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Öz

Abstract

Amaç: Geç preterm doğmuş okul öncesi 3-7 yaş arası çocukların akciğer
sorunları ve işlevlerinin değerlendirilmesi.
Gereç ve Yöntemler: Hastanemizde 340/7-366/7 gebelik haftasında doğmuş 3-7 yaş arası çocuklar çalışma grubu olarak seçildi. Doğuştan kalp,
akciğer ve kas hastalığı olanlar çalışmaya alınmadı. Perinatal veriler hastane dosyalarından kaydedildi. Solunum belirtileri altı yaş altındakilerde
astım gelişme riskini belirleyen kurallarla, altı yaş üstündekilerde çocuklarda uluslararası astım alerji çalışmasına göre değerlendirildi. Cilt prick
testi de yapıldı. Aynı yaş aralığındaki zamanında doğmuş sağlıklı kontrol grubu, Amerikan Toraks Topluluğu’nun ölçütlerine göre belirlendi.
Her iki grubun akciğer işlevleri impuls osilometrik çalışma yöntemiyle
değerlendirildi. Veriler SPSS programına kaydedildi.
Bulgular: Geç preterm grubunda 139, kontrol grubunda 75 çocuk çalışmaya katıldı. Geç pretemlerin ortalama doğum haftası 35,3±0,9 idi.
Çoğunluğu yenidoğanın geçici takipnesi nedeniyle izlenmişti. Üç-yedi
yaş aralığında; %54,1’inin hastane yatışı gereken akciğer enfeksiyonu
geçirdiği, %57,8’inin sigara dumanına maruz kaldığı belirlendi. Yapılan değerlendirmelerde %25,8’inde aeroallerjen duyarlılığı saptandı,
%34,5’ine astım ve %15,1’ine astım dışı atopi tanısı konuldu. Çalışma
grubunda kontrol grubuna göre küçük hava yollarının direncini değerlendiren R5, R10, Z5 impuls osilometrik çalışma değerleri daha yüksek,
genişleyebilmesini değerlendiren X10, X15 impuls osilometrik çalışma
değerleri daha düşük bulundu (p<0,05). Doğum sonrası dönemde solunum sıkıntısı olanların ve olmayanların impuls osilometrik çalışma
ölçümleri arasında fark bulunmadı.
Çıkarımlar: Çalışmamız sonucunda, 3-7 yaş arası geç preterm doğmuş
çocuklarda sağlıklı term yaşıtlarına göre periferik hava yolları direncinin
arttığı saptanmıştır. (Turk Pediatri Ars 2017; 52: 72-8)
Anahtar Kelimeler: Akciğer işlevleri, geç prematüre, impulse osilometrik çalışma, okul öncesi dönem.

Aim: The aim of this study was to evaluate the pulmonary functions of
preschool children born late-preterm.
Material and Methods: Children aged between 3-7 years who were born
at 340/7-366/7 weeks’ gestation represented the target sample. Patients
with a diagnosis of congenital cardiac, pulmonary and/or muscle diseases were excluded. Respiratory symptoms were evaluated using the modified asthma predictive index and International Study of Asthma and
Allergies in Childhood criteria for children aged under and over 6 years,
respectively. Skin prick tests were performed. Age-matched healthy controls were chosen according to the criteria proposed by the American
Thoracic Society. Lung functions were evaluated using impulse oscillometry study in both groups. Data were recorded in the SPSS program.
Results: A total of 139 late-preterms and 75 healthy controls participated in the study. The mean gestational week of the late-preterms was
35.3±0.9 weeks. The main admission diagnosis to neonatal intensive
care unit was respiratory distress. In the postdischarge period, 54.1%
were hospitalized for pulmonary infections at least once, and 57.8%
were passive smoking currently. Aeroallergen sensitivity was detected
as 25.8% in the late-preterm group; 34.5% and 15.1% were diagnosed
as having asthma and non-asthmatic atopy, respectively. Impulse oscillometry study parameters of R5, R10, and Z5 were higher and X10 and
X15 were lower in late-preterms than in controls (p<0.05). Late-preterms
with and without respiratory distress in the postnatal period revealed no
statistical differences for any parameters.
Conclusions: Our findings suggest that presence of increased peripheral airway resistance in late-preterms as compared to term-born controls.
(Turk Pediatri Ars 2017; 52: 72-8)
Keywords: Impulse oscillometric study, late-premature, pulmonary
functions, preschool period.

