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ÖZET 

Giriş: Son 30 yıldır sezaryen ile doğum oranlarındaki artış, ideal kabul edilen 
sınırların üzerindedir. Yenidoğanlarda ilk birkaç gün içerisinde meydana gelen kilo 
kayıpları, normal fizyolojik sürecin bir parçasıdır ancak sezaryen ile doğan 
yenidoğanlarda bu miktar daha fazla olabilmektedir. Kilo kayıplarının takibi ve risk 
faktörlerinin değerlendirilmesi, yenidoğanların hastane yatışları sırasındaki postnatal 
takiplerinde büyük bir önem taşımaktadır. 

Amaç: Bu tezin amacı, sezaryen ile doğan sağlıklı yenidoğanlarda anestezi 
tipinin, taburculuk öncesi kilo kaybı üzerine etkisinin diğer risk faktörleriyle beraber 
değerlendirilmesidir. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza, 29 Aralık 2017–31 Ocak 2020 tarihleri 
arasında T.C. Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve 
Doğum Anabilim Dalı’nda doğumu gerçekleşen 492 anne ve yenidoğan ikilisi dahil 
edildi.  Yenidoğan ve annelere ait bilgiler, hastane kayıtları ve dosyaları retrospektif 
olarak incelenerek değerlendirildi.  

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 492 yenidoğanın ortalama doğum haftası 
38,6 ± 1,09 idi. Bu yenidoğanların %49,8’i (n=245) erkek, %50,2’si (n=247) kızdı. 
Toplam doğumların %53’ünü (n=261) genel anestesi ile sezaryen doğum, %36,2’sini 
(n=178) spinal anestezi ile sezaryen doğum, %10,8’ini (n=53) ise normal spontan 
vajinal yol (NSVY) ile doğum oluşturmaktaydı. Doğum öncesi annelere verilen 
intravenöz (IV) sıvı miktarı ortalaması tüm annelerde 440 ± 540 ml; genel anestezi ile 
sezaryen doğum yapan annelerde 320 ± 529 ml, spinal anestezi ile sezaryen doğum 
yapan annelerde 524 ± 493 ml, NSVY ile doğum yapan annelerde ise 745 ± 585 ml idi 
(p=0,001). Genel anestezi ile sezaryen, spinal anestezi ile sezaryen ve NSVY ile doğan 
yenidoğanların taburculuk kilo kaybı yüzdeleri kıyaslandığında istatistiksel açıdan 
anlamı bir fark görülmediği gibi anne yaşı, parite, konsepsiyon yöntemi, gestasyon 
haftası ve doğum kilosu gibi yenidoğan kilo kaybında risk faktörü olabilecek 
etmenlerde de istatistiksel açıdan anlamlı bir fark saptanmadı.  

Sonuç: Yenidoğanlarda taburculuk öncesi kilo kaybı açısından genel anestezi 
ve spinal anestezi ile doğan bebekler arasında bir fark saptanmaması ve diğer olası risk 
faktörleri açısından da istatistiksel açıdan anlamlı bir farkın olmaması, yenidoğanların 
doğum sonrası yakın takibi ile artmış kilo kayıplarının önüne geçilebileceği hipotezini 
ortaya koymaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Anestezi Tipi, Kilo Kaybı, Sezaryen 
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ABSTRACT 

Introduction: The increase in cesarean delivery rates in the last three decades 
is above the ideal limits. Weight loss in newborns in the first few days is a part of 
normal physiological process, but this amount may be higher in newborns born by 
cesarean section. Tracking weight loss and evaluating its risks are of great importance 
in postnatal follow-up during hospital admissions. 

Objective: The objective of this thesis is to evaluate the effect of anesthesia 
type on weight loss at pre-discharge stage in healthy newborns born by cesarean 
section together with other risk factors. 

Materials and Methods: The enrolled patients consisted of 492 mother and 
newborn pairs born in Gynecology and Obstetrics Department of  Maltepe University, 
Medical Faculty Hospital between December 29th, 2017 - January 31st, 2020. Hospital 
records and files of newborns and mothers were evaluated retrospectively. 

Results: The mean birth week of 492 newborns included in the study was 38.6 
± 1.09. Of these newborns, 49.8% (n = 245) were males and 50.2% (n = 247) were 
females. Of the total deliveries, 53% (n = 261) were cesarean under general anesthesia, 
36.2% (n = 178) were cesarean under spinal anesthesia, 10.8% (n = 53) were normal 
spontaneous vaginal delivery (NSVD). The average amount of intravenous (IV) fluid 
given to mothers before birth was 440 ± 540 ml in all mothers; it was 320 ± 529 ml in 
mothers who had cesarean delivery under general anesthesia, 524 ± 493 ml in mothers 
who had cesarean delivery with spinal anesthesia, and 745 ± 585 ml in mothers who 
gave birth with NSVD (p=0,001). There was statistically no significant difference 
when the percentage of discharge weight loss of newborns born with cesarian section 
with general anesthesia, cesarean section with spinal anesthesia, and NSVD were 
compared; similarly no statistically significant difference was found in potential risk 
factors in newborn weight loss such as maternal age, parity, conception method, week 
of gestation and birth weight, either. 

Conclusion: The lack of a statistically significant difference between babies 
born under general anesthesia and spinal anesthesia in terms of pre-discharge weight 
loss in newborns and the lack of a statistically significant difference in terms of other 
possible risk factors leads to the the hypothesis that increased weight loss can be 
prevented by close follow-up of newborns after birth. 

Keywords: Anesthesia Type, Cesarian, Weight Loss
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1. GİRİŞ 

Sezaryen, antik çağlardan günümüze kadar gelen süreç içerisinde “son çare” 

prosedürü  olmaktan çıkarak hem bebeğin hem de annenin hayatını kurtaran modern 

bir cerrahi yöntem haline gelmiştir (1). Ancak, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) 1985 

yılında ideal sezaryen hızının %10–15 seviyelerinde olması gerektiğini deklare 

etmesine rağmen başta ülkemiz olmak üzere özellikle son 30 yıl içerisinde dünya 

genelinde izlenen sezaryen hızındaki artış eğilimi, beraberinde cevaplanması gereken 

yeni soruları gündeme getirmiştir (2-4). Bu sorulardan biri de sezaryendeki anestezi 

tercihinin, taburculuk öncesi yenidoğan kilo kaybı üzerindeki etkisidir.  

DSÖ, yaşamın ilk 6 ayı boyunca yalnızca anne sütüyle beslenmeyi, ardından 2 

yıl veya daha uzun süre uygun tamamlayıcı gıdalarla emzirmeye devam edilmesini 

önermektedir (5). Sezaryen doğumlarda görülen yüksek kilo kaybı, literatürde kabul 

görmüş bir durumdur (6). Gerek cerrahi, gerek yenidoğan ve gerekse maternal 

kaynaklı faktörlerden dolayı laktasyon olumsuz etkilenmekte ve bu durum 

yenidoğanda tartı kaybına yol açmaktadır (7, 8). 

Sadece anne sütüyle beslenen yenidoğanlarda, doğumu takip eden ilk bir kaç 

gün içerisinde gerçekleşen doğum ağırlığının %7’sine kadar olan kayıplar literatürde 

kabul edilebilir sınırlar içerisinde tanımlanmaktadır. Ancak, %7’nin üzerindeki 

kayıplarda emzirmenin tekrar değerlendirilmesi önerilmektedir (6). Fizyolojik ve 

patolojik kilo kaybı ayrımında net bir değer olmamakla birlikte %10 ve üzerinde olan 

kayıplar önem taşımaktadır (9).  

Bu tezin amacı, sezaryen ile doğan sağlıklı yenidoğanlarda anneye uygulanan 

anestezi tipinin taburculuk öncesi kilo kaybı üzerine etkisinin değerlendirilmesidir. 

Ayrıca, bu çalışmada taburculuk öncesi kilo kaybı üzerine etkisi olabilecek anne yaşı, 

parite, konsepsiyon yöntemi, gestasyon haftası ve doğum kilosu gibi olası diğer risk 

faktörleri de incelenmiştir.
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1 Sezaryene Genel Bakış 
2.1.1    Sezaryenin Tarihçesi 

Sezaryen, antik çağlardan günümüze kadar gelen, mitolojiye konu olan  ve 

farklı inanışlar nedeniyle uygulanmakta olan ve “son çare” olarak görülen bir  cerrahi 

işlemdi (1). On altıncı yüzyıla gelindiğinde 1543'te kadın anatomisi ve batın 

yapılarının ilk doğru tanımını içeren De Corporis Humani yayınlandı ve bu çalışma, 

18. yüzyılda ve 19. yüzyılın başında ortaya çıkan operatif obstetrik işlemler için temel 

oluşturdu. On sekizinci yüzyıla kadar uygulanan bu cerrahi işlemde annenin mortalite 

oranı %100 idi. Doğumun erken döneminde anestezi, asepsi, sütür atma ve müdahale 

etmeme kombinasyonuyla anne ölümleri dramatik bir şekilde azaldı. On dokuzuncu 

yüzyılın başında bu oran % 65 – 75 iken, sonunda % 5 – 10'a düştü.  

Modern anlamda ilk sezaryen 1881 yılında Alman jinekolog Ferdinand Adolf 

Kehrer tarafından gerçekleştirilirken (10), obstetrikteki ilk spinal anestezi ise, vajinal 

doğumda intratekal yoldan kokain enjekte edilerek 1900 yılında Kreis tarafından 

gerçekleştirildi. 1902’de ise S. R. Hopkins, sezaryendeki kullanımını tanımladı. 

1940’larda tanımlanan kesintisiz epidural tekniklerindeki ilerlemeler, spinal 

anestezinin yüksek insidanslı ponksiyon baş ağrısına yol açması ve yenidoğanlardaki 

düşük APGAR skoru nedeniyle daha tercih az edilir hale geldi. Bu trend 1980’lerden 

itibaren kalem uçlu spinal iğnelerin kullanılması ve son derece düşük miktardaki baş 

ağrısı insidansıyla tersine döndü (11). 

Yirminci yüzyılda fetüsün yaşamına dair yeni kaygılar ortaya çıkmasıyla 

birlikte, doğumda fetal izlem gibi teknolojik gelişmelerin de önü açıldı. Maternal 

olduğu kadar fetal endikasyonlar neticesinde de giderek daha fazla sezaryen 

uygulanmaya başlandı (12). 

1940'lardan 1950'lere gelindiğinde, gelişmiş cerrahi teknikler, antibiyotikler, 

modern transfüzyon uygulamaları, kanamayı kontrol etmek için oksitosin kullanımı ve 

olası enfeksiyondan önce erken operasyon uygulaması ölüm oranlarını % 1'in altına 

düşürdü ve sezaryen, hem annenin hem de bebeğin hayatını kurtaran mühim bir cerrahi 

işlem haline geldi (1). 

 



3 
 

2.1.2    Dünyada Sezaryen 
DSÖ’nün 1985 yılında Fortaleza, Brezilya’da üreme sağlığı uzmanlarından 

oluşan panelinde “Hiç bir bölgede, sezaryen hızının %10 – 15’lerin üzerinde olmasını 

haklı çıkaracak bir gerekçe bulunmamaktadır” görüşü kabul edildi (2). DSÖ’nün 2015 

yılında sezaryen doğum hızları ilgili açıklamasında %10 – 15’e kadar olan sezaryen 

hızlarında anne, yenidoğan ve bebek ölümlerinin azaldığı; ancak %10’u geçen ve 

%30’lara varan sezaryen hızlarında mortalite üzerine bir etkinin olmadığı deklare 

edildi. Mevcut veriler dahilinde, %30 ve üzerindeki sezaryen hızları ile anne ve 

yenidoğan ölümlerinin arasındaki bağlantının değerlendirilmesi imkanlar dahilinde 

değildi (13). 

DSÖ’nün önerilerine rağmen bir kaç istisna haricinde başta ülkemiz olmak 

üzere dünya genelindeki diğer ülkelerde sezaryen hızları tavsiye edilen oranların 

üzerinde seyretmekte ve artmaya da devam etmektedir. Özellikle Çin, Gürcistan, 

Mısır, Dominik Cumhuriyeti ve ülkemizinde içinde yer aldığı bir grup ülkede sezaryen 

doğum sıklıklarında %30‘un üzerinde artış mevcuttur (14). Ekonomik Kalkınma ve 

İşbirliği Örgütü (Organisation for Economic Co-operation and Development) (OECD) 

verilerine göre de %53’lük sezaryen hız oranıyla Türkiye en yüksek artış hızına sahip 

ülkelerden biridir (15). 

Artan sezaryen oranlarının global ölçüde objektif bir şekilde izlenebilmesi, 

karşılaştırılabilmesi ve değerlendirilebilmesi gerekliliği neticesinde DSÖ, 2001 

yılında kadın hastalıkları ve doğum uzmanı doktor Michael Robson tarafından 

geliştirilen “Robson Sınıflaması”’nın (16) en kullanışlı sınıflama olduğu sonucuna 

vararak 2011 yılından itibaren global düzeyde kullanılmasını önermektedir (17). 

Dünya genelindeki sezaryene yönelik artan eğilim değerlendirildiğinde belli 

olasılıklar göze çarpmaktadır. Bunlar: 

● Ağrı Korkusu, 

● Maternal Obezite, 

● İleri Anne Yaşı, 

● Multiparite, 

● Sezaryenin bebek için güvenli olduğuna dair hatalı inanış, 

● Vajinal doğum sonrası genital bölgedeki değişimlere dair endişeler, 
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● Kusursuz bebek harici diğer tüm sonuçlara karşı düşük tolerans, 

● Medikal davalara karşı olan korku olarak sıralanmaktadır (14) (18). 

2018 yılına gelindiğinde ise DSÖ sezaryen oranlarının azaltılmasına yönelik 

kadınları, sağlık çalışanları ve sağlık tesisleri, organizasyonuları hedefleyen “Gerekli 

Olmayan Sezaryenleri Azaltmada Klinik Olmayan Müdaheleler” isimli klavuzunu 

yayınlamıştır (19). 

 

2.1.3    Dünyada Sezaryen 
Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması’nın (TNSA) verilerine göre ülkemizde 

sezaryen hızı yıldan yıla artmaktadır. Türkiye’deki sezaryen oranın, tüm doğumlara 

oranı 2003, 2008, 2013 ve 2018 yıllarına göre sırasıyla %21, 37, 48 ve 52’dir (3). 

 

2.1.4    Türkiye’deki Gebelerin Demografik Özellikleri 
Aynı araştırmada gebeler demografik özelliklerine göre değerlendirildiğinde 

ise;  

● İlk doğumun sezaryen ile gerçekleştirilme oranı %54’tür.  

● En üst eğitim seviyesi ve en üst refah düzeyinde sezaryen oranları en üst 

düzeye ulaşmaktadır (%63–%68) (3). 

● Ülkemizde yapılan başka bir çalışmada ilk doğumunu vajinal yolla 

gerçekleştiren kadınlar, ikinci doğumlarını da %71,9 oranla vajinal yol ile 

gerçekleşmiştir (20). 

● Bir başka çalışma da ise vajinal doğum yapan annelerin bir sonraki doğum 

tercihleri %96,1 oranında vajinal olurken, tercih sebepleri değerlendirildiğinde ise 

“anne yönünde açısından daha sağlıklı olduğu fikri”, “kendiliğinden gerçekleşiyor 

olması” ve “doğum sonrası daha çabuk ve kolay iyileşmesi” ön plana çıkmaktadır (21). 

 

 

 

 



5 
 

2.2 Emzirmeye Genel Bakış 
2.2.1    Emzirmeye Yönelik Dünya Genelinde Atılan Adımlar 

ve Anne Sütü 
Anne sütü, bebeklerin doğumundan 6. ayına kadar kapsayan süreçte, bebeğin 

ihtiyacı olan antikor, enzim ve hormonlarda dahil olmak üzere tüm nutrisyon içeriğini 

kapsayan kompleks bir canlı besin sıvısıdır. (22) DSÖ,  Hastalık Kontrol ve Korunma 

Merkezleri (Centers for Disease Control and Prevention) (CDC) ve Amerikan Pediatri 

Akademisi (American Association of Pediatrics) (AAP) doğum sonrası yenidoğanın 

formül mama ve su olmadan sadece emzirilmesini önermektedir. Amerikan Birleşik 

Devletleri’nde ilk 2 gün sadece emzirme oranı %60’tır (23). Buna ek olarak DSÖ 

yaşamın ilk 6 ayı boyunca yalnızca anne sütüyle beslenmeyi, ardından 2 yıl veya daha 

uzun süre uygun tamamlayıcı gıdalarla emzirmeye devam edilmesini önermektedir 

(5). 

Son yayınlanan kılavuzlara göre doğum sonrasında anne ile bebeğinin mümkün 

olan en kısa sürede ten tene teması ve emzirmenin ilk bir saat içerisinde başlanılması 

hem bebek hem de anne sağlığı açısından büyük önem arz etmektedir. Erken başlatılan 

emzirme anne ve bebek arasında bağı destekleyerek, düzenli süt üretimine de katkı 

sağlamaktadır (5). 

Emzirmenin annenin sağlığı, bebeğin sağ kalımı, beslenmesi ve gelişimi için 

köşetaşı olduğuna dair kanıtlar gün geçtikçe artmaktadır. Artan emzirme oranları 

sayesinde dünya genelinde 800.000’in üzerinde 5 yaş altı çocuk ölümlerinin ve 20.000 

göğüs kanseri kaynaklı anne ölümlerinin önüne geçilebileceği saptanmıştır (24). 

Dünya genelindeki emzirmemeye bağlı ekonomik kayıplar yıllık 300 milyar doları 

aşmakta ve bu da dünya çapındaki toplam gelirlerin %0,5’ne tekabül etmektedir (25).  

Emzirilmemiş çocuklarda, emzirilen çocuklara kıyasla akut otitis media, 

obezite, maloklüzyon, daha düşük zeka düzeyi ve astım daha sık seyrederken, (26-28) 

emzirmemiş annelerde ise göğüs kanseri, over kanseri, osteoporoz ve tip II diyabet 

gelişme ihtimalinin emziren annelere kıyasla daha fazla olduğu, (24) emziren 

annelerde ise emzirmeyen annelere kıyasla daha fazla postpartum kilo kaybı, daha 

düşük kan basıncı ve daha az pospartum depresyon saptanmıştır (29). 

Gelişen dünyada, bağışıklık oranlarının düşük seyretmesi, kontamine olmuş 

içme suları ve beslenme yetersizliğinin bir sonucu olarak azalmış bağışıklık, 
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emzirmeyi hayatı tehdit eden enfeksiyonları azaltmada daha önemli hale getirmektedir 

(22). 

DSÖ’nün 2012 yılındaki toplantısında, 2025 yılı global beslenme 

hedeflerinden biri de dünya genelindeki ilk 6 ay emzirme oranlarının en az %50’ye 

çıkarılmasıdır. Günümüzde 6 ayın altındaki bebeklerde bu oran %37’dir (5).  

 

2.2.2    Türkiye’de Emzirme 
TNSA’nın 2013 (30) ve 2018 (3) verileri değerlendirildiğinde, 5 yıllık süreçte 

bebeklerin ilk 6 ayda sadece anne sütü ile beslenme oranı %30’dan %41’e, doğumdan 

sonraki ilk 1 saat içerisinde emzirilen yenidoğanların oranı %50’den %71’e, 

doğumdan sonraki ilk 1 gün içerisinde emzirilen yenidoğanların oranı ise %70’den 

%86’ya yükselmiştir. 

• TNSA’nın 2018 verileri incelendiğinde 2 yaş altı çocuklarda emzirilme oranı 

%98’dir. 1. yılda annelerin %66’sı emzirmeye devam ederken 2. yıla 

gelindiğinde bu oranın %34’e düştüğü gözlenmiştir.  

• Toplamda 2 yaş altı çocukların %53’nün yaşına göre uygun bir şekilde 

emzirildiği görülmektedir. 

• Sadece anne sütüyle beslenen bebeklerin oranı ay ilerledikçe azalmaktadır. 0 – 

1 aylık bebeklerde %59 olan bu oran, 2 – 3 aylık bebeklerde %45’e, 4 – 5 aylık 

bebeklerde ise %14’e düşmektedir.  

