. Enflamatuar süreç 

içinde pek çok rolü olup, nötrofillerden IL-8 salgılanmasını artırır. Sepsisin başlangıcından 

sonraki 8-24 saat içinde salınımı artar. Bu nedenle, enfeksiyonun başlangıcındaki ilk 24 

saatte güvenilir bir belirteçtir (50, 51). 

Yapılan bir çalışmada, geç neonatal sepsisin tanısında CRP ve IL-6 ile SAA 

karşılaştırıldığında ilk 24 saat içinde SAA’nın diğer 2 biyobelirteçten daha yüksek 

hassasiyetinin olduğu gösterilmiştir. Özellikle, enfeksiyonun erken döneminde CRP’nin 

duyarlılığı çok kötü iken IL-6’nın duyarlılığının başlangıçtan sonraki 24 saatte yetersiz 

kaldığı görülmüştür. Ayrıca, aynı araştırmacılar tarafından yapılan bir başka çalışmada 

enfekte prematüre bebeklerde 8. ve 24. saatteki dolaşımdaki SAA düzeylerinin mortalite 

ile ters ilişkili olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmalarla, SAA’nın CRP’den daha iyi bir 

biyobelirteç olduğu ve enfeksiyonun seyrinde erken prognoz üzerine önemli bilgiler 

verebileceği bildirilmiştir (3). 

Orosomukoid: Alfa-1 asit glikoprotein olarak da bilinen orosomukoid, lenfosit, monosit, 

nötrofiller ve hepatositler tarafından sentezlenir ve beyaz kürelerin membran proteinlerinin 

büyük kısmını oluşturur. Fonksiyonu tam olarak bilinmemektedir. Yanlış pozitif ve negatif 

sonuçların fazla olmasından dolayı sepsis tanısındaki değeri sınırlıdır. Ancak tedavinin 

etkinliğinin izlenmesinde faydalı olabilir. Fakat yarı ömrünün uzun olması nedeniyle 

tedavi izlemindeki yeri de tartışmalıdır ve bu yüzden klinik kullanıma uygun değildir (8). 

Lipopolisakkarit bağlayıcı protein: Lipopolisakkarit bağlayıcı protein (LBP), CRP ve 

SAA gibi akut faz reaktanı olup, esas olarak karaciğerde üretilir. Makrofaj reseptörü ile 

etkileşime girer ve pro-inflamatuar konak yanıtı başlatan bir kompleks oluşturacak şekilde 

bakteri lipopolisakkaridini bağlar. Araştırmacılar, LBP’nin eylem zamanlamasını, IL-6’nın 

yararlı olduğu enfeksiyonun erken fazı ile CRP’nin arttığı geç faz arasındaki 'tanısal 

boşluğu' doldurmasının mümkün olabileceğini savunmaktadırlar. Ayrıca, erken başlangıçlı 

neonatal enfeksiyonda LBP’in muhtemelen IL-6 ve PCT’den tanısal açıdan daha yararlı 

olduğu düşünülmektedir (51).  

Inter-α-inhibitör proteinleri: İnsan plazmasında serin proteazları inhibe eden ve anti-

enflamatuar özellik gösteren polipeptid yapıda olan Inter-α-inhibitör proteinleri (IαIp) 
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bulunur. Bu proteinlerin enflamasyona konak yanıtının düzenlenmesi, tümör invazyonu ve 

metastazı, yara iyileşmesi ve ovulasyon da dahil olmak üzere çeşitli patofizyolojik 

süreçleri etkilediği düşünülmektedir(51).  

Inter-α-inhibitör proteinlerin sepsisli bebeklerde enfeksiyonu olmayan bebeklere 

göre anlamlı düzeyde daha düşük düzeylerde olduğu gösterilmiştir (24, 25). Düzeyleri 

gebelik yaşı ile etkilenmemektedir. Araştırmacılar, anne ve yenidoğanın IαIp düzeyleri 

arasında korelasyon olmadığını göstermişlerdir. Bunun sonucunda da anne ve bebek için 

üretim mekanizmasının birbirinden bağımsız olma olasılığını öne sürmüşlerdir. Inter-α-

inhibitör proteinleri neonatal enfeksiyonun tanısal bir belirteçi olarak faydalı olabileceğini 

düşündürmekle birlikte daha fazla çalışma ile desteklenmesi gerekmektedir (51).  

Sitokinler ve Kemokinler: Enflamatuar cevabı düzenleyen protein, glikoprotein ve lipid 

yapısındaki maddelerdir.  Sepsisli bebeklerin kanında IL-1, IL-6, IL-8, TNF-alfa, solubl 

IL-2 reseptör, solubl intersellüler adezyon molekülü 1, solubl TNF-alfa reseptörü, E-

selektin, IL-1 reseptör antagonisti (IL-1ra), granülosit-makrofaj koloni stimüle edici faktör 

(GM-CSF) ve granülosit koloni stimüle edici faktörün (G-CSF) de aralarında bulunduğu 

çok sayıdaki sitokinin artmış olduğu gösterilmiştir (27). 

İnterlökin-6, inflamatuar uyarıya yanıt olarak monositler, makrofaj hücreleri, 

endotel hücreleri ve fibroblastlardan salınır. T lenfositleri aktive eder, B lenfositlerden 

antikor salınmasını uyarır ve sitotoksik T lenfositlerin farklılaşmasını artırır. Bakteriyel 

ürünlerle karşılaştığında hızlı bir şekilde artar. Hem intrauterin hem de postnatal sepsiste 

artar. Amnion sıvısında IL-6 artışı koriyoamnionit lehine kabul edilir. Kordon kanındaki 

artışı ise intrauterin enfeksiyonu gösterir. Doğumdan sonra konjenital pnömoni, NEK, 

intrakranial kanama ve sepsis gelişen yenidoğanların kordon kanında IL-6 düzeyleri 

yüksek bulunmuştur. İnterlökin-6, karaciğerde CRP, fibrinojen ve SAA proteini gibi akut 

faz reaktanlarının yapımını uyarır. Bu nedenle de özellikle bakteriyel enfeksiyonlarda 

CRP’den önce yükselebileceği ve daha erken tanı imkanı sağlayabileceği ileri sürülmuştür. 

Yarılanma ömrü çok kısadır, sepsis düşünülen hastaya uygun tedaviye başlanırsa 24 saat 

içinde enfeksiyon öncesi düzeye düşer (3, 4, 51, 52).  

İnterlökin-8, küçük molekül ağırlıklı sitokin olup, en önemli fonksiyonu nötrofil 

aktivasyonu ve kemotaksisidir. Sentezi IL-1, TNF, lipopolisakkaritler ve virüsler 

tarafından indüklenir. Enflamasyonda 3. saatte pik yapar ve 24 saat devam eder. Sepsis 

dışında pek çok enflamatuar hastalıkta da artmaktadır. Gebelik haftası veya postnatal 

yaştan bağımsızdır. Erken ve geç sepsiste yüksek bulunur (8, 51). 
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TNF-alfa, aktive makrofajlardan, T-lenfosit ve natürel killer hücrelerinden 

lipoposakkarit uyarısı ile salgılanan enflamatuar bir sitokindir. Pirojenik özelliği vardır. 

Tümör Nekrozis Faktör-alfa’nın özellikle son yıllarda sepsiste arttığı bildirilmiştir. Ancak 

yenidoğan sepsisinde tanısal değeri, IL-6 veya IL-8 kadar yüksek bulunamamıştır (8) 

İnterlökin-1 reseptör antagonisti de bakteriyemiden 2-4 saat sonra serumda artar ve 

24 saat yüksek kalır. Sepsis tanısındaki sensitivitesi % 93 bulunmuştur (4). İnterlökin-6 ile 

birlikte IL-1ra ölçümü, klinik belirtiler belirgin hale gelmeden 2 gün önce yenidoğanın geç 

sepsisinin tanısını tahminde yardımcı olabilir. Diğer sitokinlerle karşılaştırıldığında IL-1ra, 

sepsiste biyobelirteç olarak daha uzun yarılanma ömrü olması nedeniyle potansiyel açıdan 

daha yararlıdır (32). 

Çözünür IL-2 reseptörleri de sepsis tanısı için kullanılabilir, ancak tanı için 

duyarlılığı yüksek değildir. Buna karşılık özgüllüğünün yüksek oluşu tedaviyi sonlandırma 

kararını vermede faydalı olabilir. 

Son yıllarda yapılan bir çalışmada da sepsis tanısı ve izleminde sitokinler dışında, 

adezyon moleküllerinin (E-selektin) ve promelatoninin de yararlı rolü olduğu 

gösterilmiştir. 

Hücre yüzey antijenleri: Akım sitometrik analiz ile hücre yüzey antijenleri 

belirlenebilmektedir. Bakteriyel enfeksiyonlar sırasında aktive beyaz kürelerde CD11b, 

CD64 ve CD69 gibi yüzey antijenlerinin ekspresyonu artar. Nötrofillerin mikrobiyal 

ürünler ile temasını izleyen birkaç dakika içerisinde ekspresyonu belirgin olarak 

artabildiğinden CD11b’nin “erken’’ uyarı belirteci olarak kullanılabileceği 

düşünülmektedir. Nötrofil veya monosit CD11b / CD18’inin günlük ölçümünün sepsis için 

klinik şüphe uyanmadan önce vakaları tanımlayabileceği bildirilmiştir. Prematüre ve matür 

bebeklerde bakteriyel enfeksiyona cevap olarak ekspresyonunda belirgin artışı olan 

CD64’ün erken ve geç yenidoğan sepsisi tanısı için duyarlılığının yüksek olduğu rapor 

edilmiştir (3, 27).  

Koloni stimülan faktörlerin düzeyi gebelik haftası, doğum şekli, beslenme durumu, 

maternal hipertansiyon, annenin steroit tedavisi ve enfeksiyon gibi çok değişik faktörlerden 

etkilenir. Doğumdan sonraki 7.-12. saatlerde G-CSF düzeyi en üst seviyeye ulaşır ve 

birlikte nötrofiller de zirve noktasına ulaşır. Sepsisli bebeklerde bu maksimal düzey çok 

daha yüksek ve erken bulunur. Bu bakımdan G-CSF’nin serum konsantrasyonu yenidoğan 

enfeksiyonu açısından duyarlı bir erken dönem belirtecidir (8). 

Geç neonatal sepsisin tanısında kullanılan tanısal test ve biyobelirteçlerin avantaj ve 

dezavantajları tablo 6’da gösterilmiştir (3).  
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Tablo 6. Geç neonatal sepsisin tanısında kullanılan tanısal test ve biyobelirteçlerin avantaj ve dezavantajları (devamı bir sonraki sayfada) 
 
Tanısal testler Tanısal yararı Spesifik 

patojenin veya 
durumun tespiti 

Hastalığın şiddeti 
ve / veya 
prognozunun 
tahmini 

Takipte 
kullanımı 

Sepsisin tanısı 
veya 
dışlanması 

Örneğin 
toplanma 
zamanı 

Geri dönüş 
süresi 
 (saat)b 

Hematolojik testler        
Basit (ör, beyaz küre 
sayısı, İ/T oranı, 
trombositler) 

Çok kötü Nonspesifik Güzel (ağır 
sepsiste nötropeni 
ve DİK) 

Zayıf Hiçbirisi Herhangi 
bir zamanda

4-6 

Kompleks (ör, 
hematolojik skorlar) 

Kötü Nonspesifik ?a Zayıf Hiçbirisi Herhangi 
bir zamanda

8-17 

Akut faz proteinleri 
(ör, CRP, SAA) 

İyi Nonspesifik İyi (ağır sepsiste 
yüksek düzeyler) 

İyi Tanıyı 
dışlamada 

Geç 
 

4-6 

Kemokinler / 
sitokinler (ör, İL-6, 
İL-8, İL-10) 

Çok iyi Nonspesifik İyi (ağır sepsiste 
yüksek düzeyler) 

??a Tanıyı 
dışlamada 

Erken 
 

4-6c 

Beyaz küre yüzey 
antijenleri (ör, CD64, 
CD11b) 

Çok iyi Nonspesifik İyi (ağır sepsiste 
yüksek düzeyler) 

Çok iyi Tanıyı 
dışlamada 

Erken ve 
geç 

4c 

Kantitatif polimeraz 
zincir reaksiyonu (ör, 
gram spesifik gen 
probu) 

Çok iyi (Gram 
negatif 
organizmalar), 
kötü (Gram 
pozitif 
organizmalar) 

Spesifik 
(özellikle gram 
negatif 
organizmalar) 

?a (dolaşımdaki 
gen kopyası ilişkisi 
belirsiz) 

Zayıf Tanıyı koymada Erken 
 

8-17c 

a: ilişkisi belirsiz, b: toplanan örnek sonuçlarının verilme zamanı, c: çoğu klinik laboratuarda olmayan testler 
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Tablo 6. Geç neonatal sepsisin tanısında kullanılan tanısal test ve biyobelirteçlerin avantaj ve dezavantajları (önceki sayfanın devamı) 
 
 
 
Kan hacmi 
(ml) 

Ölçümler  
 
Yorumlar 

 
 
Rutin /  
Deneysel 

Testin 
durumu 

Kantitatif (Q) / 
Semikantitatif  
(S-Q) 

Otomatik 
ölçüm 

Düşük 
maliyet 

0.5-1.0 Talep üzerine Q Var Var DİK Rutin 
0.5-1.0 Talep üzerine S-Q Yok ?a - Hematolojik skorlama 

nadiren yapılır 
0.5-1.0 Talep üzerine Q Var Var Geç biyobelirteç, 

Sepsisi dışlama ve erken 
antibiyotik kesilmesi için CRP’nin 
seri ölçümü, 
hastalığın gidişini izleme 

Birçok YYBÜ’de rutin 

Her mediatör 
için 
0.1-0.2  
 

Toplu olarak Q Yok Yok Erken biyobelirteç, 
Başlangıcında DİK’i tahmin etme, 
Multipleks teknolojisi ile az kan 
hacmi ile birçok analiz 

Deneysel 

0.05 Talep üzerine Q veya S-Q Yok Yok Erken biyobelirteç Seçilmiş vakalarda / 
Deneysel 

1.0 Talep üzerine Q veya S-Qd Yok Yok Erken tanı, 
Özellikle kültür-negatif vakalarda 
kullanılır 

Seçilmiş vakalarda 
(özellikle kültür-negatif 
vakalarda) / Deneysel 

a: ilişkisi belirsiz, d: gen kopyaları ölçülebilir 
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Birleşik Testler: Kültür dışında hiçbir test tek başına kullanıldığında yenidoğan sepsisi 

tanısında ya da bu tanının dışlanmasında, yeterince duyarlılığı ve özgüllüğü olmadığı için 

bu testlerin kombine şekilde kullanıldığı yöntemler gündeme gelmiştir. Tablo 7’de 

yenidoğan sepsisinin erken tanısında bazı testlerin ve bunların kombine kullanımı sonucu 

elde edilen duyarlılık ve özgüllük sonuçları verilmiştir (37). Bu amaçla, bu testleri 

kullanarak değişik skorlama sistemleri geliştirilmiştir. Rodwell skorlama sisteminde her bir 

parametre için 1 puan verilir. Puanı 3 veya daha yüksek olduğunda sepsis tanısı için 

sensitivitesi % 96 olarak bulunmuştur (Tablo 8). Bir başka skorlama da Pennsylvania 

skorlama sistemidir. Burada 2 veya daha fazla puan, taramanın pozitif olduğunu 

göstermektedir (Tablo 9) (8). 

Radyolojik incelemeler: Sepsis şüphesi taşıyan her bebeğe akciğer grafisi çekilmelidir. 

Abdominal bulguların varlığında veya üriner enfeksiyon şüphesinde karın grafisi ve 

abdominal ultrasonografi düşünülmelidir. Kemik grafileri erken fazdaki kemik ve eklem 

enfeksiyonları için faydalı değildir. Teleradyografi, özellikle GBS ve Listerya pnömonisi 

sepsisle beraberken bunu RDS’den ayırt etmekte faydalıdır. 

 

Tablo 7: Yenidoğan sepsisinin erken tanısında bazı testlerin ve bunların kombine 
kullanımı sonucu elde edilen duyarlılık ve özgüllük sonuçları 

 
Test Duyarlılık % Özgüllük % PTD % NTD % 

Tek başına kullanıldığında:     
Kan Kültürü 11 - 38 68 - 100 90 - 100 72 - 100 

Beyaz küre < 4000 veya  

> 30000 mm3 

17 - 90 31 - 100 50 - 86 60 - 89 

İmmatür/ total nötrofil oranı > 0.2 78 45 23 92 
CRP > 2 mg/dl (Erken sepsis) 88 90 99 96 
CRP > 2 mg/dl (Geç sepsis) 37 86 67 84 

Prokalsitonin > 2 ng/ml 92 97 45 50 
İnterlökin-8 > 70 pg/ml 91 74 42 94 

CD 64 79 71 80 89 
Kombinasyon Testleri: 

İmmatür/ total nötrofil oranı + CRP 89 41 76 94 
Prokalsitonin +CRP 93 68 84 80 
İnterlökin-8 + CRP 91 90 89 96 

PTD: Pozitif tahmin değer, NTD: Negatif tahmin değer  
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Tablo 8. Rodwell sepsis skorlama sistemi  
 
İnceleme Anormal değer Skor 

İmmatür/ total nötrofil oranı > 0.2 1 

Total nötrofil sayısı Düşük veya yüksek 1 

İmmatür/matür nötrofil oranı >0.3 1 

İmmatür nötrofil sayısı Yüksek 1 

Beyaz küre sayısı < 5.000 /mm3 veya 
Doğumda > 25.000 /mm3 veya 
12-24 saatte > 30.000 /mm3 veya 
2. günden sonra > 21.000 /mm3 

<5.000 veya  >25.000 1 

Nötrofillerde değişiklikler Vakuolizasyon, toksik granülasyon ve 
Döhle cisimcikleri 

1 

Trombosit sayısı < 150.000/mm3 1 

 

Tablo 9. Pennsylvania Sepsis Skorlaması  
 

Test Puan 

Total nötrofil sayısı <1750 mm3 1 
 
Total beyaz küre sayısı <7500/ mm3 veya  >40000/ mm3 1 

İmmatür/ total nötrofil oranı ≥0.20 1 

İmmatür/ total nötrofil oranı ≥0.40 2 
 

CRP>1 mg/dL 1 

CRP>5 mg/dL 2 
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2.2. NEUTROPHIL GELATINASE-ASSOCIATED LIPOCALIN VE İDRAR 

NEUTROPHIL GELATINASE-ASSOCIATED LIPOCALIN  

Son yıllarda yapılan deneysel hayvan çalışmalarında, iskemik hasarın erken 

dönemlerinde böbreklerde oluşan bir protein olan NGAL tespit edilmiştir. Bu çalışmalarla, 

NGAL’ın gelişmekte olan böbrekteki öncü hücrelerinin epitelyal ve tübül hücrelerine 

dönüşümü esnasında kritik bir rol oynadığı görülmüştür. Epitelyal organlarda iskemi 

perfüzyon ve sepsis gibi nedenlerle oluşan hasarda, serumda bu protein konsantrasyonu 

dramatik bir şekilde artmaktadır (53). İnsanlarda yapılan çalışmalarda kardiyopulmoner 

by-pass, böbrek transplantasyonu, kontrast madde uygulanması sonrası erken dönemde 

gelişen böbrek hasarında, hemolitik sendrom, lupus nefriti ve kronik böbrek yetmezliğinde 

özellikle böbreğin akut hasarından sonra kan ve idrarda görüldüğü bildirilmiştir (54). 

Bunun sonucunda, NGAL’ın böbrek yetmezliğinin erken tanısında duyarlı bir belirleyici 

olduğu gösterilmiştir. Daha sonraki çalışmalarda NGAL’ın enfeksiyon, enflamasyon ve 

neoplastik durumlarda da arttığı görülmüştür. Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin 

bakteriler için önemli bir ihtiyaç olan demir ile yarışarak önemli bir bakteriyostatik etki 

göstermektedir. Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin eksikliği oluşturulan fare 

çalışmalarında, bakteriyel enfeksiyonlara ve özellikle de gram negatif bakterilere 

hassasiyetin artmış olduğu görülmüş ve sonrasında bu denekler kaybedilmiştir (55, 56). 

Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin 25 kDa ağırlığında lipokalin ailesinden 

bir proteindir. Nötrofillerin yanı sıra karaciğer, dalak, akciğer, gastrointestinal sistem ve 

böbrekte çok düşük miktarlarda yapılmaktadır. Bu proteinin yapımı iskemi-reperfüzyon 

hasarı, sitokinlerin oluşumu ve sepsis gibi özellikle hücre hasarı ile ilişkili sinyallerin epitel 

hücrelerine ulaşması ile dramatik bir şekilde artmaktadır. Bu durumlarda idrar ve kanda 

düzeyi artar (57). Dolaşımdaki NGAL normal böbrekte glomerülden filtre edilir, ancak 

proksimal tübülde megalin ile yakalanır, bu nedenle farelerde gösterildiği gibi sadece 

küçük miktarlarda idrarla atılır (% 0.1-0.2) (55, 57).  

