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 Hipoksik-iskemik hasara bağlı ensefalopati (HİE), beyine 

yeterli kan ve oksijen gönderilememesi sonucu ortaya çıkan 
SSS hasarı ve buna bağlı gelişen klinik tablodur. 

 
 ACOG; 
 -Kord kanında metabolik asidoz (pH <7.0 ve baz açığı ≥12), 
 -Hayatın ilk dakikalarında solunum desteği ihtiyacı ve 
 -5. dakika APGAR skorunun düşüklüğü ile giden ve nöronal 

hasar ortaya çıkmasına neden olacak akut intrapartum olay 
olarak tariflemektedir. 

 
 

 
 

Hipoksik İskemik Ensefalopati 



 
 
 

 Perinatal ve neonatal bakımındaki gelişmeler, yenidoğan ölüm 
oranlarındaki azalma ve uzun dönemli prognozdaki ciddi 
gelişmelere rağmen, HİE, yenidoğanlarda ölüm, erken 
dönemde akut nörolojik hasar ve uzun dönemdeki ciddi 
nörogelişimsel hasarların hala önemli bir nedenidir. 
 

 
 

Hipoksik İskemik Ensefalopati 



 
 
 
 %20 antepartum 

 

 %35 ante-intrapartum 
 

 %35 intrapartum 
 

 %10 postpartum 

HİE - Etiyoloji 
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MATERNAL RİSK FAKTÖRLERİ FETAL RİSK FAKTÖRLERİ 

−Endokrin hastalıklar (diabet vs) 
−Hipertansiyon, Kardiyovasküler hastalıklar 
−Epilepsi 
−Preeklampsi 
−Madde bağımlılığı 
−İlaç kullanımı (lityum, MgSO4, rezerpin) 
−Son trimesterde kanama, Derin anemi 
−İleri anne yaşı (>35 yaş) 
−Multiparite, Ağır enfeksiyonlar 

−Çoğul gebelik 
−Postmatürite 
−Prematürite 
−İntrauterin gelişme geriliği 
−Konjenital anomaliler 
−Fetal enfeksiyonlar 
−Fetal anemi 
−Fetal disritmi 
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PLASENTAL VE KORD RİSK FAKTÖRLERİ DİĞER RİSK FAKTÖRLERİ 

−Ablasyo plasenta 
−Plasenta previa 
−Küçük plasenta 
−Kordon prolapsusu 
−Kordon düğümlenmesi 
−Kordon dolanması 
−Kordon basısı 
−Umbilikal damar anomalileri 

−Prezentasyon bozuklukları 
−Sezaryen ile doğum 
−Vakum, forseps 
−Erken membran rüptürü 
−Mekonyumlu amniyon mayi 
−Hızlı travay (<30 dakika) 
−Uzamış travay (>2 saat) 
−İndüksiyonlu doğum 
−Anneye aşırı sedatif verilmesi 
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RİSK FAKTÖRLERİ 

−Ağır pulmoner hastalık (mekonyum aspirasyonu, RDS, pnömoni) 
−Konjenital kalp hastalıkları 
−Sepsis ve şok 
−Ağır tekrarlayan apne atakları 
−Ağır konjenital anomaliler 
−Nöromuskuler hastalıklar 
−Prematürite  
−Ağır anemi (hemolitik hastalığa veya şiddetli kanamaya bağlı) 
−Kardiyovasküler kollaps (sepsis, masif kan kaybı, adrenal kanama) 

HİE - Etiyoloji 



 
• Asfiksiye ilk yanıt, kardiyak outputu artırarak, tüm organlara 

giden kan akımını artırmaktır.  Ancak hipoksiye neden olay ciddi 
ve hipoksi ağır ise, bu durumda, periferdeki vasküler direnç 
artırılıp, kalp ve beyindeki vasküler direnç azaltılıp, kanın 
öncelikle hayati organlara gönderilmesi sağlanır 
(Redistribüsyon).  

 
• Kısa süreli hipoksilerde bu mekanizma organ ve doku hasarını 

engelleyebilirken, Hipoksik-İskemik olay ciddi ve uzun süreli ise, 
koruma mekanizmaları iflas eder ve hipotansiyon, dolaşım 
bozukluğu ve organ ve dolayısıyla beyin hasarı ortaya çıkar. 