Giriş
Gebeliğin 340/7-366/7 haftaları arasında doğan bebekler, prematüre olduklarının vurgulanması ve buna
bağlı tıbbi risklerin bulunduğunun hatırlanma-
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sı açısından 2005 yılında alınan ortak kararla ‘‘geç
preterm’’ olarak adlandırılmışlardır (1). Böylece geç
pretermler için kullanılan farklı tanımlamalar ve tedavilerine yönelik uygulamalarda standardizasyon
amaçlanmıştır.
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Perinatal dönemde termlere kıyasla daha fazla solunum
sorunları olan, sağlıklıymış gibi görünen geç pretermlerin uzun dönem akciğer işlevleri hakkında yeterli veri
yoktur. Akciğer gelişiminin sakküler evresinde doğmuş
olmaları bu bebekleri travma ve enfeksiyonlara eğilimli
kılmakta, bunun da gelecekteki solunum bulguları üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceğine ilişkin görüşler bulunmaktadır (2). Son yıllarda yapılan çalışmalarda,
geç preterm doğum ve astım birlikteliği üzerinde de
sıkça durulmaktadır (3, 4).
Akciğer işlevlerini değerlendirmede kullanılan geleneksel yöntemler uyum sorunu nedeniyle küçük yaş
grubu çocuklarda uygulanamamaktadır. İmpuls osilometrik çalışma (İOS) yöntemi ise pasif katılım gerektirdiğinden okul öncesi çocuklarda kolay uygulanabilen
bir yöntemdir (5).
Bu nedenlerle çalışmamızda, hastanemizde geç preterm doğmuş 3-7 yaş arası çocukların İOS yöntemi ile
akciğer işlevlerini değerlendirmeyi ve solunum bulgularını araştırmayı hedefledik.
Gereç ve Yöntemler
Bu ileri dönük kontrollü çalışma Kocaeli Üniversitesi Yenidoğan Bölümü tarafından 2013-2014 yılları arasında
yapıldı. Çalışma grubu olarak Kocaeli Üniversitesi Yenidoğan Yoğun Bakım Birimi’nde Ocak 2006-Aralık 2010
tarihleri arasında yatmış, 340/7-366/7 gebelik haftasında
doğmuş 3-7 yaş arası çocuklar seçildi. Doğuştan kalp, akciğer ve/veya kas hastalığı olan hastalar çalışmaya alınmadı. Perinatal veriler hastane dosyalarından kaydedildi.
Solunum belirtileri 6 yaş altındakilerde Astım Gelişme
Riskini Belirleyen Kurallarla (modified Asthma Predictive
Index-mAPI), 6 yaş üstündekilerde Çocuklarda Uluslararası Astım Allerji Çalışması’na (International Study of Allergy and Astma in Children-ISAAC) göre değerlendirildi
(6, 7). Aynı yaştaki sağlıklı kontroller Amerikan Toraks
Topluluğu’nun çalışma ölçütlerine göre;
-

Ailesinde ya da kendisinde astım olmayan,
Kendisinde alerjik rinit ya da egzama olmayan,
Mekanik ventilasyon ve prematüre doğum (<37
GH) öyküsü olmayan, 2500 gr üstünde doğmuş,
Evinde sigara içilmeyen,
Obezite ya da kas hastalığı olmayan sağlıklı çocuklardan seçildi (8).