Serum NGAL’ın başlıca kaynağı nötrofil, karaciğer ve dalak iken, uNGAL’ının 

kaynağı ise böbrek tübülleridir. Yani renal havuzu temsil eden uNGAL, filtre edilen 

NGAL değil, renal tübülde oluşturulan NGAL’ı içermektedir (55). Fare deneylerinde hem 

postiskemik ve hem de postseptik böbrekte, henle kulpunun kalın kısmında NGAL 

derivelerinin yapılıp ve daha sonra da NGAL’ın idrar örneklerinde belirgin bir şekilde 

arttığı gösterilmiştir (58) Akut böbrek hasarının çocuk ve erişkin populasyonunda, 

uNGAL’ın erken bir belirleyici olduğu bildirilmiştir (53). 
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İdrar NGAL’ın kaynağını araştırmak amacıyla yapılan bir çalışmada; normal fare 

peritonuna işaretli NGAL verilmiş, sonrasında tümü glomerülerden filtre olmuş ve daha 

sonra proksimal tübül seviyesinde tümü emilmiş ve idrarda işaretli NGAL tespit 

edilememiştir. Aksine streptozotosin ile nefropati oluşturulan fareye enjekte edildikten 

sonra ise idrarda büyük miktarlarda eksojen NGAL bulunmuştur. Aynı çalışmada mekanik 

olarak renal obstruksiyon oluşturulan hayvan modellerinde de distal nefronda uNGAL bir 

hayli yüksek oranda oluşmuş ve obstruktif pelvisteki idrarda toplanmıştır. Bu bulgular iki 

ayrı hücre havuzunda NGAL’ın bulunduğunu, böbrek hasarı durumlarında uNGAL’ın her 

iki kaynaktan da oluşabildiğini göstermiştir (53).  

Erişkin ve çocuk populasyonunda uNGAL’ın akut böbrek hasarının (ABH) erken 

bir belirleyicisi olduğu anlaşılmıştır. Kreatinin yükselmesi beklenen, ABH olan hastalarda 

2-48 saat içinde uNGAL düzeylerinde belirgin bir şekilde artma olmaktadır. Akut böbrek 

hasarından sonra gelişen ciddi renal hasar kronik böbrek yetmezliği ile sonuçlanabilir. 

Kronik böbrek yetmezliği bulunan 96 erişkin hastada, uNGAL renal bozulma ve son 

dönem böbrek yetmezliği gelişiminde erken bir belirleyici olduğu gösterilmiştir. Ayrıca 

multi-travmalı hastalarda, akut böbrek hasarının geliştiği 1. günde uNGAL’ın erken ve 

güvenli bir belirleyici olduğu bildirilmiştir (53, 54). Çalışmalarda akut böbrek 

yetmezliklerinde kontrol grubuna göre uNGAL 10-100 kat oranında arttığı görülmüştür. 

Akut böbrek yetmezliklerinde, kreatinindeki artış 1-3 gün sonra olmaya başlarken 

uNGAL’deki artış 2 saat sonra olmaya başlamaktadır (66-68). Böbrek hasarında plazma 

uNGAL’ının 150 ng/dL’den fazla arttığı, duyarlılığının %96 ve özgüllüğünün ise %51 

olduğu bildirilmiştir (59). 

Kardiak anomalili kardiyak by-pass (KBP) geçiren hastalarda, uNGAL ABH’nin 

gelişiminin tespiti için bir biyobelirteç olarak çalışılmıştır. Aslında KBP’nin sonucu olarak 

ABH gelişme potansiyeli olan bu hastaların çoğunda normal bazal renal fonksiyonlar 

bulunmaktadır. Bir erken belirleyici olarak uNGAL ‘ın yararı KBP geçiren 196 hastanın 

bulunduğu bir pediatrik populasyonda prospektif olarak çalışılmıştır. Cerrahi sonrası bazal 

serum kreatininde % 50 artışı olarak tanımlanan ABH’nin gelişip gelişmediğine göre iki 

grup belirlenmiştir. Kardiyak by-pass öncesi uNGAL ölçümleri iki grup arasında benzer 

olmasına rağmen, sonrasında ABH gelişen hastalarda 2 ile 48 saate sonra uNGAL 

düzeyinin bazal değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı yükseklik bulunmuştur. Serum 

kreatinin yükselişinden birkaç saat önce uNGAL’ın yükseldiği görülmüştür. Bu sonuç 

uNGAL’ın ABH için değerli erken bir belirleyici olduğunu göstermiştir. Üstelik KBP’den 
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sonra gelişen ABH’de, 2. saatteki uNGAL düzeyleri hastanede kalış süresi ve mortaliteyi 

belirleyen ABH’nin süresiyle de orantılı olduğu da görülmüştür (53, 54). 

Lavery ve arkadaşlarının (55) 1500 gram altındaki prematürelerde yaptığı 

çalışmada, doğumdan sonra uNGAL’ın tespit edilebildiğini göstermiştir. Doğum ağırlığı 

düşük olanlarda uNGAL’ın daha yüksek olduğu gösterilmiştir. Ancak bu çalışmalar 

hastalarda uNGAL düzeyini etkileyecek olan RDS, PDA, indometazin kullanımı ve sepsis 

gibi faktörler dışlanmaksızın yapılmıştı. Huynh ve arkadaşlarının (54) yaptığı 1500 gramın 

altında ve 26-33 hafta arasında 145 bebeği kapsayan çalışmada, uNGAL’ın referans 

değerlerinin çocuk ve erişkinlerde elde edilen değerler ile aynı olduğunu bildirmiştir. 

Ayrıca cinsiyet açısından uNGAL düzeyleri arasında anlamlı fark bulunamamıştı. 

Parravicini ve arkadaşlarının (58) 1500 gram altında 53 yenidoğanda yaptığı çalışmada 

uNGAL değerleri 10 ile 75 ng/mL arasında; median değeri 10 ng/mL bulunmuştu. 

Postnatal yaş ve gebelik haftası uNGAL arasında bir ilişki olmadığı gösterilmişti. Başka 

bir çalışmada da renal yetmezliği bulunmayan bebeklerde uNGAL düzeyi ile gebelik 

haftası ve postnatal yaş arasında ilişki bulunamamıştır (54). Klinik çalışmalarda, çocuk ve 

erişkinlerde bakteriyel enfeksiyon durumunda serum NGAL düzeyi belirgin şekilde 

artmaktadır. Parravicini ve arkadaşlarının (57) yapmış oldukları çalışmada kültür pozitif 

sepsiste uNGAL düzeyinin 30 kat arttığı gösterilmiştir. Cinsiyet, gebelik haftası ve 

postnatal yaş açısından anlamlı fark bulunmamıştır. Böylece kritik hastalarda belirgin bir 

şekilde yükselmiş uNGAL düzeyinin, böbrek fonksiyonları normal olan hastalarda, sepsis 

gibi böbrek dışı ölümcül durumların tespitinde bir rolü olabileceği bildirilmiştir. Bu 

çalışmalarda da uNGAL’ın diğer biyobelirteçlerin aksine yenidoğan sepsisinde kan örneği 

alınmaksızın, noninvaziv ve steril olmayan şartlarda küçük miktarlarda idrar toplanması ile 

çalışılabilecek ideal bir biyobelirteç olabileceği belirtilmiştir. 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

Çalışma Şubat – Mayıs 2011 tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi Meram Tıp 

Fakültesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesine geç sepsis ön tanısı ile yatırılan, 7-28 günlük 

prematüre hastalar üzerinde yapıldı. Sepsis tanısı alan 24 prematüre bebek ve kontrol 

grubu olarak da 20 prematüre bebek çalışmaya dahil edildi. Hasta ailelerinden 

bilgilendirilmiş onam formu alındı. Çalışma Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi 

Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan onayı alınarak yapıldı (27 Ocak 2011 tarih ve 9657 

sayılı karar). 

Çalışmaya alınan her hasta için form hazırlanıp, hastaların demografik ve klinik 

özellikleri ile laboratuar bulguları kaydedildi. Klinik bulguların değerlendirilmesi yatış 

esnasında klinikten sorumlu olan Yenidoğan Yan dal Uzmanlık öğrencisi tarafından 

yapıldı. 

Hastaların araştırmaya dahil edilme kriterleri: 

1- Klinik ve laboratuar olarak geç yenidoğan sepsis tanısının olması 

2- Hastanın geç yenidoğan döneminde olması (7-28 gün) 

3- Gebelik haftası   ≤ 36 hafta olanlar 

Hastaların araştırmaya dahil edilmeme kriterleri: 

1- Akut böbrek hasarı bulgularının olması 

2- Diyaliz uygulanan hastalar 

3- Bebekte anormal karyotip  

4- Doğuştan metabolik hastalık 

5- Siyanotik konjenital kalp hastalığı 

6- Ağır konjenital malformasyon  

7- Perinatal asfiksi  

8- Hepatik yetmezliğin olması 

9- Annede diyabet olması 

10- Prenatal dönemde annenin anjiyotensin konverting enzim inhibitörü veya 

indometazin kullanımı 

11- İntrakranial kanama 

12- Nekrotizan enterokolit  

13- İndometazin, ibuprofen ve amfoterisin B ile tedavi 

14- Herhangi bir cerrahi müdahale geçiren veya müdahale gerekenler 

15- Patent duktus arteriozus 

Kontrol grubunda araştırmaya dahil edilme kriterleri: 
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1- Sağlıklı bir anneden doğanlar  

2- Gebelik haftası ≤ 36 hafta olanlar  

3- Antenatal veya postnatal tespit edilen herhangi bir renal patolojisi olmayanlar 

4- Antibiyotik tedavisi almamış olanlar 

5- Perinatal asfiksi öyküsü olmayanlar 

6- Korioamnionit, EMR, mekonyum aspirasyon öyküsü olmayanlar 

7- Gözlenebilen bir konjenital anomolisi olmayanlar 

8- Postpartum problem yaşamayan yenidoğanlar  

Sepsis grubunda; sepsis tanısı düşünülen her hastadan sepsis incelemeleri için 

gereken rutin tetkikler yapıldı ve uNGAL tetkiki için idrar örnekleri alındı. Daha sonra 

tedavinin 7. gününde sepsisin değerlendirilmesi için gereken kontrol tetkikleri ve uNGAL 

için idrar örnekleri tekrar alındı. Yenidoğan sepsisi tanısı konan tüm hastalara Töllner 

sepsis skorlama sistemine göre puan verildi, ≥5 puan anlamlı kabul edildi. Antibiyotik 

tedavisi verilmeden önce tüm hastalardan kan kültürleri alındı. Sepsis düşünülen hasta 

bebeklerin tetkikleri alındıktan sonra aynı gün intravenöz geniş spektrumlu ampirik 

kombine antibiyotik tedavisi başlandı. Bu çalışma kliniğimizde sepsis değerlendirme 

protokolümüze uygun olarak, eş zamanlı olarak yürütüldü. 

Kontrol grubu için Yenidoğan servisinde izlenen veya Yenidoğan polikliniğine 

başvuran sepsisi olmayan sağlıklı yenidoğanlarda yapılan rutin tetkik sonuçları ve idrar 

örnekleri kullanıldı. 

Emmede azalma, ateş, toksik görünüm, letarji, irritabilite, ishal, siyanoz, taşipne, 

vücuttaki lokal enfeksiyonlar, dispne, deride solukluk, konvülzyon, kusma, batın 

distansiyonu ve hipotoni gibi bulgular enfeksiyon lehine değerlendirildi. Hem sepsis grubu, 

hem de kontrol grubundaki yenidoğanların son adet tarihine göre gebelik haftaları 

belirlendi ve hassas dijital tartı aleti ile tartılarak ağırlıkları belirlendi.  

Antibiyoterapi başlanan hastaların kültür sonuçları çıkıncaya kadar tedaviye devam 

edildi. Bu hastaların tedaviye yanıtını değerlendirmek için antibiyoterapi başlandıktan 

sonraki tedavinin 7. gününde hastalardan rutin laboratuar tetkiklerin yanı sıra uNGAL 

ölçümleri için idrar örnekleri alındı. Kontrol grubundan rutin tetkiklerinin yanı sıra 

uNGAL ölçümleri için idrar örnekleri alındı. Tanı için antibiyotik başlanmadan önce alınan 

CRP, PCT ve uNGAL düzeyleri ile 7. günde tedaviye yanıtı değerlendirmek için alınan 

CRP, PCT ve uNGAL düzeyleri tanı ve tedaviye yanıt açısından karşılaştırıldı.  
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Sepsis ve kontrol grupları ağırlıklarına göre ≤1499 gram, 1500-2499 gram, ≥2500 

gram ve ≤1499 gram ≥1500 gram, ayrıca gestasyon yaşına göre 31-32 hafta, 33-34 hafta, 

35 hafta olarak alt gruplar oluşturularak verileri analiz edildi. 

Çalışmamızdaki biyokimyasal tetkikler Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi 

Biyokimya ve Klinik Biyokimya Laboratuarlarında, kültürler Selçuk Üniversitesi Meram 

Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Laboratuarında yapıldı. 

3.1. Laboratuar İncelemeleri 

Kültür alınacak cilt alanı iyot - alkol ile temizlendikten sonra periferik venden 

alınan 0.5 - 2 ml kan Bactec kültür vasatlarına steril şekilde ekildi. Etüvde ilk 24 saat 

dinamik bir ortamda 37°C 'de tutulduktan sonra üremeler değerlendirildi. Daha sonra 

etüvde hareketsiz bir ortamda bekletildi. Örnekler her gün üreme yönünden kontrol edildi, 

bir hafta sonra üreme olmaması negatif olarak kabul edildi. Kan kültüründe üreme 

olanlarda mikroorganizma cinsi saptanarak disk difüzyon yöntemine göre antibiyogramları 

yapıldı.  

Sepsis düşünülen hastalardan lomber ponksiyon ile BOS örneği alındı ve kültür için 

ekimi yapıldı. Üreme olanlarda mikroorganizma saptanarak antibiyogramı yapıldı. Ayrıca 

BOS’ta glukoz, protein, klor düzeyleri değerlendirildi. 

Beyaz küre sayısı, hemoglobin ve trombosit gibi hematolojik parametrelerin tespiti 

için yaklaşık 1 mililitre venöz kan EDTA içeren hemogram tüpüne kondu. Beyaz küre 

sayısı ile hemoglobin ve trombosit gibi hemotolojik parametreleri tespit ederken Cell-Dyn, 

Ruby, Abbott otomatik hemogram aleti kullanıldı. Beyaz küre sayısı; >21000 /mm3 

lökositoz, <5000 /mm3 lökopeni, trombosit sayısı <140000 /mm3 trombositopeni olarak 

kabul edildi.  

Periferik yayma, beyaz küre sayımı için kan alındığı sırada bir damla kan lam 

üzerine konup ince bir şekilde yayılıp kurutuldu. Wright ile boyandıktan sonra periferik 

yaymalar mikroskop ile xl00 büyütmede incelendi. Beyaz küre sayısı, total nötrofil sayısı, 

immatür nötrofil sayısı, İ/T oranı hesaplandı ve beyaz kürelerin morfolojik yapısı 

değerlendirildi. Total nötrofil sayısı <1500 /mm3 düşük kabul edildi ve İ/T oranının <0.12 

normal, 0.12-0.20 sepsis şüphesi ve ≥0.20 kuvvetle muhtemel sepsis olarak kabul edildi. 

Töllner sepsis skorlaması yapıldı; 5 puan altı (0-4) sepsis şüphesi olmayan yenidoğanları, 

5-10 puan sepsis şüphesini, 10 puanın üzeri ise olası sepsis kabul edildi. 

Sepsis düşünülen ve solunum sistemi semptomları olan hastalara akciğer grafisi 

çekildi. 
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 CRP ve PCT düzeyi için 2 -3 cc kan kuru tüpe alındı. Kuru tüp içindeki kan 3500 

devir/dk’da 5 dakika çevrildi ve serumu ayrıldı. 

CRP için Beckman Coulter cihazında DDS ticari kiti kullanılarak 

immunaturbidimetrik yöntemle CRP düzeyleri kantitatif olarak ölçüldü ve >10 mg/L 

üzerindeki düzeyler anlamlı kabul edildi. 

PCT ölçümleri, serumdan kemiluminesens yöntemi ile Kryptor cihazı ve Sensitive-

PCT kiti (B.R.A.H.M.S. Diagnostica, Berlin, Germany) kullanılarak ölçüldü ve >0.5 ng/ml 

üzerindeki düzeyler anlamlı kabul edildi. 

İdrar NGAL ölçümü; sepsis ve kontrol grubundan idrar torbalarıyla alınan idrar 

örnekleri 5000 devirde 5 dk santrifüj edildi ve bu örneğin süpernatanı alınarak idrar 

örnekleri -80°C saklandı. İdrar NGAL analizi BioVendor Human Lipocalin-2/NGAL Elisa 

ticari kiti (Kat. No: RD191102200R) kullanılarak immunblot yöntemi ile yapıldı. Sonuçlar 

ng/ml olarak verildi. 

3.2. İstatistiksel incelemeler 

Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için SPSS 

(Statistical Package for Social Sciences) for Windows 17.0 programı kullanıldı. Çalışma 

verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metodların (ortalama, standart sapma) 

yanısıra niceliksel verilerin karşılaştırılmasında normal dağılım gösteren parametrelerin iki 

grup arası karşılaştırmalarında bağımsız gruplarda Student t testi, ikiden fazla grubun 

karşılaştırmalarında tek yönlü varyans analizi (ANOVA testi) yapıldı. ANOVA sonucu 

anlamlı çıkması durumunda ikincil test olarak (Post Hoc) Tukey-HSD testi sonucuna 

bakıldı. Normal dağılım göstermeyen parametrelerin iki grup arası karşılaştırmalarında 

Mann Whitney U testi ve normal dağılım göstermeyen parametrelerin ikiden fazla grubun 

karşılaştırmalarında Kruskal Wallis testi kullanıldı. Bu test anlamlı çıkması durumunda 

Bonferroni düzeltmeli Mann Whitney U testi kullanıldı. Normal dağılıma uyan sayısal 

verilerin özetlenmesinde ortalama ± standart sapma, normal değerlere uymayanların 

özetlenmesinde ise ortanca (1. çeyreklik - 3. çeyreklik) kullanıldı. Niteliksel verilerin 

karşılaştırılmasında ise Ki-Kare testi kullanıldı. Parametreler arasındaki ilişkilerin 

incelenmesinde Spearman’s Rho koreleasyon testi kullanıldı. Sonuçların p<0.05 olduğu 

durumlar anlamlı kabul edildi (Bonferroni düzeltmesinde p<0.017 anlamlı kabul edildi). 

İdrar uNGAL için ROC (Receiver-operator curves) eğrisi yapılarak cut-off değerleri 

tahmin edilerek, duyarlılık ve özgüllük ile pozitif ve negatif tahmin değerleri bulundu. 
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4. BULGULAR 

Çalışma Şubat – Mayıs 2011 tarihleri arasında yürütülmüştür. Yaşları 7 ile 28 gün 

arasında, klinik sepsis tanısı almış olan prematüre 24 olgu sepsis grubu ve prematüre 20 

olgu kontrol grubu olarak çalışmaya alınmıştır. Elde edilen klinik ve laboratuar bulgular ile 

bunların istatiksel sonuçları aşağıda özetlenmiştir. 

Doğum ağırlıkları sepsis grubunda 1792 ± 516.49 gram ve kontrol grubunda 1805 ± 

506.39 gramdı. Gebelik haftaları 31-35 gebelik haftası arasında olup ortalama gebelik 

haftası sepsis grubu için 32.88 ± 1.45 ve kontrol grubu için 33 ± 1.49’di. Sepsis grubunun 

postnatal yaş ortalaması 12.54 ± 5.06 gün ve kontrol grubunun ise 10.35 ± 2.54 gündü. 

Klinik olarak sepsis tanısı alan 24 hastanın 13’ü (% 54.2) erkek, 11’i (% 45.8) kız ve 20 

kontrol grubunun 12’i (% 60) erkek, 8’i (% 40) kız idi. Tablo 10’de grupların cinsiyet, 

gebelik haftası, ağırlık ve yaşa göre demografik özelliklerinin karşılaştırılması 

görülmektedir. 