 
 

HİE - Patofizyoloji 



 

 Hipoksik-İskemik hasarın neden olduğu ensefalopati ve nöron 
ölümü iki fazda gerçekleşir;  

 
• İlk hücre ölümü fazı hipoksik hasar sırasında veya kısa süre 

sonra ortaya çıkar ve “primer nöron ölümü” (Primer enerji 
yetmezliği) olarak adlandırılır (Nekrotik hücre ölümü). 
 

• Nöron ölümünün ikinci fazı, hipoksik-iskemik hasardan saatler 
veya günler sonra (6-72 saat) ortaya çıkar ve “Sekonder” veya 
“Gecikmiş nöron ölümü” (Sekonder enerji yetmezliği) olarak 
adlandırılır (Apopitozis). 

HİE - Patofizyoloji 



  
 Primer enerji yetmezliği ve hemen ardından gelen 

reperfüzyona bağlı hücre hasarında 4 mekanizma rol oynar.  
  
 1. Hücresel enerji yetmezliği 
 2. Eksitotoksisite 
 3. İntraselüler Ca birikmesi 
 4. Serbest radikal hasarı 
 
 

HİE - Patofizyoloji 



 
  

HİE - Patofizyoloji 

NUKLEUS 



 
  

HİE - Patofizyoloji 

Ca+2 Na+ 

K+ 
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ATP ↓  
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 Hipoksik-iskemik olayın ilk fazından sonra, serebral dolaşım ve 

oksijenizasyonun düzelmesine bağlı olarak (Reperfüzyon fazı), 
serebral oksidatif metabolizma, sitotoksik ödem ve eksitatuar 
aminoasitlerin birikiminin neden olduğu hipoksi-aracılı 
patolojiler, yaklaşık 30-60 dakika süre ile parsiyel de olsa 
düzelme gösterir.  
 

  
 
 
 
 

HİE - Patofizyoloji 



 
  
  
 Primer fazda ölmeyen nöronların bir kısmı ise, tetiklenmiş bir 

patolojik proçes kaskadına girerek, saatler veya günler sonra 
gerçekleşecek bir ölüm periyoduna girer. Bu faza “sekonder” 
veya “gecikmiş nöron ölümü fazı” adı verilir.  

 
  
 
 

HİE - Patofizyoloji 



 
 Sekonder  Enerji Yetmezliğinde Nöron Ölümüne Neden Olan 

Mekanizmalar; 
 - ATP üretimindeki yetersizliğin devam etmesi 
 - İntraselüler Ca artışının devam etmesi 
 - Eksitotoksik-Oksidatif kaskadın devam etmesi 
 - Mikroglial sitotoksik aktivite 
 - İnflamatuar yanıt aktivasyonu 
 - Kaspaz proteinlerinin aktivasyonu 
 - Apopitozis 
 
 

HİE - Patofizyoloji 



 
  
  
 
 Hipoksi-iskeminin en önemli sonucu ensefalopati olduğundan 

ilk aşamada nörolojik bulguların değerlendirilmesi önemlidir.  
 
  
 
 

HİE - Klinik 



 
 Term yenidoğanlarda HİE’de görülen bulgular; 
 -Hafif hipotoniden, stupor, koma ve yaygın hipotoniye değişen 

tonus ve bilinç bozuklukları 
 -Reflekslerin azalması veya kaybolması 
 -Konvulsiyonlar 
 -Apne 
 -Solunum arrestini de içeren anormal solunum paterni 
 -Huzursuzluk 
 -Postür ve hareket bozuklukları 
 -Anormal okülomatör ve pupiller cevap 
 -Ön fontanelde bombelik, vb.dir.  
 