Her iki gruptan son 2 hafta içinde solunum yolu enfeksiyonu geçirenler çalışmaya alınmadı. Boy ve kilo ölçümlerinin, fizik muayelerinin ardından çocuklara İOS
yaptırıldı. Ev tozu akarı, ağaç poleni, ot-hububat polen
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karışımı, küf mantarları, hayvan tüyü epitelini içeren
aeroallerjen kiti ve süt, yumurtayı içeren gıda allerjen
kitiyle cilt prick testi yapıldı. Total serum IgE ve eozinofil sayımı için kan alındı. Bu çalışma Kocaeli Üniversitesi Etik Komitesi tarafından onaylandı (2013/138) ve
katılan ailelerden çalışma öncesi aydınlatılmış onam
alındı.
İmpuls osilometri
İmpuls osilometri, osilasyon tekniklerinin bir çeşididir.
Solunum sisteminde giriş empedansını ölçer, hava yolu
direncinin santral ve periferik kısımları arasındaki farkı
gösterir. Küçük hava yollarındaki patolojik değişiklikleri erken dönemde saptayabilir. Her yaş grubunda kolay
uygulanabilen ve zorlamayan bir yöntemdir.
İmpuls osilometride ölçümde kullanılan empedans (Z),
solunum sistemi boyunca bir basınç dalgası oluşturmak
için gereken güçlerin toplamıdır. Empedansı oluşturan
iki ana etmen direnç (Rezistans-R) ve genişleyebilme gücüdür (Reaktans-X). Belirli frekanslar arasında (5-20 Hz)
ölçülür ve adlandırılır. Örneğin; R ve X, 5 Hz de ölçüldükleri zaman R5 ve X5 olarak belirtilir. Ölçüm sırasında
bu değerler her solunumda eş zamanlı olarak kaydedilir.
Direnç (R), basınç dalgasının hava yolu içinde iletilmesi
ve akciğer parankiminin gerilmesi için gerekli enerjidir. Düşük frekanslı dalgalar akciğerin periferine ilerlediğinden tüm pulmoner sistem özellikle de distal hava
yolları hakkında bilgi verir. Yüksek frekanstaki dalgalar
ise üst hava yollarında kalır ve ana hava yolları ile ilgili
bilgi verir. Distal hava yolu hastalıklarında R5’deki artış
R20’den fazladır. Ana hava yolu tıkanıklıklarında ise R5
ve R20 eşit oranda artar.
Genişleyebilme (X) özelliğini ise basınç dalgalarının
iletimini sağlayan hava yollarındaki hareket ve akciğer
dokusunun genişleyebilme gücü oluşturur. Düşük frekanslarda akciğer pasif olarak genişler, esnekliği yüksektir ve genişleyebilme gücü düşüktür. Frekans arttıkça akciğerlere dağıtılan enerji miktarı artar ve akciğerler
pasif genişlemeden aktif gerilmeye geçer. Bu olay balon şişirmeye benzer. İlk başta verilen az miktardaki
hava, balonun rahat genişlemesini sağlar. Devam eden
hava akımına karşılık verilen genişleyebilme gücünün
artmasıyla beraber gerilme görülür. Ancak zamanla verilen hava, dirence ve sonrasında da geri tepmeye neden olur. Akciğerler pasif genişlemeden aktif gerilmeye
geçtiği frekansta bu olay için gerekli basınç ile elastik
genişleyebilme gücü bir noktada birbirine eşitlenir. Genişleyebilme gücünün sıfırlandığı bu frekansa rezonans
frekansı (Resfreq) denir. Göğüs kafesinin büyüklüğü ve
doku yapısıyla ilişkilidir (5).
73
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“Coherence” yani uygunluk, hava akımı ile basınç arasındaki uyumdur. Bu değer İOS ölçümlerinin güvenilirliğini yansıtır. Eğer akciğerlere giren hava akımı ile
refleks olarak oluşan basınç dalgası arasında uygunsuzluk varsa “Coherence’’ düşük olacaktır. Okul öncesi
çocuklar için belirlenmiş değerler bulunmamakla beraber, standart olarak 120 örneklem alınan 30 saniyelik bir test için; 5 Hz de 0,6 veya daha fazla, 10 Hz de
0,8 ve daha fazlası uygunluk için kabul edilen değerlerdir (9).
Çalışmamızda test yapılmadan önce cihaz çocuğa tanıtıldı. Rahatlaması sağlandı, başı doğal ya da hafif ekstansiyon pozisyonunda tutulup dik oturtuldu. Cihazın
ağızlığının dudaklar ile sıkıca kavranması sağlandı.
Klips ile burun kapatılıp yanaklara baskı uygulanarak
ölçüme başlandı. Düzenli solunumlar görüldüğünde
kayıt alınmaya başlandı ve yaklaşık 20-30 saniyelik ölçüm yapıldı. Çocuğun teste uyumuna göre 3-5 ölçüm
kaydedildikten sonra en iyi test seçildi (Resim 1).
Çocukluk yaş grubunda İOS’un normal referans değerleri için net standart değerler bulunmamaktadır Çalışmamızda, diğer çalışmalarda da kullanılan çocukların
kilosu ve boyuna göre İOS cihazınca belirlenen ölçümlerin verileri kullanılmıştır (5, 9).
İstatistiksel çözümleme
İstatistiksel değerlendirme, IBM SPSS 20.0 (SPSS Inc.,
Chicago, IL, ABD) paket programı ile yapıldı. Normal
dağılıma uygunluk testi Kolmogorov-Smirnov testi ile
değerlendirildi. Sürekli değişiklikler ortalama +/- standart sapma ve kategorik değişkenler frekans (yüzdelikler) olarak verildi. Gruplar arasındaki farklılık normal dağılıma sahip olmayan sürekli değişiklikler için
Kruskal Wallis Tek Yönlü Varyans Analizi, Dunn’s Post
Hoc testi ve Mann-Whitney U testi ile değerlendirildi.