Tablo 10. Demografik özelliklerine göre grupların karşılaştırılması 
 
  

Sepsis grubu 
 

Kontrol grubu 
 

p 
 
Ağırlık (gram) (ort ± SD) 

 
1792 ± 516.49 

 
1805 ± 506.39 

 
0.715 

 
Gebelik  Haftası (ort ± SD) 

 
32.88 ± 1.45 

 
33 ± 1.49 

 
0.781 

 
Yaş (gün) (ort ± SD) 

 
12.54 ± 5.06 

 
10.35 ± 2.54 

 
0.231 

Cinsiyet        
          Erkek [n (%)] 
          Kız [n (%)]      

 
13 (% 54.2) 
11 (% 45.8) 

 
12 (% 60) 
8 (% 40) 

 
0.467 

 

Görüldüğü üzere gruplardaki olguların ağırlık, gebelik haftaları, yaş ve cinsiyet 

ortalamalarının dağılımları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktaydı (p>0.05) (Tablo 10). 

Çalışmadaki olguların tümü hastanede doğmuştu. Spontan vajinal yolla doğan 

kontrol grubundaki bir hasta hariç geri kalan hastalar sezaryen ile doğmuştu. Anne yaşı 

sepsis grubunda 30.33 ± 6.19, kontrol grubu 24.85 ± 5.51 olup aralarında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık vardı (p<0.003). 

Sıklık sırasına göre sepsis grubunun klinik bulguları; beslenme problemleri 

(emmede azalma, beslenme sonrası rezidü kalması) 16 olgu ile en sık görülen klinik 

bulguydu (% 66.6). Deri renginde değişiklik 14 olguda (% 58.3), dolaşım bozukluğu 13 

olguda (% 54.1), ateş 11 olguda (% 45.8), solunum sıkıntısı 11 olguda (% 45.8), apne 10 
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olguda (% 41.6), aktivitede azalma 9 olguda (% 37.5) görülen diğer başlıca bulgulardı. 

Olguların klinik bulguları ve sıklık sırası tablo 11’da görülmektedir. 

Tablo 11. Sepsis grubunun klinik bulgularının dağılımı 
 
Klinik Bulgular 
 

n % 

Beslenme problemleri 
(emmede azalma, beslenme 
sonrası rezidü kalması) 
 

 
16 

 
% 66.6 

Deri renginde değişiklik 
 

14 % 58.3 

Dolaşım bozukluğu 
 

13 % 54.1 

Ateş 
 

11 % 45.8 

Solunum sıkıntısı 
 

11 % 45.8 

Apne 
 

10 % 41.6 

Aktivitede azalma 
 

9 % 37.5 

Taşipne 
 

9 % 37.5 

Kusma 
 

8 % 33.3 

Batında distansiyon 
  

6 % 25 

Sarılık 
 

5 % 20.8 

Huzursuzluk 
 

5 % 20.8 

Siyanoz 
 

4 % 16.6 

İnleme 
 

4 % 16.6 

Hipotermi 
 

4 % 16.6 

Letarji 
 

3 % 12.5 

Bradikardi 
 

3 % 12.5 

İshal 
 

2 % 8.3 

Konvülsiyon 
 

1 % 4.1 

Taşikardi 
 

1 % 4.1 
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Tablo 12. Sepsis ve kontrol gruplarındaki ortalama laboratuar bulguları 
 
 
Laboratuar  bulguları 

 
Sepsis grubu 

 
Kontrol grubu 

 
p 

 
Beyaz küre sayısı (/mm3)  
(ort ± SD) 

 
15206.25 ± 8688.28 

 
10691.5 ± 2193.33 

 
0.128

 
Total nötrofil sayısı(/mm3) 
(ort ± SD) 

 
6152.08 ± 5297.76 

 
4237.5 ± 1548.59 

 
0.487

 
Trombosit sayısı (/mm3)  
(ort ± SD) 

 
206833.3 ± 128711.56 

 
275650 ± 94978.82 

 
0.090

 
CRP (mg/L)  
 

 
25.087* (11.9) † 
 (4.5 - 97.4) ‡  

 
7.05* (6.15) † 
(3.1 - 16.1) ‡ 

 
0.001

 
PCT (ng/ml)  

 
17.11* (5.35) † 
(0.33 - 76.9) ‡ 

 
0.43* (0.25) † 
(0.1 - 1.6) ‡ 

 
0.000

 
uNGAL (ng/ml) (ort ± SD) 

 
45.69 ± 18.37 

 
5.78  ± 1.608 

 
0.000

* Ortalama değer 
† Normal dağılıma uymayan veriler için ortanca (median) değeri  
‡ Ortanca değeri için 1. çeyreklik - 3. çeyreklik (25.-75.persantil) değeri 

 

Sepsis ve kontrol grubunun laboratuar bulguları karşılaştırıldığında beyaz küre 

sayısı, total nötrofil sayısı ve trombosit sayısı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

yoktu (p>0.05). C-Reaktif Protein, PCT ve uNGAL değerleri arasında ise sepsis grubu ile 

kontrol grubu arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı fark saptandı (p<0.01) 

(Tablo 12). 

Sepsis grubunda İ/T oranı 0.13 ± 0.05’ti, en küçük oran 0.5 ve en büyük oran ise 

0.22’di. Beyaz küre İ/T oranı <0.12 normal, 0.12-0.20 kuşkulu sepsis ve  ≥0.20 kuvvetle 

muhtemel sepsis olarak kabul edildi, çalışmamızda sepsis grubunda İ/T oranı 8 hastada 

<0.12 (% 33.3), 13 hastada 0.12-0.20 (% 54.1) ve 3 hastada ≥0.20 (% 12.5) idi.  

Töllner sepsis skorlamasında sepsis grubunun ortalaması 9.17 ± 3.38’di, en düşük 

skor 5 en yüksek skor ise 16’dı. Töllner sepsis skoru sepsisli olguların 17’de (% 70.8)  

kuşkulu sepsisi ve 7’de (% 29.1) ise kesin sepsisi göstermekteydi.  
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Tablo 13. Sepsis grubunun 1. ve 7. günlerdeki laboratuar bulguları 
 
 
Laboratuar  bulguları 

 
1. gün 

 
7. gün 

 
p 

 
Beyaz küre sayısı (/mm3)  
(ort ± SD) 

 
15206.25 ± 8688.28 

 
12036.67 ± 4331.84 

 
0.145

 
Total nötrofil sayısı(/mm3) 
(ort ± SD) 

 
6152.08  ± 5297.76 

 
4723.75 ± 3028.76 

 
0.123

 
Trombosit sayısı (/mm3)  
(ort ± SD) 

 
206833.3 ± 128711.56 

 
315791.67 ± 

129998.6 

 
0.013

 
CRP (mg/L)  
 

 
25.09* (11.9) † 
(4.5 - 97.4) ‡ 

 
8.63* (6.6) † 

(0 - 32) ‡  

 
0.005

 
PCT (ng/ml)  

 
17.11* (5.35) † 
(0.33 - 76.9) ‡ 

 
1.39* (0.6) † 

(0.07 - 15.19) ‡ 

 
0.000

 
uNGAL (ng/ml) (ort ± SD) 

 
45.69 ± 18.37 

 
7.891 ± 4.19 

 
0.000

* Ortalama değer 
† Normal dağılıma uymayan veriler için ortanca (median) değeri  
‡ Ortanca değeri için 1. çeyreklik - 3. çeyreklik (25.-75.persantil) değeri 
 

 
 
Sepsis grubunun tedavinin başlandığı 1. gün ve 7. günlerindeki laboratuar bulguları 

karşılaştırıldığında, beyaz küre sayısı ve total nötrofil sayısı arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark yoktu (p>0.05). Sepsis grubunun tedavinin 1. ve 7. günler arasında 

trombosit sayısındaki artış ve CRP düzeylerindeki düşüş istatistiksel olarak anlamlıydı 

(p<0.05). Prokalsitonin ve uNGAL’da görülen düşüş ise istatistiksel olarak ileri düzeyde 

anlamlıydı (p<0.01) (Tablo 13). 

Sepsis grubundaki 24 hastanın 15’inde kan kültüründe üreme oldu (% 62.5), 9 

hastanın kan kültüründe ise üreme olmadı (% 37.5). Hastaların hiçbirinde BOS ve idrar 

kültürlerinde üreme olmadı, ancak 2 hastada (% 8.3) trakeal aspirat kültüründe üreme oldu. 

Bu trakeal aspirat kültürlerinde Klebsiella spp ve Asinetobakter baumanni üremesi oldu. 

Kan kültüründe en fazla üreyen mikroorganizma 5 olgu (% 20.8) ile KNS olarak 

belirlenmiştir. Bunu 3 olgu (% 12,5) ile Klebsiella spp izlemektedir. Diğer üreyen 

mikroorganizmalar sırasıyla Asinetobakter baumanni, Psödomonas aeuroginoza, E.koli ve 

S. aureus idi. Kan kültüründe izole edilen bakterilerin dağılımı tablo 14’de verilmiştir.   
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Tablo 14. Kan kültüründe izole edilen bakterilerin dağılımı 
 
 
Bakteri Türü 

 
n 

 
% 

 
KNS 

 
5 

 
% 20.8 

 
Klebsiella spp 

 
3 

 
% 12.5 

 
Asinetobakter baumanni 

 
2 

 
% 8.3 

 
Psödomonas aeroginoza 

 
2 

 
% 8.3 

 
E.koli 

 
1 

 
% 4.1 

 
S. aureus 

 
1 

 
% 4.1 

 
Toplam 

 
15 

 
% 62.5 

 

Sepsis grubunda kültür (+) ve Kültür (-) alt gruplarında CRP, PCT ve uNGAL 

karşılaştırılması tablo 15’te verilmiştir. 

 
Tablo 15. Kültür (+) ve Kültür (-) gruplarda CRP, PCT ve uNGAL karşılaştırılması 
 
 
Laboratuar  bulguları 

 
Kültür (+) 

 
Kültür (-) 

 
p 

 
CRP (mg/L)  

 
20.06* (9.7) † 
(5.1 - 80.9) ‡ 

 
33.47* (9.31) † 
(4.5 - 97.4) ‡  

 
0.861 

 
PCT (ng/ml)  

 
24.44* (9.44) † 
(1.68 - 76.89) ‡ 

 
4.90* (1.09) † 
(0.31 - 24.1) ‡ 

 
0.005 

 
uNGAL (ng/ml) (ort ± SD) 

 
50.65 ± 16.31 

 
37.44 ± 19.55 

 
0.347 

* Ortalama değer 
† Normal dağılıma uymayan veriler için ortanca (median) değeri  
‡ Ortanca değeri için 1. çeyreklik - 3. çeyreklik (25.-75.persantil) değeri 
 

Kültür (+) ve Kültür (-) olan olguların CRP ve uNGAL düzeyleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). 

Kültür (+) ve Kültür (-) olan olguların PCT düzeyleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (p<0.05). 

Tablo 16’te çalışmaya alınan hasta ve kontrol gruplarının ağırlıklarına göre ≤1499 

gram, 1500-2499 gram, ≥2500 gram ayrıldığındaki veriler verilmiştir. 
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Tablo 16. Hasta ve kontrol gruplarının ağırlıklarına göre ≤1499 gram, 1500-2499 gram, 
≥2500 gram ayrıldığındaki veriler 
 
 
Ağırlık 

Hasta 
n (%) 

Kontrol 
n (%) 

Toplam 
n (%) 

 
≤1499 gram 

 
11 (% 45.8) 

 
8 (% 40) 

 
19 (% 43.2) 

 
1500-2499 gram 

 
10 (% 41.7) 

 
8 (% 40) 

 
18 (% 40.9) 

 
≥2500 gram 

 
3 (% 12.5) 

 
4 (% 20) 

 
7 (% 15.9) 

 

 Sepsis grubu ağırlık durumuna göre göre ≤1499 gram, 1500-2499 gram, ≥2500 

gram beyaz küre sayısı, total nötrofil sayısı, trombosit sayısı, Töllner skorlaması, CRP, 

PCT ve uNGAL değerleri birbiri ile karşılaştırıldı (Tablo 17).  

Tablo 17. Ağırlık durumuna göre ≤1499 gram, 1500-2499 gram, ve ≥2500 gram olarak 
ayrılmış hasta sepsis alt gruplarının  laboratuar bulgularının birbiri ile karşılaştırılması 
 
 
Bulguları 

 
≤1499 gram 

 
1500-2499 gram 

 
≥2500 gram 

 
p 

 
Beyaz küre sayısı 
(/mm3)(ort ± SD) 

10720.91 ± 
5646.64 

20038 ± 8540.52 15546.67 ± 
12364.61 

0.052

 
Total nötrofil sayısı 
(/mm3)(ort ± SD) 

 
4496.36  ± 

3724.24 

 
7246.00  ± 5983.98 

 
8576.67  ± 

7899.18 

 
0,493

 
Trombosit sayısı 
(/mm3) (ort ± SD) 

202909.09 ± 
144051.69 

195200 ± 
127125.31 

260000 ± 
95063.13 

0.646

 
Töllner skorlaması  
(ort ± SD) 

 
9.18 ± 3.06 

 
9 ± 4.05 

 
9.67 ± 3.215 

 
0.920

 
CRP (mg/L)  
 

 
13.87* (9.7) † 
(4.5 – 31.8) ‡ 

 
26.83* (12.0) † 
(4.6 - 97.4) ‡  

 
60.4* (36.5) † 
(18.2 – 82.1) ‡ 

 
0.102

 
PCT (ng/ml)  
 

 
16.06* (5.3) † 
(3.3 -76.9) ‡ 

 
12.23* (4.35) † 
(1.7 – 55.2) ‡ 

 
37.25* (24.1) † 
(20.6 – 67.1) ‡ 

 
0.227

 
uNGAL (ng/ml)  
(ort ± SD) 

 
43.73  ± 21.74 

 
45.78 ± 14.57 

 
52.64 ± 21.71 

 
0.726

* Ortalama değer 
† Normal dağılıma uymayan veriler için ortanca (median) değeri  
‡ Ortanca değeri için 1. çeyreklik - 3. çeyreklik (25.-75.persantil) değeri 

Ağırlık durumuna göre ≤1499 gram, 1500-2499 gram, ve ≥2500 gram olarak alt 

gruplara ayrılmış sepsis grubunun beyaz küre sayısı, total nötrofil sayısı, trombosit sayısı, 
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Töllner skorlaması, CRP, PCT ve uNGAL değerleri birbiri ile karşılaştırıldığında 

istatistiksel anlamlı bir farklılık yoktu (p>0.05). 

 
 
Tablo 18. Ağırlığı ≤1499 gram olan sepsis grubu ile kontrol grubunun CRP, PCT ve 
uNGAL değerlerinin birbiri ile karşılaştırılması 
 
 
Laboratuar bulguları 

 
Sepsis grubu 

 
Kontrol grubu 

 
P 

 
CRP (mg/L)  

 
13.87* (9.7) † 
(4.5 – 31.8) ‡  

 
8.22 (6.8) † 

(3.5 – 16.1) ‡ 

 
0.177

 
PCT (ng/ml)  

 
16.06 (5.3) † 
(3.3 - 76.9) ‡ 

 
0.36 (0.36) † 
(0.1 - 0.8) ‡ 

 
0.003

 
uNGAL (ng/ml) (ort ± SD) 

 
43.73 ± 21.74 

 
6.08 ± 1.19 

 
0.004

* Ortalama değer 
† Normal dağılıma uymayan veriler için ortanca (median) değeri  
‡ Ortanca değeri için 1. çeyreklik - 3. çeyreklik (25.-75.persantil) değeri 
 

Ağırlığı ≤1499 gram olan sepsis alt grubu ve kontrol grubunun laboratuar bulguları 

karşılaştırıldığında CRP için istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu (p>0.05).  

Ağırlığı ≤1499 gram olan sepsis grubu ile kontrol grubu arasında PCT ve uNGAL 

değerleri arasında ise istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı fark saptandı (p<0.05) 

(Tablo 18). 

 

Tablo 19. Ağırlığı 1500-2499 gram olan sepsis grubu ile kontrol grubunun CRP, PCT ve 
uNGAL değerlerinin birbiri ile karşılaştırılması 
 
 
Laboratuar bulguları 

 
Sepsis grubu 

 
Kontrol grubu 

 
p 

 
CRP (mg/L)  

 
26.83* (12.0) † 
(4.6 - 97.4) ‡ 

 
6.21 (2.99) † 
(3.1 – 11.4) ‡ 

 
0.034

 
PCT (ng/ml)  

 
12.23 (4.35) † 
(1.7 – 55.2) ‡ 

 
0.37 (0.21) † 
(0.1 – 1.4) ‡ 

 
0.000

 
uNGAL (ng/ml) (ort ± SD) 

 
45.78 ± 14.57 

 
6.10 ± 1.91 

 
0.000

* Ortalama değer 
† Normal dağılıma uymayan veriler için ortanca (median) değeri  
‡ Ortanca değeri için 1. çeyreklik - 3. çeyreklik (25.-75.persantil) değeri 
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Ağırlığı 1500-2499 gram olan sepsis grubu ile kontrol grubu arasında CRP, PCT ve 

uNGAL değerleri arasında ise istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı fark saptandı 

(p<0.05) (Tablo 19). 

 
Tablo 20.  Ağırlığı ≥2500 gram olan sepsis grubu ile kontrol grubunun CRP, PCT ve 
uNGAL değerlerinin birbiri ile karşılaştırılması 
 
 
Laboratuar bulguları 

 
Sepsis grubu 

 
Kontrol grubu 

 
p 

 
CRP (mg/L)  

 
60.4* (36.5) † 
(18.2 – 82.1) ‡  

 
6.4* (6.15) † 
(5.4 – 7.9) ‡ 

 
0.057

 
PCT (ng/ml)  

 
37.25* (24.1) † 
(20.6– 67.1) ‡ 

 
0.69* (0.48) † 
(0.2 – 1.6) ‡ 

 
0.057

 
uNGAL (ng/ml) (ort ± SD) 

 
52.64 ± 21.71 

 
4.52 ± 1.36 

 
0.057

* Ortalama değer 
† Normal dağılıma uymayan veriler için ortanca (median) değeri  
‡ Ortanca değeri için 1. çeyreklik - 3. çeyreklik (25.-75.persantil) değeri 
 

Ağırlığı ≥2500 gram olan sepsis ve kontrol grubunun laboratuar bulguları 

karşılaştırıldığında CRP, PCT ve uNGAL için istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu 

(p>0.05) (Tablo 20).  

Sepsis ve kontrol gruplarının ağırlıklarına göre ≤1499 gram, ≥1500 gram 

ayrıldığındaki veriler Tablo 21’da verilmiştir. 

 

Tablo 21. Sepsis ve kontrol gruplarının ağırlıklarına göre ≤1499 gram ve ≥1500 gram 
ayrıldığındaki veriler 
 

 
Ağırlık 

Hasta 
n (%) 

Kontrol 
n (%) 

Toplam 
n (%) 

 
≤1499 gram 

 
11 (% 45.8) 

 
8 (% 40) 

 
19 (% 43.2) 

 
≥1500 gram 

 
13 (% 54.1) 

 
12 (% 60) 

 
25 (% 56.8) 
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Sepsis grubu ağırlık durumuna ≤1499 gram, ve ≥1500 gram ayrılmış hasta sepsis 

grubunun beyaz küre sayısı, total nötrofil sayısı, trombosit sayısı, Töllner skorlaması, CRP, 

PCT ve uNGAL değerleri birbiri ile karşılaştırıldı (Tablo 22). 

 
 
 
Tablo 22. Ağırlık durumuna göre ≤1499 gram, ve ≥1500 gram olaral ayrılmış sepsis alt 
gruplarının laboratuar bulgularının birbiri ile karşılaştırılması 
 
 
Laboratuar bulguları 

 
         ≤1499 gram 

 
≥1500 gram 

 
p 

 
Beyaz küre sayısı (/mm3)  
(ort ± SD) 

 
10072.91 ± 5646.64 

 
19001 ± 9168.7 

 
0.018

 
Total nötrofil sayısı(/mm3) 
(ort ± SD) 

 
4496.36  ± 3724.24 

 
7553.08  ± 6131.56 

 
0,252

 
Trombosit sayısı (/mm3)  
(ort ± SD) 

 
202909 ± 144051.69 

210153.85 ± 
120142.86 

 
0.910

 
Töllner skorlaması (ort ± SD) 

 
9.18 ± 3.06 

 
9.15 ± 3.76 

 
0.910

 
CRP (mg/L)  

 
13.87* (9.7) † 
(4.5 – 31.8) ‡ 

 
34.58* (14.5) † 
(4.6 – 97.4) ‡ 

 
0.207

 
PCT (ng/ml)  

 
16.06* (5.3) † 
(3.3 -76.9) ‡ 

 
18.0* (5.4) † 
(1.7 – 67.1) ‡ 

 
0.424

 
uNGAL (ng/ml) (ort ± SD) 

 
43.73 ± 21.74 

 
47.36 ± 15.71 

 
0.865

* Ortalama değer 
† Normal dağılıma uymayan veriler için ortanca (median) değeri  
‡ Ortanca değeri için 1. çeyreklik - 3. çeyreklik (25.-75.persantil) değeri 
 

 

Ağırlık durumuna göre ≤1499 gram, ve ≥1500 gram olarak ayrılmış sepsis 

grubunun beyaz küre sayısında istatistiksel olarak anlamlı fark vardı (p<0.05). Ancak 

geriye kalan total nötrofil sayısı, trombosit sayısı, Töllner skorlaması, CRP, PCT ve 

uNGAL değerleri birbiri ile karşılaştırıldığında istatistiksel anlamlı bir farklılık yoktu 

(p>0.05). 