• 6 aydan küçük bebeklerin DSÖ’nün  önerilerinin aksine %23’ü anne sütü 

olmayan diğer süt almakta, %12’si ise anne sütüne ek  olarak ilave gıdalar 

almaktadırlar. 

• Doğumdan sonraki ilk 1 saat içerisinde emzirilen yenidoğanların oranı, 

annenin eğitim düzeyi beraber artmaktadır. Herhangi bir eğitimi olmayan veya 

ilk öğrenimini tamamlayamamış annelerde bu oran %64 iken, daha yüksek 

eğitim düzeyine sahip anneler arasında ise bu oran %71’lere çıkmaktadır. 

• Doğum sonrasında ilk 1 saat içerisinde emzirilen kız bebekler (%75), erkek 

bebeklere kıyasla daha fazladır.  

• Kentsel alanlarda erken emzirme, kırsal alanlardaki erken emzirmeye kıyasla 

daha yüksek orandadır (%73–%67).  
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• Hanehalkının refah düzeyi ve emzirmenin erken başlatışması arasında “U” 

şeklinde oran gözlenmektedir. Orta refah düzeyindeki ilk 1 saat içerisinde 

emzirme oranı %66 iken, en düşük refah düzeyinde sahip hane halkında bu 

oran %73 ve en yüksek refah seviyesine sahip hanehalkında ise bu oran %75’tir 

(3). 

 

2.2.3    Bebek Dostu Hastane İnsiyatifi ve Başarılı 

Emzirmenin 10 Adımı 
1991 yılında UNICEF ve DSÖ işbirliği ile emzirmenin özendirilmesi, 

korunması ve desteklenmesine yönelik “Bebek Dostu Hastane İnsiyatifi” başlatılmıştır 

(31). Buna bağlı olarak yenidoğan ve doğum birimi bulunan sağlık kuruluşlarında 

“Başarılı Emzirmenin 10 Adımı” protokolünün uygulanması önerilmektedir (5).   

Bu adımlar: 

1) Emzirmeye yönelik yazılı bir politika hazırlanarak, düzenli aralıklarla ilgili 

sağlıklı personeline sunulmalıdır. 

2) Bu politika ışığında ilgili sağlık personelinin gerekli eğitimi alması 

sağlanmalıdır. 

3) Emzirmenin faydaları ve emzirme yöntemleri hakkında tüm gebe kadınlar 

bilgilendirilmelidir. 

4) Doğumu izleyen ilk 30 dakika içerisinde emzirme hususunda anneye 

gerekli yardım sağlanmalıdır.  

5) Annelere emzirmenin nasıl olacağı ve olası bebeklerinden ayrı kalma 

durumlarında sütün nasıl salgılanmaya devam ettirilebileceği 

gösterilmelidir. 

6) Tıbbi gereklilik haricinde yenidoğana anne sütü dışında herhangi bir 

yiyecek ve içecek verilmemelidir. 

7) Anne ile bebeğinin 24 saat bir arada kalabileceği bir uygulama 

özümsenmelidir. 

8) Yenidoğanın her isteyişinde emzirilmesi teşvik edilmelidir. 

9) Emzirilmekte olan yenidoğanlara yalancı meme, biberon,  veya emzik 

türünden herhangi bir şey verilmemelidir. 
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10)  Emzirmeyi teşvik eden destek gruplarının oluşumu sağlanmalı ve anneler 

sağlık merkezinden taburcu edilirken bu destek gruplarına katılmaları 

teşvik edilmelidir.  

 

2.2.4    Laktasyon (Süt Üretimi) 
A. Lakyasyonun Evreleri 

Türk Neonataloji Derneği’nin Sağlıklı Term Bebeğin Beslenmesi Rehberi’ne 

göre laktasyon; mammogenez, laktogenez, galaktopoez ve involüsyon olmak üzere dört 

evrede değerlendirilmiştir. 

1) Mammogenez: Meme dokusunun büyümesidir; meme boyutu ve ağırlığı 

artar. 

2) Laktogenez: Meme bezinin süt salgılama işlevini geliştirmesidir. Kendi 

içerisinde İki evresi vardır: Birinci evrede gebeliğin sonlarına doğru 

sekretuvar hücrelerden alveoler hücreler farklılaşırken; ikinci evrede ise  

doğumdan sonraki 2–3 günden 8. güne kadar olan süredir. Alveol 

hücresindeki sıkı bağlantılar kapanır, süt salgısı artar, memeler dolgun ve 

sıcaktır. Endokrin kontrol, otokrin kontrole dönüşür (isteğe bağlı üretim). 

3) Galaktopoez: Doğum sonrası 9. günden involüsyona kadar geçen süredir. 

Süt salgısı ve otokrin sistem kontrolü devam eder. 

4)  İnvolüsyon: Son emzirmeden yaklaşık 40 gün sonra inhibe edici 

peptidlerin birikmesine bağlı olarak süt salgısı azalır ve durur.  

 

B. Süt Yapımının Kontrolü 

Endokrin kontrol: Laktogenezin 2. evresinde başlayan süt yapımı ve 

salgısının devam etmesi için meme bezinin hormonal sinyaller alması gerekir. 

Laktasyon iki hormonun yardımıyla gerçekleşir: Prolaktin (PRL) ve oksitosin. Bu 

hormonlar farklı hücresel reseptörler üzerine etkili olmakla beraber, laktasyonun 

başarısı için ikisinin bir arada etki etmesi gerekir.  

1) Prolaktin: Süt yapımı, meme bezi epitel hücrelerindeki prolaktin 

reseptörlerinin aktivasyonu ile olur. Ön hipofizden salgılanan prolaktin, 

memede glandüler duktal büyümeyi ve epitel hücrelerinin çoğalmasını 

uyarır; süt protein sentezini indükler. Süt yapımı annenin ruhsal ve fiziksel 
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durumu ile yakın ilişkilidir. Stres ve yorgunluk, dopamin veya norepinefrin 

veya her ikisinin düzeylerinde artışa yol açarak prolaktin sentezinin 

inhibisyonuna, ve dolayısıyla da süt yapımının azalmasına neden olabilir. 

2) Oksitosin: Sütün boşalması için gereken ve arka hipofizden salgılanan bir 

hormondur. Bebeğin emmeye başlamasıyla beraber meme ucu ve areolada 

yoğun olarak bulunan duyusal reseptörlerin uyarılması sonucu salgılanır 

(boşalma refleksi). Oksitosin memedeki miyoepitelyal hücreleri uyararak 

sütün alveollerden süt kanallarına ve sinüslere boşalmasını sağlar (32). 

Bebeği görmek veya ağlamasını duymak oksitosin salımını uyarabilir 

ancak proklatini etkilemez (33). 

Otokrin kontrol (isteğe bağlı üretim): Bir annenin günlük süt üretimi  

yaklaşık 800 ml’dir; ancak bu miktar bebeğin isteğine bağlı olarak değişir. Süt 

yapımının hızı memenin dolu veya boş olmasıyla ilgilidir. Boş memedeki süt yapımı, 

dolu memeye göre daha hızlıdır. Yeterince boşalmayan memede süte salgılanan lokal 

bir faktörün etkisi sonucu laktasyon inhibe olmaktadır. Bu mekanizma emzirmenin 

devamı için her iki memenin de etkin olarak boşaltılması gereğini açıklamaktadır (32). 

 

Şekil 2.1: Ejeksiyon Refleks Ark Şeması (33). 
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2.2.5    Emzirme Sırasında Sorun Yaratabilecek Risk 

Faktörleri ve Sık Görülen Sorunlar: 

 
A. Maternal risk faktörleri:  

• İlk gebelik   

• Anne yaşı (adolesan/ileri yaş)  

• Emzik, biberon, mama verme niyeti  

• İşe erken dönme zorunluluğu / isteği  

• Önceden emzirme sorunları yaşamış olmak  

• Sütünün yetersiz olduğu düşüncesi  

• İlaç kullanımı ve bununla ilgili yanlış bilgilendirme  

• Ciddi hastalıklar, perinatal komplikasyonlar  

• Psikososyal sorunlar (depresyon, aile desteğinden yoksun olmak)  

• Düz / içe dönük meme ucu  

• Geçirilmiş meme cerrahisi, meme apsesi  

• Obezite  

• Aşırı / düzelmeyen meme ucu çatlağı  

• Evre 2 laktogenezin başlamamış olması  

• Elle süt sağamama, yapay meme ucu kullanımı  
 

B. Yenidoğan Risk Faktörleri:  

• Düşük doğum tartısı / prematürite / çoğul gebelik  

• Memeye yerleşme / etkin emmede sorun  

• Oral anatomik sorunlar (yarık damak / dudak, mikrognati, makroglossi, 

kısa frenulum)  

• Hastalıklar (solunum güçlüğü, sarılık, sepsis) 

• Aşırı uykulu bebek  

• Patolojik tartı kaybı  

• Anneden ayrılma 

• Mama / emzik verilmesi  

• Taburculuk sırasında etkin emmenin sağlanmamış olması  

• Erken taburculuk (<48 saat) (32) 
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2.3 Emzirmeye Genel Bakış 
2.3.1    Yenidoğanda Kilo Kaybı 

Sağlıklı, term ve sadece anne sütü alan yenidoğanlarda hayatın ilk günlerinde 

meydana gelen kilo kaybı beklenen bir durumdur (9). Yenidoğanlar, doğumdan 

sonraki ilk günlerde sadece küçük miktarlarda sıvı alabilirlerken, kilo almaya 

başlamadan önce kilo verme eğilimindedirler ve yenidoğanlardaki bu kilo kaybı 

postnatal 1–5. günler arasında maksimum değerine ulaşmaktadır. Yenidoğanlardaki 

aşırı kilo kaybı, düşük süt üretiminin veya yetersiz süt alımının belirtisi olmakla 

beraber aynı zamanda yenidoğan kilosunun ilk günlerdeki değişimi, emzirme 

yeterliliğinin bir belirteci olarak da kullanılmaktadır (34, 35).  

Yaşamın ilk birkaç günündeki aşırı kilo kaybı endişesi,  sadece anne sütüyle 

beslenmeye yönelik en büyük tehditlerden biri olmaya devam etmektedir. AAP, 

yaşamın ilk 3 ile 5 gününde doğum ağırlığının %7'sine kadar kilo kaybını emzirilen 

bebekler için kabul edilebilir olarak tanımlamaktadır. Yüzde 7'den fazla kilo kaybının 

olması emzirmenin tekrar değerlendirilmesini gerektirmektedir. Bu öneri, doğum 

şekline bakılmaksızın tüm emzirilen bebekler için geçerlidir (6).  

Postnatal 5–6. gün arasındaki yenidoğanların kilo kaybı doğum ağırlığının 

%7’sine yaklaştığı durumlarda, kilo alımı aşikar hale gelene kadar yakın bir şekilde 

takip edilmelidir. Postnatal 5–6. gün sonrasında kilo kaybının %7 ve üzerinde 

görülmesi durumda çok daha yakın ve dikkatli bir takip gerekmektedir. Yenidoğanlar 

4 ile 6 güne kadar günlük kilo almalıdırlar. Bu durum, günlük kilo alımındaki eksiklik 

değerlendirildiğinde, kilo kaybı yüzdesini daha önemli hale getirmektedir (36).  

Doğum ağırlığının %10’nun kaybedildiği durumlar ise ancak yenidoğanın fizik 

muayenesinin doğal, günde en az 6 defa idrar yaptığı ve günlük gaita çıkışının olduğu 

durumlarda kabul edilebilir bir durumdur (37). Anne sütüyle optimal bir şekilde 

beslenen bir yenidoğanın 10–14 gün içerisinde doğum kilosuna ulaşması beklenir (32). 

 

2.3.2    Yenidoğanda Sıvı Dengesi ve Kilo Kaybı Fizyolojisi 
Su, insan vücudunda en çok bulunan moleküldür. Sıvı dengesi ve sıvının 

vücuttaki dağılımı, su alımı ve kaybı arasındaki dengenin bir fonksiyonudur. Total 

vücut sıvısı (TVS), intraselluler sıvı (İSS) ve ekstrasellüler sıvı (ESS) olmak üzere iki 

kısıma ayrılır. Ekstrasellüler sıvı da intravasküler ve interstisiyel sıvıdan oluşmaktadır. 



12 
 

Fetüste sıvı dengesi, anne, fetüs ve amniyotik sıvı arasındaki elektrolit ve sıvı 

değişimine bağlıdır. Gebeliğin erken döneminde TVS yüksektir ve vücut ağırlığının 

yaklaşık %95’ini oluşturur. Term bebekte TVS vücut ağırlığının %75’ini oluşturur ve 

bunun yaklaşık yarısı intrasellüler alandadır.  

Doğum eylemi ve doğum sırasında TVS dağılımdaki değişiklikler devam eder 

ve intravasküler hacim yaklaşık %25 oranında azalır. Bunun nedeni, doğumdan birkaç 

gün önce katekolamin, vasopressin, kortizol düzeylerindeki yükselme ve kanın 

plasentadan fetüse geçişine yanıt olarak arteriyel kan basıncında artış, fetal hormonal 

değişiklikler ve kapiller permabilite artışı sonucu, sıvının intravaskuler alandan 

interstisiyel alana gecişidir.  

Doğum sonrasında ise oksijenasyondaki artış ve vazoaktif hormonlardaki 

değişiklikler sonucu kapiller membran bütünlüğü tekrar sağlanır ve interstisiyel sıvı 

intravaskuler alana geri döner. Böylece bebeğin ağızdan alımının az olduğu postnatal 

ilk 24–48 saatte intravaskuler hacim korunur. İntravaskuler hacim artışı yanında 

pulmoner vasküler direncin azalmasıyla oluşan atriyal gerilmeye yanıt olarak atrial 

natriuretik peptid (ANP) salınımı uyarılır. Böbreklerden su ve sodyum atılımının 

(diurez ve natriurez) artmasıyla azalan TVS, kliniğe tartı kaybı olarak yansır. Bu 

kaybın başlıca nedeni ESS kaybıdır. (38) 

 

 

Şekil 2.1: Vücut sıvı dağılımında yaşa göre değişiklikler 
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2.3.3    Yenidoğanda Kilo Kaybına Etkisi Olan Risk 

Faktörleri 
Yenidoğanın kilo kaybını etkileyen pek çok risk faktörü bulunmaktadır. Bu risk 

faktörlerinden literatürde ön planda yer alanların bir kısmı şu şekildedir: 

• Beslenme Tipi (anne sütü vs. formül mama) (39-42) 

• Parite (43) 

• Doğum Tipi (6, 42) 

• Anne Yaşı (34, 44, 45) 

• Doğum Sırasında Alınan IV Sıvı Miktarı (35, 37, 42) 

 

2.3.4    Beslenmenin Tipinin Yenidoğan Kilosu Üzerine 

Etkileri 
Beslenme tipi değerlendirildiğinde sadece anne sütü alan yenidoğanlara kıyasla 

formül mama alan yenidoğanların kilo kaybının daha az olduğu literatürde yaygın 

olarak görülen bir durumdur (39, 40, 42); ancak formül mama alan yenidoğanların, 

anne sütüyle beslenen yenidoğanlara kıyasla daha fazla kilo kaybettiğini gösteren 

çalışmalar da literatürde mevcuttur (41). 

 

2.3.5    Paritenin Yenidoğan Kilosu Üzerine Etkileri 
Paritenin yenidoğan kilosu olan etkileri değerlendiriliğinde primiparitenin 

laktasyonun gecikmesi (46) ve kilo kaybıyla ilişkilendiren çalışmalar vardır (43). 

Multiparlarda ise süt daha hızlı geldiğinden dolayı kilo kaybı daha az miktarlarda 

olmaktadır (37). 

 

2.3.6    Doğum Tipinin Anne Sütü, Emzirme ve Yenidoğan 

Kilosu Üzerine Etkileri 
Sezaryen ile doğan yenidoğanlarda kilo kaybının oranın yüksek olması 

literatürde kabul görmüş bir durumdur. Sezaryen ile doğan yenidoğanlarla ilgili 

veriler, aşırı kilo kaybına (doğum ağırlığının %10 ve üzerinde kaybı) karşı vajinal 

yolla doğan bebeklere göre daha savunmasız olduklarını göstermektedir (6). Örneğin, 
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yapılan bir çalışmada yalnızca anne sütüyle beslenen ve sezaryen ile doğmuş olan 

yenidoğanların %77’sinde %10’dan fazla kilo kaybı olduğu görülmüştür (47).  

Acil sezaryenle doğum yapan gebelerde, süt üretimi ve salınımı için gerekli 

olan oksitosin hormonunun pulsasyonunun ve prolaktin hormonunun salınımının, 

vajinal yolla doğum yapan gebelere kıyasla daha az olduğu saptanmış, bu etkenlerin 

neticesinde postnatal ilk hafta içerisinde sezaryen  doğan yenidoğanların, vajinal yolla 

doğan yenidoğanlara kıyasla kilo kaybı oranının daha yüksek olduğu görülmüştür (48, 

49). 

Sezaryen doğumlarda, vajinal yolla doğumlara kıyasla annenin postoperatif 

bakımdan ötürü, anne ile bebeğin ilk bir saat içerisinde ten tene temasında ve ilk 

emzirmede gecikmeler de olabilmektedir (49, 50). 

 

2.3.7    Anne Yaşının, Doğum Tipi ve Yenidoğanın Kilo Kaybı 

Üzerine Etkisi 
Yapılan çalışmalarda anne yaşı arttıkça yenidoğanlardaki kilo kaybının ve 

sezaryen ile doğum yapma oranlarının arttığı saptanmıştır (51, 52). OECD 2017 

verilerine göre çoğu OECD ülkesinde yıllar içerisinde sezaryen ile doğum yapan 

annelerin yaş ortalamasının yükseldiği görülmüştür (53). Türkiye’de ise TNSA 2018 

verilerine göre 35 – 49 yaş aralığındaki gebelerdeki sezaryen oranı, 20 yaş altındaki 

gebeler ile kıyaslandığında 2 kat daha yüksektir (%64 – %33) (3). 

 

2.3.8    Doğum Öncesinde Alınan IV Sıvı Miktarının 

Yenidoğan Kilo Kaybı Üzerine Etkisi 
Epidural anestezi ile gerçekleştirilen sezaryen doğumlara genellikle IV sıvı 

infüzyonu da eşlik etmektedir ve sezaryen doğumların artmasına bağlı olarak IV sıvı 

infüzyonu alan gebe sayısı da artmaktadır. Bu eklenen sıvılar, fetüsün sıvı hacmini ve 

doğum kilosunu etkileyerek yenidoğanın doğumu takip eden günlerde daha fazla 

miktarda sıvı atmasına neden olmaktadır. Alınan bu sıvı miktarının bir sonucu olarak, 

başarısız bir emzirme olmaksızın yenidoğan, 72 saat içerisinde doğum kilosunun 

%10’nunu kaybedebilmektedirler (37). Yüksek orandaki kilo kaybının nedeni olarak 

aşırı miktardaki neonatal diüriz olabileceğine dair kanıtlar mevcuttur (35). 
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2.3.9    Sezaryende Anestezi Tercihi 
Anestezi tipinin seçimi, geleneksel olarak sezaryenin aciliyet seviyesine göre 

sınıflandırılması esasına dayanmaktadır (54). 

Spinal anestezi genellikle teknik olarak epidural bloktan daha kolay; cerrahi 

anestezi sağlamada daha hızlı ve güvenilir olduğuna düşünülmektedir. Spinal anestezi 

ile başarısızlık oranı genellikle çok düşüktür, yaklaşık % 1'den azdır (55, 56). Spinal 

anestezide derin hipotansiyon riski epidural anesteziye göre daha yüksektir çünkü 

sempatotektominin başlangıcı daha hızlıdır ve doz titre edilmemektedir. Aortokaval 

kompresyondan kaçınılarak, hidrasyon ve uygun vazopresör kullanımıyla maternal 

hipotansiyon ve yenidoğan açısından daha iyi sonuç alınmaktadır (57). 