Resim 1.
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İstatistiksel olarak önemlilik için p<0,05 yeterli kabul
edildi. Kocaeli Üniversitesi Yenidoğan Yoğun Bakım
Birimi’nde Ocak 2006-Aralık 2010 tarihleri arasında
yatan 685 geç preterm doğmuş çocuğun 139 tanesi
çalışmaya katılmayı kabul etti ve bu çocuklar çalışma
grubu olarak belirlendi. Aynı yaş aralığında, sağlıklı
ve zamanında doğmuş çocuklardan Amerikan Toraks
Topluluğu’nun çalışma ölçütlerini karşılayan 75 çocuk kontrol grubu olarak alındı. Çalışmanın α=0,05 ve
1-β=0,86 değerlere ulaşabilmesi için gereken her grup
başına 400’er birim şartı yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı sağlanamadığından hedeflenen güç değerine ulaşılamadı.
Bulgular
Kocaeli Üniversitesi Yenidoğan Yoğun Bakım Birimi’nde
Ocak 2006-Aralık 2010 tarihleri arasında yatan 3 079
hastanın 685’ini (%22,4) geç pretermler oluşturmaktaydı. Bu hastaların 650’sine ulaşılabildi, çalışmaya katılmayı 139 hasta kabul etti. Gelenlerin 50’si (%36) kız,
89’ı (%64) erkekti. Kontrol grubuna 75 çocuk alındı. Geç
preterm ve kontrol grubunun kilo, boy persentilleri yaşlarına göre normal sınırlardaydı ve istatistiksel olarak
fark yoktu (p>0,05).
Çalışmaya katılan geç preterm grubunun ortalama
gebelik haftası 35,3±0,9 idi. Başlıca yatış tanıları çoğunluğu geçici takipne (TTN) olmak üzere yenidoğan
pnömonisi, mekonyum aspirasyonu, indirekt hiperbiluribinemi, erken yenidoğan sepsisi, hipoglisemi ve beslenme güçlüğü idi. Diğer perinatal dönem özellikleri
Tablo 1’de gösterilmiştir. Taburcu edildikten sonra 3-7
yaş arası izlemde %46,8’inin farklı hastanelerde astım
ve astım dışı atopi (alerjik rinit, egzema) tanıları ile tedavi aldıkları öğrenildi. En az bir kez akciğer enfeksiyonu nedeniyle hastaneye yatanların oranı %54,1, evde
sigara dumanına maruz kalanların oranı ise %57,8 olarak belirlendi. Ailede astım-atopi öykü oranı ise %48,6
idi. Hastanemizdeki taramada geç preterm grubunun
%25,8’inde aeroallerjen duyarlılığı saptandı. Ortalama
total IgE değeri 125,7±58,1 IU/m, ortalama eozinofil
yüzdesi ise %2,7±2,2 idi (Tablo 2).
Her iki gruptaki çocukların İOS ile solunum işlev testi
ölçümleri karşılaştırıldı ve istatistiksel çözümlemeleri yapıldı. R5, R10, Z5 ortalama İOS değerleri, çalışma
grubunda kontrol grubundan anlamlı olarak daha yüksek bulundu (p<0,05). Diğer R değerleri arasında fark
bulunmadı (p>0,05). Ortalama İOS X değerlerinden ise
X10 ve X15, çalışma grubunda kontrol grubuna göre
anlamlı olarak daha düşük bulundu (p<0,05). Diğer X
değerleri arasında fark gözlenmedi (p>0,05) (Tablo 3).
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Tablo 1. Çalışmaya katılan geç pretermlerin perinatal
dönem özellikleri