HİE - Klinik 



EVRE 1 EVRE 2 EVRE 3 
Bilinç durumu Hiperalert Letarjik Stupor, koma 

Nöromusküler kontrol Aşırı hassas Spontan harekette bozulma Spontan hareket yokluğu 

Kas tonusu Normal Hipertonik Flask 

Postür Normal Fleksiyon Deserebre 

Derin tendon refleksleri Belirgin Belirgin Azalmış 

Yakalama refleksi Canlı Canlı Azalmış 

Segmental myokloni Var Var Yok 

Emme refleksi Zayıf Zayıf, yok Yok 

Moro refleksi Güçlü Zayıf Yok 

Okülovestibüler refleks Normal Hiperaktif Zayıf, yok 

Tonik boyun refleksi Yüzeyel Güçlü Yok 

Otonomik fonksiyon Sempatik Parasempatik Deprese 

Pupiller Midriatik Miyotik Değişken 

Kalp hızı Taşikardi Bradikardi Değişken 

Sekresyon Artmış Azalmış Değişken 

Gastrik motilite Normal, az Artmış Değişken 

Konvulziyon Yok Sık Nadir 

EEG bulguları Normal Erken düşük voltaj, epileptik 
aktivite 

Erken periyodik, burst 
supresyon 

Devam süresi 24 Saatten kısa 2-4 Gün Günler, haftalar 

Sarnat & Sarnat 

Allan WC, Sobel DB. Seminars in Pediatric Neurology 2004:11;119-128. 

HİE - Klinik 



 
 Aşağıdakilerden en az üçü; 
 
• Fetal distres bulguları 
• Doğumda en az 5 dakika PBV gereksinimi 
• 5. dakika APGAR < 5 
• Kord kan gazında pH < 7.0, BE > -16 
• Neonatal ensefalopati bulguları 
• Multiorgan yetmezliği 
• Ve aEEG? 

HİE - Tanı 



  
 aEEG 
  

• Günümüzde asfiktik yenidoğana yaklaşımda en popüler olan 
laboratuvar yöntemi olarak kabul edilebilir! 

• Hasta başı tek veya iki elektrodlu EEG monitörüdür. Serebral 
aktiviteyi frekans olarak değil amplitude olarak gösterir.  

• HİE evreleri daha belirlenmeden prognoz hakkında bilgi 
verebilir 

HİE - Tanı 



HİE - Tanı 
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HİE - Tanı 
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HİE - Tanı 
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Üst sınır Alt sınır 

Normal > 10 µv > 5 µv 

Orta derecede 
bozuk > 10 µv ≤ 5 µv 

Ağır derecede 
bozuk < 10 µv 

 
≤ 5 µv 
 

HİE - Tanı 



 
 
 Evre I (Hafif HİE): Sıklıkla normal sonuçlanır (Yok?) 
  
 Evre II (Orta HİE): Serebral palsiyi de içeren motor ve kognitif 

anormallik riski artmıştır (%20-40) 
  
 Evre III (Ağır HİE): Ölüm oranı %75, sağ kurtulanların 

%100’ünde nörolojik sekel (+) (%100) 
 
  
 
 
 

HİE - Sonuç 



 
 HİE SEKELLERİ (Genel sekel %25) 
  
 -Nörogelişimsel bozukluklar 
 -Nöromotor gerilik (CP) 
 -Epilepsi 
 -Davranış ve konuşma bozukluğu, güçlüğü 
 -Görme ve işitme kaybı 
 -Okul başarısızlığı, öğrenme güçlüğü 
 -Gelişme geriliği 
 
 
  
 

HİE - Sonuç 

Shankaran S. Childhood outcomes after hypothermia for neonatal encephalopathy. NEJM. 2012  



 
 1. Doğum odasında müdahale; 

 
 AAP resusitasyon guideline’ına göre resusitasyon yap,  

hiperoksiden kaçınmak için %100 O2 yerine oda havası ile 
resusitasyon uygula. 

 Asfiktik doğumun düşünüldüğü durumlarda, doğum odasında 
ısıtma yapma, uygun ventilasyon ve dolaşım sağlanır sağlanmaz, 
hipotermi uygulayan bir merkeze ilk 6 saatte naklet. 

 Nakil ve hastanede gözlem sırasında pasif hipotermi amacıyla 
radyan ısıtıcıyı kapat. Rektal ısıyı (Core ısı) 35 0C ± 0.5 0C 
arasında tut. 

 Sistemik ve serebral fonksiyonları yakından izle, monitorize et. 