 
 
 
 
 
 



 

49 
 

 
 
Tablo 23. Ağırlığı ≥1500 gram olan sepsis grubu ile kontrol grubunun CRP, PCT ve 
uNGAL değerlerinin birbiri ile karşılaştırılması 
 
 
Laboratuar bulguları 

 
Sepsis grubu 

 
Kontrol grubu 

 
p 

 
CRP (mg/L)  

 
34.58* (14.5) † 
(4.6 – 97.4) ‡ 

 
6.27 * (6.15) † 
(3.1 – 11.4) ‡ 

 
0.005

 
PCT (ng/ml)  

 
18.0*  (5.4) † 
(1.7 – 67.1) ‡ 

 
0.48*  (0.23) † 
(0.1 – 1.6) ‡ 

 
0.000

 
uNGAL (ng/ml) (ort ± SD) 

 
47.36 ± 15.71 

 
5.58 ± 1.86 

 
0.000

* Ortalama değer 
† Normal dağılıma uymayan veriler için ortanca (median) değeri  
‡ Ortanca değeri için 1. çeyreklik - 3. çeyreklik (25.-75.persantil) değeri 

 

Ağırlığı ≥1500 gram olan sepsis grubu ile kontrol grubu arasında CRP, PCT ve 

uNGAL değerleri arasında ise istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı fark saptandı 

(p<0.05) (Tablo 23). Ağırlığı ≤1499 gram olan sepsis grubu ile kontrol grubu arasında 

CRP, PCT ve uNGAL karşılaştırması daha önce tablo 18’de verilmişti. 

Gebelik haftasına göre sepsis grubu 31-32 hafta, 33-34 hafta, 35 hafta olarak 

ayrıldığında, çalışmaya alınan sepsis ve kontrol gruplarının verileri Tablo 24’de verilmiştir. 

 
 
Tablo 24. Sepsis ve kontrol gruplarının gebelik haftasına göre 31-32 hafta, 33-34 hafta, 35 
hafta olarak gruplandığında oluşan veriler 
 

 
Gebelik haftası 

Hasta 
n (%) 

Kontrol 
n (%) 

Toplam 
n (%) 

 
31-32hafta 

 
10 (% 41.7) 

 
9 (% 45) 

 
19 (% 43.2) 

 
33-34 hafta 

 
9 (% 37.5) 

 
7 (% 35) 

 
16 (% 36.4) 

 
35 hafta 

 
5 (% 20.8) 

 
4 (% 20) 

 
9 (% 20.5) 

 

Sepsis grubu gebelik haftasına göre 31-32 hafta, 33-34 hafta, 35 hafta olarak 

ayrılmış sepsis grubunun beyaz küre sayısı, total nötrofil sayısı, trombosit sayısı, Töllner 

skorlaması, CRP, PCT ve uNGAL değerleri Tablo 25’te birbirleri ile karşılaştırıldı. 
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Tablo 25. Sepsis grubunun gebelik haftasına göre laboratuar bulgularının birbiri ile 
karşılaştırılması 
 
 
Bulguları 

 
31-32 hafta 

 
33-34 hafta 

 
35 hafta 

 
p 

 
Beyaz küre sayısı 
(/mm3) (ort ± SD) 

 
16513 ± 9946.65 

 
14410 ± 7545.63 

 
14026.67 ± 

9493.7 

 
0.930

 
Total nötrofil sayısı 
(/mm3)(ort ± SD) 

 
5349 ± 5733.73 

 
5964.44 ± 4356.8 

 
8096 ± 6559.88 

 
0,730

 
Trombosit sayısı 
(/mm3)(ort ± SD) 

 
175300 ± 
138823.66 

 
257666.67 ± 
111131.67 

 
178400 ± 
133735.93 

 
0.225

 
Töllner skorlaması  
(ort ± SD) 

 
10.4 ± 4.088 

 
8 ± 2.39 

 
8.8 ± 3.114 

 
0.448

 
CRP (mg/L) 

 
17.16* (9.55) † 
(5.1 – 56.7) ‡ 

 
15.8* (11.8) † 
(4.5 – 53.2) ‡ 

 
57.66* (80.9) † 
(9.7 – 97.4) ‡ 

 
0.075

 
PCT (ng/ml) 

 
11.05* (3.72) † 
(0.4 – 76.9) ‡  

 
20.04* (22.8) † 
(0.9 – 55.2) ‡ 

 
23.97* (20.56) † 

(0.3 – 67.1) ‡ 

 
0.433

 
uNGAL (ng/ml) 
(ort ± SD) 

 
49.07  ± 20.22 

 
40.41 ± 18.05 

 
48.47 ± 16.38 

 
0.354

* Ortalama değer 
† Normal dağılıma uymayan veriler için ortanca (median) değeri  
‡ Ortanca değeri için 1. çeyreklik - 3. çeyreklik (25.-75.persantil) değeri 

 

Gebelik haftasına göre alt gruplara ayrılmış sepsis grubunun beyaz küre sayısı, total 

nötrofil sayısı, trombosit sayısı, Töllner skorlaması, CRP, PCT ve uNGAL değerleri birbiri 

ile karşılaştırıldığında istatistiksel anlamlı bir farklılık yoktu (p>0.05). 

Tablo 26. Gebelik haftası 31-32 hafta olan sepsis grubu ile kontrol grubunun CRP, PCT ve 
uNGAL değerlerinin birbiri ile karşılaştırılması 
 
 
Laboratuar bulguları 

 
Sepsis grubu 

 
Kontrol grubu 

 
p 

 
CRP (mg/L)  

 
17.16* (9.55) † 
(5.1 – 56.7) ‡ 

 
8.64* (8.6) † 
(4.1 – 16.1) ‡ 

 
0.243

 
PCT (ng/ml)  

 
11.05* (3.72) † 
(0.4 – 76.9) ‡ 

 
0.48* (0.4) † 
(0.1 – 1.4) ‡ 

 
0.000

 
uNGAL (ng/ml) (ort ± SD) 

 
49.07 ± 20.22 

 
5.73 ± 1.45 

 
0.001

* Ortalama değer, † Normal dağılıma uymayan veriler için ortanca (median) değeri  
‡ Ortanca değeri için 1. çeyreklik - 3. çeyreklik (25.-75.persantil) değeri 
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Gebelik haftası 31-32 hafta olan sepsis ve kontrol grubunun laboratuar bulguları 

karşılaştırıldığında CRP için istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu (p>0.05).  

Gebelik haftası 31-32 hafta olan sepsis grubu ile kontrol grubu arasında PCT ve 

uNGAL değerleri arasında ise istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı fark saptandı 

(p<0.05) (Tablo 26). 

 

Tablo 27. Gebelik haftası 33-34 hafta olan sepsis grubu ile kontrol grubunun CRP, PCT ve 
uNGAL değerlerinin birbiri ile karşılaştırılması 
 
 
Laboratuar bulguları 

 
Sepsis grubu 

 
Kontrol grubu 

 
p 

 
CRP (mg/L)  

 
15.8* (11.8) † 
(4.5 – 53.2) ‡ 

 
5.2* (4.4) † 
(3.1 – 9.3) ‡ 

 
0.012

 
PCT (ng/ml)  

 
20.04* (22.8) † 
(0.9 – 55.2) ‡ 

 
0.38* (0.2) † 
(0.1 – 1.6) ‡ 

 
0.000

 
uNGAL (ng/ml) (ort ± SD) 

 
40.41 ± 18,05 

 
6.18 ± 2.14 

 
0.001

* Ortalama değer 
† Normal dağılıma uymayan veriler için ortanca (median) değeri  
‡ Ortanca değeri için 1. çeyreklik - 3. çeyreklik (25.-75.persantil) değeri 
 

Gebelik haftası 33-34 hafta olan sepsis grubu ile kontrol grubu arasında CRP, PCT 

ve uNGAL değerleri arasında ise istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı (p<0.05) (Tablo 

27). 

 
Tablo 28. Gebelik haftası 35 hafta olan sepsis grubu ile kontrol grubunun CRP, PCT ve 
uNGAL değerlerinin birbiri ile karşılaştırılması 
 
 
Laboratuar bulguları 

 
Sepsis grubu 

 
Kontrol grubu 

 
p 

 
CRP (mg/L)  

 
57.66* (80.9) † 
(9.7 – 97.4) ‡ 

 
6.72* (1.13) † 
(5.4 – 7.9) ‡ 

 
0.014

 
PCT (ng/ml)  

 
23.97* (20.56) † 
(0.3 – 67.1) ‡ 

 
0.42* (0.25) † 
(0.2 - 0.7) ‡ 

 
0.063

 
uNGAL (ng/ml) (ort ± SD) 

 
48.47 ± 16.38 

 
5.21 ± 0.89 

 
0.016

* Ortalama değer 
† Normal dağılıma uymayan veriler için ortanca (median) değeri  
‡ Ortanca değeri için 1. çeyreklik - 3. çeyreklik (25.-75.persantil) değeri 
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Gebelik haftası 35 hafta olan sepsis ve kontrol grubunun laboratuar bulguları 

karşılaştırıldığında PCT için istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu (p>0.05).  

Gebelik haftası 35 hafta olan sepsis grubu ile kontrol grubu arasında CRP ve 

uNGAL değerleri arasında ise istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı (p<0.05) (Tablo 

28). 

Sepsis grubu beyaz küre sayısı, total nötrofil sayısı, trombosit sayısı, Töllner 

skorlaması, CRP, PCT ve uNGAL değerleri birbiri ile olan ilişkileri tablo 29’de 

gösterilmiştir. 

 
Tablo 29. Beyaz küre sayısı, total nötrofil sayısı, trombosit sayısı, Töllner skorlaması, 
CRP, PCT ve uNGAL birbirleri ile olan ilişkileri 
 
 uNGAL CRP PCT Total beyaz 

küre 
Total 

nötrofil 
Trombosit

 
uNGAL 

r  0.391 0.426 0.083 0.126 -0.214 
p  0.059 0.038 0.698 0.557 0.316 

 
CRP 

r 0.391  0.350 -0.199 -0.088 -0.088 
p 0.059  0.094 0.350 0.683 0.682 

 
PCT 

r 0.426 0.350  -0.032 0.017 0.114 
p 0.038 0.094  0.883 0.936 0.596 

 
Total beyaz 
küre 

r 0.083 -0.199 -0.032  0.638 -0.167 
p 0.698 0.350 0.883  0.001 0.434 

Total 
nötrofil 

r 0.126 -0.088 0.017 0.638  -0.113 
p 0.557 0.683 0.936 0.001  0.599 

 
Trombosit 

r -0.214 -0.088 0.114 -0.167 -0.113  
p 0.316 0.682 0.596 0.434 0.599  

r: korelasyon katsayısı 

 

Prokalsitonin ile uNGAL arasında istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon vardı 

(p<0.05, r: 426). Total beyaz küre ile total nötrofil sayısı arasında arasında istatistiksel 

olarak ileri düzeyde anlamlı bir korelasyon vardı (p<0.01, r: 638). Diğer parametreler 

arasında ise istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon yoktu (p>0.05). 
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Her iki grupta da beyaz küre sayısı, total nötrofil sayısı, trombosit sayısı, Töllner 

skorlaması, CRP, PCT ve uNGAL değerlerinin duyarlılık ve özgüllükleri ile pozitif ve 

negatif prediktif değerleri ayrı ayrı incelendi. Elde edilen değerler Tablo 30’de 

özetlenmiştir. İdrar-NGAL için ROC eğrisi yapıldı, cutoff değeri 8.56 ng/ml tespit edildi, 

duyarlılık ve özgüllük ile pozitif ve negatif tahmin değerleri bulundu. İdrar-NGAL için 

oluşan ROC eğrisi şekil 1’de verilmiştir. 

 

 
 
Tablo 30. Beyaz küre sayısı, total nötrofil sayısı, trombosit sayısı, CRP, PCT ve uNGAL 
değerlerinin istatistiksel analizleri 
 
  

Duyarlılık 
 

 
Özgüllük 

 

 
Pozitif tahmin 

değeri 

 
Negatif 

tahmin değeri 
 
Beyaz küre sayısı  

 
% 45.8 

 
% 100 

 
% 100 

 
% 60.6 

 
Total nötrofil sayısı 

 
% 16.7 

 
% 100 

 
% 100 

 
% 50 

 
Trombosit sayısı  

 
% 37.5 

 
% 85 

 
% 75 

 
% 53.1 

 
CRP  

 
% 58.3 

 
% 80 

 
% 77.8 

 
% 61.5 

 
PCT  

 
% 91.7 

 
% 75 

 
% 81.5 

 
% 88.2 

 
uNGAL 

 
% 91.7 

 
% 100 

 
% 100 

 
% 90.9 
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Şekil 1. uNGAL ait ROC eğrisi 
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5.TARTIŞMA  
Antimikrobial ve destekleyici tedavideki yeniliklere, yenidoğan yoğun bakım 

hizmetlerindeki gelişmelere rağmen neonatal sepsis yenidoğanlarda mortalite ve 

morbiditenin önde gelen nedenlerinden biri olmaya devam etmektedir. Klinik bulguların 

sepsise özgü olmaması, tanı ve tedavideki zorluklar ve ölüm oranının % 5-20 gibi yüksek 

oranlarda olması sebebiyle sepsisten kuşkulanılan her bebeğe genellikle ampirik 

antibiyotik tedavisi başlanmaktadır (1). Ayrıca neonatal sepsisli bebeklerde meninkslerin 

tutulumu sonucu menenjit ve bunun sonucunda nörolojik sekel kalma oranı da yüksektir 

(27, 33). 

Yenidoğanda sepsisin klinik bulguları sepsise özgü değildir. Kesin tanı vücut 

sıvılarından özellikle de kandan ajan patojenin üretilmesi esasına dayanır. Ancak hastalığın 

hızlı ve ölümcül seyirli olması, etkenin kültürde üremesi için en az 48 saate ihtiyaç 

duyması nedeniyle, kültür sonuçları çıkana kadar klinik ve laboratuar bulgularını birarada 

değerlendirerek, mümkün olan en kısa sürede tanı konup tedaviye başlanmalıdır (26). 

Tanısal amaçlı kullanılan testlerin duyarlılığı % 30-90 arasında değişmekte ve klinisyen 

antibiyotiklere başlayıp başlamama kararında zorlanmakta, aynı sorun antibiyotiklerin 

kesilme zamanı geldiğinde de yaşanmaktadır. Bu nedenle antibiyotik tedavisi ve hastanede 

yatış sürelerini kısaltmak, en hızlı şekilde doğru tanı ve tedaviyi sağlamak için sepsiste 

yeni tanı yöntemleri üzerinde çalışılmaktadır. 

Yenidoğanlarda bakteriyel sepsis ve menenjit için en önemli risk faktörleri; 

prematürelik ve düşük doğum tartısıdır. Prematüre yenidoğanlarda doğum tartısı azaldıkça 

sepsis riski ve sepsise bağlı mortalite hızı artmaktadır. Enfeksiyon ÇDDA bebeklerde en 

sık görülen ölüm nedenidir (5). Çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerin beşte birinden (% 

21) fazlası, kültürle kanıtlanmış geç başlangıçlı sepsis ile hayatlarının en az bir bölümünde 

karşılaşmaktadırlar (60). Sepsis 1500 gramın altındaki bebeklerde, term bebeklere kıyasla 

25 kat daha fazla görülür ve mortalitesi de 4 kat daha fazladır. Nozokomiyal sepsislerin % 

93’ü 1500 gramın altındaki bebeklerde görülmektedir. Prematüre bebeklerin immun 

sistemlerinin yetersiz oluşu, hastanede daha uzun süre kalmaları ve venöz ve / veya 

arteryel kateterlerin bu bebeklerde daha fazla kullanılması, özellikle geç başlangıçlı 

enfeksiyonlara zemin hazırlarlar (8).  

Grup B Streptokoklar daha çok erken başlangıçlı sepsisten sorumludur. Koagülaz-

Negatif Stafilokoklar, S. aureus, E. koli, Enterokokkus ve Klebsiella türleri geç başlangıçlı 

sepsisin en önemli patojenleridir. Yale Tıp Merkezinde yapılan çalışmada, neonatal sepsis 

insidansının doğum ağırlığı ile ters ilişkili olduğu gösterilmiştir; 2000 gramdan fazla 
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doğum ağırlığı olanlarda % 0.2; 1500-1999 gram olanlarda % 2.5, 1000-1499 gram 

olanlarda % 9.4; 750-999 gram olanlarda % 14.8 ve 750 gram daha az olan bebeklerde % 

34.8 olduğu bildirilmiştir (8).  

Stoll ve arkadaşlarının (61) 6215 prematüre yenidoğan bebeği kapsayan 

çalışmalarında, kan kültüründe % 21 (1313 olgu) olguda kanıtlanmış geç başlangıçlı sepsis 

tespit edilmiştir. Bu çalışmada en sık görülen patojen KNS (% 47.9) olmuştur, bunu 

S.aureus (% 7.8), Kandida albikans (% 5.8) ve E.koli (% 4.9) izlemiştir. Çalışmalarında 

geç başlangıçlı sepsis ortalama 17 günde görülmüştür. Doğum ağırlığı ve gebelik yaşının 

geç başlangıçlı sepsis riski ile güçlü bir şekilde ilişkili olduğu görülmüştür. Doğum 

ağırlıkları 401 ile 750 gram arasında olan olgularda % 43 kan kültürü ile kanıtlanmış geç 

başlangıçlı sepsis tespit edilmişken, doğum ağırlığı arttıkça; 751-1000 gram bebekler için 

% 28, 1001-1250 gram bebekler için % 15 ve 1251 - 1500 gram bebekler için % 7 ile 

enfeksiyon oranı azalmıştır. Aynı şekilde, gebelik haftası arttıkça enfeksiyon 25-28 hafta 

için % 29, 29-32 hafta için % 10 ve 32 hafta sonra doğan bebekler için sadece % 2 oranına 

düşmüştür. Bu çalışmada ırk ve cinsiyet ile geç başlangıçlı sepsis arasında bir ilişki 

bulunamamıştır. 

Makhoul ve arkadaşlarının (62) yaptığı 4829 ÇDDA yenidoğan bebeği içeren 

çalışmada 1453 (% 30) olguda kültür ile kanıtlanmış geç neonatal sepsis tespit edilmiş, en 

sık KNS (% 47.3) ve daha sonra Klebsiella (% 14.7), Psödomonas (% 4.2) üremişti. Geç 

neonatal sepsis ile gebelik yaşı ve doğum ağırlığı arasında belirgin ve önemli bir ilişki 

bulunmuştu. Geç neonatal sepsisli hastaların yarısından çoğu 28. gebelik haftasının 

altındaydı, olguların sadece % 15’i 32-33 hafta ve % 9.3’ü 34 haftanın üstündeydi. Doğum 

ağırlığı 1250-1500 gram olan bebeklerde % 16.8, 1000-1249 gram olan bebeklerde % 30.6, 

750-999 gram olanlarda % 46.4 ve 750 gramdan az olanlarda % 53 geç neonatal sepsis 

görülmüştü. 

Münevver Türkmen Kaynak ve arkadaşlarının (63) yapmış oldukları çalışmada, 

dört yıl içinde YYBÜ'de takip edilen 900 yenidoğan içerisinde sepsis tanısı alan 87 olgu 

incelenmiş. Bu çalışmada kesin sepsis tanısı almış olan 45 olgunun % 82'sinin prematüre 

olduğu ve bu hastaların % 57.8’i 1000-1500 gram ve % 20’si de 1000 gram altındaki 

bebeklerden oluştuğu bildirilmişti. Sepsis sıklığı ise % 9.6 bulunmuştu.  Meral ve 

arkadaşlarının (64) yapmış olduğu çalışmada, 238 yenidoğanın 58’i (% 24,3) prematüre ve 

180’i (% 75,7) zamanında doğan bebeklerden oluşmuştu. Çalışmadaki yenidoğanların % 

8,7’ine sepsis tanısı konmuştu. Sepsis tanısı almış olan hastaların % 57,1’i prematüre 

bebekler ve bu prematüre bebeklerde sepsis oranı % 20,6 bulunmuştu. Term bebeklerde ise 
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sepsis oranı ise % 4 olarak saptanmıştı. Bu çalışmadaki erken sepsis oranı % 28,5 ve geç 

sepsis oranı da % 71,5 olarak bildirilmişti. Bu iki çalışmada da görüldüğü gibi sepsis oranı 

prematüre ve ÇDDA bebeklerde belirgin olarak artmıştı.  