Tablo 2.

Geç pretermler

Geç pretermler

n=139

Cinsiyet, n (%)

Çalışmaya katılan geç pretermlerin 3-7 yaş
döneminde değerlendirilmesi
n=139

Akciğer enfeksiyonu nedeniyle hastaneye yatış, % (n)

75 (%54,1)

Kız

50 (%36)

Pasif sigara içiciliği, % (n)

78 (% 57,8)

Erkek

89 (%64)

Ailede astım-atopi öyküsü, % (n)

67 (%48,6)

35,3±0,9

Aeroallerjen duyarlılığı, % (n)

36 (%25,8)

Total IgE, (Ort±SS)

125,7±58,1

Gebelik haftası (Ort±SS)
Doğum şekli, n (%)
Sezaryen
Doğum ağırlığı (g) (Ort±SS)

111 (%79,9)

Eozinofil yüzdesi, (Ort±SS)

2386±515,7

Astım tanısı, % (n)

48 (%34,5)

Astım dışı atopi (Saman nezlesi ve egzema), % (n)

21 (%15,1)

Gıda duyarlılığı, % (n)

26 (%19,1)

İntrauterin gelişimi, n (%)
Gebelik haftasına uygun

120 (%86,3)

5. dakika Apgar puanı (Ort±SS)

9,3±0,7

Gebelik yaşı (Ort±SS)
Gebelikte annenin sigara kullanımı, n (%)
Gebelikte annede astım öyküsü, n (%)

29,3±4,9
32 (%23,2)
7 (%5,1)

Postnatal solunum sıkıntısı olanlar, n (%)

77 (%55,4)

Mekanik ventilasyon gereksinimi, n (%)

46 (%33,1)

Sürfaktan verilenler, n (%)

17 (%7)

Yatış süresi (gün), (Ort±SS)