HİE – Tedavi  



 
 2. Respiratuvar destek; 
 
 Solunum depresyonu, apne varsa uygun ventilasyon desteği 

sağla, 
 Ek olarak mekonyum aspirasyonu ve/veya pulmoner 

hipertansiyon varsa uygun şekilde tedavi et, 
 Hipo/hiperkarbi, hipoksi/hiperoksiden kaçın, 
 Oksijenizasyon ve perfüzyon monitorizasyonuna devam et 

HİE – Tedavi  



 
 3. Kardiyovasküler destek; 
 
 KTA ve tansiyon monitorizasyonu yap, 
 Hipotansiyondan koru, varsa uygun tedavi et (Sıvı, pressör 

ajanlar, vb.), 
 Hipertansiyondan koru, varsa uygun tedavi et, 
 Ablasyo plasenta veya uterus rüptürü gibi bir duruma bağlı 

asfiksi gelişmiş ise anemiyi  kontrol et, gerekirse kan 
transfüzyonu yap. 
 
 

HİE – Tedavi  



 
 4. Sıvı-elektrolit ve nutrisyonel destek; 

 
 Vücut ağırlığı, idrar çıkışı ve elektrolit takibi yap 
 Uygunsuz ADH salınımı bulgularını gözle (Kilo artışı, 

hiponatremi, konsantre idrar) varsa uygun tedavi et, 
 Na, K, Ca gibi elektrolit bozuklukları varsa uygun tedavi et, 
 Böbrek fonksiyonlarını takip et, 
 Hipo ve hiperglisemiden koru, varsa uygun tedavi et, 
 Katabolizmayı ve negatif nitrojen dengesini azaltmak amacıyla 

uygun nutrisyonel destek ver. 
 

HİE – Tedavi  



 
 5. Konvulsiyonların tedavisi; 

 
 Klinik veya elektrografik konvulsiyonu olan yenidoğanlarda 

uygun antikonvulsan tedavi başla, 
 Fenobarbital, fosfenitoin veya lorazepam tercih et, 
 Profilaktik antikonvulsan başlanması tartışmalı, 
 Taburculuk öncesi, EEG bulguları ve/veya pediatrik nöroloji 

konsultasyonu ile antinkonvulsan ilaçları kesmeyi planla, 
 Yeni antiepileptik ilaçlarla (topiramat, levetiracetam, 

bumetanid) ilgili yeterli çalışma yok. 
 
 

HİE – Tedavi  



 
 6. Diğer tedaviler; 
 
 HİE’ye sıklıkla DİK eşlik ettiğinden uygun tedavi yap, 
 Kanama takibi yap, varsa uygun tedavi uygula, 
 Polisitemi ve hiperviskoziteden koru, 
 Anemi, trombositopeniden koru, varsa uygun tedavi et. 

HİE – Tedavi  



 
 7. Nöroprotektif tedaviler; 

 
 NMDA reseptör antagonistleri 
 Nitrik oksit antagonistleri 
 Magnezyum sülfat 
 Antioksidanlar: Allopurinol, deferoksamin, indometazin, NAC 
 Xenon 
 Apopitozu önleyici tedaviler: Minosiklin, büyüme faktörleri 

(Eritropoietin) 
 Hipotermi 

HİE – Tedavi  



 
 
 
 

HİPOTERMİ 
 
 
 
 



  
 

 Terapötik hipotermi, beyin yapıları, bazal ganglionların ısısını 32-
34°C’ye kadar düşürmeyi amaçlayan bir tedavi yöntemidir. 
 

 Günümüzde hipotermi tedavisi HİE için önerilen tek efektif 
nöroprotektif tedavidir. 
 

 Güvenli ve uygulaması kolay bir yöntemdir.  
 

 

Hipotermi 



 
  
 Glukoz/oksijen azalmasına önemli bir yanıt metabolik ihtiyacın 

azaltılmasıdır. Bu iki şekilde sağlanır;  
  
 1. Vücut ısısının azaltılması ve, 
  
 2. GABA ve Adenozin gibi inhibitör nöromodülatörlerin 

artırılması ile metabolik ihtiyacın azaltılmasıdır. 
 

