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ÖZET:

SUMMARY:

Amaç: Saðlýklý yenidoðanlarýn iyilik halinin
deðerlendirilmesinde sýklýkla Apgar skoru kullanýlýr.
Bu dönemde oksijen saturasyonlarý düþük olabilir.
Bu çalýþmanýn amacý, Apgar skorlarý ile oksijen
saturasyonlarý arasýndaki iliþkiyi ortaya koymaktýr.

Oxygen saturations in preterm and term babies
immediately after birth (a pilot study)

Materyel ve Metod: Doðumdan hemen sonra 43
premature ve 114 term bebekte oksijen
saturasyonlarý ölçülmeye baþlandý ve % 95in
üzerine çýkýncaya kadar ölçümlere devam edildi.
1. ve 5. dakikalarda Apgar skorlamasý yapýldý.
Bulgular: Preterm bebeklerde 1. dakika Apgar
skorlarý ortalama 7.53 ve 5. dakika Apgar skorlarý
ortalama 8.86 idi. Term bebeklerde ise, 1. dakika
Apgar skorlarý 8.28 ve 5. dakika Apgar skorlarý
9.51 idi. Term ve preterm bebeklerin Apgar skorlarý
arasýndaki fark anlamlý idi. Preterm bebeklerde
oksijen saturasyonlarýnýn % 90ýn üzerine çýkma
süresi 3,12 dak, term bebeklerde 2,29 dakika idi.
Saturasyonlarýn % 95in üzerine çýkma süresi ise,
preterm bebeklerde 3,33 dakika, term bebeklerde
ise 2,87 dakika idi. Saturasyonlarýn yükselme
zamaný açýsýndan term ve preterm bebekler
arasýndaki fark anlamlý bulundu.
Sonuç: Preterm ve term bebekler arasýndaki fark
anlamlý olmakla beraber, her iki grupta da, Apgar
skorlarý ile oksijen saturasyonlarýnýn yükselme
zamaný arasýnda paralellik bulunmaktadýr. Oksijen
saturasyonlarýnýn yükselme zamanýnýn bilinmesi,
yenidoðan döneminde gereksiz oksijen
kullanýmlarýnýn önüne geçecektir.
Anahtar kelimeler: Apgar, oksijen saturasyonu,
yenidoðan, preterm, term

Aim: Apgar score is frequently used in determining
the well-being of newborn babies. In this period,
oxygen saturations may be low. The aim of this
study was to determine the relationship of Apgar
scores to oxygen saturations.
Material and methods: oxygen saturations were
measured immediately after birth in 43 preterm
and 114 term newborn babies. Measurement
continued until the saturations increased over 95
%. Simultaneously, Apgar scores were measured
at the 1st and 5th minutes.
Results: Average Apgar scores in preterm babies
were 7,53 and 8,86 in the 1st and 5th minutes
respectively. In term babies, they were 8,28 and
9,51 respectively. The difference between preterm
and term babies was significant for Apgar scores.
In preterm and term babies, time of oxygen
saturations to increase over 90% were 3,12 and
2,87 minutes respectively. Time of oxygen
saturations to increase over 95 % were 3,33 and
2,87 minutes in preterm and term babies
respectively.
Conclusion: Although the differences between
preterm and term babies are significant, there is
a correlation between Apgar scroes and rising of
oxygen saturations. Knowing the time of oxygen
saturations to increase, will decrease the
inappropriate usage of oxygen in the immediate
newborn period.
Key words: Apgar, oxygen saturations, newborn,
preterm, term