Genel anestezi, sezaryende hızlı ve öngörülebilir etkisi nedeniyle acil 

durumlarda kullanılmaktadır, ancak bazı gelişmiş ülkelerde dahi en yaygın anestezi 

tekniği olarak kendini göstermektedir (58). Genel anestezi indüksiyonu ile doğum 

arasındaki süre önemli ölçüde uzadığı takdirde, kardiyorespiratuar depresyon ve 

bebeğin tonunun azalması öngörülmelidir. Bu asfiksiden ziyade anestezik ajanların 

daha fazla geçisine bağlı olarak kısa ömürlü ve üstesinde kolayca gelinilebilen bir 

durumdur (57). 

 

2.3.10    Sezaryende Kullanılan Anestezi Tipinin Yenidoğanın 

Kilo Kaybı Üzerine Etkisi  
Sezaryende kullanılan anestezi tipinin kilo kaybı üzerine olan etkisi üzerine  

literatürde yer alan çalışma sayısı kısıtlı ve sonuçları birbirinden değişkendir.  

Sezaryen ile doğan 63, NSVY ile doğan 31 olmak üzere toplamda 94 

yenidoğanın dahil ediliği iki merkezli bir çalışmada epidural anestezi altında sezaryen 

ile doğan bebeklerdeki kilo kaybının, genel anestezi altında doğan bebeklere kıyasla 

istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde daha fazla olduğu görülmüştür (59). 

Tamamı sezaryen (%32’si rejyonel, %68’i genel anestezi ile) doğum olan, 

toplam 160 yenidoğan ile yapılan tek merkezli başka bir çalışmada ise yenidoğan 

kilosu postnatal 24., 48. ve 96. saatinde ölçülmüş, anestezi tipinin bebeğin kilosu 

üzerine bir etkisinin olmadığı sonucuna varılmıştır (7). 
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Sezaryen ile doğan 2736, NSVY ile doğan 1076 hastanın dahil edildiği tek 

merkezli başka bir çalışmada ise genel anestezi ile sezaryen doğumlar ile epidural 

anestezi ile sezaryenle doğan yenidoğanların postnatal 24., 48., 72. ve 96. saatlerinde 

doğum ağırlıklarına göre kilo kaybı yüzdeleri değerlendirilmiş ve gruplar arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı bir fark saptanmamıştır (60). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1    Çalışmanın tipi ve Örnekleme Seçimi 

Çalışmamıza, 29 Aralık 2017 – 31 Ocak 2020 tarihleri arasında Maltepe 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalık ve Doğum Anabilim Dalı’nda doğum 

yapmış olan anne ve bebekleri dahil edilmiştir. Yenidoğan yoğun bakıma yatışı olan, 

IV sıvı ya da tedavi alan, konjenital bir hastalığı  olan, ekonomik veya tıbbi 

sebeplerden ötürü başka bir hastaneye sevk olan ve doğum sırasında annesinin aldığı 

anestezi tipi belirlenemeyen yenidoğanlar çalışma dışı bırakılmıştır.   

Çalışmaya dahil edilen 492 yenidoğan ve anne ile ilgili demografik bilgiler, 

annede prenatal hastalık öyküsü, konsepsiyon yöntemi, doğum tipi, APGAR skoru, 

anestezi tipi, anneye uygulanan sıvı miktarı ve tipi, yenidoğanların gram ve yüzde 

cinsinden günlük tartı kaybı bilgileri, anne ve bebek  dosyaları retrospektif olarak 

incelenerek kaydedilmiştir. 

 

3.2    Postnatal Gün, Doğum Tipi ve Anestezi Tipine Göre 

Çalışmaya Dahil Edilen Yenidoğan Sayısının Dağılımı 

Çalışmaya dahil edilen 492 yenidoğanın 435’i postnatal 2. günde  

değerlendirmeye alınabilmiştir. Bunun nedeni sezaryen doğumların 48. saat, NSVY 

ile olan doğumların 24. saate kadar takip edilmelerinden kaynaklanmaktadır. NSVY 

ile doğan ve genel durumu stabil olan 53 yenidoğanın 50’si postnatal 1. gününde tartısı 

hesaplanarak taburcu edilmiş, 3 yenidoğan maternal sorunlar nedeniyle taburcu 

edilememiş ve  postnatal 2. günde de takiplerine devam edilmiştir. Genel anestezi ile 

doğan 3, spinal anestezi ile doğan 4 yenidoğan ise aileleri tedavi red formu 

imzalayarak hastaneden ayrıldıkları için postnatal 2. gün  hesaplamasına dahil 

edilememiştir. Postnatal 2. gün içerisinde tartılan ve genel durumu stabil olan 435 

yenidoğanın tamamı sağlıklı olarak taburcu edilmiştir. Çalışmaya dahil edilen 

yenidoğan sayısı tablo 3.1 ve 3.2’de özetlenmiştir.  
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Tablo 3.1: Doğum Tipi ve Anestezi Tipine Göre PN 0. ve 1. Gün 

Değerlendirilen Yenidoğan Sayısı 

 
 
 
 
 
 

Tablo 3.2: Doğum Tipi ve Anestezi Tipine Göre PN 2. Gün Değerlendirilen 

Yenidoğan Sayısı 

 
 

261; 53%
178; 36%

53; 11%

Postnatal 0. ve 1. Gün

Genel C/S

Spinal C/S

NSVY

258; 59%

174; 40%

3; 1%

Postnatal 2. Gün

Genel C/S

Spinal C/S

NSVY
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3.3    Çalışmanın Gerçekleştirildiği Ortam 

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum 

Anabilim Dalı tarafından gerçekleştirilen doğumlarda Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

Anabilim Dalı’nda görev yapmakta olan en az bir doktor ve hemşireden oluşan doğum 

ekibi, doğum sırasında rutin olarak hazır bulunur.  

Yenidoğan doğar doğmaz doğum ekibi tarafından fizik muayenesi yapılır, 

APGAR skoru değerlendirilir. Herhangi bir sağlık sorunu olmayan bebekler bakım 

odasına alınır. Burada göz ve göbek dezenfektastonu yapılır. K vitamini, kilosu uygun 

olan yenidoğanların HBV aşısı gibi gerekli medikal tedavileri gerçekleştirilir. Son 

olarak doğum ekibinde yer alan pediatri hekimi tarafından aileye gerekli 

bilgilendirmeler yapılarak yenidoğan teslim edilir.  

Hastanemizde ilk bir saat içinde emzirilen yenidoğan oranı yıllara göre 

değerlendirildiğinde, yenidoğanların 2018 yılında %88’inin, 2019 yılında %93’ünün 

ve 2020 yılında ise %97’sinin ilk bir saat içerisinde annesiyle ten tene temas sağlanıp, 

emzirildiği görüldü. 

Anne yanında takip edilen bebekler doğumlarından taburculuklarına kadar 

günde en az iki kez Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda görev yapmakta 

olan hekimlerce değerlendirilir.  

Beslenme danışmanlığı ve emzirme eğitimi almış, yenidoğan ve pediatri 

branşında görev yapmakta olan hemşireler, yeni doğum yapmış olan annelere gerekli 

olan emzirme desteğini ve eğitimini, anne taburcu olana kadar vermektedirler ve rutin 

olarak bebeğin doğumundan taburcuğuna kadar olan süreç süresince, her 2 saatte bir 

bebeğin emmesini değerlendirirerek pediatrine hekimini bilgilendirirler. 

Hastanemiz bebek dostu hastane ünvanına sahiptir ve tıbbi endikasyonlar 

dışında rutin formül mama verilmemektedir. Yenidoğanlarda kilo kaybının PN 2. gün 

%7’nin üzerinde olması durumda anneden süt sağımı, kılavuzlara uygun bir biçimde 

başlanır. Kilo kaybı % 7 ve üzerinde olan bebeklerde; fizik muayenesinin yanısıra 

serum Na, kan üre nitrojen değeri (BUN) ve kreatinin değeri gibi biyokimyasal 

tetkikler istenir ve yenidoğan dehidratasyon bulguları açısından değerlendirilerek 

formül mama desteğine ihtiyacı olup olmadığına karar verilir. 
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3.4    Verilerin Değerlendirilmesi 

Çalışma kullanılan veriler ilk önce Microsoft Excel programında 

gruplandırıldı. Gruplandırılan veriler istatistiksel analiz için IBM SPSS Statistics 25.0 

programına aktarılarak istatistiksel analizi çıkarıldı. Çalışmada kullanılan veriler 

değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiklerden ortalama, standart sapma, minimum 

– maksimum ve yüzde dağılımları kullanılmıştır. Değişkenlerin normal dağılıma 

uygunlukları analiz edilmiş ve normal dağılıma uygun verilerde sürekli, değişkenlerin 

karşılaştırılmasında student t test kullanılmıştır. Çoklu grup ile sürekli değişkenlerin 

karşılatırılmasında One way Anova testi kullanılmıştır. Kategorik değişkenler Ki Kare 

ile analiz edilmiştir. Çoklu grupların karşılaştırılmasında hem sürekli değişkenlerde 

hem kategorik değişkenlerde post hoc Bonferroni ile gruplar analiz edilmiştir. 

İstatistiksel anlamlılık düzeyi p=0,05 olarak alınmıştır. 

 

3.5    Etik Kurul Onayı 

Çalışmamız, Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu’ndan 12/10/2020 

tarihinde 2020/900/80 sayılı Akademik Etik Kurulu Onayı almıştır.  
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4. BULGULAR 
 

I. Çalışmaya Katılan Yenidoğan ve Annelerinin 

Demografik Özellikleri 

Çalışmaya 29 Aralık 2017 – 31 Ocak 2020 tarih arasında T.C. Maltepe 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde doğum yapan 492 anne ve yenidoğanı dahil 

edildi.  

Annelerin yaş dağılımını incelediğimizde yaş aralığı 19 – 44 yaş aralığında 

saptanırken, annelerin yaş ortalaması 32,6 ± 4,6 olarak bulundu. Annelerin yaş 

dağılımına bakıldığında %32,9’unun (n=162) 19 – 30 yaş aralığında, %41,9’unun 

(n=206) 31 – 35 yaş aralığında, %20,5’nin (n=101) 36 – 40 yaş aralığında, %4,7’sinin 

(n=23) ise 40 yaşın üzerinde olduğu görüldü. 

Annelerin doğum şeklini incelediğimizde sezaryen doğumlar, tüm doğumların 

%89’unu (n=439), vajinal doğumlar ise tüm doğumların % 10,8’ini (n=53) 

oluşturmaktaydı. Genel anestezi ile sezaryen, toplam doğumların %53’ü (n=261), 

spinal anestezi ile sezaryen ise toplam doğumların %36,2’sini (n=178) 

oluşturmaktaydı.  

Annelerin konsepsiyon yöntemi incelediğinde gebeliklerin % 92,5’i (n=455) 

spontan gebelik iken, %7,5’i (n=37) ise in vitro fertilizasyon (IVF) ile gerçekleşmişti.  

Annelerin parite sayısı incelendiğinde parite sayısı 1 – 5 arasındaydı ve 

ortalama parite sayısı 1,5 ± 0,7 idi. Annelerin %58,4’ünün (n=257) primipar, 

%41,6’sının (n=205) multipar olduğu görüldü. 

Annelerin anamezleri incelediğinde, %59,1’inde (n=291) prenatal hastalık 

öyküsü yokken, %40,9’unda ise (n=201) prenatal hastalık öyküsü vardı. Prenatal 

hastalık öyküsünü sıklığı, çoktan aza göre sıraladığında %40,8 ile gestasyonel DM, 

%32,7 ile hipotiroidi, %5,5’luk dağılımı ile de gebelik hipertansiyonu ve kan 

hastalıkları (trombofili, faktör V Leiden mutasyonu, proteins S eksikliği vb.) 

görülmektedir. Hiçbir gruba dahil edilemeyen hastalıklar ise “diğer” (ankilozan 

spondilit, astım, gebelik kolestazı, psöriazis vb.) adı altında toplanmıştı ve geriye kalan 

%13’lük payı oluşturmaktaydı.  
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Annelerin eğitim düzeylerinin dağılımı değerlendirildiğinde %22’sinin 

(n=108) eğitim bilgilerine ulaşıladı. Geriye kalan annelerin eğitim düzeyleri 

incelendiğinde %3,3’ünün (n=16) ilköğretim, %15,2’sinin (n=75) lise, %7,9’unun 

(n=75) önlisans, %43,5’inin (n=214) lisans, %8,1’nin (n=40) ise yüksek lisans 

düzeyinde olduğu görüldü.  

Yenidoğanların %49,8’i (n=245) erkek, %50,2’si (n=247) kız cinsiyette idi. 

Yenidoğanların gestasyonel haftası 34,6–41,1 hafta aralığında saptandı. 

Gestasyonel hafta ortalaması ise 38,6 ± 1,1 haftaydı. Gestasyonel hafta dağılımlarına 

bakıldığında olguların %7,3’ünün (n=36) 340/7 – 366/7 hafta (geç preterm) aralığında, 

%58,3’ünün (n=287) 370/7 – 386/7 hafta (erken term) aralığında, %34,4’ünün (n=169) 

ise 39 hafta ve üzerinde (term) olduğu saptandı.   

Yenidoğanların doğum kilosu 1870–4750 gram aralığında izlendi. 

Yenidoğanların ortalama doğum ağırlığı 3232 ± 421,1 gramdı. Yenidoğanların kilo 

dağılımları değerlendirildiğinde %4,5’inin (n=22) 2500 gramın altında, %91,9’unun 

(n=452) 2500 – 4000 gr aralığında ve %3,7’sinin (n=22) 4000 gramın üzerinde olduğu 

izlendi. 

Yenidoğanların %3,9’u (n=19) ikiz olup 96,1’i tekizdi. İkiz doğan 

yenidoğanlardan biri yenidoğan yoğun bakıma alındığı için çalışma dışı bırakıldı.   

Birinci dakika APGAR skoru 6–10 puan aralığında olup, ortalaması ise 8,54 ± 

0,7 idi. Birinci dakika APGAR skoru dağılımında yenidoğanların %35’i (n=172) 6–8 

puan arası, %65’i ise (n=320) ise 9 veya 10 puan aldı.  

 Beşinci dakika APGAR skoru ise 8–10 puan aralığında olup, ortalaması 9,65 

± 0,5 idi. Beşinci dakika APGAR skoru dağılımında yenidoğanların %32,1’i (n=158) 

8 veya 9 puan, %67,9’u ise (n=334) ise 10 puan aldı.  

Yenidoğanların boyu 41–56,5 cm arasında değişirken ortalama yenidoğan 

boyu 50,4 ± 2 cm’di. Yenidoğanların baş çevresi 29,5–39 cm arasında değişirken 

ortalama yenidoğan baş çevresi 34,6 ± 1,5 cm’di. 

Anne ve yenidoğana ait demografik özellikler Tablo 4.1’de özetlenmiştir. 
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Tablo 4.1: Yenidoğanların Demografik Özellikleri 

Demografik Özellikler Ortalama±SD Min. – Maks . 

Anne Yaşı 32,6 ± 4,6 19 – 44 

Parite 1,5 ± 0,7 1 – 5 

Gestasyonel Hafta 38,6 ± 1,1 34,6 – 41,1 

Doğum Kilosu (gram) 3232 ± 421,1 1870 – 4750 

1.Dakika APGAR Skoru 8,54 ± 0,7 6 – 10 

5.Dakika APGAR Skoru 9,65 ± 0,5 8 – 10 

Doğum Boyu (cm) 50,4 ± 2 41 – 56,5 

Doğum Baş çevresi (cm) 34,6 ± 1,5 29,5 – 39 

 

 

Tablo 4.2: Prenatal Hastalık Öyküsü Dağılımı 

Prenatal Hastalık 

Öyküsü 

 N % 

Gestasyonel DM 97 40,8 

Hipotiroidi 78 32,7 

Kalp Hastalıkları 6 2,5 

Kan Hastalıkları 13 5,5 

Gebelik Hipertansiyonu 13 5,5 

Diğer 31 13 

Toplam 238 100 
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II. Doğum Tipi ve Anestezi Tipine Göre Anne – 

Yenidoğan Demografik Özelliklerinin ve Doğum 

Öncesi Alınan IV Sıvı Miktarı Dağılımının 

Değerlendirilmesi  

 
A. Anne Yaşının Doğum Tipi ve Anestezi Tipine Göre Dağılımı 

Anne yaşı ortalamasının doğum tipine ve anestezi tipine göre dağılımı 

değerlendirildiğinde genel anestezi ile sezaryen doğum yapan annelerin yaş ortalaması 

38,5 ± 1,1, spinal anestezi ile sezaryen doğum yapan annelerin yaş ortalaması 32,4 ± 

4,3, NSVY ile doğum yapan annelerin yaş ortalaması ise 32,6 ± 4,6 idi.  

Anne yaşı ortalamasının, doğum tipi ve anestezi tipine göre dağılımında 

gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (p>0,05).  

Anne yaşının, doğum tipi ve anestezi tipine göre dağılımı inceleceğinde anne 

yaşı 19–30 yaş aralığındaki doğumların %53,7’si (n=87) genel anestezi ile sezaryen 

doğum, %36,4’ü (n=59) spinal anestezi ile sezaryen doğum, %9,9’u (n=16) ise NSVY 

ile doğumdu. 

Anne yaşı 31–40 yaş aralığındaki doğumların %51,5’i (n=158) genel anestezi 

ile sezaryen doğum, %36,5’i (n=112) spinal anestezi ile sezaryen doğum, %12’si 

(n=37) ise NSVY ile doğumdu. 

Anne yaşı 40 yaş üzeri olan doğumların %69,6’sı (n=16) genel anestezi ile 

sezaryen doğum, %30,4’i (n=7) spinal anestezi ile sezaryen doğumdu. Bu yaş 

grubunda NSVY ile doğum gözlenmedi.  

Anne yaşının, doğum tipi ve anestezi tipine göre dağılımı incelediğinde gruplar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (p>0,05).  

Anne yaşının, anestezi ve doğum tipine göre dağılımı tablo 4.8 ve şekil 4.1’de 

özetlendi. 
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 Şekil 4.1: Anne Yaşının Doğum Tipi ve Anestezi Tipine Göre Dağılımı 

 

B. Konsepsiyon Yönteminin Doğum ve Anestezi Tipine Göre Dağılımı 

Konsepsiyon yönteminin, doğum tipi ve anestezi tipine göre dağılımı 

incelendiğinde spontan gebeliklerin %53,3’ü (n=245) genel anestezi ile sezaryen 

doğum, %34,5’i spinal anestezi ile sezaryen doğum, %11,6’sı (n=53) ise NSVY ile 

doğumdu. 

IVF ile olan gebeliklerin %43,2’si (n=16) genel anestezi ile sezaryen doğum, 

%56,8’i ise spinal anestezi ile sezaryen doğumdu. IVF ile gerçekleşen gebelikler 

içerisinde NSVY ile doğum yoktu.  

Konsepsiyon yöntemi ile doğum tipi ve anestezi tipi arasında istastiksel olarak 

anlamlı fark vardı. (p<0,05). Yapılan post hoc Bonferroni analizinde bu farkın spinal 

anestezi ile sezaryen doğum ve NSVY ile doğum arasında olduğu görüldü, genel ve 

spinal anestezi ile sezaryen doğumlar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark 

gözlenmedi (p>0,05). 

Konsepsiyon yönteminin doğum tipi ve anestezi tipine göre göre dağılımı tablo 

4.4’de özetlendi. 
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C. Paritenin Doğum ve Anestezi Tipine Göre Dağılımı 

Parite ortalamasının doğum tipine ve anestezi tipine göre dağılımı 

değerlendirildiğinde genel anestezi ile sezaryen doğum yapan annelerin parite 

ortalaması 1,54 ± 0,7, spinal anestezi ile sezaryen doğum yapan annelerin parite 

ortalaması 1,39 ± 0,6, NSVY ile doğum yapan annelerin parite ortalaması ise 1,6 ± 

0,7’dir.  