Çalışmamızdaki sepsis grubunun ortalama gebelik haftası 32.88 ± 1.45 ve ağırlık 

ortalaması 1792 ± 516.49 gramdı. Çalışmamızdaki sepsis ve kontrol grubu arasında 

gebelik haftası ve ağırlık ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu. 

Çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerde (<1500 gram) morbidite ve mortalite; 

invazif ve nozokomiyal risklere ya da bakteriyel enfeksiyonun tedavisi ile ilişkili faktörlere 

bağlıdır. Çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerin % 16’sında septisemi görülür ve bu 

ortalama 17. günde gelişir, ölüm oranı % 21 ve hastanede kalış süresi ortalama 98 gündür; 

sepsis olmayan bebeklerde genel ölüm oranı % 9 ve ortalama hastanede kalış süresi 58 

gündür (6). Çalışmamız geç başlangıçlı sepsis grubunu kapsamaktaydı. Bu nedenle sepsis 

ve kontrol grubumuzdaki yenidoğanların postnatal yaşı 7 gün ve üstündeydi. Sepsis 

grubunun postnatal yaş ortalaması 12.54 ± 5.06 gün ve kontrol grubunun ise 10.35 ± 2.54 

gündü. Gruplardaki olguların postnatal yaş ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir farklılık bulunmamaktaydı. Literatürlere göre daha erken sepsis gelişmesini, nüfus 

yoğunluğu fazla olan bir bölgede 3. basamak yoğun bakım hizmeti vermemiz ve bu 

nedenle hasta sirkulasyonunun fazla olmasından ve ayrıca ünitemizin personel sayısının 

azlığının nozokomiyal sepsis riskini artırmasından kaynaklanabileceğini düşünmekteyiz. 

Daha önceki çalışmalarda, inutero enfeksiyonlar dışındaki sepsis ve menenjitte 

erkek yenidoğanların daha fazla etkilendikleri bildirilmiştir. Bu fark kısmen kız 

bebeklerinde erkek bebeklere göre daha düşük oranda RDS görüldüğü gerçeğini yansıtıyor 

olabilir. Fetal pulmoner olgunluğu değerlendirmek için yapılan bir çalışmada, 28 ila 40 

haftalık fetusların amniyotik sıvılarında lesitin sfingomyelin oranlarına, doymuş 

fosfatidilkolin ve kortizol konsantrasyonlarına bakılmış. Kız bebeklerinde erkek bebeklere 

göre daha yüksek akciğer olgunluk endeksleri tespit edilmişti. Bu veriler, erkek bebeklerde 

RDS riskinin artmasının nedenini ve akciğer enfeksiyonu gelişiminde akciğer 

olgunlaşmasının muhtemel nedenini de açıklamaktadır. Ancak daha sonraki yapılan 

çalışmalar, bakteriyel sepsis ve menenjit sıklığının erkeklerde daha fazla olduğunu 

doğrulamamıştır (6). Prematüre ve düşük doğum tartılı bebeklerde de bu fark çok belirgin 

değildir (1, 2).  Bizim çalışmamızda sepsis saptanan olguların % 54.2’ü erkek ve % 45.8’i 

kızdı. Erkek / kız oranı yaklaşık olarak 1,18’di. Çalışmamızda risk faktörleri göz önüne 

alındığında erkek cinsiyet lehine küçük bir farkın oluştuğu görülse de istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık yoktu. 
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Sezaryan doğumlarda neonatal mortalite, vajinal doğumlara oranla 1.5 kat fazladır. 

Bu farkın muhtemelen riskli gebeliklerin daha ziyade sezaryen ile doğurtulmasından 

kaynaklandığı düşünülmektedir (65). Sezaryen ile doğumun 32. gebelik haftasının altında 

olan prematüre veya ÇDDA bebeklerde mortaliteyi azaltıp azaltmadığı, literatürde hala 

tartışılan bir konu olmaya devam etmektedir (66, 67). Hook ve arkadaşları (68) 492 

sezaryan ile 497 vajinal doğumda yenidoğan morbidite ve mortalitesini karşılaştırdıkları 

çalışmalarında, kuşkulu neonatal sepsisi % 2’ye karşın % 5 ve kesin sepsiste ise % 0’a 

karşı  % 1 bulmuşlardı. Sezaryan grubunda sepsisin istatistiksel olarak daha düşük 

olduğunu göstermişlerdi. MacDorman ve arkadaşlarının (65) yaptıkları çalışmada da Hook 

ve arkadaşlarının çalışmasına benzer sonuçlar elde etmişlerdi. Çalışmamızdaki olguların 

tümü hastanede doğmuştu. Spontan vajinal yolla doğan kontrol grubundaki bir hasta hariç 

geri kalan hastalar sezaryan ile doğmuştu. Çalışmamızdaki sezaryan oranındaki yüksekliği, 

olgularımızın prematüre, DDA ve ÇDDA gibi yüksek riskli gebelikler olmasından 

kaynaklandığını düşünmekteyiz. Ayrıca hastanemiz Kadın-Doğum Kliniğinin yüksek 

sezaryan oranları da buna katkıda bulunmaktadır. Ancak hastanemizde sezaryan doğum 

oranları bütün bu faktörlere rağmen oldukça yüksektir. 

Anne yaşının 20’den az veya 30’dan fazla oluşu sepsis riskini artırmaktadır (4). 

Cohen-Wolkowiez ve arkadaşlarının (69) yapmış oldukları çalışmada, geç neonatal sepsis 

olasılığını 11-19 yaş arası annelerden doğan prematüre bebeklerde daha yüksek 

bulmuşlardı. Münevver Türkmen Kaynak ve arkadaşlarının (63) yaptığı çalışmada, % 81’i 

ÇDDA ve % 19’u DDA olan yenidoğan sepsis grubunda anne yaşını 18-35 yaş için %64 

sıklıkta bulmuşlardı. Aygün ve arkadaşlarının (48) yapmış oldukları çalışmada ise ortalama 

34.2  ± 4.6 gebelik haftasında olan neonatal sepsisli hastalarda anne yaş ortalamasını 30.1 

± 5.3 bulmuşlardı. Çalışmamızda anne yaşı sepsis grubunda 30.33 ± 6.19, kontrol 

grubunda 24.85 ± 5.51 olup aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık vardı. Sepsis 

grubumuzun yaş ortalamasının yüksekliği literatür ile uyumluydu.  

Sepsisli yenidoğanların birçoğunda ilk gözlenen nonspesifik belirtiler, genellikle 

hemşire ya da anne tarafından farkedilir. En sık görülen bu belirsiz işaretler vücut 

ısısındaki değişiklikler, letarji, apne ve beslenme sorunlarıdır. İshal, karın şişliği ve 

orogastrik tüp ile beslenen bebeklerde yetersiz beslenme, fazla gastrik rezidü kalması, 

regürjitasyon veya kusma gibi gastrointestinal sorunlar sepsisin en sık ve en önemli erken 

belirtileridir. Bu bulgular ile bir yenidoğan değerlendirildiğinde, sepsis ayırıcı tanıda her 

zaman bulunmalıdır. Sepsisili bebeğin vücut ısısı yükselebilir, düşebilir veya normal 

olabilir (6). Ateş yenidoğan sepsisinde sadece % 50 hastada görülmektedir (14). Gebelik 
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yaşına göre yenidoğan bebeklerin vücut ısıları karşılaştırıldığında; term bebeklerde ateş,  

prematüre bebeklerde ise hipotermi daha sık görülmektedir (6). Çok düşük doğum ağırlıklı 

bebeklerde sepsisin klinik belirtileri apne (% 55), beslenme intoleransı, karın şişliği, ya da 

dışkıda gizli kan pozitifliği (% 43), solunum desteği ihtiyacındaki artış (% 29), ve letarji / 

hipotoni (% 23) görülmektedir (32). Yıldız ve arkadaşlarının (70) yapmış oldukları 

çalışmada sepsiste sıklık sırasına göre klinik bulgular ateş % 40.2, emmede azalma %38.1, 

hipotoni % 31.9, solunum sıkıntısı % 25.7, kusma % 22.6, sarılık % 20.6, daha az sıklıkla 

da siyanoz, huzursuzluk, apne, karında distansiyon, hipotermi, ishal, hepatomegali, letarji, 

konvülsiyon ve dolaşım bozukluğu görülmüştü. Çalışmamızda hastaların % 66.6’sında 

beslenme problemleri, % 58.3 deri renginde değişiklik, % 54.1 dolaşım bozukluğu, % 45.8 

ateş, % 45.8 solunum sıkıntısı, % 41.6 apne, % 37.5 aktivitede azalma, % 37.5 taşipne, % 

33.3 kusma, % 25 batında distansiyon, % 20.8 sarılık, % 20.8 huzursuzluk, daha az sıklıkla 

da siyanoz, inleme, hipotermi, letarji, bradikardi, ishal, konvülsiyon ve taşikardi tespit 

ettik. Çalışmamızdaki belirti ve bulgular genel olarak literatür ile uyumluydu.  

Doğum sırasında veya daha öncesinde yenidoğanın sıkıntısını gösteren düşük 

Apgar skoru,  aynı zamanda sepsis ve sepsis ile ilişkili yenidoğan dönemindeki olumsuz 

sonuçlarla da ilişkilidir. Vajinal yolla doğan bebeklerde 5. dakika Apgar skoru 7'den az 

olan bebeklerle, daha yüksek Apgar skorları ile karşılaştırıldığında 56 kat daha yüksek 

sepsis riskinin olduğu gösterilmiştir. Yapılan bir çalışmada, 24 saat veya daha uzun süre 

amniyotik membranların rüptürü ile doğan bebekler arasında, 6'dan az 5. dakika Apgar 

skoru olan bebeklerde perinatal bakteriyel enfeksiyon riskinde önemli bir artış olduğu 

bulunmuştur (6).  

Küçük prematüre bebeklerdeki sepsis atak oranı daha yüksek olduğu için, sepsis 

için term bebeklerde Apgar skoru daha iyi belirlenmiştir. Apgar skoru, sepsisin bir 

göstergesi olarak term bebeklere göre prematüre bebeklerde daha az değerlidir (6).   

Sepsisin erken belirtileri genellikle belirsiz ve nonspesifiktir. Yetersiz beslenme, iyi 

görünmeme ya da azalmış aktivite enfeksiyonun erken kanıtları olabilir. Daha belirgin 

bulguları ise; solunum sıkıntısı, apne, letarji, ateş ya da hipotermi, sarılık, kusma, ishal ve 

deri belirtileri, peteşi, abse ve sklerem olabilir. Yenidoğanlarda sepsis belirtilerinin 

nonspesifik ve belirsiz olması, özellikle ÇDDA bebeklerde sepsis tanısını daha da 

zorlaştırmaktadır (6).   

Sepsisin en güvenilir klinik belirtilerini belirlemek için 200'den fazla ateşli bebekte 

yapılan bir çalışmada; ciddi bakteriyel enfeksiyonlarda, periferik perfüzyonu ve solunum 

durumunu etkileyen değişikliklerin daha belirleyici olduğu gösterilmiştir. Beslenme 
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sorunları, aktivite ve kas tonusu değişiklikleri de görülebilir, ancak bu işaretler daha az 

duyarlı göstergelerdir (6).  

Manucha ve arkadaşları (71) kuşkulu sepsis tanısı olan 150 yenidoğan bebekte, 

Rodwell hematolojik sepsis skorlama sistemini kullanmış ve bu skorlamanın duyarlılığını 

% 86 ve negatif tahmin değerini ise % 96 bulmuştur. 

Mahieu ve arkadaşları (72) nozokomiyal enfeksiyonların tanısında beş önemli 

değişkenin bulunduğu NEOSEP-1 skorlama sistemini kullanmışlardı. NEOSEP-1 skorlama 

sisteminde: Parenteral beslenme süresi >14 gün (6 puan), CRP >14 mg / L (5 puan), 

trombositopeni <150 X 109 / L (5 puan), ateş 38.2 ° C (5 puan) ve nötrofil >%50 (3 puan) 

oluşmaktaydı. Risk faktörleri bulunur ise, toplam 24 maksimum puan elde edilmekteydi. 

Bu çalışmanın sonucunda NEOSEP-1 puanı >8 olanlarda; % 95 duyarlılık ve % 93 negatif 

tahmin değeri, puanı >14 olanlarda % 100 özgüllük ve % 100 pozitif tahmin değeri ile 

ilişkili olduğunu göstermişlerdi. NEOSEP-2 puanı aynı değişkenlere ek olarak kateter 

kültür verilerinin de eklenmesiyle oluşmaktaydı. Kateter kültürlerinin eklenmesiyle 

nozokomiyal enfeksiyon öngörülebilirliği geliştirilmiştir. Basit hastabaşı skorlama sistemi 

olan NEOSEP-1’in nozokomiyal sepsisin erken tanımlanmasında değerli bir araç olduğu 

bildirilmiştir. 

Singh ve arkadaşları (73) klinik belirtileri kullanarak sepsis tanısını koymaya 

yönelik çalışmalarında; 1 yıllık süre içinde önceden tanımlanmış klinik belirtilere göre, 

yenidoğan ünitesine kabul edilen tüm yenidoğanlar takip edilmişti. Yedi klinik belirtiye; 

karın şişliği, beslenme öncesi gastrik rezidü kalması, taşikardi, hipertermi, göğüs 

retraksiyonları, inleme ve letarjiye bakılmıştı. Bu çalışmayla negatif tahmin değeri % 85, 

pozitif tahmin değeri % 65 bulunmuştu. Rosenberg ve arkadaşları (74) çalışmalarında, 

Singh ve arkadaşları (73) tarafından tanıtılan skorlamanın uygulanabilirliğini doğrulamak 

ve gelişmiş bir skorlama sistemi oluşturmak için; prematüre yenidoğanların nozokomiyal 

enfeksiyonun klinik belirleyicileri için gebelik yaşı 33 hafta olan 497 yenidoğanın günlük 

değerlendirmelerini yapmışlardı. Singh’in puanına ek olarak, apne, hepatomegali, sarılık, 

letarji ve solukluğun olduğu en az bir klinik belirti eklenmişti. Bu çalışmayla duyarlılık % 

77.1 ve pozitif tahmin değeri % 64.9 bulunmuş ve Singh’in elde ettiği verilerden daha iyi 

sonuçlar olduğu bildirilmişti.  

Okascharoen ve arkadaşlarının (75) yaptığı çalışmada, geç neonatal sepsis tanısı 

alan hastalarda bir puanlama modeli geliştirmişlerdi. Bu puanlama modeli şunlardan 

oluşuyordu: Hipotansiyon (4 puan), anormal vücut ısısı (3 puan), solunum yetmezliği (2 

puan), immatür nötrofil >% 1 (2 puan), trombosit sayısı <150 X 103 / µl (2 puan) ve 
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umbilikal venöz kateterizasyon (1 ila 7 veya >7 gün, 2 veya 4 puan). Sepsis şüpheli bir 

yenidoğanda, bu modelle geç neonatal sepsis tanısının tahminini sırasıyla % 85 ve % 80 

bulmuşlardı. Çalışılan modelle geç neonatal sepsis tanısının ortalama olasılıklarını; 0 ila 3 

puanları için yaklaşık 0.10 (düşük riskli); 4 ila 6 puanları 0.50 (orta risk) ve puanlar ≥7 için 

0.70 (yüksek riskli) olduğunu bildirmişlerdi. 

Literatürde tek başına İ/T oranının özgüllüğünün düşük olduğuna (% 50-78) dair 

çalışmalar bildirilmektedir. Yıldız ve arkadaşlarının (70) yaptıkları çalışmada neonatal 

sepsisli 50 hasta grubunda, İ/T oranını 30 vakada (% 63.8) yüksek bulmuşlardı. 

Çalışmamızda sepsis grubunda İ/T oranının ortalamasını 0.13 ± 0.05 bulduk. 

Çalışmamızda sepsis grubumuzda İ/T oranı; % 33.3 hastada <0.12, % 54.1 hastada 0.12-

0.20 ve %12.5 hastada ≥0.20 idi. Burada görüldüğü gibi, İ/T oranına göre hastalarımızın 

sadece % 12.5 kuvvetle muhtemel sepsis ve % 54.1 oranında ise kuşkulu sepsisti. Bu da 

bize, İ/T oranını diğer sepsis tanısal testleriyle birlikte değerlendirilmesinin daha anlamlı 

olabileceğini göstermektedir.  

Klinik durum ve hematolojik verilere göre yapılan Töllner sepsis skorlama 

sisteminde; 5 puan altı sepsis kuşkusu olmayan yenidoğanları, 5-10 puan sepsis kuşkusunu, 

10 puan üzeri ise olası sepsisi işaret eder (34). Çalışmamızda sepsis grubunun Töllner 

sepsis skorlamasının ortalaması 9.17 ± 3.38’di. Töllner sepsis skoru ile hastaların % 

70.8’nin kuşkulu sepsis ve % 29.1’nin ise kesin sepsis olduğu saptanmıştır.  Burada 

görüldüğü gibi kuşkulu sepsis ve kesin sepsis oranları, Töllner sepsis skorlamasının sepsis 

tanısında yararlı olabileceğini düşündürmektedir. 

Sepsisin kesin tanısı kanda etken mikroorganizmanın üretilmesi esasına 

dayanmaktadır. Yenidoğanlarda kan kültürünün sepsis için duyarlılığı en iyi koşullarda % 

50-80’dir. Kan kültürü yenidoğan sepsisinde tanı koydurur, ancak negatif olması sepsisi 

ekarte ettirmez (26). Sepsise en çok neden olan bakterilerin görülme sıklığı ülkeden 

ülkeye, coğrafi bölgeden bölgeye, hastaneden hastaneye farklılık gösterebilmekte ve 

zaman içinde aynı hastane içinde dahi değişebilmektedir (14). 

Erken neonatal sepsise en sık neden olan patojenler GBS ve E.koli’dir. Bu 

bakteriler genellikle annenin vajinal ve / veya rektal florasından kazanılır (1). Gelişmekte 

olan ülkelerde prematürelik, DDA gibi faktörlere ek olarak başlıca sosyoekonomik 

koşulların olumsuzluğu ve sağlık hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle gebe kadınların 

doğum öncesi izlemlerinin az veya hiç olmaması, evde yapılan doğumların fazla olması ve 

bunların sağlık personeli tarafından yaptırılmaması, doğumun ve göbek bakımının hijyenik 

olmaması, anne ve bebekte enfeksiyon için risk oluşturan durumların önlenememesi veya 
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geç tanınması gibi faktörler de yenidoğan sepsis oranlarının oldukça yüksek olmasına 

katkıda bulunmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde, erken sepsiste en sık izole edilen 

patojenin Klebsiella türleri olduğu, bunu S.aureus ve E.koli’nin izlediği, GBS’lerin 

oranının daha düşük bulunduğu, erken sepsiste gram negatif bakterilerin gram pozitif 

bakterilere oranının 2: 1 olduğu bildirilmiştir. Gelişmekte olan ülkelerde erken sepsis 

etkeni olarak gram negatif bakterilerin ön planda olması bunların büyük kısmının doğum 

sırasında annenin vajinal florasından kazanılmasından çok, doğumda ve doğum sonrasında 

hijyenik olmayan uygulamalar nedeniyle çevreden (hastane veya toplumdan) kazanılmış 

olabileceğini düşündürmektedir. Grup B Streptokokların erken sepsis etkeni olarak 

görülme sıklıklarının ülkeler arasında farklılık göstermesinde gebe kadınların vajinal 

kolonizasyon oranlarının veya antikor düzeylerinin farklı olmasının, kültür farklılıklarının 

ve suşlarının virulansının etkili olduğu düşünülmektedir (76). Amerika Birleşik 

Devletleri’nde gebe kadınların % 15-40’ında vajinal, rektal veya rektovajinal GBS 

kolonizasyonu olduğu bildirilmiştir. Ülkemizde ise gebelerde GBS kolonizasyon oranları 

% 2-7 bulunmuş olup, gelişmiş ülkelerde bildirilenlerin aksine ülkemizde erken sepsiste en 

sık görülen patojenler Klebsiella türleri ve S.epidermidisdir (46).  