Hipoterminin Etki Mekanizması 



 
 

 Vücut core ısısındaki her 1 0C’lik düşüş, metabolizmada %6-8’lik 
bir azalmaya neden olur. Bu da serebral glukoz ve oksijen 
ihtiyacını azaltır.  
 

 Yapılan diğer çalışmalarda da, vücut ısısındaki 2-4 0C’lik 
azalmanın, hücre ölüm hızını azalttığını ve hipoksi ile ilişkili 
metabolik kaskadları geciktirdiği gösterilmiştir. 
 

Hipoterminin Fizyolojisi 



 
  
 Hipotermi tedavisinin, hipoksik nöron hasarını azaltıcı mekanizmaları; 
 
• Enerji kullanımı ve yüksek enerjili fosfatların kaybını (ATP tüketimini) azaltır. 
• Oksijen tüketimini azaltır, beyinde laktat artışını azaltır  
• Depolarizasyonu geciktirir ve hücre membran potansiyellerinin kaybını önler 
• Hücre içine iyon ve su girişini engelleyerek, osmotik hücre ödemini engeller 
• Sekonder enerji yetmezliğini engeller 
• İnflamatuvar kaskadı baskılar, nötrofil infiltrasyonunu önler 
• Eksitatuar aminoasitlerin ve NO’in salınımını azaltır/engeller 
• İntraselüler Ca birikimini azaltır  
• Serbest radikallerin oluşumunu ve lipid peroksidasyonunu azaltır/baskılar 
• Proteaz aktivasyonunu inhibe eder  
• Apopitoz ve nekrozu inhibe eder  

Hipoterminin etki mekanizması 



HİPOTERMİ 

Akt 

BCL-2 

HSP-70 
STAT 

Sitokinler 
Eksitatör  

aminoasitler 

Metabolik duraklama 

O2 ihtiyacında azalma 

Serbest O2 radikalleri ↓ 
NO ↓ 

İnflamatuvar yanıt ↓ 

Apopitoz ↓ 

Hücre ödemi ↓ 

Ca++ Na+ 

Korunmuş ATP 

http://www.medgadget.com/archives/2006/12/coolcap_system.html


 
  SEREBRAL HASARIN EVRELERİ 

Beyin glukoz ↓  

ATP ↓  

Na-K ATPaz inh. 

Hipoksik 
depolarizasyon 

Hücre içi Ca ↑ 

Eksitatör 
toksinler ↑ 

Hücre lizisi 

H/İ Süreç Latent 

İlk 6-72 saat? 

Oksidatif 
metabolizma 
CBF ↓,  ATP: N  
Hücre içi pH: N 
Apopitoz kaskadı 

2’ İnflamasyon 

Sekonder 

3-10 gün 

Oksidatif 
metabolizmanın 
bozulması 

Nöbet 

Sitotoksik ödem 

Eksitatör toksinler↑  

SOR/NO, İnf. Sitokinler ↑ 

Apopitoz ve Hücre ölümü RE
PE

RF
Ü

ZY
O

N
 

TERAPÖTİK PENCERE 
Nöroprotektif tedaviler; 

İlaçlar, hipotermi 
 

Hipoterminin etki mekanizması 



 
 1803-Rusya-Kardiyak arrest geçiren hastaların canlandırma 

sırasında karla kaplanması 
 

 1958-Açık kalp ameliyatlarında gündeme gelmesi, 
 (Williams GR, Spencer FC. The clinical use of hypothermia following cardiac arrest. Ann Surg 1958; 148:462–466.) 

 Kardiyak arrest sonrası 4 erişkin hastada hipotermi tedavisi sonrasında 
normal nörolojik bulgular. 

 
 Doğumdan sonra 2 saat içinde asfiktik bebeklerin vücut ısısı 

olmayanlara göre daha daha düşüktür (Burnard 1958) 

 

Hipotermi - Tarihçe 



Hipotermi - Tarihçe 

Westin B, Nyberg R, Miller JA,Wedenberg E. Hypothermia and transfusion with oxygenated blood in the 
treatment of asphyxia neonatorum. Acta Paediatr Scand. 1962;(suppl)139:1-80 

10 bebek tedavi edilmiş, 1 eksitus, 9 bebek normal! 
Su: 8-14 °C, Süre: 8 dak (3-28)  
Normal ısı: 8 saat, Spontan solunuma kadar (3-12) 



Hipotermi - Tarihçe 

Kopchev SN. Cranio-cerebral hypothermia in obstetrics. Moscow: Medicina, 1985; 1–112. 