Parite ortalamasının doğum tipi ve anestezi tipine göre dağılımında gruplar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardı (p<0,05). Yapılan post hoc 

Bonferroni analizinde bu farkın genel ve spinal anestezi ile sezaryen doğum arasında 

olduğu görüldü. 

Paritenin, doğum tipi ve anestezi tipine göre dağılımı incelendiğinde 

primiparların %49,5’i (n=142) genel anestezi ile sezaryen doğum, %40,4’ü (n=62) 

spinal anestezi ile sezaryen doğum, % 10,1’i (n=29) ise NSVY ile doğumdu. 

Multiparların %58’i (n=119) genel anestezi ile sezaryen doğum, %30,2’si 

(n=62) spinal anestezi ile sezaryen doğum, % 11,7’si (n=29) ise NSVY ile doğumdu.  

Parite ile doğum tipi ve anestezi tipi arasında istastiksel olarak anlamlı bir fark 

saptanmadı (p>0,05).  

Paritenin, anestezi ve doğum tipine göre dağılımı tablo 4.4 ve şekil 4.2’de 

özetlenmiştir. 

 

 
 Şekil 4.2: Paritenin Doğum Tipi ve Anestezi Tipine Göre Dağılımı 

49,5 58

40,4 30,2

10,1 11,7

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Primipar Multipar

Genel A. C/S Spinal A. C/S NSVY



27 
 

D. Prenatal Hastalık Öyküsünün Doğum Tipi ve Anestezi Tipine Göre 

Dağılımı 

Prenatal hastalık öyküsünün doğum tipi ve anestezi tipine göre dağılımı 

değerlendirildiğinde, genel anestezi ile sezaryen doğumların %60,2’sinde (n=121), 

spinal anestezi ile sezaryen doğumların %33,8’inde (n=68) ve NSVY ile doğumların 

ise %6’sında (n=12) prenatal hastalık öyküsü vardı. 

Genel anestezi ile sezaryen doğumların %48,1’inde (n=140), spinal anestezi ile 

sezaryen doğumların %37,8’inde (n=140), ve NSVY ile doğumların ise %14,1’inde 

(n=41) prenatal hastalık öyküsü yoktu.  

Prenatal hastalık öyküsü ile doğum tipi ve anestezi tipi arasında istatistiksel 

açıdan anlamlı fark vardı (p<0,05). Yapılan post hoc Bonferroni analizine göre bu 

farkın, NSVY ile sezaryen doğumlar arasında olduğu görüldü. Genel ve spinal anestezi 

ile sezaryen doğum yapan anneler değerlendirildiğinde istatistiksel açıdan anlamlı bir 

fark saptanmadı (p>0,05). 

 Prenatal hastalık öyküsünün, anestezi ve doğum tipine göre dağılımı tablo 4.8 

ve şekil 4.3’de özetlendi. 

 

 
 Şekil 4.3: Prenatal Hastalık Öyküsünün Doğum Tipi ve Anestezi Tipine Göre 
Dağılımı 
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E. Doğum Öncesi Alınan IV Sıvı Miktarının Doğum Tipi ve Anestezi 

Tipine Göre Dağılımı 

Doğum öncesi alınan IV sıvı miktarı 0 – 3000 ml aralığında değişirken, 

ortalama alınan IV sıvı miktarı ise 440 ± 540,7 ml olarak saptandı. Doğum öncesi 

alınan IV sıvı miktarları ortalamasının doğum tipine ve anestezi tipine göre dağılımı 

değerlendirildiğinde genel anestezi ile sezaryen doğum yapan anneler ortalama 320 ± 

529 ml, spinal anestezi ile sezaryen doğum yapan anneler ortalama 524 ± 493 ml, 

NSVY ile doğum yapan anneler ise ortalama 745 ± 585 ml sıvı almışlardı.  

Doğum öncesi alınan IV sıvı miktarı ortalamasının doğum tipi ve anestezi 

tipine göre dağılımında gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark vardı 

(p<0,05). Yapılan post hoc Bonferroni analizinde bu farkın, genel ve spinal anestezi 

ile sezaryen doğum, NSVY ile doğum ve spinal anestezi ile sezaryen doğum, NSVY 

ile doğum ve genel anestezi ile sezaryen doğum olmak üzere tüm doğum grupları 

arasında olduğu görüldü.  

Annelerin doğumun hemen öncesinde IV sıvı alım miktarları dağılımı 

değerlendirildiğinde %49’u (n=214) IV sıvı almamıştı. IV sıvı alan annelerin % 24,8’sı 

(n=122) 1000 ml’nin altında, %26,2’si (n=129) ise 1000 ml ve üzerinde sıvı almıştı.  

Doğum öncesi alınan IV sıvı miktarının doğum tipi ve anestezi tipine göre 

dağılımı değerlendirildiğinde sıvı almamış olanların %72,6’sı (n=175) genel anestezi 

ile sezaryen doğum, %21,6’sı (n=52) spinal anestezi ile sezaryen doğum, %5,8’i 

(n=14) ise NSVY ile doğumdu. 

Bin ml’nin altında sıvı alanların dağılımı değerlendirildiğinde %22,1’i (n=27) 

genel anestezi ile sezaryen doğum, %68,9’u (n=84) spinal anestezi ile doğum sezaryen 

doğum ve %9’u (n=11) ise NSVY ile doğumdu. 

Bin ml ve üzerinde sıvı alanların dağılımı değerlendirildiğinde ise %45,7’si 

(n=59) genel anestezi ile sezaryen doğum, %32,6’sı (n=42) spinal anestezi ile sezaryen 

doğum, %21,7’si (n=28) NSVY ile doğumdu.  

Doğum öncesi alınan IV sıvı miktarının, doğum tipi ve anestezi tipine göre 

dağılımı değerlendirildiğinde istatistiksel açından anlamlı bir fark vardı (p<0,05). 

Yapılan post hoc Bonferroni analizinde bu farkın, hiç sıvı almayan  genel anestezi ile 

sezaryen doğumlarla spinal anestezi ile sezaryen doğum ve NSVY ile doğumlar 

arasında olduğu; 1000 ml altında sıvı alan spinal anestezi ile sezaryen doğumlarla 
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genel anestezi ile sezaryen doğum ve NSVY ile doğumlar arasında olduğu ve 1000 

ml ve üstü sıvı alan NSVY ile doğum ve sezaryen doğumlar arasında olduğu görüldü. 

Doğum öncesi alınan IV sıvı miktarının, anestezi ve doğum tipine göre 

dağılımı tablo 4.4, şekil 4.4 ve şekil 4.5’de özetlendi. 

Şekil 4.4: Doğum Öncesi Alınan IV Sıvı Miktarının Dağılımı 

Şekil 4.5: Doğum Öncesi Alınan IV Sıvı Miktarının Doğum Tipi ve Anestezi 

Tipine Göre Dağılımı 
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F. Cinsiyetin Doğum Tipi ve Anestezi Tipine Göre Dağılımı 

Cinsiyetin, doğum tipi ve anestezi tipine göre göre dağılımı incelendiğinde kız 

cinsiyetin %51,4’ü (n=127) genel anestezi ile sezaryen doğum, %36,8’i (n=91) spinal 

anestezi ile sezaryen doğum, %11,7’si ise (n=29) NSYV ile doğumdu. Erkek 

cinsiyetin %53,7’si (n=134) genel anestezi ile sezaryen doğum, %35,5’i (n=87) spinal 

anestezi ile sezaryen doğum, %9,8’i ise (n=24) NSVY ile doğumdu.  

Cinsiyet ile doğum tipi ve anestezi tipi değerlendirildiğinde gruplar arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı bir fark saptanmadı (p>0,05).  

Cinsiyetin, anestezi ve doğum tipine göre dağılımı tablo 4.4’de özetlendi. 

 

G. Doğum Kilosunun Doğum Tipi ve Anestezi Tipine Göre Dağılımı 

Yenidoğanların doğum tipi ve anestezi tipine göre doğum kilosu dağılımları 

değerlendirildiğinde, genel anestezi ile sezaryen doğan yenidoğanların ortalama 

doğum kilosu 3213 ± 401,6 gram, spinal anestezi ile sezaryen doğan yenidoğanların 

ortalama doğum kilosu 3262 ± 451,7 gram, NSVY ile doğan yenidoğanların ortalama 

doğum kilosu 3223 ± 410,1 gramdı.  

Doğum kilosu ile doğum tipi ve anestezi tipi değerlendirildiğinde göre gruplar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (p>0,05). 

Doğum kilosunun, anestezi ve doğum tipine göre dağılımı tablo 4.4’de 

özetlendi. 

 

H. Gestasyon Haftasının Doğum Tipi ve Anestezi Tipi Göre Dağılımı 

Gestasyon hafta ortalamasının doğum tipine ve anestezi tipine göre dağılımı 

değerlendirildiğinde genel anestezi ile sezaryen doğan yenidoğanların gestasyon hafta 

ortalaması 38,5 ± 1,1, spinal anestezi ile sezaryen doğan yenidoğanların gestasyon 

hafta ortalaması 38,6 ± 1 , NSVY ile doğan yenidoğanların gestasyon hafta ortalaması 

39,3 ± 1,1 idi.  

Gestasyon hafta ortalamasının, doğum tipi ve anestezi tipine göre dağılımında 

gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark vardı (p<0,05). Yapılan post hoc 

Bonferroni analizine göre bu farkın, NSVY ile sezaryen doğumlar arasında olduğu 
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görüldü. Genel ve spinal anestezi ile sezaryen doğan yenidoğanların gestasyonel hafta 

ortalamaları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark yoktu (p>0,05).  

Gestasyonel haftasının, genel anestezi ile sezaryen doğum, spinal anestezi ile 

sezaryen doğum ve NSVY ile doğuma göre dağılımı incelendiğinde 340/7 – 366/7 hafta 

(geç preterm) aralığındaki yenidoğanların %63,9’u (n=23) genel anestezi ile sezaryen 

doğum, %30,6’sı (n=11) spinal anestezi ile sezaryen doğum, %5,6’sı (n=16) ise NSVY 

ile doğumdu. 

370/7 – 386/7 hafta (erken term) aralığındaki yenidoğanların %58,9’u (n=169) 

genel anestezi ile sezaryen doğum, %35,5’i (n=102) spinal anestezi ile sezaryen 

doğum, %5,6’sı (n=16) ise NSVY ile doğumdu. 

39 hafta ve üzerindeki yenidoğanların ise %53’ü (n=69) genel anestezi ile 

sezaryen doğum, %38,5’u (n=65) spinal anestezi ile sezaryen doğum %20,1’i (n=35) 

NSVY ile doğumdu.  

Gestasyon haftası ile doğum tipi ve anestezi tipi değerlendirildiğinde gruplar 

arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark vardı (p<0,05). Yapılan post hoc Bonferroni 

analizine göre bu farkın, NSVY ile sezaryen doğumlar arasında olduğu görüldü. Genel 

ve spinal anestezi ile sezaryen doğan yenidoğanların gestasyonel haftasına göre 

dağılımı değerlendirildiğinde istatistiksel açıdan anlamlı bir fark yoktu (p>0,05). 

Gestasyon haftasının, anestezi ve doğum tipine göre dağılımı tablo 4.4 ve şekil 

4.6’da özetlendi. 
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 Şekil 4.6: Gestasyon Haftasının Doğum Tipi ve Anestezi Tipine Göre Dağılımı 

 

İ. 1. ve 5. Dakika Ortalama APGAR Skorunun Doğum Tipi ve Anestezi 

Tipine Göre Dağılımı 

Birinci dakika APGAR skoru ortalaması genel anestezi ile sezaryen doğanlarda 

8,4 ± 0,8, spinal anestezi ile sezaryen doğanlarda 8,72 ± 0,6, NSVY ile doğanlarda ise 

8,54 ± 0,7 idi.  

 Beşinci dakika APGAR skoru ortalaması genel anestezi ile sezaryen 

doğanlarda 9,58 ± 0,6, spinal anestezi ile sezaryen doğanlarda 9,74 ± 0,5, NSVY ile 

doğanlarda ise 9,72 ±0,5 idi. 

Hem 1. hem de 5. dakika APGAR skoru ortalamasının, doğum tipi ve anestezi 

tipine göre değerlendirildiğinde gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark vardı 

(p<0,05). Yapılan post hoc Bonferroni analizinde 1. dakika APGAR skoru 

ortalamasında görülen bu farkın, genel ve spinal anestezi ile sezaryen doğum, NSVY 

ile doğum ve genel anestezi ile sezaryen doğum arasında olduğu saptandı. Beşinci 

dakika APGAR skoru için yapılan post hoc Bonferroni analizinde ise farkın, genel ve 

spinal anestezi ile sezaryen doğumlar arasında olduğu görüldü.  

63,9 58,9
40,9

30,6 35,5

38,5

5,6 5,6
20,7

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Geç Preterm Erken Term Term

Gestasyon Haftasının Doğum Tipi ve Anestezi Tipine Göre 
Dağılımı

Genel A. C/S Spinal A. C/S NSVY



33 
 

Birinci ve 5. dakikalardaki APGAR skoru ve ortalamasının, anestezi ve doğum 

tipine göre dağılımı tablo 4.4’de özetlendi. 

 

J. Yenidoğan Ortalama Baş Çevresinin ve Ortalama Boyunun Doğum 

Tipi ve Anestezi Tipine Göre Dağılımı 

Yenidoğan ortalama baş çevresi genel anestezi ile sezaryen doğanlarda 34,6 ± 

1,5 cm, spinal anestezi ile sezaryen doğanlarda 34,7 ± 1,5 cm, NSVY ile doğanlarda 

ise 34 ± 1,4 cm idi. 

Yenidoğan ortalama boyu genel anestezi ile sezaryen doğanlarda 50,4 ± 1,9 

cm, spinal anestezi ile sezaryen doğanlarda 50,3 ± 2,2 cm, NSVY ile doğanlarda ise 

50,5 ± 2,1 cm idi. 

Yenidoğan ortalama boy değerinde, doğum tipi ve anestezi tipine göre 

değerlendirildiğinde gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark saptanmadı 

(p>0,05), ancak yenidoğan ortalama baş çevresi değerinde istatistiksel açıdan anlamlı 

fark vardı (p<0,05). Yapılan post hoc Bonferroni analizine göre bu farkın, NSVY ile 

sezaryen doğumlar arasında olduğu görüldü, genel ve spinal anestezi ile sezaryen 

doğum arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark gözlenmedi (p>0,05). 

Yenidoğan ortalama boy ve baş çevresinin, anestezi ve doğum tipine göre 

dağılımı tablo 4.4’de özetlendi. 

 

K.  PN 2. Gün Sodyum (Na) Değerinin Doğum Tipi ve Anestezi Tipine 

Göre Dağılımı 

PN 2. gün ortalama sodyum (Na) değerinin doğum tipine ve anestezi tipine 

göre dağılımı değerlendirildiğinde genel anestezi ile sezaryen doğan yenidoğanların 

ortalama Na değeri 142,5 ± 2,9 mEq/L, spinal anestezi ile sezaryen doğan 

yenidoğanların ortalama Na değeri 142,7 ± 2,9 mEq/L, NSVY ile doğan 

yenidoğanların ortalama Na değeri 144,3 ± 2,6 mEq/L idi.  

PN 2. gün ortalama Na değeri, doğum tipi ve anestezi tipine göre 

değerlendirildiğinde istatistiksel açıdan anlamlı bir fark saptanmadı (p>0,05). 

Yenidoğanlarda 135 – 145 mEq/L aralığında sodyum (Na) değerleri normal 

sınırlarda kabul edilmektedir. Na için 146 mEq/L ve üzerindeki değerler  
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“hipernatremi” olarak kabul edilmektedir (61). PN 2. gün Na değeri bakılan 237 

yenidoğanın 169’unda Na değeri 144 mEq/L ve altında, 68’inde ise Na değeri 145 

mEq/L ve üzerinde görülmüştür. 

Na değerinin, genel anestezi ile sezaryen doğum, spinal anestezi ile sezaryen 

doğum ve NSVY ile doğuma göre dağılımı incelendiğinde PN 2. gün değerlendirilen 

Na değeri 144 mEq/L ve altında olan yenidoğanların %63,7’si (n=114) genel anestezi 

ile sezaryen doğum, %34,6’sı (n=62) spinal anestezi ile sezaryen doğum, %1,7’si 

(n=3) ise NSVY ile doğumdu. 

Na değeri 145 mEq/L ve üzerinde olan yenidoğanların %61,8’i (n=42) genel 

anestezi ile sezaryen doğum, %36,8’i (n=25) spinal anestezi ile sezaryen doğum, 

%1,5’si (n=1) ise NSVY ile doğumdu.  

Na değerinin 145 mEq/L sınırına göre doğum tipi ve anestezi tipine göre 

dağılımı değerlendirildiğinde gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark 

saptanmadı (p>0,05). 

PN 2. Gün ortalama Na değerinin doğum tipi ve anestezi tipine göre dağılımı 

tablo 4.3’de özetlenmiştir. 

 

Tablo 4.3: Yenidoğanların Doğum Tipi ve Anestezi Tipine Göre Sodyum 

Değeri Dağılımı 

Sodyum Değeri 
Genel A. C/S 

(n=156) 
Ort. ± S.S 

Spinal A. C/S 
(n=87) 

Ort. ± S.S 

NSVY 
(n=4) 

Ort. ± S.S 

Total 
(n=247) 

Ort. ± S.S p 

PN 2. Gün Sodyum 
Değeri (mEq/L) 142,5 ± 2,9 142,7 ± 2,9 144,3 ± 2,6 142,7 ± 2,9 0,397 
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Tablo 4.4: Doğum Tipi ve Anestezi Tipine Göre Demografik Özelliklerin ve 

Doğum Öncesi Alınan IV Sıvı Ortalamasının Dağılımı 

 Genel A. C/S 
(n=261) 

Ort. ± S.S 

Spinal A. C/S 
(n=178) 

Ort. ± S.S 

NSVY 
(n=53) 

Ort. ± S.S 

Total 
(n=492) 

Ort. ± S.S p 

Anne Yaşı 32,8 ± 4,8 32,4 ± 4,3 32,3 ± 4,1 32,6 ± 4,6 0,546 

Parite Sayısı 1,54 ± 0,7 1,39 ± 0,58 1,6 ± 0,74 1,5 ± 0,7 0,031 

Doğum Öncesi Alınan IV Sıvı 
Miktarı (ml) 320 ± 529 524 ± 493 745 ± 585 440 ± 540 0,001 

Doğum Kilosu (gr) 3213 ± 401 3262 ± 451 3223 ± 410 3232 ± 421 0,490 

Gestasyon Haftası 38,5 ± 1,1 38,6 ± 1 39,3 ± 1,1 38,6 ± 1,03 0,001 

APGAR 1. Dk Skoru 8,4 ± 0,8 8,7 ± 0,6 8,7 ± 0,7 8,6 ± 0,7 0,001 

APGAR 5. Dk Skoru 9,6 ± 0,6 9,7 ± 0,5 9,7 ± 0,5 9,7 ± 0,5 0,006 

Yenidoğan Baş Çevresi (cm) 34,6 ± 1,5 34,7 ± 1,5 34 ± 1,4 34,6 ± 1,5 0,004 

Yenidoğan Boyu (cm) 50,4 ± 1,9 50,3 ± 2,2 50,5 ± 2,1 50,4 ± 2 0,774 
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III. Yenidoğan Kilosu ve Kilo Kaybının, Doğum Tipi ve 

Anestezi Tipine Göre Dağılımının Değerlendirilmesi 
 

A. Yenidoğan Kilosunun Günlere, Doğum Tipi ve Anestezi Tipine 

Göre Dağılımı 

Yenidoğanların doğum kilosu dağılımları değerlendirildiğinde, genel anestezi 

ile sezaryen doğanlar 2040–4430 gram aralığındaydı ve ortalama doğum kilosu 3213 

± 401,6 gramdı. Spinal anestezi ile sezaryen doğanlar 1870–4750 gram aralığındaydı 

ve ortalama doğum kilosu 3262 ± 451,7 gramdı. NSVY ile doğanlar ise 2415–4310 

gram aralığındaydı ve ortalama doğum kilosu 3223 ± 410,1 gramdı.  