5,9±5,2

Ort±SS: ortalama±standart sapma

Postnatal dönemde solunum sıkıntısı olanlar ve olmayanlar olarak iki gruba ayrılan geç pretermlerin verileri
kontrol grubu ile karşılaştırıldı. Her iki grupta da ortalama R5 değeri kontrol grubundan anlamlı olarak yüksek
bulundu (p<0,05). Diğer değerler açısından fark yoktu
(p>0,05) (Tablo 4).
Postnatal solunum sıkıntısı olanlar ve olmayanların
İOS ölçümleri kendi aralarında kıyaslandığında ise istatistiksel olarak anlamlı fark görülmedi (p>0,05). Bu
iki grup için solunum işlevlerini etkileyebilecek taburcu edildikten sonraki verilere bakıldı. Alt solunum yolu
enfeksiyonu geçirme ve sigara dumanı maruziyeti gibi
kötü çevresel etmenlerin postnatal solunum sıkıntısı olmayan grupta, astıma yatkınlık oluşturabilecek genetik
etmenlerin ise postnatal solunum sıkıntısı olan grupta
daha fazla olduğu gözlemlendi. Ancak bu etmenler açısından anlamlı istatistiksel fark bulunmadı (p>0,05).
Klinik ve laboratuvar verileri ile değerlendirildiklerinde,
geç preterm grubunun %34,5’ine astım ve %15,1’ine
astım dışı atopi tanısı konuldu (toplam atopi oranı
%49,6). Gıda duyarlılığı oranı %19,1’di.
Tartışma
Geç preterm doğum hızının 1990 yılından günümüze %20 oranında artış gösterdiği, erken doğumların

2,7±2,2

Ort±SS: ortalama±standart sapma

Tablo 3. Çalışma ve kontrol grubunun impuls osilometrik
çalışma ölçümleri
Çalışma grubu (n=139) Kontrol grubu (n=75)
Ortalama

SS

Ortalama

SS

p

R5kPa/(L/s)

İOS

0,97

0,29

0,88

0,25

0,014

R10kPa/(L/s)

0,81

0,20

0,75

0,19

0,035

R15kPa/(L/s)

0,76

0,19

0,72

0,18

0,163

R20kPa/(L/s)

0,70

0,17

0,67

0,17

0,236

X5 kPa/(L/s)

-0,26

0,12

-0,26

0,11

0,973

X10kPa/(L/s)

-0,15

0,10

-0,12

0,07

0,030

X15kPa/(L/s)

-0,10

0,10

-0,07

0,06

0,022

X20kPa/(L/s)

-0,00

0,08

0,01

0,05

0,137

Resfreq 1/s

20,37

7,6

18,52

4,69

0,078

Z5kPa/(L/s)

1,01

0,29

0,91

0,27

0,017

İOS: impuls osilometrik çalışma, R: direnç, Z: empedans, X: genişleyebilme gücü;
Resfreq: rezonans frekansı; SS: standart sapma

%70-75’ini geç pretermlerin oluşturduğu bilinmektedir (10).
Geç preterm bebekler zamanına yakın doğmalarına
rağmen zannedildiği gibi term bebekler kadar sağlıklı
değillerdir. Termlere kıyasla perinatal hastalık ve ölüm
oranları yüksektir. Son yapılan çalışmalarda, geç preterm doğum ve çocukluk çağı astım birlikteliği üzerinde sıklıkla durulmaktadır. Doğarken sahip oldukları tam
gelişmemiş akciğerlerin ve koruyucu mekanizmalardaki fizyolojik yetersizliklerin, geç pretermlerin gelecekteki solunum işlevlerini olumsuz yönde etkilediği düşünülmektedir (2-4). Ancak dizin tarandığında çocuklarda
akciğer işlevlerini değerlendiren çalışmaların çoğunun
çok düşük ve düşük doğum ağırlıklı yenidoğanlarla
yapıldığı dikkati çekmektedir. Geç preterm doğanlarla
yapılan çalışmaların ise sayılı olduğu, en fazla ilk 3 yılı
kapsayacak şekilde yakın dönem solunum sorunlarının
75
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Postnatal dönemde solunum sıkıntısı olanlar ve olmayanlar ile kontrol grubunun impuls osilometrik çalışma ölçümleri
Solunum sıkıntısı olan (n=77)

İOS

Solunum sıkıntısı olmayan (n=61)

Kontrol (n=75)

Ortalama

SS

Ortalama

SS

Ortalama

SS

p

R5kPa/(L/s)

0,95

0,24

0,99

0,35

0,88

0,25

0,048

R10kPa/(L/s)

0,81

0,19

0,82

0,21

0,75

0,19

0,106

R15kPa/(L/s)