Geç yenidoğan sepsis riskini artıran ana faktörler, hastanede yatan bebeklerde sık 

kan alınması, endotrakeal entübasyon-mekanik ventilasyon uygulamaları, santral veya 

periferik vasküler kateter kullanımı, transkütanöz oksijenasyon izlemi, beslenme sondası 

takılması ve uzun süreli parenteral beslenme gibi invazif işlemlerdir. Ek olarak, 

antibiyotiklerin sık kullanılması, dirençli mikroorganizmalar ile enfeksiyon riskini de 

artırmaktadır. Bu nedenle, özellikle hastanede takip ve tedavi edilen DDA ve ÇDDA 

prematüre bebeklerde geç sepsis olasılığı daha fazladır (27). Koagülaz-Negatif 

Stafilokoklar geç sepsisin en sık görülen etkenidir, S. aureus, E.koli, Klebsiella ve 

Enterokoklar ise geç sepsisin başlıca görülen diğer etkenleridir (1, 33, 69).  

Benitz ve arkadaşlarının (77) yaptıkları çalışmada, geç sepsis tanısı alan 184 

yenidoğanın 53’de (% 29) kan kültüründe üreme olmuştu. Bu çalışmada hastalarda % 49 

ile en sık KNS ürerken, % 11 ile S.aureus ve % 0.9 ile Enterokokkus fekalis üremişti. Bu 

çalışmada sadece 4 (% 0.2) hastada BOS kültüründe ve 5 (% 0.3) hastada da idrar 

kültüründe üreme olmuştu. Cohen-Wolkowiez ve arkadaşlarının (69) yaptığı çalışmada geç 

neonatal sepsiste kan kültüründe en sık KNS (% 32.5) üremiş ve bunu sırasıyla S. aureus 

ve E. koli izlemişti. Ülkemizde Bulut ve arkadaşlarının (46) yaptığı çalışmada neonatal 

sepsis tanısı alan 117 bebek retrospektif olarak incelenmiş; 46 hasta geç neonatal sepsis 

tanısı almıştı. Kan kültüründe üreme oranını % 66.7 bulmuş ve geç sepsiste en sık S. 
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epidermidis (% 30.3), ikinci sırada Klebsiella (% 21.2) ve üçüncü sırada E.koli (% 12.1) 

üremişti. Ülkemizde yapılan başka bir çalışmada da Yıldız ve arkadaşları (70) sepsis tanısı 

alan 47 hastanın 31’inde (% 65.9) kan kültüründe üreme tespit etmişti, üreyen bakteriler 

ise sıklık sırasına gore; KNS % 48.4, Klebsiella pnömoni % 19.4, S.aureus % 16.1, E.koli 

% 12.9 ve P.aeruginosa % 3.2 vakada saptanmıştı. Münevver Türkmen Kaynak ve 

arkadaşlarının (63) yapmış olduğu çalışmada, çoğu prematüre (% 82) olan geç neonatal 

sepsis düşünülen hastalarda, kan kültüründe üreme oranı % 51.7 saptanmıştı. Bu çalışmada 

kan kültüründe en sık KNS (% 37) üremişti ve Kandida spp.(% 19), S.aureus (% 6), E.koli 

(% 6), Klebsiella spp. (% 6), Enterobakter spp. (% 6) ve Psödomonas spp (% 6) diğer 

üreyen mikoorganizmalar olmuştu. Çalışmamızda, sepsis grubundaki 24 hastanın 15’inde 

(% 62.5) kan kültüründe üreme olurken 9 hastanın (% 37.5) kan kültüründe üreme olmadı. 

Kan kültüründe 5 olgu (% 20.8) ile en fazla üreyen mikroorganizma KNS ve bunu 3 olgu 

(% 12,5) ile Klebsiella izlemekteydi. Diğer üreyen mikroorganizmalar sırasıyla 

Asinetobakter, Psödomonas, E.koli ve S aureus idi. Elde ettiğimiz bu sonuçlar literatür ile 

uyumlu idi.    

Sulfonamidler geliştirilmeden önce, neonatal sepsise en sık S. aureus ve Beta-

Hemolitik Streptokok gibi gram pozitif koklar neden olurdu. Antimikrobiyal ajanların 

gelişimi ile gram negatif enterik basiller, özellikle E.koli yenidoğanda ciddi 

enfeksiyonların önde gelen nedeni olmaya başlamıştır. 1966-1978 ve 1979-1988 

dönemlerinde neonatal sepsis ajanları olarak GBS ve E.koli’nin önemi artmıştır. 1989-

2003 yıllarında yapılan çalışmalarda GBS, E. koli, Enterokokkus fekalis, S. aureus ve 

Klebsiella türlerinin yanı sıra KNS türlerinin ağırlıklı olarak ta S.epidermidisin neonatal 

sepsisin en sık saptanan ajanı olarak ortaya çıktığı bildirilmiştir. Yaşam destek 

ekipmanlarının gelişimi ile YYBÜ’lerde çok küçük prematüre ve ÇDDA bebeklerde sepsis 

etkeni olarak özellikle KNS önemli bir tehdit olmaya başlamıştır. İntrapartum antibiyotik 

profilaksisi protokollerinin uygulanmasıyla erken başlangıçlı sepsis insidansı azaltılmış 

olmasına rağmen, ampisiline dirençli E. koli septisemileri yüksek oranda etkili olmaya 

başlamıştır. Çalışmalarda bazı merkezlerde, sepsisin en sık görülen patojenlerinin GBS ve 

enterik gram negatif basillerin, özellikle de E. koli’nin olduğunu göstermiştir. Finlandiya 

ve Doğu Afrika'da 1980'lerin ortalarında ve daha yakın zamanda Connecticut ve Güney 

İsrail'de sepsisin önemli bir nedeni S. aureus olmuştur. Liverpol’da % 53, Amerika Birleşik 

Devletleri’nde % 35 ve İsrail’de % 48 KNS’nin (S.epidermidis) ÇDDA bebeklerde geç 

başlangıçlı sepsisten sorumlu ajan olduğu bildirilmiştir (6). 
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Sepsiste en yüksek ölüm oranı, yaşamın başlangıcında ilk 24 saat içinde ve doğum 

ağırlığı 1500 gramdan daha az olan bebeklerde olmaktadır. Preantibiyotik çağda neonatal 

sepsis çoğunlukla ölümcüldü. 1944-1965’te penisilin ve aminoglikozidlerin 

kullanılmasıyla bile sepsisten önemli oranda bebek ölümleri olmaktayadı. Yenidoğan 

Yoğun Bakım Ünitelerinin gelişimi ve 1970'li yılların başında başlayan kalp, solunum ve 

metabolik fonksiyonlar için teknolojik desteğin sağlanması ile eş zamanlı olarak, ölüm 

oranı % 16’lara düşmüştür. 1989-2003’te akademik tıp merkezlerinde neonatal sepsis ölüm 

vakaları % 3’e kadar gerilemiştir. Erken başlangıçlı sepsis sıklığında düşüş olurken, 

genellikle daha öldürücü patojenler ile ilişkili kritik hasta bebeklerin bakım ve izlemindeki 

gelişmelerle sağ kalım verilerinin artması, KNS ve diğer fırsatçı türlerlerle oluşan geç 

başlangıçlı sepsis sıklığını artmıştır (6). 

Neonatal sepsis nedeni, hastaneden hastaneye ve bir topluluktan diğerine değişir. 

Bu farklılıklar muhtemelen nüfus özellikleri, farklı kültürel özellikler ve cinsel pratiklere, 

yerel obstetrik ve hemşirelik uygulamalarına ve antimikrobiyal ajanları kullanma 

alışkanlıklarına bağlıdır. Batı Avrupa ve Jamaika’nın neonatal sepsis ve menenjit 

bakteriyolojisi genellikle Amerika Birleşik Devletleri’ne benzer. Tropikal bölgelerde, 

farklı bir model görülebilir. Suudi Arabistan’da, Riyat’ta 1980-1984’te, E. koli, Klebsiella 

türleri ve Serrasia türleri baskın neonatal sepsis nedenleri iken GBS nadir bir etkendi. Daha 

sonra bu coğrafi konumda, erken ve geç başlangıçlı sepsiste en sık rastlanan patojenler E. 

koli ve KNS olmuştur (6). 

Her yıl 4 milyon neonatal ölüm meydana gelmektedir. Ölümlerin yaklaşık üçte biri 

sepsis nedeniyledir. Neonatal ölümler en çok Güney-Orta Asya ve Sahra altı Afrika 

ülkelerindedir. Neonatal sepsiste en yaygın sorumlu izolatlar ülkeye göre değişmekle 

birlikte gram negatif ve gram pozitif türlerin en sık rastlananları E. koli, S. aureus, 

Psödomonas ve Klebsielladır. Ancak çoklu ilaca dirençli suşlar, müdahale programlarına 

gittikçe artan bir tehdit oluşturmaktadır (6). 

Amerika Birleşik Devletleri’nde, GBS erken ve geç başlangıçlı sepsisin en sık 

nedenidir, ancak anne ve neonatal GBS kolonizasyonu, hastalık oranları ve risk faktörleri 

farklı topluluklarda değişiklikler göstermektedir. Birleşik Arap Emirlikleri’nde yapılan bir 

çalışmada benzer sosyo-ekonomik ve etnik kökenden gelen 563 hamile kadın 

değerlendirilmiş ve GBS kolonizasyon oranı % 10.1 bildirilmiştir. Yunanistan’da, Atina’da 

yapılan çalışmada, anne ve yenidoğanda kolonizasyon oranı % 6.6 ve % 2.4 ve vertikal 

geçiş oranı % 22.5 bulunmuştu. Orta sınıf kadınların başvurdukları özel bir hastanede takip 

edilen kadınların, Devlet Hastanelerine başvuran kadınlardan daha sık GBS ile kolonize 
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oldukları tespit edilmiştir. Grup B Streptokok kolonizasyonu ile anne yaşı, milliyet, medeni 

durum, önceki doğum öyküsü, sezaryan, bebeğin doğum ağırlığı ya da prematüre doğum 

arasında herhangi bir ilişki tespit edilmemiştir (6). 

Yapılan çalışmalardan elde edilen verilerin analizinde, bölgesel GBS kolonizasyon 

oranları Hindistan ve Pakistan’da % 12, Asya ve Pasifik ülkelerinde % 19, Sahra altı 

Afrika’da % 19, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da % 22 ve Amerika’da % 14 saptanmıştır. 

Yapılan çalışmalar karşılaştırıldığında, seçici besiyeri ortamı kullanan popülasyonlarda 

seçici besiyeri ortamı kullanmayan populasyonlara göre daha yüksek oranda GBS 

kolonizasyon oranlarının ortaya çıktığı görülmüştür. Değişen GBS kolonizasyon ve 

hastalık oranlarının diğer nedenleri de sosyo-ekonomik faktörler, cinsel uygulamalar, 

hijyen ve beslenme farklılıklardır (6). 

Annelerin kültürel uygulamaları, barınma, beslenme ve gelir düzeyleri de dahil 

olmak üzere; yaşam tarzı, bebeklerde enfeksiyon riskinin belirlenmesinde önemli gibi 

gözükmektedir. Neonatal sepsis riskini arttıran en önemli faktörler DDA ve prematüritedir. 

Sıklığı sosyo-ekonomik durumu ile ters orantılıdır. Sosyoekonomik durumu belirlemek 

için çeşitli kriterler kullanılır, ancak tamamen tatmin edici ve tekrarlanabilir herhangi bir 

standart mevcut değildir. Annenin eğitimi, kaynaklara ve sağlık hizmetlerine erişimi 

neonatal sepsis riskini etkileyebilir (6).   

Gelişmiş ülkelerin aksine ülkemizde erken sepsiste en sık Klebsiella ve 

S.epidermidis etken patojen olarak görülmektedir. Geç sepsiste ise en sık KNS 

görülmektedir (27). Aksoy ve arkadaşlarının (78) 1993-1997 yılları arasında yapmış 

olduğu çalışmada 2420 hastada neonatal sepsis sıklığını % 10.2 bulmuşlardı. Sepsisli 

olguların % 68.8’i prematüre bebeklerden oluşmaktaydı. Geç neonatal sepsis sıklığını % 

32 bildirmişlerdi. Kültürde üreme oranı % 20.05, kültürde en sık üreyen patojenler % 26 

ile Klebsielle pnömoni olmuştu. Ertogan ve arkadaşlarının (79) 1988-1994 yılları arasında 

2081 yenidoğan bebeği kapsayan çalışmalarında nozokomiyal enfeksiyon sıklığını % 3 

bulmuş, % 66.7 kültürde üreme olmuş ve en fazla üreme Klebiselle suşlarında olmuştu. 

Satar ve arkadaşlarının (80) 1993-1996 yılları arasında 2617 bebeği kapsayan 

çalışmalarında, bebeklerin % 2.7 nozokomiyal enfeksiyon tespit edilmişti. Enfeksiyon 

tespit edilen olguların % 63’ü prematüre bebeklerden oluşmaktaydı. Enfeksiyon etkeni 

olarak kültürde en sık Klebsiella pneumonia (% 41) üremişti. Ülkemizde son yıllarda 

yapılan çalışmalarda, Yalaz ve arkadaşları (81) % 76.5’ı prematüre olan 909 yenidoğanda 

sepsis sıklığını % 9.1 bulmuşlardı. En sık izole edilen mikroorganizmalar KNS (% 31.3), 

S.aureus (% 13) ve Klebsiella pnömoni (% 10.5) olmuştu. Özdemir ve arkadaşlarının (82) 
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204 yenidoğan bebeği içeren çalışmalarında % 11.3’ünde nozokomiyal infeksiyon gelişmiş 

ve Klebsiella pneumonia en sık izole edilen patojen olmuştu. Gürsu ve arkadaşlarının (83) 

yapmış olduğu neonatal sepsis tanısı almış 60 yenidoğanı içeren prospektif çalışmada kan 

kültürlerinde en sık S.aureus (% 31) üremiş, bunu sırasıyla E.koli (% 20.7), Klebsiella (% 

17.2) ve KNS (% 13.8) izlemişti. Çetin ve arkadaşlarının (84) % 62’si ÇDDA bebeklerin 

oluşturduğu nozokomiyal sepsis olan bebeklerde yapmış oldukları çalışmada ise sepsis 

sıklığını % 26.5 olarak belirlemişlerdi ve kültürlerinde en sık KNS (% 33) ve ikinci sırada 

Klebsiella (% 21.3) üremişti. 

Menenjitin ayrımını yapabileceğimiz herhangi bir klinik bulgu olmadan, menenjit 

sepsise eşlik edebileceği için sepsis tedavisine başlamadan önce LP ve BOS incelemesi 

yapılmalıdır. Sepsisli bebeklerin % 15’ine menenjit eşlik eder. Bakteriyel menenjit 

insidansı 1000 bebekte 1 vakadan daha azdır, ancak düşük doğum ağırlığı (<2500 gram) 

olan bebek ya da prematüre bebekler için sıklığı term bebeklere göre birkaç kat daha 

yüksektir. Yapılan bir çalışmada elde edilen veriler; 9641 ÇDDA bebekte LP yapıldığında 

% 5 geç başlangıçlı menenjit tespit edilmiştir (6). Büyük bir retrospektif çalışmada, şüpheli 

sepsis değerlendirmesinde LP yapılmış, 728 BOS örneğinden sadece 9’unda bakteri izole 

edilmiş, ama sadece bir bebeğin bakteriyel menenjit olduğuna inanılmıştı. Yapılan başka 

bir çalışmada; sağlıklı görünen 284 bebeğe anne risk faktörleri nedeniyle LP yapılmış ve 

bunlar arasında menenjit rastlanmamıştı, oysa anneye ait risk faktörleri bakılmaksızın 799 

sepsis klinik bulguları olan yenidoğanda % 2.5 menenjit tespit edilmişti. Bu çalışmayla 

LP’yi annesinde risk faktörleri olan ancak sağlıklı görünen yenidoğanlara yapmaktan çok, 

sepsis klinik bulguları olan bebeklere yapmanın daha değerli olduğu gösterilmiştir (6).  

Stoll ve arkadaşları (85) tarafından yapılan bir çalışmada, geç yenidoğan sepsisi 

tanılı 9641 ÇDDA yenidoğandan (400-1500 gram) 134 bebekte (% 1.4) menenjit tespit 

edilmişti. Menenjitli yenidoğanların üçte birinde (134 / 45 olgu) negatif kan kültürü olduğu 

bildirilmişti. Enfeksiyonu olmayan bebeklerle karşılaştırıldığında, düşük gebelik yaşı olan 

ve daha önce sepsis geçirmiş bebeklerin daha fazla menenjit gelişme ve ölüm riski taşıdığı 

gösterilmişti (% 2 karşı % 23). Bu nedenle ÇDDA bebeklerde menenjit tanısını koymada 

LP’nin kritik bir öneminin olduğu gösterilmiştir. 

Bir çalışmada, bakteriyel menenjit olan 39 bebeğin 6’sında (% 15) BOS’ta patojen 

üremiş ancak kan kültürü steril kalmıştır. Diğer bir çalışmada, bakteriyel menenjiti olan 26 

yenidoğanda, sadece 13’ünde kan kültüründe üreme olduğu bildirilmiştir. Yapılan iki 

büyük veritabanlı çalışmada, menenjiti olan 34 gebelik haftası veya daha büyük olan ve 

ÇDDA yenidoğanların üçte birinde kan kültürlerinde negatiflik görülmüştür. Bu çalışmalar 
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göstermiştir ki, LP yapılmadan bebeklerin önemli bir kısmına menenjit tanısı 

konamamaktadır (6). 

Sepsis grubumuzun tümüne lomber ponksiyon yapıldı. Ancak hastalarımızın 

hiçbirinde BOS mikroskobisi ve biyokimyası menenjit ile uyumlu değildi. Hastalardan 

gönderilen BOS ve idrar kültürlerinde üreme olmadı, ancak 2 hastada (% 8.3) trakeal 

aspirat kültüründe üreme oldu. Bu kültürlerde Klebsiella ve Asinetobakter üremesi oldu. 

Menenjit geç sepsiste erken sepsise göre daha sık oranda görülmektedir, ancak 

çalışmamızdaki sepsis grubumuzda menenjitin somut bulguları bulunmamaktaydı. 

Çalışmamızdaki idrar ve BOS kültüründeki ürememe nedenini vaka sayımızın azlığı ve 

laboratuara örneklerin yeterli zamanda transportunun yapılamaması ile ilişkili olabileceğini 

düşünmekteyiz. 

 Sepsis tanısının konmasında, total beyaz küre sayısının değerli olduğuna dair 

literatürde çok az kanıt mevcuttur. 120 saatin üstündeki yenidoğanlarda total beyaz küre 

sayısının <5000 /mm3 olması lökopeni, >20000 /mm3 olması lökositoz ve total nötrofil 

sayısının <1800 /mm3 olması da nötropeni olarak kabul edilmektedir. Yapılan çalışmalarda 

sepsisin erken tanısında, 24 saat içerisinde seri total beyaz küre sayısının takibinin daha 

yararlı olduğu belirtilmektedir (1, 9, 86). Çalışmamızda sepsis grubunun beyaz küre sayısı 

15206 ± 8688.28 /mm3 ve total nötrofil sayısı 6152.08 ± 1548.33 /mm3 olup, bu değerler 

normal sınırların içindeydi. Çalışmamızdaki sepsis grubundaki beyaz küre sayısı kontrol 

grubundan daha yüksekti, fakat bu yükseklik istatistiksel olarak anlamlı değildi.  

Total beyaz küre ve total nötrofil sayısı enfeksiyon tanısında yaygın olarak 

kullanılan parametreler olup duyarlılıkları ve özgüllükleri düşüktür. Genel olarak total 

beyaz küre sayısının duyarlılık % 17-90, özgüllük ise % 31-100 arasında değişmektedir 

(86). Yaptığımız çalışmada; total beyaz küre sayısının duyarlılığı % 45.8, özgüllüğü % 

100, pozitif tahmin değeri % 100 ve negatif tahmin değeri % 60.6 idi. Total nötrofil 

sayısının duyarlılığı % 16.7, özgüllüğü % 100, pozitif tahmin değeri % 100 ve negatif 

tahmin değeri % 50’di. Elde ettiğimiz duyarlılık ve özgüllük değerleri litertürlerdeki 

değerlerle uyumluydu. Total beyaz küre ile total nötrofil sayısı arasında istatistiksel olarak 

ileri düzeyde anlamlı bir korelasyon vardı. Elde edilen bu sonucun; total lökosit 

sayısındaki artış ve azalışın, total nötrofil sayısı ile de paralellik gösterebileceği düşünüldü. 