Doğum kilosuna göre gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

saptanmadı (p>0,05). 

Yenidoğanların PN 1. güne göre kilo dağılımları değerlendirildiğinde, genel 

anestezi ile sezaryen doğanlar 1950–4260 gram aralığındaydı ve PN 1. gün ortalama 

kilosu 3086 ± 388,3 gramdı. Spinal anestezi ile sezaryen doğanlar 1800–4530 gram 

aralığındaydı ve PN 1. gün ortalama kilosu 3139 ± 434,6 gramdı. NSVY ile doğanlar 

ise 2415–4160 gr aralığındaydı ve PN 1. gün ortalama kilosu kilosu 3117 ± 403,2 

gramdı.  

PN 1. gün ortalama kilosuna göre gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir fark saptanmadı (p>0,05). 

PN 2. güne göre kilo dağılımları değerlendirildiğinde, genel anestezi ile 

sezaryen doğanlar 1900–4060 gram aralığındaydı ve PN 2. gün ortalama kilosu 2987 

± 381,3 gramdı. Spinal anestezi ile sezaryen doğanlar 1710–4400 gram aralığındaydı 

ve PN 2. gün kilosu ortalama 3041 ±  425,9 gramdı. NSVY ile doğanlar ise 2850–3300 

gr aralığındaydı ve PN 2. gün ortalama kilosu 3020  ±  244,3 gramdı.  

PN 2. gün ortalama kilosuna göre gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir fark saptanmadı (p>0,05).  

Yenidoğan kilosunun günlere, anestezi ve doğum tipine göre dağılımı tablo 4.5 

ve şekil 4.7’de özetlendi. 
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Tablo 4.5: Yenidoğan Kilosunun Günlere, Doğum Tipi ve Anestezi Tipine 

Göre Dağılımı 

 

 Genel A. C/S 
N (%) 

Ort. ± S.S. 

Spinal A. C/S 
N (%) 

Ort. ± S.S. 

NSVY 
N (%) 

Ort. ± S.S. 

Total 
N (%) 

Ort. ± S.S. p 

 
Doğum 
Kilosu 
 

261 (%53) 
3213 ± 401,6 

178 (%36) 
3262 ± 451,7 

53 (%11)    
3223 ± 410,1 

492 (%100) 
3232 ± 421,1 0,490 

 
PN 1. Gün 
Kilosu (gr) 
 

261 (%53) 
3086 ± 388,3 

178 (%36)   
3139 ± 434,6 

53 (%11)    
3117 ± 403,2 

492 (%100) 
3109 ± 407,1 0,402 

 
PN 2. Gün 
(Taburculuk 
Kilosu, gr)  
 

258 (%59) 
2987 ± 381,3 

174 (%40)    
3041 ± 425,9 

3 (%1)        
3020 ± 244,3 

435 (%100) 
3009 ± 399,2 0,389 

 

 

 

 

 

 

 Şekil 4.7: Yenidoğan Kilosunun Günlere,  Doğum Tipi ve Anestezi Tipine 

Göre Dağılımı 

Ort. Doğum Kilosu Ort. 1. Gün Kilosu Ort. 2. Gün ve Taburculuk
Kilosu

Genel C/S 3211 3085 2987
Spinal C/S 3259 3138 3041
NSVY 3203 3085 3020

2850
2900
2950
3000
3050
3100
3150
3200
3250
3300

Yenidoğan Kilosunun Günlere, Doğum Tipi ve 
Anestezi Tİpine Göre Dağılımı (Gram)

Genel C/S Spinal C/S NSVY
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B. Yenidoğan Kilo Kaybı Miktarının Günlere, Doğum Tipi ve 

Anestezi Tipine Göre Dağılımı 

Yenidoğanların PN 1. güne göre kilo kaybı miktarının dağılımı 

değerlendirildiğinde, genel anestezi ile sezaryen doğumların +30 gram ve -230 gram 

aralığında kilo değişimi olduğu ve ortalama kilo kaybı miktarının 127 ± 56,7 gram 

olduğu görüldü. Spinal anestezi ile sezaryen doğumların +50 gram ve -370 gram 

aralığında kilo değişimi olduğu ve ortalama kilo kaybı miktarının 122 ± 62,2 gram 

olduğu görüldü. NSVY ile doğanların ise +290 gram ve -280 gram aralığında kilo 

değişimi olduğu ve ortalama kilo kaybı miktarının 106 ± 76,2 gram olduğu görüldü. 

PN 1. gün kilo kaybı miktarına göre gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir fark saptanmadı (p>0,05). 

Yenidoğanların PN 1. ve 2. gün arasındaki kilo kaybı miktarının dağılımı 

değerlendirildiğinde, genel anestezi ile sezaryen doğumların +90 gram ve -260 gram 

aralığında kilo değişimi olduğu ve ortalama kilo kaybı miktarının 98 ± 60,5 gram 

olduğu görüldü. Spinal anestezi ile sezaryen doğumların +90 gram ve -300 gram 

aralığında kilo değişimi olduğu ve ortalama kilo kaybı miktarının 97 ± 63,6 gram 

olduğu görüldü. NSVY ile doğanların ise -100 gram ve -110 gram aralığında kilo 

değişimi olduğu ve ortalama kilo kaybı miktarı 103 ± 5,8 gram olduğu görüldü.  

PN 1. ve 2. gün arasındaki kilo kaybı miktarına göre gruplar arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (p>0,05). 

Yenidoğanların PN 2. gündeki toplam kilo kaybı miktarının dağılımı 

değerlendirildiğinde, genel anestezi ile sezaryen doğumların -50 gram ve -450 gram 

aralığında kilo değişimi olduğu ve ortalama kilo kaybı miktarının 225 ± 66,8 gram 

olduğu görüldü. Spinal anestezi ile sezaryen doğumların +30 gram ve -410 gram 

aralığında kilo değişimi olduğu ve ortalama kilo kaybı miktarının 217 ± 69,3 gram 

olduğu görüldü. NSVY ile doğanların ise -170 gram ve -190 gram aralığında kilo 

değişimi olduğu ve ortalama kilo kaybı miktarının 183 ± 11,6 gram olduğu görüldü. 

PN 2. gün toplam kilo kaybına göre gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir fark saptanmadı (p>0,05).  

Yenidoğan tartı kaybı miktarının günlere, anestezi ve doğum tipine göre 

dağılımı tablo 4.6 ve şekil 4.8’de özetlenmiştir. 
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Tablo 4.6: Yenidoğan Kilo Kaybı Miktarının Günlere, Doğum Tipi ve 

Anestezi Tipine Göre Dağılımı 

 

 Genel A. C/S 
N (%) 

Ort. ± S.S. 

Spinal A. C/S 
N (%) 

Ort. ± S.S. 

NSVY 
N (%) 

Ort. ± S.S. 

Total 
N (%) 

Ort. ± S.S. p 

Postnatal 1. Gün 
Kilo Kaybı 
Miktarı (Gram) 

261 (%53) 
127 ± 56,7 

178 (%36) 
122 ± 62,2 

53 (%11) 
106 ± 76,3 

492 (%100) 
123 ± 61,3 

Postnatal 1. –2. 
Gün Arasındaki 
Kilo Kaybı 
Miktarı (Gram) 

258 (%59) 
98 ± 60,5 

174 (%40) 
97 ± 63,6 

3 (%1) 
103 ± 5,8 

492 (%100) 
97 ± 61,5 

PN 2. Gün 
Toplam Kilo 
Kaybı (Gram) 
 

258 (%59) 
225 ± 66,8 

174 (%40) 
217 ± 69,3 

3 (%1) 
183 ± 11,6 

435 (%100) 
222 ± 67,7 

 

 

 

 

 

 Şekil 4.8: Yenidoğan Kilo Kaybı Miktarının Günlere, Doğum Tipi ve Anestezi 

Tipine Göre Dağılımı 

127

98

225

121

97

218

80

103

183

0

50

100

150

200

250

PN 1. Gün PN 1. ve 2. Gün Arası PN 2. Gün Toplam

Yenidoğan Kilo Kaybı Miktarının Günlere, Doğum Tipi ve 
Anestezi Tipine Göre Dağılımı (Gram)

Genel C/S Spinal C/S NSVY

0,072

0,967

0,345
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C. Yenidoğan Kilo Kaybı Yüzdesinin Günlere, Doğum Tipi ve 

Anestezi Tipine Göre Dağılımı 

Yenidoğanların PN 1. güne göre kilo kaybı yüzdesinin dağılımı 

değerlendirildiğinde, genel anestezi ile sezaryen doğumların yüzde +1,1 ve -9,6 

aralığında kilo değişimi olduğu ve ortalama kilo kaybı yüzdesinin 3,9 ± 1,7 olduğu 

görüldü. Spinal anestezi ile sezaryen doğumların yüzde +1,4 ve -10,1 aralığında kilo 

değişimi olduğu ve ortalama kilo kaybı yüzdesinin 3,7 ± 1,7 olduğu görüldü. NSVY 

ile doğumların ise yüzde +9,4 ve -8 aralığında kilo değişimi olduğu ve ortalama kilo 

kaybı yüzdesinin 3,3 ± 2,4 olduğu görüldü.  

PN 1. gün kilo kaybı yüzdesine göre gruplar arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark saptandı (p<0,05). Yapılan post hoc Bonferroni analizinde bu farkın 

NSVY ile doğum ve genel anestezi ile sezaryen doğum arasında olduğu görüldü. Genel 

ve spinal anestezi ile sezaryen doğan yenidoğanların PN 1. gün kilo kaybı yüzdesi 

arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark saptanmadı (p>0,05). 

Yenidoğanların PN 1. ve 2. gün arasındaki kilo kaybı yüzdesinin dağılımı 

değerlendirildiğinde, genel anestezi ile sezaryen doğumların yüzde +3,2 ve -7,8 

aralığında kilo değişimi olduğu ve ortalama kilo kaybı yüzdesinin 3,2 ± 1,9 olduğu 

görüldü. Spinal anestezi ile sezaryen doğumların yüzde +3,1 ve -8,7 aralığında kilo 

değişimi olduğu ve ortalama kilo kaybı yüzdesinin 3,1 ± 1,9 olduğu görüldü. NSVY 

ile doğanların ise yüzde -3,2 ve -3,4 aralığında kilo değişimi olduğu ve ortalama kilo 

kaybı yüzdesinin 3,3 ± 0,1 olduğu görüldü.  

PN 1. ve 2. gün arasındaki kilo kaybı yüzdesine göre gruplar arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (p>0,05). 

Yenidoğanların PN 2. gündeki toplam kilo kaybı yüzdesinin dağılımı 

değerlendirildiğinde, genel anestezi ile sezaryen doğumların yüzde -1,8 ve -11,8 

aralığında kilo değişimi olduğu ve ortalama kilo kaybı yüzdesinin 7 ± 1,9 olduğu 

görüldü. Spinal anestezi ile sezaryen doğumların yüzde +2,7 ve -12,8 aralığında kilo 

değişimi olduğu ve ortalama kilo kaybı yüzdesinin 6,6 ± 2 olduğu görüldü. NSVY ile 

doğumların ise yüzde -4,9 ve -6,3 aralığında kilo değişimi olduğu ve ortalama kilo 

kaybı yüzdesinin 5,8 ± 0,7 olduğu görüldü.  

PN 2. gündeki toplam kilo kaybı yüzdesine göre gruplar arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark saptanmadı (p>0,05).  
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Yenidoğan tartı kaybı yüzdesinin günlere, anestezi ve doğum tipine göre 

dağılımı tablo 4.7 ve şekil 4.9’da özetlendi. 

 

Tablo 4.7: Yenidoğan Kilo Kaybı Yüzdesinin Günlere, Doğum Tipi ve 

Anestezi Tipine Göre Dağılımı 

 

 Genel A. C/S 
N (%) 

Ort. ± S.S. 

Spinal A. C/S 
N (%) 

Ort. ± S.S. 

NSVY 
N (%) 

Ort. ± S.S. 

Total 
N (%) 

Ort. ± S.S. p 

Postnatal 1. Gün 
Kilo Kaybı 
Yüzdesi 

261 (%53) 
3,9 ± 1,7 

178 (%36) 
3,7 ± 1,7 

53 (%11) 
3,3 ± 2,4 

492 (%100) 
3,8 ± 1,8 0,043 

Postnatal 1. – 2 . 
Gün Arasındaki 
Kilo Kaybı 
Yüzdesi 

258 (%59) 
3,2 ± 1,9 

174 (%40) 
3,1 ± 1,9 

3 (%1) 
3,3 ± 0,1 

492 (%100) 
3,1 ± 1,9 0,851 

PN 2. Gün 
Toplam Kilo 
Kaybı Yüzdesi 

258 (%59) 
7 ± 1,9 

174 (%40) 
6,6 ± 2 

3 (%1) 
5,8 ± 0,7 

435 (%100) 
6,8 ± 1,9 0,084 

 

 

 

 

 Şekil 4.9: Yenidoğan Kilo Kaybı Yüzdesinin Günlere, Doğum Tipi ve 

Anestezi Tipine Göre Dağılımı  
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IV. Anne ve Yenidoğan Özelliklerine Göre Ortalama 

Doğum Kilosu, Taburculuk Kilosu, ve Kilo Kaybının 

Değerlendirilmesi 
 

A. Anne Yaşına Göre Yenidoğanların Ortalama Doğum Kilosu,  PN 2. 

Gün (Taburculuk) Ortalama Kilosu ve  Ortalama Kilo Kaybı 

Dağılımları  

Ortalama doğum kilosunun, anne yaşına göre dağılımı değerlendirildiğinde, 

19–30 yaş grubundaki gebelerin yenidoğanlarının ortalama doğum kilosu 3205 ± 445 

gram, 31–40 yaş grubundaki gebelerin yenidoğanlarının ortalama doğum kilosu 3245 

± 430 gram ve 40 yaş üzeri gebelerin yenidoğanlarının ortalama doğum kilosu 3248 ± 

430 gramdı.  

Ortalama doğum kilosunun, anne yaşına göre dağılımı değerlendirildiğinde 

gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark saptanmadı (p>0,05). 

PN 2. gün (taburculuk)  ortalama kilosunun, anne yaşına göre dağılımı 

değerlendirildiğinde, 19–30 yaş grubundaki gebelerin yenidoğanlarının ortalama 

taburculuk kilosu 2986 ± 415 gram, 31–40 yaş grubundaki gebelerin yenidoğanlarının 

ortalama kilosu 3019 ± 387 gram ve 40 yaş üstü gebelerin yenidoğanlarının ortalama 

kilosu 3047 ± 441 gramdı.  

PN 2. gün (taburculuk) ortalama kilosunun, anne yaşına göre dağılımı 

değerlendirildiğinde gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark saptanmadı 

(p>0,05).  

PN 2. gün (taburculuk) ortalama kilo kaybı miktarının, anne yaşına göre 

dağılımı değerlendirildiğinde, 19–30 yaş grubundaki gebelerin yenidoğanlarının 

ortalama taburculuk kilo kaybı miktarı 222 ± 69 gram, 31–40 yaş grubundaki gebelerin 

yenidoğanlarının ortalama taburculuk kilo kaybı miktarı 223 ± 68 gram ve 40 yaş üstü 

gebelerin yenidoğanlarının ortalama taburculuk kilo kaybı miktarı 201 ± 57 gramdı. 

PN 2. gün (taburculuk) ortalama kilo kaybı miktarının, anne yaşına göre 

dağılımı değerlendirildiğinde gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark 

saptanmadı (p>0,05). 
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PN 2. gün (taburculuk) ortalama kilo kaybı yüzdesinin, anne yaşına göre 

dağılımı değerlendirildiğinde 19–30 yaş grubundaki gebelerin yenidoğanlarının 

ortalama taburculuk kilo kaybı yüzdesi 6,9 ± 1,8,  31–40 yaş grubundaki gebelerin 

yenidoğanlarının ortalama taburculuk kilo kaybı yüzdesi 6,9 ± 2, ve 40 yaş üstü 

gebelerin yenidoğanlarının ortalama taburculuk kilo kaybı yüzdesi 6,3 ± 2 idi.  

PN 2. Gün (taburculuk) ortalama kilo kaybı yüzdesinin, anne yaşına göre 

dağılımı değerlendirildiğinde gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark 

saptanmadı (p>0,05).   

Anne yaşkna göre kilo ve kilo kaybı dağılımları tablo 4.8’de özetlendi. 

 

Tablo 4.8: Anne Yaşına Göre Yenidoğanların Ortalama Doğum Kilosu,  PN 

2. Gün (Taburculuk) Ortalama Kilosu ve Kilo Kaybı Dağılımları 

 

 

B. Konsepsiyon Yöntemine Göre Yenidoğanların Ortalama Doğum 

Kilosu,  PN 2. Gün (Taburculuk) Ortalama Kilosu ve  Ortalama Kilo 

Kaybı Dağılımları 

Ortalama doğum kilosunun, konsepsiyon yöntemine göre dağılımı 

değerlendirildiğinde spontan gebeliklerden doğan yenidoğanların ortalama doğum 

kilosu 3246 ± 416 gram, IVF gebeliklerden doğan yenidoğanların ortalama doğum 

kilosu ise 3056 ± 450 gramdı.  

Ortalama doğum kilosunun, konsepsiyon yöntemine göre dağılımı 

değerlendirildiğinde gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark vardı 

(p<0,05). 

Anne Yaşı 19–30  yaş        
Ort. ± S.S. 

31–40  yaş        
Ort. ± S.S. 

>40 yaş     
Ort. ± S.S. p 

Doğum Kilosu (Gram) 3205 ± 445 3245 ± 407 3248 ± 430 0,613 

PN 2. Gün (Taburculuk) Kilosu (Gram) 2986 ± 415 3019 ± 387 3047 ± 441 0,654 

PN 2. Gün (Taburculuk) Kilo Kaybı (Gram)  222 ± 69 223 ± 68 201 ± 57 0,33 

PN 2. Gün (Taburculuk) Kilo Kaybı (%)  6,9 ± 1,8 6,9 ± 2 6,3 ± 2 0,399 
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PN 2. gün (taburculuk) ortalama kilosunun, konsepsiyon yöntemine göre 

dağılımı değerlendirildiğinde spontan gebeliklerden doğan yenidoğanların ortalama 

taburculuk kilosu 3025 ± 394 gram, IVF gebeliklerden doğan yenidoğanların ortalama 

taburculuk kilosu ise 2840 ± 450 gramdı.  

PN 2. gün (taburculuk) ortalama kilosunun, konsepsiyon yöntemine göre 

dağılımı değerlendirildiğinde gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark 

saptandı (p<0,05). 

PN 2. gün (taburculuk) ortalama kilo kaybı miktarının, konsepsiyon yöntemine 

göre dağılımı değerlendirildiğinde spontan gebeliklerden doğan yenidoğanların 

ortalama taburculuk kilo kaybı miktarı 222 ± 68 gram, IVF gebeliklerden doğan 

yenidoğanların ortalama taburculuk kilo kaybı miktarı ise 261 ± 61 gramdı.  

PN 2. gün (taburculuk) ortalama kilo kaybı miktarının, konsepsiyon yöntemine 

göre dağılımı değerlendirildiğinde gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark 

saptanmadı (p>0,05). 

PN 2. gün (taburculuk) ortalama kilo kaybı yüzdesinin, konsepsiyon yöntemine 

göre dağılımı değerlendirildiğinde spontan gebeliklerden doğan yenidoğanların 

ortalama taburculuk kilo kaybı yüzdesi 6,8 ± 2, IVF gebeliklerden doğan 

yenidoğanların ortalama taburculuk kilo kaybı yüzdesi ise 7,1 ± 1,7 idi.  

PN 2. gün (taburculuk) ortalama kilo kaybı yüzdesinin, konsepsiyon yöntemine 

göre dağılımı değerlendirildiğinde gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark 

saptanmadı (p>0,05).  