 
• Selektif baş soğutma;  

 Dış kulak yolu-orofarinks ısısı: 33-33.5 °C, Fontanel ısısı <30°C 

• Total vucut hipotermisi;  

 Rektal ısı: 34.5-35 °C (Ilımlı), 33.5-34 °C (Orta) 

• Baş soğutma + ılımlı vucut hipotermisi 
 
  
 *Birbirilerine üstünlükleri gösterilememiş 

Hipotermi 



Hipotermi 
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Hipotermi 



 
 Selektif baş soğutma tekniğinde, ticari cool-cap’ler (Olympic 

Medical Cool Care System, Olympic Medical, Seattle, USA) ve 
soğuk su doldurulmuş lastik eldivenler veya paketler kullanılır.  
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 Tüm vücut hipotermisi  
 tekniğinde, hem hava  
 (Polar Air, Augustine Medical,  
 USA, model 600) hem de su  
 yatakları (Blanketrol II  
 Hyper-Hypothermia System,  
 USA; Tecotherm TecCom,  
 Germany), servo-kontrollü  
 fanlar, su şişeleri ve  
 dondurulmuş jel paketleri  
 kullanılır.   
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Horn A, Güney Afrika 
Buz aküleri ile soğutma (S Afr. Med J, 2006), Servo kontrollü fan (Pediatrics 2009) 



 
 Hipotermi hangi bebeklere uygulanır? 
 
• GH>36 hafta ve DA >2500 gram olan ve hayatın ilk 6 saatindeki 

yenidoğanlar 
• Peripartum asfiksi bulguları olması (Aşağıdakilerden en az 

ikisi) 
 -Doğumda 10. dakika APGAR skoru <5 
 -Kord pH’sı <7.1, veya kord kanı alınmamışsa, 
 -Doğum sonrası 60 dakika içinde AKG’da pH <7.1 veya BE>-16 

olması 
 -10. dakikada resusitasyon veya ventilasyonun devam etmesi 
• Orta veya ağır ensefalopati bulguları olan (Sarnat&Sarnat) 

yenidoğanlar veya anormal aEEG bulgusu olan yenidoğanlar 
• Major konjenital anomalisi olmayan yenidoğanlar 
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• Nerede uygulanmalı ? III. Seviye YYBÜ’de! 

 HİE ile birlikte multiorgan yetmezliği sık görüldüğünden, bu 
tedavi tüm komplikasyonlara müdahale edebilecek bir 
merkezde verilmelidir (Örn; Bb yetmezliği için dializ, aritmi tanı 
ve tedavisi, kanama diyatezlerinin tanı ve tedavisi). 

 

 Bu merkezlerde tercihen, USG, CT, MRI, EEG  benzeri 
teknolojiler de bulunmalıdır. 
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• Ne zaman başlanmalı ? Doğumdan hemen sonra! 

 İlk 6 saat etkin tedavi için en uygun süre. Eğer ilk 6 saat 
geçirildiyse koruyucu etki için süre uzatılabilir  

 

• Ne kadar sürdürülmeli ?: 72 saat 

 Hipotermi sekonder faza geçmeden önce latent fazda başlamalı 
ve en az 48 saat ve üzerinde  yani sekonder olaylar 
tamamlanana kadar sürdürülmelidir. Etkin koruyuculuk için 72 
saat devam. 
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• Hedef vücut ısısı ne olmalı? 34.0 ± 0.5 °C! 

 Yapılan çalışmalarda, selektif baş soğutma veya tüm vücut 
soğutmada rektal veya özefageal ısı 32.5°C ile 35°C arasında 
değişmektedir. Optimal ısı 34.0 ± 0.5 °C olarak görülmektedir. 