0,75

0,18

0,77

0,19

0,72

0,18

0,350

R20kPa/(L/s)

0,69

0,18

0,71

0,16

0,67

0,17

0,410

X5 kPa/(L/s)

-0,26

0,10

-0,27

0,14

-0,26

0,11

0,962

X10kPa/(L/s)

-0,14

0,07

-0,16

0,13

-0,12

0,07

0,088

X15kPa/(L/s)

-0,09

0,07

-0,11

0,13

-0,07

-0,06

0,067

X20kPa/(L/s)

-0,01

0,08

-0,00

0,09

0,01

0,05

0,214

Resfreq 1/s

20,86

9,4

19,76

4,4

18,52

4,69

0,164

Z5kPa/(L/s)

0,98

0,21

1,04

0,36

0,91

0,27

0,057

İOS: impuls osilometrik çalışma; SS: standart sapma; R: direnç, Z: empedans, X: genişleyebilme gücü; Resfreq: rezonans frekansı

ele alındığı görülmektedir (2, 11, 12). Bu nedenlerle çalışmamızda, hastanemizde geç preterm doğmuş okul
öncesi çocukların İOS yöntemi ile akciğer işlevlerini
değerlendirdik ve solunum bulgularını araştırdık. Çalışmamız sonucunda, sağlıklı term doğan çocuklara
göre geç preterm doğan çocuklarda küçük hava yolu
direncinin arttığı gösterilmiştir. Bundan önce aynı yaş
grubunda ancak astım tanısı olmayan geç preterm doğmuş çocukların solunum bulgularının sağlıklı kontrol
grubuyla kıyaslandığı Er ve ark. (13) yaptığı çalışmamızda da aynı sonuca ulaşılmıştır. Her iki çalışmamızda da
geç preterm doğmuş olmanın uzun dönem solunum
bulgularına etkisi ve önemi vurgulanmıştır.
Dizinde geç preterm doğan çocukların akciğer işlevlerini
değerlendiren çalışmaların sınırlı sayıda olduğu ve okul
öncesi yaş grubundan daha büyük yaşlarda yapıldığı görülmektedir. Bu çalışmaların birinde ortalama 11,6 yaş,
diğerinde 8-9 ve 14-17 yaşlarda geç preterm doğan çocuklar ile term doğan yaşıtları spirometri testi ile değerlendirilmiş ve solunum bulguları açısından fark saptanmadığı bildirilmiştir (14, 15). Geleneksel solunum işlev
testlerinden farklı olarak İOS, pasif katılım gerektirdiğinden kooperasyon sorunu olabilen okul öncesi çocuklarda kolay uygulanabilen bir yöntemdir (5). Geç prematüre doğan okul öncesi çocuklarda solunum bulgularının
İOS yöntemi kullanarak değerlendirildiği ilk çalışma, Er
ve ark. (13) yaptığı çalışmamızdır. Çalışma grubumuzla
uzunlamasına çalışmalara devam etmeyi, ileriki yıllardaki akciğer işlevlerinin term yaşıtlarıyla benzerliğini ya da
farklılığını araştırmayı hedeflemekteyiz.
Verilerimiz sonucunda geç preterm doğmuş çocuklarda, postnatal dönemde yaşadıkları solunum sıkıntısı
ve tedavisinin, okul öncesi dönemde akciğer işlevlerine olumsuz bir etkisi olmadığı da gözlenmiştir.
76