Konsepsiyon yöntemine göre kilo ve kilo kaybı dağılımları tablo 4.9’da 

özetlenmiştir. 
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Tablo 4.9: Konsepsiyon Yöntemine Göre Yenidoğanların Ortalama Doğum 

Kilosu,  PN 2. Gün (Taburculuk) Ortalama Kilosu ve Kilo Kaybı Dağılımları 

 

Konsepsiyon Yöntemi Spontan 
Ort. ± S.S. 

IVF 
Ort. ± S.S. t p 

Doğum Kilosu (Gram) 3246 ± 416 3056 ± 450 2,653 0,008 

PN 2. Gün (Taburculuk) Kilosu (Gram) 3025 ±  394 2840 ± 426 2,716 0,007 

PN 2. Gün (Taburculuk) Kilo Kaybı (Gram)  222 ± 68 216 ± 61 -0,491 0,623 

PN 2. Gün (Taburculuk) Kilo Kaybı (%)  6,8 ± 2 7,1 ± 1,7 0,845 0,399 

 

 

C. Pariteye Göre Yenidoğanların Ortalama Doğum Kilosu,  PN 2. Gün 

(Taburculuk) Ortalama Kilosu ve  Ortalama Kilo Kaybı Dağılımları 

Ortalama doğum kilosunun, pariteye göre dağılımı değerlendirildiğinde 

primipar gebelerden doğan yenidoğanların ortalama doğum kilosu 3253 ± 395 gram, 

multipar gebelerden doğan yenidoğanların ortalama doğum kilosu ise 3201 ± 454 

gramdı.  

Ortalama doğum kilosunun, pariteye göre dağılımı değerlendirildiğinde 

gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark saptanmadı (p>0,05). 

PN 2. gün (taburculuk) ortalama kilosunun, pariteye göre dağılımı 

değerlendirildiğinde primipar anne bebeklerinin ortalama taburculuk kilosu 3039 ± 

375 gram, multipar anne bebeklerinin ortalama taburculuk kilosu ise 2966 ± 430 

gramdı.  

PN 2. gün (taburculuk) ortalama kilosunun, pariteye göre dağılımı 

değerlendirildiğinde gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark saptanmadı 

(p>0,05). 

PN 2. gün (taburculuk) ortalama kilo kaybı miktarının, pariteye göre dağılımı 

değerlendirildiğinde primipar anne bebeklerinin ortalama taburculuk kilo kaybı 

miktarı 227 ± 68 gram, multipar anne bebeklerinin ortalama taburculuk kilo kaybı 

miktarı ise 214 ± 66 gramdı.  
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PN 2. gün (taburculuk) ortalama kilo kaybı miktarının, pariteye göre dağılımı 

değerlendirildiğinde gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark saptandı 

(p<0,05). 

PN 2. gün ortalama (taburculuk) kilo kaybı yüzdesinin, pariteye göre dağılımı 

değerlendirildiğinde primipar gebelerin yenidoğanlarının ortalama taburculuk kilo 

kaybı yüzdesi 6,9 ± 1,9, multipar gebelerin yenidoğanlarının ortalama taburculuk kilo 

kaybı yüzdesi ise 6,7 ± 1,9 idi.  

PN 2. gün (taburculuk) ortalama kilo kaybı yüzdesinin, pariteye göre dağılımı 

değerlendirildiğinde gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark saptanmadı 

(p>0,05). 

Pariteye göre kilo ve kilo kaybı dağılımları tablo 4.10’da özetlenmiştir. 

 

Tablo 4.10: Pariteye Göre Yenidoğanların Ortalama Doğum Kilosu,  PN 2. 

Gün (Taburculuk) Ortalama Kilosu ve Kilo Kaybı Dağılımları 

 

 

 
D. Doğum Öncesi Alınan IV Sıvı Miktarına Göre Yenidoğanların 

Ortalama Doğum Kilosu,  PN 2. Gün (Taburculuk) Ortalama Kilosu 

ve  Ortalama Kilo Kaybı Dağılımları 
Ortalama doğum kilosunun, doğum öncesi alınan IV sıvı miktarına göre 

dağılımı değerlendirildiğinde hiç sıvı almayan gebelerin yenidoğanlarının ortalama 

doğum kilosu 3220 ± 454 gram, 1000 ml’nin altında sıvı alan gebelerin 

yenidoğanlarının ortalama doğum kilosu 3311 ± 426 gramdır. 1000 ml ve üzerinde sıvı 

alan gebelerin yenidoğanlarının ortalama doğum kilosu 3178 ± 450 gramdır.  

Parite Primipar  
Ort. ± S.S. 

Multipar 
Ort. ± S.S. t p 

Doğum Kilosu 3253 ± 395 3201 ± 454 1,345 0,179 

PN 2. Gün (Taburculuk) Kilosu  3039 ± 375 2966 ± 430 1,894 0,059 

PN 2. Gün (Taburculuk) Kilo Kaybı (Gram)  227 ± 68 214 ± 66 2,014 0,045 

PN 2. Gün (Taburculuk) Kilo Kaybı (%)  6,9 ± 1,9 6,7 ± 1,9 0,899 0,369 
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Ortalama doğum kilosunun, doğum öncesi alınan IV sıvı miktarına göre 

dağılımı değerlendirildiğinde gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark vardı 

(p<0,05). Yapılan post hoc Bonferroni analizinde bu farkın, anneleri 1000 ml ve 

üzerinde IV sıvı almış olan yenidoğanlar ile anneleri 1000 ml’nin altında sıvı almış 

olan yenidoğanlar arasında olduğu görüldü. 

PN 2. gün (taburculuk) ortalama kilosunun, doğum öncesi alınan IV sıvı 

miktarına göre dağılımı değerlendirildiğinde hiç sıvı almayan gebelerin 

yenidoğanlarının ortalama doğum kilosu 3039 ± 375 gram, 1000 ml’nin altında sıvı 

alan gebelerin yenidoğanlarının ortalama doğum kilosu 2966 ± 430 gramdır. 1000 ml 

ve üzerinde sıvı alan gebelerin yenidoğanlarının ortalama doğum kilosu 2983 ± 422 

gramdı.  

PN 2. gün (taburculuk) ortalama kilosunun, doğum öncesi alınan IV sıvı 

miktarına göre dağılımı değerlendirildiğinde gruplar arasında istatistiksel açıdan 

anlamlı bir fark saptanmadı (p>0,05). 

PN 2. Gün (taburculuk) ortalama kilo kaybı miktarının, doğum öncesi alınan 

IV sıvı miktarına göre dağılımı değerlendirildiğinde hiç sıvı almayan gebelerin 

yenidoğanlarının ortalama taburculuk kilo kaybı miktarı 226 ± 71 gram, 1000 ml’nin 

altında sıvı alan gebelerin yenidoğanlarının ortalama taburculuk kilo kaybı miktarı 266 

± 66 gram, 1000 ml ve üzerinde sıvı alan gebelerin yenidoğanlarının ortalama 

taburculuk kilo kaybı miktarı ise 206 ± 61 gramdı.  

PN 2. Gün (taburculuk) ortalama kilo kaybı miktarının, doğum öncesi alınan 

IV sıvı miktarına göre dağılımı değerlendirildiğinde gruplar arasında istatistiksel 

açıdan anlamlı bir fark vardı (p<0,05). Yapılan post hoc Bonferroni analizinde bu 

farkın anneleri IV sıvı almamış olan yenidoğanlar ile anneleri 1000 ml ve üzerinde sıvı 

almış olan yenidoğanlar arasında olduğu görüldü. 

PN 2. gün (taburculuk) ortalama kilo kaybı yüzdesinin, doğum öncesi alınan 

IV sıvı miktarına göre dağılımı değerlendirildiğinde hiç sıvı almayan gebelerin 

yenidoğanlarının ortalama taburculuk kilo kaybı yüzdesi 7 ± 2, 1000 ml’nin altında 

sıvı alan gebelerin yenidoğanlarının ortalama taburculuk kilo kaybı yüzdesi 6,8 ± 2, 

1000 ml ve 1000 ml üzerinde sıvı alan gebelerinin yenidoğanlarının ortalama 

taburculuk kilo kaybı yüzdesi ise 6,4 ± 1,6 idi.  
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PN 2. gün (taburculuk) ortalama kilo kaybı yüzdesinin, doğum öncesi alınan 

IV sıvı miktarına göre dağılımı değerlendirildiğinde gruplar arasında istatistiksel 

açıdan anlamlı bir fark vardı (p<0,05). Yapılan post hoc Bonferroni analizinde bu 

farkın anneleri IV sıvı almamış olan yenidoğanlar ile anneleri 1000 ml ve üzerinde sıvı 

almış olan yenidoğanlar arasında olduğu görüldü. 

Doğum öncesi alınan IV miktarına göre yenidoğanların kilo ve kilo kaybı 

dağılımları tablo 4.11’de özetlenmiştir. 

 

Tablo 4.11: Doğum Öncesi Alınan IV Sıvı Miktarına Göre Yenidoğanların 

Ortalama Doğum Kilosu,  PN 2. Gün (Taburculuk) Ortalama Kilosu ve Kilo Kaybı 

Dağılımları 

 

Doğum Öncesi Alınan IV Sıvı Miktarı 
Hiç sıvı 

Almayanlar 
Ort. ± S.S. 

<1000 ml 
Ort. ± S.S. 

≥1000 ml 
Ort. ± S.S. p 

Doğum Kilosu (Gram) 3220 ± 398 3311 ± 426 3178 ± 450 0,036 

PN 2. Gün (Taburculuk) Kilosu (Gram) 3039 ± 375 2966 ± 430 2983 ± 422 0,228 

PN 2. Gün (Taburculuk) Kilo Kaybı (Gram)  227 ± 68 214 ± 66 206 ± 61 0,033 

PN 2. Gün (Taburculuk) Kilo Kaybı (%)  6,9 ± 1,9 6,7 ± 1,9 6,4 ± 1,6 0,036 

 

 

E. Gestasyon Haftasına Göre Yenidoğanların Ortalama Doğum Kilosu,  

PN 2. Gün (Taburculuk) Ortalama Kilosu ve  Ortalama Kilo Kaybı 

Dağılımları 

Ortalama doğum kilosunun, gestasyonel hafta aralığına göre dağılımı 

değerlendirildiğinde gestasyonel haftası 340/7–366/7 hafta (geç preterm) aralığındaki 

yenidoğanların ortalama doğum kilosu 2772 ± 474 gram, 370/7–386/7  hafta (erken term) 

aralığındaki yenidoğanların ortalama doğum kilosu 3207 ± 393 gram, 39 hafta ve 

üzerindeki yenidoğanların ortalama doğum kilosu 3372 ± 377 gramdı.  

Ortalama doğum kilosunun, gestasyonel hafta aralığına göre dağılımı 

değerlendirildiğinde gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark saptandı 

(p<0,05). 
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PN 2. gün (taburculuk) ortalama kilosunun, gestasyonel hafta aralığına göre 

dağılımı değerlendirildiğinde gestasyonel haftası 340/7–366/7 hafta (geç preterm) 

aralığındaki yenidoğanların ortalama doğum kilosu 2541 ± 439 gram, 370/7–386/7 hafta 

(erken term) aralığındaki yenidoğanların ortalama doğum kilosu 2996 ± 371 gram, 39 

hafta ve üzerindeki yenidoğanların ortalama doğum kilosu 3157 ± 345 gramdı.  

PN 2. gün (taburculuk) ortalama kilosunun, gestasyonel hafta aralığına göre 

dağılımı değerlendirildiğinde gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark vardı 

(p<0,05). 

PN 2. gün (taburculuk) ortalama kilo kaybı miktarının, gestasyonel hafta 

aralığına göre dağılımı değerlendirildiğinde gestasyonel haftası 340/7–366/7 hafta (geç 

preterm) aralığındaki yenidoğanların ortalama taburculuk kilo kaybı miktarı 208 ± 59 

gram, 370/7–386/7 hafta (erken term) aralığındaki yenidoğanların ortalama taburculuk 

kilo kaybı miktarı 219 ± 67 gram, 39 hafta ve üzerindeki yenidoğanların ortalama 

taburculuk kilo kaybı miktarı ise 230 ± 71 gramdı.  

PN 2. Gün (taburculuk) ortalama kilo kaybı miktarının, gestasyon haftasına 

göre dağılımı değerlendirildiğinde gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark 

saptanmadı (p>0,05). 

PN 2. Gün (taburculuk) ortalama kilo kaybı yüzdesinin, gestasyonel hafta 

aralığına göre dağılımı değerlendirildiğinde gestasyonel haftası 340/7–366/7  hafta (geç 

preterm) aralığındaki yenidoğanların ortalama taburculuk kilo kaybı yüzdesi 7,6 ± 1,7, 

370/7–386/7  hafta (erken term) aralığındaki yenidoğanların ortalama taburculuk kilo 

kaybı yüzdesi 6,8 ± 2, 39 hafta ve üzerindeki yenidoğanların ortalama taburculuk kilo 

kaybı yüzdesi ise 6,8 ± 1,9 idi.  

PN 2. gün (taburculuk) ortalama kilo kaybı yüzdesinin, gestasyon haftasına 

göre dağılımı değerlendirildiğinde gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark 

saptanmadı (p>0,05). 

Gestasyon haftasına göre yenidoğanların kilo ve kilo kaybı dağılımları tablo 

4.12’de özetlenmiştir. 
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Tablo 4.12: Gestasyon Haftasına Göre Yenidoğanların Ortalama Doğum 

Kilosu,  PN 2. Gün (Taburculuk) Ortalama Kilosu ve Kilo Kaybı Dağılımları 

 

Gestasyonel Hafta 
 

340/7–366/7     
(Geç Preterm) 

Ort. ± S.S. 

370/7 – 386/7  

(Erken Term) 
Ort. ± S.S. 

≥39 Hafta 
Ort. ± S.S. 

 
p 

Doğum Kilosu (Gram) 2772 ± 474 3207 ± 393 3372 ± 377 0,001 

PN 2. Gün (Taburculuk) Kilosu (Gram) 2541 ± 439 2996 ± 371 3157 ± 345 0,001 

PN 2. Gün (Taburculuk) Kilo Kaybı (Gram)  208 ± 59 219 ± 67 230 ±71 0,155 

PN 2. Gün (Taburculuk) Kilo Kaybı (%)  7,6 ± 1,7 6,8 ± 2 6,8 ± 1,9 0,076 

 

 

F. Doğum Ağırlığına Göre PN 2. Gün (Taburculuk) Ortalama Kilo ve 

Kilo Kaybı Dağılımları  

PN 2. Gün (taburculuk) ortalama kilo kaybı miktarının, doğum ağırlığına göre 

dağılımı değerlendirildiğinde 2500 gram altındaki yenidoğanların ortalama taburculuk 

kilo kaybı miktarı 158 ± 41 gram, 2500 – 4000 gram aralığındaki yenidoğanların 

ortalama taburculuk kilo kaybı miktarı 222 ± 66 gram, 4000 gram üzerindeki 

yenidoğanların ortalama taburculuk kilo kaybı miktarı ise 285 ± 74 gramdı.  

PN 2. Gün (taburculuk) ortalama kilo kaybı miktarının, doğum ağırlığına göre 

dağılımı değerlendirildiğinde gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark vardı 

(p<0,05). 

Doğumdan itibaren PN 2. gün (taburculuk) ortalama kilo kaybı yüzdesinin, 

doğum ağırlığına göre dağılımı değerlendirildiğinde 2500 gram altındaki 

yenidoğanların ortalama taburculuk kilo kaybı yüzdesi 7,1 ± 1,8, 2500–4000 gram 

aralığındaki yenidoğanların ortalama taburculuk kilo kaybı yüzdesi 6,8 ± 2, 4000 gram 

üzerindeki yenidoğanların ortalama taburculuk kilo kaybı yüzdesi ise 6,8 ± 1,9 idi.   

PN 2. gün (taburculuk) ortalama kilo kaybı yüzdesinin, doğum ağırlığına göre 

dağılımı değerlendirildiğinde gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark 

yoktu (p>0,05).  
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Doğum ağırlığına göre yenidoğanların kilo ve kilo kaybı dağılımları tablo 

4.13’de özetlenmiştir. 

 

Tablo 4.13: Doğum Ağırlığına Göre, Ortalama 2. Gün (Taburculuk) Kilo 

Kaybının Gram ve % Olarak Dağılımları 

 

Doğum Ağırlığı 
<2500 gr 

Ort. ± 
S.S. 

2500 – 4000 gr 
Ort. ± S.S. 

>4000 gr 
Ort. ± S.S. p 

PN 2. Gün (Taburculuk) Kilo Kaybı (Gram) 158 ± 41 222 ± 66 285 ± 74 0,001 

PN 2. Gün (Taburculuk) Kilo Kaybı (%) 7,1 ± 1,8 6,8 ± 2 6,8 ± 1,9 0,854 
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V. Anne ve Yenidoğan Özelliklerine Göre 

Yenidoğanların PN 2. Gün (Taburculuk) Kilo Kaybı 

Yüzdesinin %7 Kilo Kaybı Sınırına Göre 

Dağılımının Değerlendirilmesi 

 
Çalışma dahilindeki yenidoğanların % 47,4’ü (n=206) %7 ve üzerinde kilo 

kaybederken, %52,6’sı (n=229) ise %7’nin altında kilo kaybetmişti. 

 

A. Doğum Tipi ve Anestezi Tipine Göre Yenidoğanların PN 2. Gün 

(Taburculuk) Kilo Kaybı Yüzdesinin %7 Kilo Kaybı Sınırına Göre 

Dağılımının Değerlendirilmesi  

Genel Anestezi ile sezaryen doğan, spinal anestezi ile sezaryen doğan ve 

NSVY ile doğan yenidoğanların PN 2. gündeki (taburculuk) kilo kaybı yüzdelerinin, 

%7 kilo kaybı sınırına göre dağılımı değerlendirildiğinde genel anestezi ile sezaryen 

doğanların %49,2’sinin (n=127) %7 ve üzerinde, %50,8’inin (n=131) %7’nin altında, 

spinal anestezi ile sezaryen doğanların %45,5’inin (n=79) %7 ve üzerinde, 

%54,6’sının (n=95) %7’nin altında kilo kaybettiği saptandı. NSVY ile doğanlarda ise 

%7 ve üzerinde kilo kaybı olan yenidoğan mevcut değildi.  

Doğum tipi ve anestezi tipine göre yenidoğanların, %7 kilo kaybı sınırına göre 

dağılımları değerlendirildiğinde gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark 

saptanmadı (p>0,05). 

Doğum tipi ve anestezi tipinin %7 kilo kaybı sınırına göre dağılımları tablo 

4.14’de özetlenmiştir. 
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Tablo 4.14: Doğum Tipi ve Anestezi Tipine Göre Yenidoğanların PN 2. 

(Taburculuk) Gün Kilo Kaybı Yüzdesinin %7 Kilo Kaybı Sınırına Göre Dağılımının 

Değerlendirilmesi 

 

 Doğum Tipi ve Anestezi Tipi    

 Genel A. C/S 
N (%) 

Spinal A. C/S 
N (%) 

NSVY 
N (%) 

Toplam 
N (%) χ² p 

≥%7 127 (%49,2) 79 (%45,5) 0 (%0) 206 (%47,4) 

3,326 0,190 <%7 131 (%50,8) 95 (%54,6) 3 (%100) 229 (%52,6) 

Toplam 258 (%100) 174 (%100) 3 (%100) 435 (%100) 

 

 

B. Anne Yaşına Göre Yenidoğanların PN 2. Gün (Taburculuk) Kilo 

Kaybı Yüzdesinin %7 Kilo Kaybı Sınırına Göre Dağılımının 

Değerlendirilmesi 

Anne yaşına göre yenidoğanların PN 2. gündeki (taburculuk) kilo kaybı 

yüzdesi, %7 kilo kaybı sınırına göre değerlendirildiğinde 19–30 yaş aralığındaki 

annelerin yenidoğanlarının %47,6’sı (n=69) %7 ve üzerinde, %52,4’ü (n=131) %7’nin 

altında, 30–40 yaş aralığındaki annelerin yenidoğanlarının %47,6’sı (n=127) %7 ve 

üzerinde, %52,4’ü (n=140) %7’nin altında, 40 yaş ve üzeri annelerin yenidoğanlarının 

%43,4’ü (n=10) %7 ve üzerinde, %56,5’i (n=13) %7’nin altında kilo kaybetmişti. 