 

  

 

 

Hipotermi 



Hipotermi 
38°C 

37°C 

36°C 

35°C 

34°C 

33°C 

32°C 

31°C 

30°C 

Beyin hasarı 

Beynin korunduğu  
aralık 



 
• Hipotermi prematüre yenidoğanlara uygulanabilir mi?  

 Elimizde, 36  haftanın altındaki bebeklere hipotermi 
uygulanması ile ilgili yeterli veri bulunmamaktadır. Geç 
prematürelerle ilgili çalışmalar devam etmektedir. 

 Çok küçük prematürelerde ise hipoterminin mortaliteyi artırdığı 
bildirilmektedir. 
 

• Hipotermi güvenli mi? 
 Hipotermi ile ilgili şu ana kadar ciddi yan etkiler bildirilmemiştir.  
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 Yan etkiler: 
• Bradikardi 
• Pulmoner arter basıncında artma ve pulmoner hipertansiyon 
• CO2 düzeylerinde azalma 
• Diürezde artma (Soğuk diürezi) 
• PT ve PTT uzar 
• Kanama zamanı uzar 
• Pulmoner ve serebral kanama riski artar (TDP ve K vit verilir) 
• Enfeksiyon riski artar ??? 
• Dolaşımdaki BK sayısını azaltır (Özellikle nötrofil) 
• Ca, Mg, P ve K düzeylerinde azalma 
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 Hipotermi sonrası hipertermiye dikkat edilmeli, 

engellenmeli!!!  
 

• Ateş, inflamasyonun en önemli bulgusudur. İskemik hasar, ateşe 
neden olan faktörlerin salınımında artışa neden olur. 
 

• Fare çalışmalarında, ısıdaki her 1 0C’lik  artışın, serebral hasarda 
%20’lik artışa neden olduğu gösterilmiştir.  
 

• Hipotermi tedavisin geç başlanmasının, hipoksik iskemik hasarı 
daha da artırdığı bilinmektedir. 

Hipertermi Önlenmelidir! 
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NNT:9, Ölüm veya major sekelde %24 azalma 
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NNT:8 
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13 klinik çalışmanın değerlendirildiği bu metaanalizde, terapötik hipoterminin, 
mortalite ve çocukluk çağında ortaya çıkacak olan orta-ciddi nörogelişimsel 
bozukluk, serebral palsi, bilişssel fonksiyonlarda gerilik ve psikomotor gerilik 
riskinde belirgin düşüş sağladığı saptanmış.  
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9 RCT’de yeralan ciddi veya şiddetli ensefalopatisi olan ve hipotermi uygulanan 
963 yenidoğanda, terapötik hipoterminin mortalite, kısa dönemli medikal ve uzun 
dönemli nörogelişimsel bozukluklar üzerine olan etkisi değerlendirilmiş. 
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HASTANEMİZDE HİPOTERMİ 
UYGULANAN OLGULAR 

 
 
 



 
 
 
 
• Hastanemizde Ocak 2011 tarihinden itibaren 2 adet servo 

kontrol tüm vücut soğutma sistemi [TECOTHERM (Inspiration, 
Leicester, UK)] ile hipotermi tedavisi verilmekte. 

Dr. SU - Hipotermi 



 
 
 
 

 
• Dr Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Kliniği’nde Ocak 
2011-Eylül 2013 tarihleri arasında Evre II-III tanılı 91 hastaya 
Hipotermi tedavisi uygulandı. 

Dr. SU - Hipotermi 



 
 Ö.D. 
 
• Özel Hastanede 40 hf öyküyle forceps ile zor doğum, Amniyon 

mayi mekonyum boyalı. 
• Resusitasyon uygulanmış, APGAR 4/7/8 
• Sol periferik fasiyal paralizi, konvulsiyon, Evre II HİE 
• Hipotermi tedavisi için hastanemize yönlendirilmiş, aEEG’de ve 

klinik nöbet, nöbetler fenobarbital, midozolam, fenitoin ile 
kontrol altında 

• 3 gün MV, 23 gün YYBÜ yatışı 
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6 aylık                      8 aylık 
 

Yaşı ile uyumlu gelişimsel özellikler gösteriyor. 