Bir haftadan büyük yenidoğanlarda trombosit sayısının 140000 /mm3’ten düşük 

değerleri trombositopeni olarak kabul edilmektedir. Trombosit sayısının düşmesi 

yenidoğan sepsisinde geç ortaya çıkan nonspesifik bir bulgu olup yenidoğan sepsisinin 

erken tanısında çok güvenilir değildir (8, 46). Çalışmamızda sepsis grubundaki ortalama 
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trombosit sayısı 206833.3 ± 128711.56 /mm3 olup normal sınırlardaydı. Çalışmamızda 

trombosit sayısının duyarlılığı % 37.5, özgüllüğü % 85, pozitif tahmin değeri % 75 ve 

negatif tahmin değeri % 53.1’di. Ayrıca sepsis ve kontrol grubunun trombosit sayıları 

karşılaştırıldığında aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu. Bu sonuç trombosit 

sayısının tek başına değil de, total beyaz küre, total nötrofil sayısı ve İ/T oranı gibi diğer 

hematolojik parametrelerle birlikte kombine olarak kullanılmasının sepsis tanısında daha 

yararlı olabileceğini göstermektedir. Bu nedenle, sepsisin erken tanısında Rodwell ve 

Töllner skorlama sistemlerinde birer parametre olarak kullanılmaktadır. Manucha ve 

arkadaşlarının (71) yaptıkları çalışmada hematolojik bulgulara dayalı olan Rodwell 

skorlama sisteminin sepsis tanısında yararlı olabileceği bildirilmiştir. Bu skorlama 

sisteminde, ayrıca CRP’nin kombine kullanılmasının avantajlı olmadığı gösterilmiştir. Geç 

neonatal sepsisin tanısına yönelik yapılan bir başka çalışmada, CRP >0.8mg/dl, 

hematolojik pramatereler; lökositoz, lökopeni, İ/T ≥0.2, lokositteki dejeneratif değişiklikler 

ve trombositopeni kullanılmış, her parametreye 1 puanın verildiği ve 3 puanın üstünün 

anlamlı kabul edildiği bir skorlama sistemi kullanılmıştı. Belirtilen bu skorlama sistemi ile, 

geç başlangıçlı yenidoğan sepsisinin erken tanısına yönelik daha doğru bir yaklaşım 

yapılabileceği sonucuna varılmıştı. Ancak bu çalışmada klinik skorlama göz ardı edilmiş, 

duyarlılık % 83 ve özgüllük % 81 bulunmuştu (87). 

C-reaktif protein, yenidoğan sepsisinin tanısında çok sık kullanılan bir testtir. 

Enfeksiyöz olayın başlamasından 4-6 saat sonra CRP salınmaya başlar, 36-48 saatte 

zirveye ulaşır ve enflamasyon gerileyince miktarı azalır. Biyolojik yarılanma ömrü 19 

saattir, akut faz uyarısından sonra günde % 50 oranında azalır. Tedavinin başlaması ile 

birlikte CRP düzeyleri düşmeye başlar ve bu nedenle tedavinin seyrinin ve etkinliğinin 

izlenmesinde kullanılabilir. Yenidoğan enfeksiyonunu göstermede en çok CRP’nin seri 

ölçümlerinin faydalı olduğu bildirilmiştir (2, 3, 12, 27, 46). Bu amaçla da en fazla 12-24 

saat ara ile, en az 2 ölçüm yapmak gerekir. C-reaktif protein, plasentayı çok düşük 

miktarda geçebilir ve konsantrasyonu gebelik yaşına göre değişmez. Bu nedenle 

yenidoğandaki CRP yükselmesi maternal orijinli degildir ve bir patolojiye işaret eder. 

Mekonyum aspirasyonu, RDS, perinatal asfiksi, maternal ateş, erken membran rüptürü ve 

intraventriküler kanama gibi enfeksiyon dışı nedenler de CRP artışına neden olduğundan 

özgüllüğü azalmaktadır (2, 45). Farklı çalışmalarda, yenidoğan sepsisinde CRP’nin 

duyarlılığı % 37 ile 93, özgüllüğünün ise % 62 ile %95 arasında değiştiği saptanmıştır (37, 

45, 51, 52). Bununla beraber yapılan çalışmalarda bulunan CRP’nin düşük duyarlılık 



 

69 
 

değerleri, sepsisin erken döneminde tek başına yeterli tanısal bir test olmasını engeller (46, 

70).  

Benitz ve arkadaşları (77) erken ve geç başlangıçlı sepsisin tanısında, ilk tanı 

esnasında ve daha sonraki üç günde CRP düzeylerini değerlendirdikleri çalışmalarında; 

kanıtlanmış geç sepsiste CRP’nin özgüllüğünü % 61.5, duyarlılığını % 68.9, pozitif tahmin 

değerini % 43.8 ve negatif tahmin değerini %82 bulmuştu. İlk değerlendirme sonrası 

bakılan 3 günde CRP düzeylarinin özgüllüğü sırasıyla % 84.4, % 96.4 ve % 97.4 

bulunmuştu. İlk değerlendirmeden sonra bakılan 3 günde CRP düzeylarinin pozitif tahmin 

değerleri ise sırasıyla % 47.4, % 45 ve % 43.3 bulunmuştu. Bu çalışmanın sonucunda; 

kuşkulu enfeksiyonu olan yenidoğanlarda tanı değerlendirilmesinde seri CRP düzeylerinin 

ölçümünün yararlı olduğu görülmüştü. Bu çalışmayla, özellikle kültür ile kanıtlanmış erken 

başlangıçlı enfeksiyonlarda artmış CRP düzeylarinin pozitif tahmin değerinin düşük 

olduğu bildirilmişti. Birçok araştırmaların sonuçları göz önünde bulundurulduğunda, 

CRP’nin enfeksiyonun başlangıcında yeterli duyarlılığının (% 37-70) ve özgüllüğünün (% 

60-90) olmadığını göstermektedir (37, 52, 88- 90). Sepsisle ilgili yapılan birçok çalışmada 

olduğu gibi, çalışmamızda sepsis grubu ile kontrol grubu arasında CRP değerleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark saptadık. Çalışmamızda bu çalışmalara benzer şekilde, 

duyarlılığı % 58.3, özgüllüğü % 80, pozitif tahmin değerini % 77.8 ve negatif tahmin 

değerini % 61.5 bulduk. Böylece enfeksiyonun başlangıcına göre geç yükselen CRP’nin, 

sepsis tanısının konulmasında ve antibiyotik tedavisine başlama kararının verilmesinde tek 

başına kullanılmaması, pratikte seri ölçümler yapılarak tedavi etkinliğinin 

değerlendirilmesinde, komplikasyonların saptanmasında ve enfeksiyonun olmadığının 

gösterilmesinde kullanılmasının daha faydalı olacağını göstermektedir. 

Sağlıklı bireylere az miktarda bakteriyel endotoksinin enjeksiyonu prokalsitonin 

yapımını uyarmaktadır. Prokalsitonin düzeyi endotoksinin kana karışmasından 4 saat sonra 

yükselmeye başlar, 6-8. saatlerde serumda en yüksek düzeye erişir ve 24 saat süreyle de 

yaklaşık aynı düzeyde kalır. Sonraki iki gün içerisinde ise normal düzeyine iner. 

Prokalsitoninin yarı ömrü yaklaşık olarak 22.5 saattir. Sepsisin yanı sıra doğum asfiksisi, 

intrakranial kanama ve hipoksemide de serum PCT konsantrasyonlarında artış olabilir. 

Prokalsitonin ciddi bakteriyel enfeksiyonların aktivitesini ve prognozunu izlemek için de 

kullanılabilir (27, 33, 37,48, 50). 

Yapılan çalışmalarda PCT 2 ng/ml üzerindeki değerlerde duyarlılık ve özgüllüğü 

sırasıyla % 92 ve % 97 olarak kabul edilmektedir (37). Chiesa ve arkadaşlarının (91) 

yaptıkları çalışmada, kuşkulu sepsis tanısı alan 120 yenidoğan yoğun bakım hastası ile 
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kontrol grubundaki 92 sağlıklı zamanında doğan bebekte prokalsitonin düzeylerini 

kıyaslamış, sepsis grubunda duyarlılığı % 92.6 ve özgüllüğü % 97.5 olarak bulmuştu. 

Ülkemizde Köksal ve arkadaşlarının (92) yaptıkları çalışmada, CRP ve PCT’ni neonatal 

sepsisin tanısında anlamlı bulmuşlardı. Fakat PCT için duyarlılık ve özgüllük sırasıyla %48 

ve % 100 iken CRP için sırasıyla % 48 ve % 87 olarak tespit etmişlerdi. Aksine Yılmaz ve 

arkadaşlarının (93) yaptıkları çalışmada ise yenidoğan sepsisinde PCT anlamlı 

bulunmamıştır. Sakha ve arkadaşlarının (94) yapmış olduğu çalışmada da neonatal sepsis 

tanısında PCT’nin rolü ve CRP ile ilişkisi değerlendirilmiş, kesin sepsis ve kuşkulu sepsis 

vakaları çalışmaya dahil edilmiş, sonuç olarak kuşkulu sepsis vakalarının tanısında PCT 

değerli olmamakla birlikte, PCT'nin negatif sonucunun enfeksiyonu ekarte etmede 

yardımcı olabileceği vurgulanmıştı. Yapılan başka bir çalışmada yenidoğan sepsisinde 

plazma PCT düzeyinin özgüllüğü % 94.3, duyarlılığı % 92.1, negatif tahmin değeri % 

92.5, pozitif tahmin değeri % 94.0 olarak hesaplanmıştı. CRP için ise bu oranlar sırasıyla; 

duyarlılık % 87.03, özgüllük % 86.2, pozitif tahmin değeri % 85.45 ve negatif tahmin 

değeri % 87.71 olarak bulunmuştu (70). Çalışmamızda sepsis grubu ile kontrol grubu 

arasında PCT değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptadık. Çalışmamızda 

duyarlılık, özgüllük, pozitif tahmin ve negatif tahmin değerlerini sırasıyla % 91.7, % 75, % 

81.5 ve % 88.2 tespit ettik. Elde ettiğimiz veriler ile daha önce yapılan çalışmalarda elde 

edilen duyarlılık ve özgüllük oranlarıyla, PCT’nin sepsisi % 100 doğrulama veya ayırt 

etme başarısını tek başına gösterememektedir. Bu yüzden diğer sepsis göstergeleri ile 

birlikte kullanıldığında, sepsisin kesin tanısında daha iyi sonuçlar alınabileceği 

görülmektedir. 

Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin’nin yapımı iskemi-reperfüzyon hasarı, 

sitokinlerin oluşumu ve sepsis gibi özellikle hücre hasarı ile ilişkili sinyallerin epitel 

hücrelerine ulaşması ile artmaktadır. Bu durumlarda idrar ve kanda düzeyi artar (57). 

Serum NGAL’ın başlıca kaynağı nötrofil, karaciğer ve dalak iken, idrar NGAL’ının 

kaynağı ise böbrek tübülleridir. Yani renal havuzu temsil eden uNGAL, filtre edilen 

NGAL değil, renal tübülde oluşturulan NGAL’ı içermektedir (55).  

Çocuk ve erişkin populasyonunda uNGAL’ın akut böbrek hasarının erken 

belirleyicisi olduğu bildirilmiştir (53). Çalışmalarda akut böbrek yetmezliklerinde, kontrol 

grubuna göre uNGAL’ın 10-100 kat oranında arttığı görülmüştür. Akut böbrek 

yetmezliklerinde kreatinin düzeylerindeki artma 1-3 gün sonra olmaya başlarken, 

uNGAL’deki artış ise 2 saat sonra olmaktadır (95-97). Oluşan böbrek hasarında plazma 

uNGAL’ı 150 ng/dL’den fazla artmakta, bu açıdan duyarlılık % 96 ve özgüllük ise % 51 
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olmaktadır (59). Zappitelli ve arkadaşlarının (98) çok kritik hasta çocuklarda yaptıkları 

çalışmada, uNGAL konsantrasyonlarının ABH gelişiminden 48 saat önce yükseldiği ve 

uNGAL’ın ABH için iyi bir tanısal belirteç olduğu bildirilmiştir. Ayrıca sepsisi olan 

çocuklarda sepsisi olmayan çocuklara göre daha yüksek uNGAL konsantrasyonlarının 

olduğu gösterilmiştir. 

Fjaertoft ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada (99) yaşları 1 ay - 13 yaş arasında 92 

akut enfeksiyonu olan hasta çocukta, bakteriyel ve viral enfeksiyonların seyri sırasında 

NGAL ve CRP’nin kandaki değişiklikleri incelenmiş. Viral enfeksiyon olduğu düşünülen 

çocuklarla karşılaştırıldığında akut bakteriyel enfeksiyonu olan çocuklarda, her iki 

parametrenin anlamlı düzeyde yükseldiği tespit edilmişti. Bakteriyel enfeksiyonu olan 

çocukların tedaviden sonra % 83’ünde 25-48 saat CRP düzeyleri yüksek bulunurken, 

aksine sadece % 11 hastada NGAL düzeyleri yüksek kalmıştı. Bakteri ya da virüs 

tarafından oluşturulan akut enfeksiyonların ayrımında NGAL gelecek vaat eden bir tanı 

aracı olabileceği düşünülmüş ve ayrıca CRP ve NGAL bu farklılıklarıyla antibakteriyel 

tedavinin izlenmesinde, NGAL’ın daha iyi bir belirteç olduğu gösterilmişti. Björkqvist ve 

arkadaşlarının (100) yaptıkları çalışmada sepsisi olan hastalarda sepsisi olmayan hastalara 

göre daha yüksek NGAL düzeylerinin olduğu ve sepsisli hastalardaki CRP artışından 24 

saat önce en yüksek düzeylerine ulaştığı gösterilmişti. Bu nedenle, NGAL’ın yenidoğanın 

nozokomiyal enfeksiyonunda erken bir belirteç olarak yararlı olabileceği bildirilmişti. 

Ayrıca bu çalışmada kontrol grubunda; doğumda, 3. ve 5. günlerdeki NGAL düzeylerinin 

normal erişkin düzeyleriyle benzer olduğu gösterilmişti. 

Goetz ve arkadaşlarının (101) yaptıkları çalışmada NGAL’ın demiri bağlayıp, 

bakterilerin demiri kullanmasını engelleyerek güçlü bir bakteriyostatik etkisinin olduğunu 

göstermişlerdi. Bu özelliği ile NGAL, doğuştan gelen bağışıklık sisteminin “demirin 

tüketilmesi stratejisini” kullanarak, nötrofillerin granüllerindeki laktoferrinin işlevini 

tamamladığı düşünülmüştür. 

Mishra ve arkdaşlarının (102) yaptığı çalışmada, iskemik renal hasar oluşturulan 

fare ve sıçanlarda proteaz dayanıklı, küçük bir polipeptid olan NGAL’ın idrarda kolaylıkla 

tespit edilebileceğini göstermişlerdir. Yapılan bu çalışmayla erken postiskemik fare 

böbreğinde, NGAL mRNA ve protein düzeylerinin upregülasyonun olduğunu teyit 

etmiştir. Akut böbrek yetmezliği oluşturulan fare ve sıçan modellerinde, iskemi sonrasında 

ilk idrar çıkışı ile NGAL idrarda kolayca tespit edilmiştir. İdrarda NGAL’ın ortaya çıkışı, 

böbrekte iskeminin şiddeti ve süresi ile ilgili bilgi veren N-asetil-β-D-glukozaminidaz ve 

β2-mikroglobulin gibi diğer üriner belirteçlerden daha önce olmuştur. Tübül hücrelerinin 
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NGAL’ın kaynağının olduğu, insan proksimal tübül hücre kültürü ile de teyit edilmiştir. 

Sisplatin bağlı nefrotoksisite oluşturulan farelerin idrarında N-asetil-β-D-glukozaminidaz 

ve β2-mikroglobulin olduğu gibi, aynı zamanda NGAL kolaylıkla saptanabildiği 

gösterilmiştir. Bu çalışmayla iskemik ve nefrotoksik böbrek hasarında NGAL’ın erken, 

hassas ve noninvaziv biyobelirteci olabileceği gösterilmiştir. 

Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin, böbrek tübül epitelindeki progenitor 

hücrelerinde demir ile bağlanarak bir komplekse dönüştürülür (103). Mori ve arkadaşları 

(104) “NGAL-Fe kompleksi, böbrek epitel hücrelerini korur ya da hasarı ve iyileşmeyi 

hızlandırır” hipotezi için yaptığı çalışmada; şiddetli böbrek yetmezliği, iskemi-reperfüzyon 

hasarı oluşturulan fare modeli kullanılmış, hastalığın ilk aşamasında NGAL (10 µg) 

uygulanmış, tek doz ile dramatik bir şekilde böbreklerin korunduğu ve azoteminin azaldığı 

gösterilmiştir. Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin’in aktivitesinin, proksimal 

tübülde bu proteinin oluşumu ve demiri bağlamasına bağlı olduğu ve fare idrarında 

endojen NGAL’ın, siderofor benzeri aktivitesi ile koruyucu bir rol oynayabileceği 

düşünülmüştür.  Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin - Fe kompleksi koruyucu bir 

enzim heme oksijenaz-1’i upregüle ederek, proksimal tübüldeki N-cadherin’i (trans-

membran proteini) korur ve hücre ölümünü engeller.  

Lavery ve arkadaşları (55) 1500 gramın altındaki prematürelerde yaptığı çalışmada, 

doğumdan sonra uNGAL’ın tespit edilebildiğini göstermiştir. Doğum ağırlığı düşük 

olanlarda uNGAL’ın daha yüksek olduğu bildirilmiştir. Ancak bu çalışmalar hastalarda 

uNGAL’ın düzeyini etkileyecek olan RDS, PDA, indometazin kullanımı ve sepsis gibi 

faktörler dışlanmaksızın yapılmıştı. Huynh ve arkadaşlarının (54) yaptığı 1500 gramın 

altında ve 26-33 hafta arasında 145 bebeği kapsayan çalışmada, uNGAL’ın referans 

değerlerinin çocuk ve erişkinlerde elde edilen değerler ile aynı olduğunu bildirmiştir. 

Ayrıca cinsiyet açısından uNGAL düzeyleri arasında anlamlı fark bulunamamıştı. 

Çalışmamızda da DDA ve ÇDDA ağırlıklı bebekler arasında, uNGAL düzeyleri açısından 

anlamlı bir farklılık bulamadık.  

Çalışmamızda sepsis grubunun ağırlık durumuna göre ÇDDA, DDA, ≥2500 gram 

ve gebelik haftasına göre ayrılmış alt grupların beyaz küre sayısı, total nötrofil sayısı, 

trombosit sayısı, Töllner skorlaması, CRP, PCT ve uNGAL düzeylerini birbiri ile 

karşılaştırdığımızda istatistiksel anlamlı bir farklılık bulamadık (Tablo 17, 24). Sepsis 

grubunun ÇDDA ve ≥1500 gram olarak ayrılmış alt grupların beyaz küre sayısında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık vardı. Ancak total nötrofil sayısı, trombosit sayısı, 

Töllner skorlaması, CRP, PCT ve uNGAL değerleri birbiri ile karşılaştırıldığında 
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istatistiksel anlamlı bir farklılık tespit edemedik (Tablo 22). Çok düşük doğum ağırlıklı 

bebeklerde beyaz küre sayısı 1072.91 ± 5646.64 /mm3 iken ≥1500 gram olan sepsis 

grubunda 19001 ± 9168.7 /mm3’dı. Bununla birlikte, total beyaz küre sayılarında 

istatistiksel olarak fark olsa da her iki gruptaki total beyaz küre sayıları normal 

sınırlardaydı. 

Parravicini ve arkadaşlarının (58) 1500 gram altında 53 yenidoğanda yaptığı 

çalışmada, uNGAL değerleri 10 ile 75 ng/mL arasındaydı, median değeri 10 ng/mL’di. 

Postnatal ve gebelik yaş ile uNGAL arasında bir ilişki olmadığı gösterilmişti. 

Çalışmamızda da gebelik yaş ile uNGAL arasında bir ilişki bulamadık.  

Parravicini ve arkadaşlarının (57) yaptığı başka bir çalışmada kültür pozitif sepsiste 

uNGAL’ın belirleyici olup olmadığı ve eğer öyleyse sepsiste yükselme zamanını 

belirlemeye yönelik çalışmasında, <1500 gram sepsis kuşkusu olan ancak 

komplikasyonları olmayan 65 ÇDDA bebeğin günlük uNGAL düzeylerine bakılmış. 

Kültür pozitif sepsiste ortalama uNGAL 179 ng/mL ve kontrol grubunda ise uNGAL 6.5 

ng/mL bulmuşlardı. Kültür ile kanıtlanmış sepsisli infantlarda uNGAL düzeyini sağlıklı 

infantlardan 30 kat yüksek bulmuşlardı. Cinsiyet, gebelik yaşı ve postnatal yaş ile uNGAL 

düzeyleri arasında anlamlı farklılık bulunmamıştı. Kültür ile kanıtlanmış sepsisli hastalarda 

5. günde uNGAL düzeyinin düştüğü görülmüştü. Kültürü negatif olan veya kontaminasyon 

sanılan yenidoğanlarda ise uNGAL düzeyinin düşük olduğu görülmüştü. Böylece bu 

çalışmayla, uNGAL’ın sepsis tanısında yararlı bir negatif tahmin belirteci olabileceği 

sonucu çıkarılmıştı.  