Anne yaşına göre yenidoğanların, %7 kilo kaybı sınırına göre dağılımı 

değerlendirildiğinde gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark saptanmadı 

(p>0,05).  

Anne yaşının %7 sınırına göre kilo kaybı dağılımları tablo 4.15’de 

özetlenmiştir. 
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Tablo 4.15: Anne Yaş Aralığına Göre Yenidoğanların PN 2. (Taburculuk) Gün 

Kilo Kaybı Yüzdesinin %7 Kilo Kaybı Sınırına Göre Dağılımının Değerlendirilmesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Konsepsiyon Yöntemine Göre Yenidoğanların PN 2. Gün 

(Taburculuk) Kilo Kaybı Yüzdesinin %7 Kilo Kaybı Sınırına Göre Dağılımının 

Değerlendirilmesi  

Konsepsiyon yöntemine göre yenidoğanların PN 2. gündeki (taburculuk) kilo 

kaybı yüzdesi, %7 kilo kaybı sınırına göre dağılımı değerlendirildiğinde spontan 

gebelikle doğan yenidoğanların %47’si (n=187) %7 ve üzerinde, %53’ü (n=211) 

%7’nin altında, IVF gebelikle doğan yenidoğanların %51,4’sı (n=19) %7 ve üzerinde, 

%48,6’sı (n=18) %7’nin altında kilo kaybetmişti. 

Konsepsiyon yöntemine göre yenidoğanların, %7 kilo kaybı sınırına göre 

dağılımı değerlendirildiğinde gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark 

saptanmadı (p>0,05). 

Konsepsiyon yönteminin %7 kilo kaybı sınırına göre dağılımı tablo 4.16’da 

özetlenmiştir. 

 

 

 

 

 

 Anne Yaşı   

 19–30 yaş 
N (%) 

31–40 yaş 
N (%) 

>40 yaş 
N (%) 

Toplam 
N (%) χ² p 

≥%7 69 (%47,6) 127 (%47,6) 10 (%43,5) 206 (%47,4) 

0,147 
 

0,929 
 

<%7 76 (%52,4) 140 (%52,4) 13 (%56,5) 229 (%52,6) 

Toplam 145 (%100) 267 (%100) 23 (%100) 435 (%100) 
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Tablo 4.16: Konsepsiyon Yöntemine Göre Yenidoğanların PN 2. (Taburculuk) 

Gün Kilo Kaybı Yüzdesinin %7 Kilo Kaybı Sınırına Göre Dağılımının 

Değerlendirilmesi 

 

 

 

 

 

D. Pariteye Göre Yenidoğanların PN 2. Gün (Taburculuk) Kilo Kaybı 

Yüzdesinin %7 Kilo Kaybı Sınırına Göre Dağılımının 

Değerlendirilmesi 

Pariteye göre yenidoğanların PN 2. gündeki (taburculuk) kilo kaybı yüzdesinin, 

%7 kilo kaybı sınırına göre dağılımı değerlendirildiğinde primipar annelerin 

bebeklerinin  %47’si (n=187) %7 ve üzerinde, %53’ü (n=211) %7’nin altında, 

multipar anne bebeklerinin ise %46,9’u (n=83) %7 ve üzerinde, %53,1’i (n=94) 

%7’nin altında kilo kaybetmişti. 

Pariteye göre yenidoğanların, %7 kilo kaybı sınırına göre dağılımı 

değerlendirildiğinde gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark saptanmadı 

(p>0,05). 

Paritenin %7 kilo kaybı sınırına göre dağılımları tablo 4.17’de özetlendi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Konsepsiyon Yöntemi   

 Spontan 
N (%) 

IVF 
N (%) 

Toplam 
N (%) χ² p 

≥%7 187 (%47) 19 (%51,4) 206 (%47,4) 

0,259 0,611 <%7 211 (%53) 18 (%48,6) 229 (%52,6) 

Toplam 398 (%100) 37 (%100) 435 (%100) 



56 
 

Tablo 4.17: Pariteye Göre Yenidoğanların PN 2. (Taburculuk) Gün Kilo Kaybı 

Yüzdesinin %7 Kilo Kaybı Sınırına Göre Dağılımının Değerlendirilmesi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E. Prenatal Hastalık Öyküsüne Göre Yenidoğanların PN 2. Gün 

(Taburculuk) Kilo Kaybı Yüzdesinin %7 Kilo Kaybı Sınırına Göre 

Dağılımının Değerlendirilmesi  

Prenatal hastalık öyküsüne göre yenidoğanların PN 2. gündeki (taburculuk) 

kilo kaybı yüzdesinin, %7 kilo kaybı sınırına göre dağılımı değerlendirildiğinde 

annesinde prenatal hastalık öyküsü olan yenidoğanların %52,4’ü (n=98) %7 ve 

üzerinde, %47,6’sı (n=89) %7’nin altında, annesinde prenatal hastalık öyküsü 

olmayan yenidoğanların ise %43,5’i (n=108) %7 ve üzerinde, %56,5’i (n=140) ise 

%7’nin altında kilo kaybetmişti. 

Prenatal hastalık öyküsüne göre yenidoğanların, %7 kilo kaybı sınırına göre 

dağılımı değerlendirildiğinde gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark 

saptanmadı (p>0,05).  

Prenatal hastalık öyküsünün %7 kilo kaybı sınırına göre dağılımları tablo 

4.18’de özetlendi. 

 

 

 

 

 

 Parite   

 Primipar     
N (%) 

Multipar     
N (%) 

Toplam 
N (%) χ² p 

≥%7 123 (%47,7) 83 (%46,9) 206 (%47,4) 

0,026 0,873 <%7 135 (%52,3) 94 (%53,1) 229 (%52,6) 

Toplam 258 (%100) 177 (%100) 435 (%100) 
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Tablo 4.18: Prenatal Hastalık Öyküsüne Göre Yenidoğanların PN 2. 

(Taburculuk) Gün Kilo Kaybı Yüzdesinin %7 Kilo Kaybı Sınırına Göre Dağılımının 

Değerlendirilmesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Doğum Öncesi Alınan IV Sıvı Miktarına Göre Yenidoğanların PN 

2. Gün (Taburculuk) Kilo Kaybı Yüzdesinin %7 Kilo Kaybı 

Sınırına Göre Dağılımının Değerlendirilmesi 

Doğum öncesi alınan IV sıvı miktarına göre yenidoğanların PN 2. gündeki 

(taburculuk) kilo kaybı yüzdesinin, %7 kilo kaybı sınırına göre dağılımı 

değerlendirildiğinde annesi doğum öncesi sıvı almayan yenidoğanların %50,7’ü 

(n=114) %7 ve üzerinde, %49,3’ü (n=111) %7’nin altında; annesi doğum öncesi 1000 

ml’nin altında sıvı alan yenidoğanların %50,9’u (n=55) %7 ve üzerinde, %49,1’i 

(n=140) ise %7’nin altında; annesi doğum öncesinde 1000 ml ve üzerinde sıvı alan 

yenidoğanların ise %36’sı (n=37) %7 ve üzerinde, %63,7si (n=65) %7’nin altında kilo 

kaybetmişti. 

Doğum öncesi alınan IV sıvı miktarı göre yenidoğanların, %7 kilo kaybı 

sınırına göre dağılımı değerlendirildiğinde gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı 

bir fark vardı (p<0,05). Yapılan post hoc Bonferroni analizinde bu farkın annesi 1000 

ml ve üzerinde sıvı almış olan yenidoğan grubundan kaynaklandığı görüldü. Bu 

yenidoğanlarda %7 ve üzerinde kilo kaybeden yenidoğan oranı istatistiksel olarak 

diğer gruplara göre daha düşük saptandı. 

Doğum öncesi alınan IV sıvı miktarının %7 kilo kaybı sınırına göre dağılımları 

tablo 4.19’da özetlendi. 

 Prenatal Hastalık Öyküsü   

 Var 
N (%) 

Yok 
N (%) 

Toplam 
N (%) χ² p 

≥%7 98 (%52,4) 108 (%43,5) 206 (%47,4) 

3,355 0,67 <%7 89 (%47,6) 140 (%56,5) 229 (%52,6) 

Toplam 187 (%100) 248 (%100) 435 (%100) 
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Tablo 4.19: Doğum Öncesi Alınan IV Sıvı Miktarına Göre Yenidoğanların PN 

2. (Taburculuk) Gün Kilo Kaybı Yüzdesinin %7 Kilo Kaybı Sınırına Göre Dağılımının 

Değerlendirilmesi 

 
 
 

G. Cinsiyete Göre Yenidoğanların PN 2. Gün (Taburculuk) Kilo Kaybı Yüzdesinin 

%7 Kilo Kaybı Sınırına Göre Dağılımının Değerlendirilmesi  

Cinsiyete göre yenidoğanların PN 2. gündeki (taburculuk) kilo kaybı 

yüzdesinin, %7 kilo kaybı sınırına göre dağılımı değerlendirildiğinde kız cinsiyetteki 

yenidoğanların %48,9’u (n=107) %7 ve üzerinde, %51,1’i (n=112) %7’nin altında; 

erkek cinsiyetteki yenidoğanların ise %45,8’i (n=99) %7 ve üzerinde, %54,7’si 

(n=117) %7’nin altında kilo kaybetmişti. 

Cinsiyete göre yenidoğanların, %7 kilo kaybı sınırına göre dağılımı 

değerlendirildiğinde gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark saptanmadı  

(p>0,05).  

Cinsiyetin %7 kilo kaybı sınırına göre dağılımları tablo 4.20’de özetlendi. 

 

 

 

 

 

 

 Doğum Öncesi Alınan IV Sıvı Miktarı   

 
Hiç  sıvı  

Almayanlar 
N (%) 

<1000 ml 
N (%) 

≥1000 ml      
N (%) 

Toplam 
N (%) χ² p 

≥%7 114 (%50,7) 55 (%50,9) 37 (%36,3) 206 (%47,4) 

6,566 0,038 <%7 111 (%49,3) 53 (%49,1) 65 (%63,7) 229 (%52,6) 

Toplam 225 (%100) 108 (%100) 102 (%100) 435 (%100) 
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Tablo 4.20: Cinsiyete Göre Yenidoğanların PN 2. (Taburculuk) Gün Kilo 

Kaybı Yüzdesinin %7 Kilo Kaybı Sınırına Göre Dağılımının Değerlendirilmesi 

 

 

 

 

 

H. Gestasyonel Haftaya Göre Yenidoğanların PN 2. Gün 

(Taburculuk) Kilo Kaybı Yüzdesinin %7 Kilo Kaybı Sınırına Göre 

Dağılımının Değerlendirilmesi 

Gestasyonel haftaya göre yenidoğanların PN 2. gündeki (taburculuk) kilo kaybı 

yüzdesinin, %7 kilo kaybı sınırına göre dağılımı değerlendirildiğinde 340/7 – 366/7 hafta 

(geç preterm) doğan yenidoğanların %67,6’sı (n=23) %7 ve üzerinde, %32,4’ü (n=11) 

%7’nin altında; 370/7 – 386/7 hafta (erken term)  doğan yenidoğanların %46,5’i (n=125) 

%7 ve üzerinde, %53,5’i (n=144) %7’nin altında kilo kaybetmişti. 39 hafta ve 

üzerindeki yenidoğanların ise %43,9’u (n=58) %7 ve üzerinde, %56,1’i (n=74) %7’nin 

altında kilo kaybetmişti. 

Gestasyonel haftaya göre yenidoğanların, %7 kilo kaybı sınırına göre dağılımı 

değerlendirildiğinde gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark saptandı 

(p<0,05). Yapılan post hoc Bonferroni analizinde bu farkın 340/7–366/7 hafta 

aralığındaki yenidoğanlardan kaynaklandığı görüldü.  

Gestasyonel haftanın %7 kilo kaybı sınırına göre dağılımları tablo 4.21’da 

özetlendi. 

 

 

 Cinsiyet   
 Kız 

N (%) 
Erkek 
N (%) 

Toplam 
N (%) χ² p 

≥%7 107 (%48,9) 99 (%45,8) 206 (%47,4) 

0,29 
 

0,873 
 

<%7 112 (%51,1) 117 (%54,2) 229 (%52,6) 

Toplam 219 (%100) 216 (%100) 435 (%100) 
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Tablo 4.21: Gestasyonel Haftaya Göre Yenidoğanların PN 2. (Taburculuk) 

Gün Kilo Kaybı Yüzdesinin %7 Kilo Kaybı Sınırına Göre Dağılımının 

Değerlendirilmesi 

 

 

 

İ. Doğum Kilosuna Göre Yenidoğanların PN 2. Gün (Taburculuk) 

Kilo Kaybı Yüzdesinin %7 Kilo Kaybı Sınırına Göre Dağılımının 

Değerlendirilmesi 

Doğum kilosuna göre yenidoğanların PN 2. gün (taburculuk) %7 kilo kaybı 

değerine göre değerlendirildiğinde 2500 gr altındaki yenidoğanların %47,6’sı (n=10) 

%7 ve üzerinde, %52,4’ü (n=11) %7’nin altında; 2500–4000 gram aralığındaki 

yenidoğanların %47,2’i (n=188) %7 ve üzerinde, %52,8’i (n=210) %7’nin altında kilo 

kaybetmişti. 4000 gram üzerindeki yenidoğanlarda ise ≥%7 ve <%7 kilo kaybı 

sırasıyla %50 ve %50 idi (n=8). 

Doğum kilosuna göre yenidoğanların, %7 kilo kaybı sınırına göre dağılımı 

değerlendirildiğinde gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark saptanmadı 

(p>0,05).  

Doğum kilosunun %7 kilo kaybı sınırına göre dağılımları tablo 4.22’de 

özetlendi. 

 

 

 

 

 Gestasyonel Hafta   

 
340/7–366/7     

(Geç Preterm)     
N (%) 

370/7–386/7      

(Erken Term)         
N (%) 

≥39 Hafta     
N (%) 

Toplam 
N (%) χ² p 

≥%7 23 (%67,6) 125 (%46,5) 58 (%43,9) 206 (%47,4) 

6,318 0,042 <%7 11 (%32,4) 144 (%53,5) 74 (%56,1) 229 (%52,6) 

Toplam 34 (%100) 269 (%100) 132 (%100) 435 (%100) 
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Tablo 4.22: Doğum Kilosuna Göre Yenidoğanların PN 2. (Taburculuk) Gün 

Kilo Kaybı Yüzdesinin %7 Kilo Kaybı Sınırına Göre Dağılımının Değerlendirilmesi 

 

J. Sodyum (Na) Değerinin PN 2. (Taburculuk) Gün %7 Kilo Kaybı 

Sınırına Göre Değerlendirilmesi 

PN 2. gün sodyum (Na) değerine göre kilo kaybı %7 ve üzerinde olan 185, kilo 

kaybı %7’nin altında olan 57 yenidoğanda olmak üzere toplam 232 yenidoğanda 

değerlendirildi.  Yüzde 7 ve üzerinde kilo kaybeden yenidoğanların ortalama Na değeri 

142,81 mEq/L iken, %7’nin altında kaybeden yenidoğanların ortalama Na değeri ise 

141,67 mEq/L’di. Ortalama Na değerinin, %7 kilo kaybı sınırına göre dağılımı 

değerlendirildiğinde gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark vardı 

(p<0,05). Kilo kaybı %10 ve üzerinde olan yenidoğanların ortalama Na değeri 142,64 

mEq/L olarak saptandı. 

Çalışmada değerlendirilen yenidoğanlardan sadece üçünde PN 2. gün Na 

değeri 150 mEq/L ve üzerinde görülmüştür. Doğum ağırlığına göre PN 2. gündeki kilo 

kaybı yüzleri sırasıyla %8,8, %9,1 ve %10,4 olan yenidoğanların PN 2. Gün Na 

değerleri ise sırasıyla 153, 150 ve 151 mEq/L olarak ölçüldü. 

 

 

 

 

 

 

 

 Doğum Kilosu   
 <2500 gr.       

N (%) 
2500–4000 gr.     

N (%) 
>4000 gr.    

N (%) 
Toplam 
N (%) χ² p 

≥%7 10 (%47,6) 188 (%47,2) 8 (%50) 206 (%47,4) 

0,47 0,976 <%7 11 (%52,4) 210 (%52,8) 8 (%50) 229 (%52,6) 

Toplam 21 (%100) 398 (%100) 16 (%100) 435 (%100)
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5. TARTIŞMA 

DSÖ global ölçekte uygun sezaryen hızını deklare etmiş olmasına rağmen 

sezaryen hızı, hem dünyada hem de ülkemizde özellikle son bir kaç dekatta artış 

göstermektedir ve ülkemizde 2018 yılı TNSA verilerine göre sezaryen ile doğum oranı 

%52 olup NSVY ile doğum oranını geçmiştir (3, 4, 14). Bu hızlı artış, beraberinde yeni 

soruları gündeme getirmiştir. Bu sorulardan biri de sezaryende kullanılan anestezi 

tipinin yenidoğanın taburculuk kilosu üzerine olan etkisidir. Literatürde bu konu 

üzerine yapılmış olan çalışmalar kısıtlı sayıdadır ve var olan çalışmaların çoğunda 

örneklem sayısı azdır (7, 59, 60).   

Çalışmamıza 492 yenidoğan dahil edilmiştir, bu yenidoğanlardan 435’i PN 2. 

günde de değerlendirilmiştir. 

Çalışmamızın güçlü yanlarından biri örneklem sayısımızın literatürdeki benzer 

çalışmalara göre daha fazla olmasıdır. 

Çalışmamızda, ana amacımız olan sezaryende uygulanan anestezi tipinin 

yenidoğan ağırlık kaybı üzerine olan etkisinin araştırılmasının yanı sıra, literatürde 

yenidoğanda kilo kaybı ve laktasyonun başlaması açısından risk faktörü olarak kabul 

edilen ileri anne yaşı, primiparite, yardımcı üreme teknikleriyle gerçekleşen 

konsepsiyon, doğum öncesi alınan IV sıvı miktarı, gestasyon haftası ve doğum ağırlığı  

gibi faktörlerin etkilerinin de araştırılması hedeflenmiştir (8,41,42,51). 

Çalışmamızda, genel anestezi ile sezaryen, spinal anestezi ile sezaryen ve 

NSVY ile doğan bebeklerin, ortalama doğum kilosu, PN 1. ve 2. gün kilosuna göre 

dağılımları değerlendirildiğinde gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark 

saptanmamıştır  (p>0,05). 

Genel anestezi ile sezaryen doğum, spinal anestezi ile sezaryen doğum ve 

NSVY ile doğan bebekler,  PN 1. gün ve PN 2. gün toplam  rtalama kilo kaybı miktarı 

ve yüzdesine göre değerlendirildiğinde ise  PN 1. gündeki kilo kaybı yüzdesi gruplar 

arasında istastiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05). Yapılan post hoc Bonferroni 

analizinde bu farkın genel anestezi ile sezaryen doğum ve NSVY ile doğum arasında 

olduğu görülmüş, genel ve spinal anestezi ile sezaryen doğumlar değerlendirildiğinde 

aralarında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark saptanmamıştır (p>0,05). 
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PN 2. günde genel ve spinal anestezi ile doğan bebeklerin kilo kayıpları 

arasında istatistiksel açıdan bir fark saptanmamıştır. (p>0,05).  

Her ne kadar sezaryen ile doğan yenidoğanlardaki kilo kaybının NSVY ile 

doğan yenidoğanlara kıyasla daha fazla olduğunu gösteren çalışmalar (6, 17) olsa da, 

sezaryen doğumlarda kullanılan anestezi tipinin, yenidoğanın taburculuk kilosu  

üzerine olan çalışmalar ise sınırlıdır.   

