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Yenidoğanın geçici takipnesi ve ailevi spontan pnömotoraks
Servet Özkiraz, Aylin Tarcan, Berkan Gürakan

Özet
Bu yazıda yenidoğanın geçici takipnesi nedeni ile yenidoğan yoğun bakım ünitesinde izlemleri sırasında pnömotoraks gelişen 2 erkek kardeş
sunulmaktadır. Akciğerde kistik değişikliği olmayan, nazal CPAP dışında risk etkeni olmayan bu bebeklerin ailevi spontan pnömotoraksın erken
şekli olduğu düşünülmüştür.
Anahtar kelimeler: ailevi spontan pnömotoraks, nCPAP, yenidoğanın geçici takipnesi

Summary
Transient tachypnea of the newborn and familial pneumothorax
Here, we demonstrated two sibling newborn infants who developed pneumothorax while having nazal CPAP for transient tachypnea of the
newborn without any other underlying factors. We think that the widespread use of nazal CPAP in the neonatal period might cause early
presentation of cases with familial spontaneous pneumothorax.
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Giriş

gelişen 2 erkek bebek sunuldu. Birinci olgu: Doğumu izleyen
5. saatte inlemesi ve morarması olması nedeniyle YET

Spontan pnömotoraks olguları arasında ailevi olanlar

tanısıyla başlık ile oksijen başlanan, akciğer grafisinde

bildirilmişse de bu sorunun genellikle erişkin dönemlerde

havalanma artışı görülmesi, ekokardiografisi normal olarak

ortaya çıktğı görülmektedir. Yenidoğan dönemindeki hasta

değerlendirilmesi, inlemesinin devam etmesi üzerine 2. gün

sayısı oldukça azdır (1-4). Bu yazıda yenidoğanın geçici

“nasal continuous positive airway pressure” (CPAP)

takipnesi (YGT) tanısı ile izlemleri sırasında pnömotoraks

uygulandı. Ertesi gün genel durumdaki ani bozulma sonrası

gelişen ailevi spontan pnömotorakslı (ASP) 2 kardeş olgu

iki taraflı pnömotoraks gelişen ve iki taraflı göğüs tüpü

tanımlanmıştır.

takılan hasta doğum sonrası 10. gün taburcu edildi. Bebek
şimdi 1,5 yaşında ve sağlıklı olarak izlenmektedir. İkinci
olgu: Doğumu izleyen 2. saatte inleme ve ağız çevresindeki

Olgu Sunumları

siyanoz nedeniyle çekilen akciğer grafisinde havalanma
artışı saptandı. Yenidoğanın geçici takipnesi tanısıyla başlık

Eşiyle 1. derece akraba olan 18 yaşındaki annenin, 1.5 yıl

ile oksijen verilmeye başlandı. İnlemesinin devam etmesi

arayla, zamanında, normal vajinal yol ile, 3000 ve 3100 gr.

nedeniyle 2 saat sonra nCPAP uygulandı. Hastamızın doğum

ağırlığında doğan ve YGT tanılarıyla izlenirken pnömotoraks

sonrası 12. saatte takipnesi ve siyanozu gelişti. Sağda
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pnömotoraks olduğunun görülmesi üzerine göğüs tüpü

sundukları 2 ailevi pnömotoraks aileden 4 olgu dışında

takıldı. Üç gün sonra göğüs tüpü çekilen hastanın, takibinde

nCPAP ile pnömotoraks görülmediğini bildirmişlerdir.

çekilen toraks tomografisinde patolojik bir bulgu saptanmadı.

Hauer AC ve ark. (8) geçmeyen dispne, takipne veya siyanoz

Doğum sonrası 10. gün taburcu edildi.

nedeniyle nCPAP uygulanan 103 term yenidoğanın
değerlendirildiği prospektif, randomize bir çalışmada sadece
1 hastada pnömotoraks geliştiğini bildirmişlerdir. Bütün bu

Tartışma

bulgular ışığında altta yatan başka sorunu olmayan
bebeklerde, YGT seyrinde pnömotoraksın çok nadir

Bu yazıda YGT seyrinde pnömotoraks gelişen 2 kardeş

olduğunu söyleyebiliriz.

sunulmuştur. Yenidoğan döneminde bulgu veren ailevi

Bu hastalar nedeni ile, genellikle erişkin dönemde bulgu

spontan pnömotoraks çok nadirdir. Literatürde sadece 4

veren ailevi spontan pnömotoraksın nCPAP kullanımının

yazıda toplam 5 aile bildirilmiştir. Bagchi J ve Nycyk AJ

yaygınlaşması ile, daha erken bulgu vermeye başladığını

(3) altta yatan herhangi bir sebep olmaksızın yaşamın ilk

düşünmekteyiz.

saatleri içinde spontan pnömotoraks gelişen 2 kız, 2 erkek
4 kardeş olgu bildirmişlerdir. Engdahl MS ve Gershan WM
(2) yenidoğan döneminde spontan pnömotoraks gelişen 2
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