GÝRÝÞ
Doðum, relatif olarak hipoksik bir
ortamdan, daha yüksek oksijen konsantrasyonlu
bir ortama geçiþ süreci olarak da tanýmlanabilir.
Yenidoðan bebeklerin bu postnatal geçiþ
sürecini atlatabilmeleri ve yeni yaþama adapta

olabilmeleri için bir dizi mekanizmalar
gündeme gelir. Diðer yandan, yenidoðan
bebeklerin deðerlendirilmelerinde sýklýkla
kullanýlan Apgar skorlamasý, bazen yanlýþ
anlaþýlmalara neden olabilmektedir. Bebeðin
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renginin hafif siyanotik olmasý, diðer bir deyiþle,
periferik oksijen saturasyonlarýnýn düþük
olmasý, patolojik olarak deðerlendirilebilir. Bu
durumun adaptasyon sürecinin bir parçasý mý
yoksa patolojik bir durum mu olduðu, her
zaman tam olarak anlaþýlmayabilir. Diðer
yandan, yenidoðan resüsitasyonunda ne kadar
oksijeninin kullanýlmasý gerektiði de
tartýþmalýdýr (1). Oksijenin bir ilaç olduðu kabul
edilirse, gereksiz yere kullanýlmasýnýn
bebeklerde daha sonra ciddi yan etkilere yol
açmasý olasýdýr. Dolayýsýyla, yenidoðan
canlandýrmasýnda kullanýlacak oksijen miktarý
için yol gösterecek verilere de ihtiyaç vardýr.
Bu çalýþmanýn amacý, yenidoðan bebeklerde,
yaþamýn ilk dakikalarýndaki periferik oksijen
saturasyonlarýnýn ölçülerek, Apgar skorlamasý
ile karþýlaþtýrýlmasýdýr.

SONUÇLAR
Çalýþmaya 43 preterm ve 114 term bebek alýndý.
Bu bebeklere ait demografik özellikler Tablo
1de görülmektedir. SO2nin % 90 ve % 95in
üzerine çýkma zamaný ile 1. ve 5. dakika Apgar
skorlarý ise Tablo 2de gösterilmiþtir.
Tablo 1: Çalýþmaya katýlan bebeklerin demografik
özellikleri

Tablo 2: Ýlk 5 dakikadaki SpO2 ve Apgar skor deðerleri

YÖNTEMLER
Hastanemizde, Ocak 2006-Haziran 2006
arasýnda, 24 gebelik haftasýný tamamladýktan
sonra doðan, antenatal takiplerinde veya
postnatal ilk muayenelerinde kardiyak bir
yapýsal veya fonksiyonel anomali
düþünülmeyen bebekler çalýþma kapsamýna
alýndý. Hem normal vaginal yoldan doðan
bebekler hem de sezeryan ile doðan bebekler
birlikte deðerlendirildi. Tüm bebekler,
doðumdan hemen sonra kurulandý ve radyan
ýsýtýcý altýna alýndý. Çocuk hekiminin ilk
deðerlendirmesine göre, resüsitasyon gerektiren,
derhal oksijen verilmesi gereken veya entübe
edilerek mekanik ventilasyon ihtiyacý olan
bebekler çalýþma kapsamý dýþýnda býrakýldý.
Tüm ölçümler, ayný pulse oksimetre cihazý
(Mindray MP600) ile yapýldý. Bu çalýþma için,
aletin bütün alarmlarý OFF düzeyine getirildi.
Doðumdan sonraki ilk 20 saniye içinde pulse
oksimetrenin probu, bebeðin sað eli üzerine
baðlandý ve en az 5 dakika süreyle, aletin
gösterdiði oksijen saturasyon deðeri (SO2) ve
nabýz sayýsý kaydedildi. Ölçümlere, SO2 %
95in üzerine çýkýncaya kadar devam edildi.
Bebek doðduktan sonraki 1. ve 5. dakikada,
Apgar skorlamasý yapýldý. Tüm ölçümler
bitirildikten sonra bebekler annelerinin yanýna
verildi. Çalýþmaya katýlan tüm bebeklerin
annelerinden bilgilendirilmiþ onam alýndý.
Ýstatistiksel analiz için SPSS 10.0 bilgisayar
programý ve Student t testi kullanýldý.
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* p< 0.05 anlamlý