 
 Y.U.Ç 
 
• Dış merkezde 41h öyküyle NSVY’la 4100 gr zor doğum.  
• Subdural hematom, klavikula kırığı, HİE (evre III) 
• 22 gün MV, 35 gün YYBÜ'de yatış 
• Luminalettenle taburcu, nöbeti olmadı. 5. ayda ilaç kesildi. 
• Aile destekleri çok iyi 
• 9 ay 7 günlükken BÇ: 44.5 cm (10-25 p) 
• Bayley II ile Bilişsel; 10 ay, Hareket 10 ay 
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9 aylık 
 

Yaşı ile uyumlu gelişimsel  
özellikler gösteriyor. 
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Ş.S. 
 
-22 ay 23 günlük 
 
-HİE (evre III) hipotermi,  4 gün 
MV, sepsis, 25 gün YYBÜ yatış 
 
BÇ: 46 cm (3-10 p) 
Bayley II ile bilişsel; 20-21 ay 
                     hareket; 27 ay 
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M.A.E. 
 
20 ay 16 gün  
 
HİE (Evre II), hipotermi, 6 gün MV, 
sepsis, 48 gün YYBÜ'de yatış 
 
BÇ: 49 cm (25-50 p) 
Bayley II ile bilişsel; 18 ay 
                    hareket; 14 ay (PDI<2SD) 
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Y.K. 
 
14 ay 6 gün  
  
HİE (Evre II-III), hipotermi, 5 gün MV,  
1 ay YYBÜ’de yatış 

 
Bayley II ile Bilişsel    3 ay (MDI <3 SD) 
                    Hareket   2 ay (PDI <3 SD) 
ÖE 6 aylıkken önerildi, 2 aydır ÖEM 

alıyor 



Hipotermi Uygulayan Merkezler 
Hipotermi Uygulayan Merkezler ve Yöntemler 

Merkez Yöntem Cihaz adı Diğer yöntemler 
Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Hastanesi Tüm vücut  Techotherm (2 adet) - 
Ankara Gazi Üniversitesi Selektif baş Olympic Cool Cap - 
Mersin Tıp Fakültesi Tüm vücut/ Selektif baş Olympic Cool Cap Çevre soğutulması (Oda tipi klima ile) 

Uludağ Tıp Fakültesi Tüm vücut  Techotherm - 
Bursa Şevket Yılmaz EAH Tüm vücut  Techotherm - 
Çukurova Tıp Fakültesi Tüm vücut  Blanketrol - 
Özel Adana Metro Hastanesi Tüm vücut/ Selektif baş  Techotherm ve Olympic Cool Cap - 
Marmara Üniversitesi Tüm vücut/ Selektif baş  Arctic Sun (Tüm vücut) ve Olympic Cool Cap - 
İzmir Behçet Uz Tüm vücut  Techotherm - 
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tüm vücut  Techotherm - 
İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Selektif baş  Olympic Cool Cap - 
Kırıkkale Üniversitesi Tüm vücut  Techotherm - 
Diyarbakır Çocuk Hastanesi Tüm vücut  Techotherm - 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tüm vücut  Techotherm - 
Konya Eğitim ve Araştırma Hast. Tüm vücut  Arctic Sun - 
Dokuz Eylül Üniversitesi Tüm vücut  Techotherm - 
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Selektif baş  Olympic Cool Cap - 
Ankara Zekai Tahir Burak Hastanesi Tüm vücut  Techotherm - 
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tüm vücut  Techotherm - 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tüm vücut  Techotherm - 
İstanbul Zeynep Kamil EAH Tüm vücut  Arctic Sun - 
İstanbul Süleymaniye Doğumevi Tüm vücut  Arctic Sun - 
İstanbul Şişli Etfal EAH Tüm vücut  Cihaz yok Pasif Soğutma 
Adana Kadın Hastalıkları Hastanesi Tüm vücut  Techotherm - 
Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Tüm vücut  Techotherm - 
Gaziantep Özel Sadi Konukoğlu Hastanesi Tüm vücut  Techotherm - 
İstanbul Sadi Konuk Hastanesi Tüm vücut  Techotherm - 
KTÜ. Tıp fakültesi, Neonatoloji Bilim Dalı Tüm vücut Techotherm (1 adet) - 
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