Çalışmamızda kültür (+) ve kültür (-) olan olguların CRP ve uNGAL düzeyleri 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Kültür (+) ve kültür (-) 

olan olguların PCT düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmaktadır.  Sepsis grubumuzdaki hastalarımız tümü kültür ile kesin tanıları konmamış 

ise de klinik sepsis düşünülmüş ve bu yapılan tetkikler ile desteklenmiş ve tedaviden de 

sonuç alınmıştı. Bundan dolayı kültür (+) ve kültür (-) olan sepsis grubumuzun PCT’deki 

bu farklılığın nedeninin yalancı negatiflikten kaynaklanabileceğini düşünmekteyiz. 

Ağırlığı ≥1500 gram ve DDA ile 33-34 gebelik haftası olan sepsis grubu ile kontrol 

grubu arasında CRP, PCT ve uNGAL düzeyleri arasında ise istatistiksel olarak anlamlı 

fark saptadık (Tablo 19, 23, 27). Ayrıca ÇDDA ve 31-32 gebelik haftasındaki sepsis ile 

kontrol grubu CRP düzeyleri karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulamadık, fakat PCT ve uNGAL düzeyleri arasında ise istatistiksel olarak anlamlı fark 
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tespit ettik (Tablo 18, 26). Böylece ÇDDA ve gebelik haftası düşük olan bebeklerde sepsis 

tanısında, CRP’den çok PCT ve uNGAL’ın daha iyi bir belirleyici olduğunu gördük. 

Çalışmamızda 35 gebelik haftası olan sepsis (n=5) ve kontrol grubunun laboratuar 

bulguları karşılaştırıldığında PCT için istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu. Fakat CRP 

ve uNGAL değerleri arasında ise istatistiksel olarak anlamlı fark vardı (Tablo 28). Ağırlığı 

≥2500 gram olan sepsis (n=3) ve kontrol grubunun CRP, PCT ve uNGAL düzeyleri 

karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulamadık (Tablo 20). Elde ettiğimiz 

iki sonuçta da sepsis alt grup sayılarının azlığının istatistiksel anlamsızlığın nedeni 

olabileceğini düşündük. 

Vouloumanou ve arkadaşlarının (105) neonatal sepsiste serum PCT düzeyleri için 

yaptıkları 29 çalışmayı kapsayan metaanalizde, PCT için duyarlılık ve özgüllük değerleri 

sırasıyla % 81 ve % 79 olarak bulunmuştu. Bizim çalışmamızdaki PCT için duyarlılık ve 

özgüllük değerleri sırasıyla % 91.7 ve % 75’ti.  Prokalsitonin için duyarlılık açısından iki 

çalışma arasında fark olsa da özgüllük değerleri birbirine yakındı. Çalışmamızdaki 

uNGAL’ın duyarlılık ve özgüllük değerleri ise sırasıyla % 91.7 ve % 100 idi. İdrar-

NGAL’ın özgüllük değerleri PCT’ye oranla daha yüksek düzeylerdeydi. Bu bize, 

uNGAL’ın negatif olduğunda sepsis tanısını dışlama olasılığının PCT’den daha yüksek 

olduğunu göstermektedir. 

Sepsis grubunun tedavinin başlandığı 1. gün ve 7. günlerindeki laboratuar bulguları 

karşılaştırıldığında, beyaz küre sayısı ve total nötrofil sayısı arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark yoktu. Sepsis grubunun tedavinin 1. ve 7. günler arasında trombosit 

sayısındaki artış ve CRP düzeylerindeki görülen düşüş istatistiksel olarak anlamlıydı. 

Prokalsitonin ve uNGAL’da görülen düşüş ise istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlıydı. 

Ayrıca çalışmamızda PCT ile uNGAL arasında istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon 

tespit ettik. Bu sonuç bize; PCT, CRP ve uNGAL’ın tedaviye olan cevabı 

değerlendirmekte yararlı olabileceğini göstermektedir. 

Enfeksiyöz olayın başlamasından 4-6 saat sonra CRP ve PCT salınmaya başlar, 

PCT serumda en yüksek düzeye 6-8. saatlerde erişirken CRP ise 36-48 saatte zirve noktaya 

ulaşır. Biyolojik yarılanma ömrü CRP için 19 saat ve PCT için ise 22.5 saattir. 

Prokalsitonin düzeyi 24 saat süreyle de yaklaşık aynı düzeyde kalır ve sonraki iki gün 

içerisinde ise normal düzeyine iner. C-reaktif protein akut faz uyarısından sonra günde % 

50 oranında azalır. Tedavinin başlaması ile birlikte de CRP düzeyleri düşmeye başlar. İdrar 

uNGAL’ı ise CRP ve PCT’den çok daha erken bir şekilde, enfeksiyöz olayın 

başlamasından sonraki 2 saatte hızla yükselmektedir. Yenidoğan sepsisinde hastaların 



 

75 
 

saatler içinde kötüleşebileceği düşünüldüğünde, enfeksiyon biyobelirteçlerinin erken 

yükselmesi ve bunların tespit edilmesi tanıda çok önemli olacaktır. Parravicini ve 

arkadaşlarının (57) yaptığı çalışmada da sepsis tedavisiyle uNGAL düzeyinin 5. günde 

düştüğü görülmüş, kültürü negatif olan veya kontaminasyon sanılan yenidoğanlarda ise 

uNGAL’ın düzeyinin düşük olduğu görülmüştü. Bizim çalışmamızda da tedavinin 7. 

gününde uNGAL değerlerinde belirgin bir şekilde düşme olduğu görüldü. Çalışmamızda 

sepsis grubunun tedavinin 1. ve 7. günler arasında CRP düzeylerinde görülen düşüş 

istatistiksel olarak anlamlıydı. Prokalsitonin ve uNGAL’da görülen düşüş ise istatistiksel 

olarak ileri düzeyde anlamlıydı. Bu sonuç bize uNGAL’ın da tedaviye olan cevabı 

değerlendirmekte PCT ve CRP gibi kullanılabileceğini göstermektedir. 

Sepsis grubunda bakılan ilk ölçümlerde 24 hastanın 14’ünde (% 58.3) CRP değeri 

eşik (cutoff değeri 10 mg/L) değerinin üstünde bulunurken, 7. günden sonra 5 hastada CRP 

cutoff değerinin üstünde kalmıştır. Prokalsitonin ilk ölçümlerde 24 hastanın 22’ünde (% 

91.7) eşik (cutoff değeri 0.5 ng/ml) değerinin üstünde bulunurken, 7. günden sonra 14 

hastada cutoff değerinin üstünde kalmıştır. İdrar-NGAL’da ise ilk ölçümlerde 24 hastanın 

22’sinde (% 91.7) eşik (cutoff değeri 8.56 ng/ml) değerinin üstünde bulunurken, 7. günden 

sonra yalnızca 8 hastada cutoff değerinin üstünde kalmıştır. Çalışmamızda görüldüğü gibi 

ilk ölçümlerde PCT ve uNGAL’ın sepsis tanısındaki eşik değerin üstünde hasta sayısı, 

CRP’den daha yüksekti. Ancak 7. günde tedaviye bağlı olarak eşik değerin altındaki hasta 

sayısı uNGAL’de daha belirgindi. Buna bağlı olarak uNGAL’ın özgüllüğü % 91.7, 

duyarlılığı % 100, pozitif tahmin değeri % 100 ve negatif tahmin değeri ise % 90.9 olup, 

bu değerler CRP ve PCT’den daha avantajlıydı. Sonuç olarak çalışmamız uNGAL’ın 

sepsisin erken tanısında ve tedaviye yanıtın değerlendirilmesinde güvenilir bir belirteç 

olabileceğini göstermektedir.  

Daha önce yapılan çalışmalar ve bizim çalışmalarımız göz önünde 

bulundurulduğunda potansiyel olarak uNGAL’ın sepsis tanısında günümüzde kullanılan 

CRP ve PCT’den daha ideal bir biyobelirteç olduğunu düşünmekteyiz. Çünkü;  

- duyarlılığı % 91.7, özgüllüğü % 100, pozitif tahmin değerini % 100 ve negatif 

tahmin değerini % 90.9 tespit ettik. 

- enfeksiyöz olaydan 2 saat sonra yükselmeye başlamakta, yani enfeksiyonu erken 

algılamaktadır. 

- çalışma saatlerinde, stabil şekilde numunenin toplanabilmesi için yeterli zaman 

vermektedir  

- tedavinin takibinde yol göstermektedir. 
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- laboratuar işlemi yapılana kadar uNGAL kolaylıkla depolamaya izin vermektedir 

- uNGAL’ın kantitatif tayini yapılabilmektedir 

- uNGAL 0.5 ml ve hatta daha az miktarda idrar hacmi ile analizi yapılabilmektedir 

- ticari kit maliyeti düşüktür  

Tüm hastaların kültür ile kanıtlanmış sepsis olmaması ve hasta sayısının az olması 

çalışmamızın olumsuz taraflarıydı. Ancak bu çalışmayla, uNGAL diğer biyobelirteçlerin 

aksine kan örneği gerektirmeyen, gereksiz flebotomilerin önüne geçen, noninvaziv ve non 

steril şartlarda küçük miktarlarda idrar toplanması ile yenidoğan sepsisinde ideal bir 

biyobelirteç olabileceğini düşünmekteyiz 

Sonuç olarak, bu çalışmayla prematüre yenidoğanın geç sepsisinin tanısında 

uNGAL'ın CRP ve PCT’e göre duyarlılığının, özgüllüğünün, pozitif ve negatif tahmin 

değerlerinin daha yüksek olmasıyla tanıda ve tedaviye yanıtı değerlendirmede daha etkin 

olduğunu saptadık. Ancak, uNGAL’ın yenidoğan sepsisinin tanısındaki değerinin daha iyi 

anlaşılabilmesi için daha çok sayıda vakayı içeren çalışmaların yapılması gereklidir. 
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6. SONUÇLAR  
1. Geç sepsis tanısı alan 24 prematüre bebek ve kontrol grubu olarak ta 20 prematüre bebek 

çalışmaya alındı. Hastalardan sepsis için rutin tetkiklerinin yanı sıra, ampirik antibiyoterapi 

başlamadan hemen önce ve tedavi başlandıktan 7 gün sonra CRP, PCT ve uNGAL 

düzeyleri ölçüldü. 

2. Sepsis ve kontrol grupları arasında demografik olarak (ağırlık, gebelik haftası, yaş, 

cinsiyet) istatistiksel anlamlı farklılık saptanmadı. 

3. Total beyaz küre sayısının duyarlılığı % 45.8, özgüllüğü % 100, pozitif tahmin değeri % 

100 ve negatif tahmin değeri % 60.6’tı. Total nötrofil sayısının duyarlılığı % 16.7, 

özgüllüğü % 100, pozitif tahmin değeri % 100 ve negatif tahmin değeri % 50’di. 

4. Sepsis grubunda İ/T oranının ortalaması 0.13 ± 0.05 idi. Sepsisli grubumuzda İ/T oranı; 

% 33.3 hastada <0.12, % 54.1 hastada 012-0.20 ve % 12.5 hastada ≥0.20 idi. 

Hastalarımızın % 12.5’i kuvvetle muhtemel sepsis ve % 54.1’i kuşkulu sepsisti.  

5. Sepsis grubunun Töllner sepsis skorlamasının ortalaması 9.17 ± 3.38’di. Sepsisli 

olguların Töllner sepsis skoru % 70.8’inde kuşkulu sepsis ve % 29.1’inde ise kesin sepsis 

olarak bulundu.  

6. Sepsis grubunda ortalama trombosit sayısı 206833.3 ± 128711.56 /mm3’tü, trombosit 

sayısının duyarlılığı % 37.5, özgüllüğü % 85, pozitif tahmin değeri % 75 ve negatif tahmin 

değeri % 53.1’di. 

7. Sepsis grubundaki 24 hastanın 15’inde (% 62.5) kan kültüründe üreme olurken 9 

hastanın (% 37.5) kan kültüründe üreme olmadı. Kan kültüründe 5 olgu (% 20.8) ile en 

fazla üreyen mikroorganizma KNS ve bunu 3 olgu (% 12,5) ile Klebsiella izlemekteydi. 

Diğer üreyen mikroorganizmalar sırasıyla Asinetobakter, Psödomonas, E.koli ve S aureus 

idi.  

8. Ortalama uNGAL düzeyi sepsis grubu için 45.69 ± 18.37 ng/ml, kontrol grubu için 5.73 

± 1.45 ng/ml’di. Bu düzeyler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı. Tedavinin 

7. günündeki ortalama uNGAL düzeyi 7.891 ± 4.19 ng/ml’di. Sepsis grubunun tedavinin 1. 

ve 7. günler arasında uNGAL düzeyindeki düşüş istatistiksel olarak anlamlıydı. 

9. Çalışmamızda DDA ve ÇDDA ağırlıklı bebekler arasında, uNGAL düzeyleri açısından 

anlamlı bir farklılık bulunamadı ve ayrıca gebelik yaş ile uNGAL arasında bir ilişki 

bulunamadı.  

10. Sepsis grubunda tedavinin 1. ve 7. günler arasında; trombosit sayısındaki artış ve CRP, 

PCT ve uNGAL düzeylerindeki görülen düşüş istatistiksel olarak anlamlı idi.  
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11. Çok düşük doğum ağırlıklı ve 31-32 gebelik haftasındaki sepsis ile kontrol grubunun 

CRP düzeyleri karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu, fakat PCT ve 

uNGAL düzeyleri arasında ise istatistiksel olarak anlamlı fark vardı. 

12. Sepsis ile kontrol grubu arasında CRP düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı 

fark saptandı (p<0.01). Duyarlılığı % 58.3, özgüllüğü % 80, pozitif tahmin değeri % 77.8 

ve negatif tahmin değeri % 61.5 bulundu.  

13. Sepsis ile kontrol grubu arasında PCT düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı 

fark saptandı (p<0.01). Duyarlılık, özgüllük, pozitif tahmin ve negatif tahmin değerleri 

sırasıyla % 91.7, % 75, % 81.5 ve % 88.2 olarak tespit edildi.  

14. Sepsis ile kontrol grubu arasında uNGAL düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık saptandı (p<0.01). Duyarlılığı % 91.7, özgüllüğü % 100, pozitif tahmin değeri % 

100 ve negatif tahmin değeri % 90.9 olarak belirlendi. 

15. Kültür (+) ve kültür (-) olan olguların CRP ve uNGAL düzeyleri arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık bulunamadı. PCT düzeyleri arasında ise istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık görüldü.  

16. Prokalsitonin ile uNGAL arasında istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon tespit 

edildi.  

17. İdrar NGAL’ı gebelik yaşı ve postanatal yaştan bağımsız ortaya çıkan, duyarlılık ve 

özgüllüğü yüksek bir biyobelirteç olarak gözükmektedir. Ancak çalışmamızı doğrulayacak 

daha çok sayıda olguyu içeren çalışmalara ihtiyaç vardır.   
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7. ÖZET 

Prematüre Bebeklerde Geç Sepsis Tanısında Urinary Neutrophil Gelatinase-

Associated Lipocalin’in Yeri, CRP ve Prokalsitonin İle Karşılaştırılması 

 

Amaç: Neonatal sepsisin erken tanısı yenidoğanlarda hala sorun olmaya devam 

etmektedir. Son yıllarda yapılan sınırlı çalışmalarda, çocuk ve erişkin popülasyonlarında 

sepsisin tanısında uNGAL’ın yararlı bir belirteç olduğu öne sürülmüştür. Bu çalışmayla 

prematürelerde geç başlangıçlı sepsisin erken tanısında uNGAL düzeylerinin değerini 

belirlemeyi, CRP ve prokalsitonin ile karşılaştırmayı amaçladık. 

Gereç ve Yöntem: Şubat – Mayıs 2011 tarihleri arasında YYBÜ’ne yatırılan, yaşları 7 ile 

28 gün arasındaki prematüre bebekler; klinik sepsis tanısı almış olan 24 olgu sepsis grubu 

ve 20 olgu kontrol grubu olarak iki gruba ayrıldı. 

Tedavinin başlangıcında, iki grubun sepsis tarama testlerine ve uNGAL düzeylerine 

bakıldı. Tedavinin 7. gününde sepsis grubunda uNGAL düzeylerine tekrar bakıldı. 

Bulgular: Sepsis grubunda ortalama doğum ağırlığı ve gebelik yaşı sırasıyla 32.88 ± 1.45 

hafta ve 1792 ± 516.49 gram ve yaş ortalamaları 12.54 ± 5.06 gündü. Hastaların 

demografik özellikleri açısından, iki grup arasında anlamlı bir fark yoktu. 

 Sepsis grubunda, tedavinin birinci ve yedinci gün uNGAL düzeyleri sırasıyla 45.69 

± 18.37 ng/ml, 7.89 ± 4.19 ng/ml bulundu. Kontrol grubunda ise uNGAL düzeyi 5.78 ± 1.6 

ng/ml bulundu. Gruplar arasında CRP, PCT ve uNGAL düzeyleri açısından anlamlı 

farklılık saptadık. Tedavinin 7. gününde CRP, PCT ve uNGAL düzeylerindeki görülen 

düşüş anlamlıydı.  

Çalışmamızda duyarlılık, özgüllük, pozitif ve negatif tahmin değerleri sırasıyla: 

CRP için %58.3, % 80, % 77.8 ve % 61.5; PCT için % 91.7, % 75, % 81.5 ve % 88.2; 

uNGAL için  % 91.7, % 100, % 100 ve % 90.9 olarak tespit ettik. 

Sonuç: Erken tanıda uNGAL düzeyleri, CRP ve PCT’den daha güvenilir, duyarlı ve özgül 

bir biyobelirteç gibi görünmektedir. İdrar-NGAL’ının diğer biyobelirteçlerin aksine kan 

örneği gerektirmeyen, noninvaziv ve non steril şartlarda küçük miktarlarda idrar 

toplanması ile yenidoğan sepsisinde ideal bir biyobelirteç olabileceğini düşünmekteyiz. 

 

Anahtar kelimeler: sepsis; bebek, prematüre; biyobelirteç; NGAL, insan 
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8. ABSTRACT 

Urinary neutrophil gelatinase-associated lipocalin in diagnosis of late onset sepsis in 

preterm newborns and comparison with C-reactive protein and procalcitonin 

 

Objective: The early diagnosis of neonatal sepsis continue to be problematic in newborns. 

Urinary-NGAL has been suggested as a useful marker in limited recent studies for 

diagnosis of sepsis in pediatric and adult populations. We aimed to determine the value of 

uNGAL levels in early diagnosis of late-onset sepsis in preterms, and to compare CRP and 

PCT. 

Materials and Methods: February - May 2011 between, preterm infants admitted to 

NICU between the ages of 7 to 28 days divided into two groups: one is 24 clinical sepsis 

cases and control group is 20 cases.  

Sepsis screening tests and uNGAL levels were performed on beginning of 

treatment in two groups. In the seventh day of treatment of sepsis group, uNGAL levels 

were re-measured. 

Results: The mean birth weight and gestational age of the patient group was 32.88 ± 1.45 

weeks and 1792 ± 516.49 gram respectively, and the mean age of 12.54 ± 5.06 days. In 

terms of demographic features of cases, there was no significant difference between two 

groups.  

 In sepsis group, uNGAL levels at 1. and 7. days of treatment were found 5.69 ± 

18.37 ng/ml, 7.89 ± 4.19 ng/ml respectively. In control group, uNGAL levels were found 

5.78 ± 1.6 ng/ml respectively.  We found significant differences CRP, PCT and uNGAL 

levels between groups. On the seventh day of treatment, CRP, PCT and uNGAL 

significantly decreased in levels. 

We found that the sensitivity, specificity, positive and negative predictive values, 

respectively: for CRP; 58.3 %, 80 %, 77.8 % and 61.5 %, for PCT; 91.7 %, 75 %, 81.5 % 

and 88.2 %, for UNGAL; 91.7 %, 100 %, 100 % and 90.9 %. 

 Conclusion: As a biomarker in early diagnosis, uNGAL levels seems to be more 

sensitive and spesific, reliable biomarker than CRP and PCT. We believe that uNGAL 

unlike other biomarkers that does not require a blood sample, non-invasive and non-sterile 

conditions, with small amounts of urine collection in newborn sepsis might be an ideal 

biomarker. 

Key words: sepsis; infant, premature; biomarkers; NGAL, human 
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