** p < 0.01 anlamlý

TARTIÞMA
Fetusun postnatal adaptasyonu karmaþýk
bir fizyolojik süreçtir. Bu sürecin daha iyi
anlaþýlabilmesi için, yenidoðanýn postnatal
adaptasyonunun deðerlendirilmesinde pulse
oksimetre giderek daha fazla kullanýlmaktadýr.
Yenidoðan resusitasyonunda kullanýlacak
optimal oksijen düzeyi tartýþmalýdýr. Her ne
kadar hala daha deprese yenidoðanlarýn
resüsitasyonunda % 100 oksijen önerilse bile,
normal ortam havasý (% 21 O2) ile
resüsitasyonun daha faydalý olacaðýný öne süren
görüþler de vardýr (2). Bebeðin oksijen
saturasyonlarýnýn bilinmesi, kullanýlalacak
oksijen miktarýnýn belirlenmesinde yol gösterici
olabilir. Apgar skorlarý genellikle bebeðin
iyilik halinin bir göstergesidir. Apgar skorlarýnýn
SO2 düzeyleri ile birlikte deðerlendirilmesi,
bebeðin iyilik hali konusunda daha doðru
bilgiler saðlayabilir. Apgar skorlarý genellikle
preterm bebeklerde, term bebeklere kýyasla
daha düþük bulunur. Preterm bebeklerde
SO2nin % 90 ve % 95in üzerine çýkma
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süreleri, term bebeklere kýyasla daha uzundur.
Kamlin ve ark, bu süreyi preterm bebeklerde
6.5 dakika, term bebeklerde ise 4.7 dakika
(p<0.01) bulmuþlardýr (3). Rabi ve ark. ise
bu süreyi yaklaþýk 8 dakika olarak
vermektedirler (3). Sezeryanla doðan
bebeklerde ise, vaginal doðanlara kýyasla
oksijen saturasyonu daha geç yükselmektedir
(5). Bizim çalýþmamýzda ise, SO2nin % 90
üzerine çýkma süresi preterm bebeklerde 3.12
dakika, term bebeklerde ise 2.29 dakika idi.
Bu süreler, diðer çalýþmalarda belirtilen
sürelerden daha kýsa olmakla beraber, kendi
içindeki fark anlamdý idi. Bu durumda,
postnatal adaptasyon için, suplemental
oksijenin daha az kullanýlmasý gerektiði
sonucuna eriþilebilir. Bizim çalýþmamýz ile
diðer çalýþmalar arasýndaki farkýn nedeni,
çevresel faktörler olabileceði gibi, antenatal
takip ve fetal distresin daha az olmasý gibi,
bebeðin periferik perfüzyonunu bozan
faktörlere de baðlý olabilir. Rakýmýn, pulse
oksimetre ölçümlerini etkilemediði öne
sürülse bile; her ne kadar bizim çalýþmamýzda
da, yüksek rakýmlardaki çalýþmalarla
karþýlaþtýrmalar yapmak mümkün olmasa da,
bizim elde ettiðimiz sonuçlar, rakýmýn da bu
konuda önemli bir faktör olabileceðini
düþündürtmektedir. Yani, deniz seviyesinde
elde edilen SO2 deðerleri daha yüksek
olabilmektedir. Bu durum, Peruda ve
Mýsýrda yapýlan çalýþmalarda ortaya
konmuþtur ve yüksek rakýmlý bölgelerde
yaþayanlarda SpO2 düzeyleri ve Apgar
skorlarý daha düþük bulunmuþtur (6, 7).
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SONUÇ
Doðumdan hemen sonra ölçülen SpO2
düzeyleri, bebeðin suplemental oksijen
ihtiyacýnýn belirlenmesi için faydalý bir yöntem
olabilir. Bu deðerlerin prematüre ve term
bebeklerde farklý olduðunun bilinmesi ve ona
göre davranýlmasý gerekir. Saðlýklý bebeklerde
normalde gözlenen SpO2 düzeylerinin bu
dönemde gözlenemeyeceðinin bilinmesi
yerinde olur. Aslýnda bu durum, bebeklerin
oksidatif hasarlardan korunmasý için
geliþtirdikleri bir savunma mekanizmasý da
olabilir.
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