Ancak başta TTN olmak üzere postnatal dönemdeki
solunum sıkıntısının çocukluk çağı astım tanısı için
bağımsız bir risk etmeni olduğu, atopinin genetik
yatkınlığın da etkisiyle TTN tanısı almış çocuklarda
daha sık görüldüğü ve solunum işlev testlerinin en sık
astımdan etkilendiği bilinmektedir (16). Geç preterm
grubumuzun özelliklerini tekrar incelediğimizde, istatistiksel anlamlı fark bulunmamakla beraber taburcu
edildikten sonra 3-7 yıllık dönemde pasif sigara içiciliği ve hastaneye yatış gerektiren akciğer enfeksiyonları
gibi kötü çevresel etmenlerin ve astım tanısıyla tedavi
alma oranının postnatal solunum sıkıntısı olmayan
grupta daha fazla olduğunu gördük. Öte yandan erkek
cinsiyet, aeroallerjen duyarlılığı, astım dışı atopi tanısı
ve eozinofil yüksekliği gibi astıma eğilim oluşturabilecek genetik etmenlerin de postnatal solunum sıkıntısı olan grupta daha fazla olduğunu belirledik. Bütün
olarak değerlendirildiğinde, genetik etmenlerin ve
3-7 yıllık süreçte edinilmiş kötü çevresel etmenlerin
her iki grubun da akciğer işlevlerini farklı yönlerden
olumsuz etkileyebileceği, hatta eşitleyebileceği düşünüldü. Bağlantılı olarak yapılan çalışmalar, akciğer
gelişimini tamamlamadan doğan geç pretermlerin süt
çocukluğu ve erken çocukluk döneminde respiratuvar sinsityal virus başta olmak üzere bir çok virusun
neden olduğu tekrarlayan bronşiolit ve pnömoni için
risk altında olduğunu göstermiştir (17-19). Erken yaşta sık geçirilen enfeksiyonların da geç preterm doğan
çocuklarda ileri yaşlarda azalmış akciğer işlevlerine
neden olabileceği bildirilmiştir (20, 21). Sigara dumanının akciğer işlevleri üzerine direkt ve dolaylı etkileri
zaten bilinmektedir.
Astım ve geç preterm doğum birlikteliği üzerinde
son yıllarda sıkça durulmaktadır. Harju ve ark. (4) çalışmasında termlere göre erken term (37-38 haftalık)
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ve geç preterm doğanların anlamlı olarak daha fazla
astım riski taşıdığı, son yıllardaki astım oranındaki
yükselişin bu bebeklerin doğum hızlarındaki artışla
bağlantılı olduğu belirtilmektedir. Çalışmamızda ise
geç preterm doğmuş hastalarımızın %25,8’inde aeroallerjen duyarlılığı saptanmış, %34,5’ine astım ve
%15,1’ine astım dışı atopi tanısı konulmuştur. Bulduğumuz bu oranlar Türk ve dünya literatürüne göre
yüksekti. Örneğin, Goyal ve ark. (3) çalışmalarında,
34-36 gebelik haftasında doğan çocuklarda atopi oranını %16 olarak belirlemişlerdir. Geç preterm doğanlara ait Türkiye verileri bulunmamakla beraber düzenlenmiş ISAAC çalışmasına göre Türkiye’de genel
çocukluk çağı kümülatif astım sıklığı %13,7-15,3 olarak bildirilmiştir (22). Yaşadığımız şehir Kocaeli’nin
sanayi şehri, hastanemizin referans merkezi ve çalışmamıza katılmak isteyenlerin daha çok yakınması
olan geç preterm doğanlar olduğu dikkate alınırsa
bu oranların yüksek çıktığını ve net veriler için geniş çaplı epidemiyolojik çalışmalara ihtiyaç olduğunu
düşünmekteyiz.
Sonuçta çalışmamızda, 3-7 yaş arası geç preterm doğmuş çocuklarda aynı yaş aralığındaki sağlıklı zamanında doğmuş kontrol grubuna göre periferik hava
yolları direncinin arttığı gösterilmiştir. Geç preterm
doğmuş olmanın yanı sıra hastaneye yatarak tedavi
gerektiren akciğer enfeksiyonlarının ve sigara dumanı maruziyetinin de bu çocukların akciğer işlevlerini
olumsuz yönde etkileyebileceği düşünülmektedir. Bu
nedenlerle solunum sorunlarının erken belirlenmesi
ve tedavi edilmesi amacıyla geç preterm doğan çocukların poliklinik izleminde solunum işlev testlerine yer
verilmelidir.
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