Sadece anne sütüyle beslenen yenidoğanların doğumu takip eden ilk bir kaç 

gün içerisinde gerçekleşen doğum ağırlığının %7’sine kadar olan kayıplar literatürde 

kabul edilebilir bir kilo kaybı olarak tanımlanmıştır. Doğum ağırlığının %7’nin 

üzerindeki kayıplarda emzirmenin tekrar değerlendirilmesi önerilmektedir (6).  

Kılavuzlarda fizyolojik kilo kaybı sınırı üzerinde fikir birliği henüz 

sağlanamamıştır (9). AAP, yenidoğanlarda doğum ağırlığına göre %7'den fazla kilo 

kaybının, olası emzirme problemlerini göstediğini ve emzirmenin daha yoğun 

değerlendirilmesini, sorunları düzeltmek ve süt üretimini iyileştirmek için olası bir 

müdahalenin gerekebileceğini bildirmiştir (62). 

Queensland yenidoğan emzirme kılavuzunda, PN ilk 96 saate kadar olan 

dilimde yenidoğanların ortalama %7, maksimum %10 oranında doğum ağırlığını 

kaybedebileceği, yaşamın 4–6. günlerinden itibaren yenidoğanların kilo almaya 

başladığı ve çoğunluğunun 10 gün civarında olmak üzere yaklaşık 2 haftada doğum 

kilosuna ulaştığı belirtilmiştir (63). 

Birleşik Krallıklar Ulusal Sağlık ve Bakım Hizmetleri Enstitüsü Kılavuzuna  

göre ise yenidoğanlarda ilk bir kaç gün içerisinde gerçekleşen kilo kaybının genellikle 

PN 3. veya 4. gün civarında durduğu ve çoğu yenidoğanın 3 hafta içerisinde doğum 

kilosuna ulaştığı, doğum kilosunun %10’nun üzerinde kaybedildiği durumlarda 

yenidoğanın ve emzirmenin tekrar değerlendirilmesi gerektiğini bildirilmiştir (64). 

Tıbbi Emzirme Akademisi ise sağlıklı term yenidoğanlarda, %8 ile %10 

üzerindeki bir kilo kaybının veya gecikmiş laktogenezin (3 ile 5 gün veya sonrası) 

takviye için olası endikasyonlar olabileceğini vurgulamıştır (65).  

Bizim çalışmamızdan farklı olarak Okumuş ve ark.’ın (59) çalışmasında, 

epidural anestezi ile sezaryen doğan yenidoğanlardaki kilo kaybının, genel anestezi ile 

sezaryen doğum ve NSVY ile doğan yenidoğanlara kıyasla daha fazla olduğu 

saptanmış ve bu durum, epidural anestezi alan annelerde, anesteziye bağlı 
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hipotansiyonun gelişmesini engellemek için daha fazla miktarda sıvı almaları ile 

açıklanmıştır. 

Literatürde yer alan diğer iki çalışmada ise bizim çalışmamıza benzer şekilde 

sezaryende kullanılan anestezi tipi ile yenidoğanların kilo kaybı düzeyi arasında bir 

ilişki saptanmamıştır (7, 60).  

Çalışmamızda,  PN 2. gün kilo kaybı yüzdesi üzerine, yenidoğan kilo kaybında 

risk faktörü olarak literatürde kabul edilen anne yaşı, parite, konsepsiyon yöntemi, 

gestasyon haftası ve doğum ağırlığı gibi faktörlerin etkileri ayrı ayrı 

değerlendirildiğinde istatistiksel açıdan anlamlı bir fark saptanmamıştır. 

Bu durum, doğum sonrası yenidoğanın yakın izlemi, doğum sonrası ilk bir saat 

içerisinde anne ve yenidoğanın ten tene temasının ve emzirmenin sağlanması, 

emzirmeyle ilgili gerek anne gerekse yenidoğan kaynaklı problemlerin hızlı bir şekilde 

müdahele edilerek çözümlenmeye çalışılması ile açıklanabilir. Çalışmamızda, PN  2. 

gün taburcu olan 435 yenidoğanın ortalama kilo kaybı yüzdesinin %6,8 ± 1,9 olarak 

kabul edilebilir bir kilo kaybı sınırı olan %7’nin altında olması da bu yaklaşımı 

benimsememizin bir göstergesi olarak kabul edilebilir (6).  

Literatürde kilo kaybı yüzdelerinin değerlendirildiği çalışmalara bakıldığında 

Bakar ve ark.’nın (7) çalışmasında PN 24. ve 48. saatteki tamamı sezaryen ile doğan 

yenidoğanların kilo kaybı yüzdeleri sırasıyla %4,29 ve %7,58 bulunmuştur.  

Okumuş ve ark.’ın (59) çalışmasında PN 48. saatteki kilo kaybı yüzdesi genel 

anestezi ile doğan yenidoğanlarda %4,3, epidural anestezi ile sezaryen doğan 

yenidoğanlarda %6,8 ve NSVY ile doğan yenidoğanlarda %1,3 olarak bulunmuştur.  

Bir başka çalışmada (60), PN 24. ve 48. saatteki kilo kaybı yüzdesi genel 

anestezi ile sezaryen doğan yenidoğanlarda sırasıyla %3,96 ve %7,21, epidural 

anestezi ile sezaryen doğan yenidoğanlarda sırasıyla %4,21 ve %7,26, NSVY ile doğan 

yenidoğanlarda ise sırayla %3,57 ve %6,04 saptanmıştır.  

Flaherman ve ark.’ın (23) çalışmasında ise PN 24. ve 48. saatteki 

yenidoğanların kilo kaybı yüzdesi sezaryen doğan yenidoğanlarda sırasıyla %4,9 ve 

%8, NSVY ile doğan yenidoğanlarda ise sırasıyla %4,2 ve %7,1 olarak izlenmiştir.  

Bizim çalışmamızda ise PN 24. ve 48. saatteki yenidoğanların kilo kaybı 

yüzdesi genel anestezi ile sezaryen doğan yenidoğanlarda sırasıyla %3,9 ve %7, spinal 
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anestezi ile doğan yenidoğanlarda ise sırasıyla %3,7 ve %6,6 bulunmuştur. NSVY ile 

doğan yenidoğanlarda PN 24. saat kilo kaybı yüzdesi %3,3’tür. Yukarıda bahsi geçen 

çalışmalar ile kıyasladığında çalışmamızdaki genel ve spinal anestezi ile sezaryen 

doğan yenidoğanların gerek PN 24. gerekse PN 48. saatteki kilo kaybı yüzdeleri daha 

azdır. 

Literatürde sezaryende tercih edilen anestezi tipinin yanı sıra yenidoğanın kilo 

kaybı üzerine diğer parametrelerin de değerlendirildiği Bakar ve ark.’ın çalışmasında 

(7) da bizim çalışmamıza benzer şekilde parite, gestasyon haftası ve doğum ağırlığının 

kilo kaybı düzeyi ile arasında bir ilişki saptanmamıştır. Ancak aynı çalışmada bizim 

çalışmamızdan farklı olarak yenidoğanlardaki PN 2. gün kilo kaybı ortalaması %7,58 

± 1,9 olup bizim çalışmamızdan göre daha yüksektir. Aynı çalışmada %10’nun 

üzerinde kilo kaybeden yenidoğan oranı ise %11,9 olarak belirtilmiştir. Yazarlar, 

çalışmalarında bu yüksek oranı göz önünde bulundurarak sezaryen ile doğum yapan 

annelerin emzirme konusunda daha sıkı takip edilmesi gerektiğini vurgulamışlar ve 

sezaryen ile doğan yenidoğanların yatış sürelerinin tekrar gözden geçirilmesi 

gerekliliğini öne sürmüşlerdir.  

Benzer olarak Flaherman ve ark.’larının (23) 100.000’nin üzerinde 

yenidoğanın dahil edildiği ve sadece anne sütü ile beslenen yenidoğanlardaki kilo 

kaybı nomogramlarını oluşturdukları bir çalışmada, PN. 48 saatte NSVY ile doğan 

yenidoğanların neredeyse %5’nin, sezaryen ile doğan yenidoğanların ise %10’dan 

fazlasının, doğum ağırlıklarının %10 ve üzerinde kilo kaybettiklerini saptanmıştır. 

Bizim çalışmamızda ise PN: 2. gün %10’nun üzerinde kilo kaybı olan yenidoğan 

yüzdesi %3,9 olarak bulunmuştur.  

Patolojik kilo kaybı açısından literatürde net bir sınır olmasa da, %10 değeri 

ön plana çıkmaktadır ve fizik muayenenin doğal, günde en az 6 defa idrar ve günlük 

gaita çıkışının olduğu durumlarda bu %10’luk kaybın kabul edilebilir bir değer 

olabileceği düşünülmektedir (9, 37). Bununla beraber sağlıklı ve term yenidoğanların, 

eşlik eden herhangi bir komplikasyon olmaksızın doğum ağırlığının %12’sine kadar 

kilo kaybedeceğini belirten metaanaliz çalışmaları da vardır (66). 

Doğum ağırlığını %7 ve üzerinde kaybeden yenidoğanlar için öne çıkan risk 

faktörleri de çalışmamızda değerlendirilmiştir.  
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Doğum tipi ve anestezi tipinin %7 kilo kaybı sınırına göre dağılımı 

değerlendirildiğinde istastistiksel açıdan anlamlı bir fark saptanmamıştır (p>0,05).  

Bir çalışmada, %7’ye göre kilo kayıpları üzerine anne yaşı, parite, konsepsiyon 

yöntemi, gestasyon haftasının etkileri ayrı ayrı değerlendirildiğinde istatistiksel açıdan 

anlamlı bir farklılık saptanmıştır (60). Çalışmamızda, bu çalışmadan farklı olarak 

gestasyon haftası haricinde anne yaşı, parite ve konsepsiyon yönteminin PN 2. günde 

%7 kilo kaybına göre dağılımı değerlendirildiğinde istatistiksel açıdan bir anlamlı bir 

fark saptanmamıştır (p>0,05).  

Çalışmamızda %7 kilo kaybı sınırına göre Na değerleri de değerlendirilmiş, 

%7 ve üzerinde kilo kaybeden yenidoğanların ortalama Na değeri 142,81 mEq/L iken, 

%7’nin altında kaybeden yenidoğanların ortalama Na değeri ise 141,67 mEq/Lolarak 

bulunmuştur. Ortalama Na değerinin, %7 kilo kaybı sınırına göre dağılımı 

değerlendirildiğinde gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark vardır 

(p<0,05). Yani kilo kaybı yüzdesi %7 ve üzerinde olan yenidoğanların Na değeri, 

%7’nin altında olan yenidoğanlara göre daha yüksektir. Ancak bulunan her iki Na 

değeri fizyolojik sınırlar içerisinde olduğundan (<145 mEq/L) klinik anlamda bir 

önem taşımamaktadır. Ayrıca çalışmamızda, %10 ve üzerinde kilo kaybı olan 

yenidoğanların ortalama Na değeri de benzer şekilde 142,64 mEq/L olarak 

saptanmıştır.  

Çalışmada değerlendirilen yenidoğanlardan sadece 3’ünde PN 2. gün Na değeri 

150 mEq/L ve üzerinde görülmüştür. Doğum ağırlığına göre PN 2. gündeki kilo kaybı 

yüzleri sırasıyla %8,8, %9,1 ve %10,4 olan yenidoğanların PN 2. gün Na değerleri ise 

sırasıyla 153, 150 ve 151 mEq/L olarak ölçülmüştür. 

Anneye verilen IV sıvı miktarı, doğum tipi ve anestize tipine göre 

karşılaştırıldığında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark saptanmıştır (p<0,05). Yapılan 

post hoc Bonferroni analizinde bu farkın, genel ve spinal anestezi ile sezaryen doğum, 

NSVY ile doğum ve spinal anestezi ile sezaryen doğum, NSVY ile doğum ve genel 

anestezi ile sezaryen doğum olmak üzere tüm gruplar arasında olduğu görülmüştür. 

Alınan sıvı miktarına göre ortalama doğum kilosu, PN 2. gün ortalama kilo 

kaybı miktarı ve yüzdesi karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

görülmüştür (p<0,05). Yapılan post hoc Bonferroni analizinde ortalama doğum 

kilosunda görülen bu farkın, anneleri 1000 ml ve üzerinde IV sıvı almış olan 
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yenidoğanlar ile anneleri 1000 ml’nin altında sıvı almış olan yenidoğanlar arasında 

olduğu, PN 2. gün ortalama kilo kaybı miktarı ve yüzdesinde görülen bu farkın ise 

anneleri 1000 ml ve üzerinde sıvı almış olan yenidoğanlar ile anneleri IV sıvı almamış 

olan yenidoğanlar arasında olduğu saptanmıştır. 

Literatürden farklı olarak bizim çalışmamızda doğum öncesi 1000 ml ve 

üzerinde sıvı verilen anne bebeklerinde PN 2. gün kilo kaybı miktarı ve kilo kaybı 

yüzdesinin daha az olduğu görülmüştür. 

Okumuş ve ark.’ın (60) çalışmasında ise sıvı miktarı ile PN 2. gün yenidoğan 

kilo kaybı miktarı arasında bir korelasyon olduğu belirtilmiş ve bu pozitif korelasyon, 

alınan fazla miktardaki sıvı sonucu salgılanan atrial natriüretik peptid (ANP) ve beyin 

natriüretik peptidin (BNP) artmış diüreze neden olmasıyla açıklanmıştır.  

Çalışmamızda %7 kilo kaybına göre doğum öncesi annenin aldığı sıvı miktarı 

da değerlendirilmiş ve istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur (p<0,05). Yapılan post 

hoc Bonferroni analizinde bu farkın annesi 1000 ml ve üzerinde sıvı almış olan 

yenidoğan grubundan kaynaklandığı görüldü. Bu yenidoğanlarda %7 ve üzerinde kilo 

kaybeden yenidoğan oranı istatistiksel olarak diğer gruplara göre daha düşük saptandı. 

Çalışmamızda 1000 ml ve üzerinde sıvı alan annelerin yenidoğanları, anneleri 

1000 ml’den az sıvı alan veya hiç almayan almayan yenidoğanlara kıyasla daha az kilo 

kaybetmiştir.  

Aynı şekilde doğum tipine ve anestezi tipine göre annelerin doğum öncesi  

aldığı ortalama IV sıvı miktarı ve yenidoğanlarının PN 1. gün ortalama kilo kaybı 

yüzdesi değerlendiriliğinde genel anestezi ile sezaryen doğum yapan anneler 320 ± 

529 ml, spinal anestezi ile sezaryen doğum yapan anneler 524 ± 493 ml yenidoğanları 

NSVY ile doğum yapan annelerde ise 745 ± 585 ml almakla beraber, PN 1. gündeki 

ortalama kilo kaybı yüzdeleri genel anestezi ile sezaryen doğan yenidoğanlarda 3,9 ± 

1,7, spinal anestezi ile sezaryen doğan yenidoğanlarda 3,7 ± 1,7, NSVY ile doğan 

yenidoğanlarda ise 3,3 ± 2,4 olarak saptanmıştır. Özetle doğum öncesinde aldığı IV 

sıvı miktarı ortalaması en yüksek olan doğum grubuna ait yenidoğanlarının PN 1. gün 

kilo kaybı yüzdesi en azdır. Literatür ile uyumlu olmayan bu iki durum, anne yanındaki 

yenidoğanların yakından takip edilmesiyle açıklanabilir.  

Doğum öncesi alınan IV sıvı miktarının yenidoğan taburculuk kilo kayıplarını 

ne düzeyde etkilediğini anlamak için daha fazla miktarda çalışmaya ihtiyaç vardır. 
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Sonuç olarak çalışmamızda, sezaryen doğumlarda kullanılan anestezi tipleri 

arasında yenidoğan taburculuk kilo kaybı üzerine istatistiksel açıdan bir farkın 

saptanmaması, literatürde kilo kaybı üzerine  etkili olduğu düşünülen diğer faktörler 

de değerlendirildiğinde; yenidoğanın postnatal dönemde yakın izlemi, emzirmenin 

yakın takibi, emzirme ile ilgili gelişmiş olan problemlerin erken tanınması ve 

giderilmesi gibi yaklaşımların önemini bir kez daha ortaya koymaktadır.  

NSVY ile doğumla kıyaslandığında hem anne hem de bebeğin sağ kalımını 

gözeten sezaryen ile doğum son birkaç dekatta giderek artış göstermektedir.  Dünyada  

hız kazanan sezaryen oranları nedeniyle bu konuda standardizasyon ihtiyacı artmış  ve 

Robson sınıflaması benzeri sınıflamalar geliştirilmiştir. Hastaneden taburcu edilene 

kadar olan dönemde yenidoğan kilo kayıplarının değerlendirilmesi ve takibi 

konusunda da belli bir standardizasyona gidilmesi, doğum sonrası anne yanında 

izlenen sağlıklı term bebeklerin takibini daha da kolaylaştıracağı gibi, global ölçekte 

desteklenen “Bebek Dostu Hastane İnsiyatifi”nin de daha sağlam temeller üzerinde 

sağlık kurumlarına yerleşmesini sağlayacaktır.  
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6. SONUÇLAR 

• Çalışmaya 29 Aralık 2017 – 31 Ocak 2020 tarih arasında T.C. Maltepe 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde doğum yapan 492 anne ve yenidoğanı 

dahil edildi.  

• Annelerin yaş dağılımını incelediğimizde yaş aralığı 19–44 yaş aralığında 

saptanırken, annelerin yaş ortalaması 32,6 ± 4,6 olarak bulundu.  

• Annelerin doğum şeklini incelediğimizde sezaryen doğumlar, tüm doğumların 

%89’unu (n=439), vajinal doğumlar ise tüm doğumların % 10,8’ini (n=53) 

oluşturmaktaydı. Genel anestezi altında sezaryen, toplam doğumların %53’ünü 

(n=261), spinal anestezi altında sezaryen ise toplam doğumların %36,2’sini 

(n=178) oluşturmaktaydı.  

• Annelerin konsepsiyon yöntemi incelediğinde gebeliklerin % 92,5’i (n=455) 

spontan gebelik iken, %7,5’i (n=37) ise in vitro fertilizasyon (IVF) ile 

gerçekleşmişti.  

• Annelerin parite sayısı incelendiğinde parite sayısı 1–5 arasındaydı ve ortalama 

parite sayısı 1,5 ± 0,7 idi. Annelerin %58,4’ünün (n=257) primipar, 

%41,6’sının (n=205) multipar olduğu görüldü. 

• Annelerin dosyaları incelediğinde, %59,1’inde (n=291) prenatal hastalık 

öyküsü yokken, %40,9’unda ise (n=201) prenatal hastalık öyküsü vardı.  

• Annelerin eğitim düzeylerinin dağılımı değerlendirildiğinde %22’sinin 

(n=108) eğitim bilgilerine ulaşılamadı. Geriye kalan annelerin eğitim düzeyleri 

incelendiğinde %3,3’ünün (n=16) ilköğretim, %15,2’sinin (n=75) lise, 

%7,9’unun (n=75) önlisans, %43,5’inin (n=214) lisans, %8,1’nin (n=40) ise 

yüksek lisans düzeyinde olduğu görüldü.  

• Yenidoğanların %49,8’i (n=245) erkek, %50,2’si (n=247) kız cinsiyette idi. 

• Yenidoğanların gestasyonel haftası 34,6–41,1 hafta aralığında saptandı. 

Gestasyonel hafta ortalaması ise 38,6 ± 1,1 hafta idi.   

• Yenidoğanların doğum kilosu 1870–4750 gram aralığında izlendi. 

Yenidoğanların ortalama doğum ağırlığı 3232 ± 421,1 gramdı.  

• Yenidoğanların %3,9’u (n=19) ikiz olup 96,1’i tekizdi. İkiz doğan 

yenidoğanlardan biri yenidoğan yoğun bakıma alındığı için çalışma dışı 

bırakılmıştı.   



70 
 

• Birinci dakika APGAR skoru 6–10 puan aralığında ve ortalaması ise 8,54 ± 

0,702 idi.  

• Beşinci dakika APGAR skoru ise 8–10 puan aralığındaydı ve ortalaması 9,65 

± 0,5 idi.  

• Yenidoğanların boyu 41–56,5 cm arasında değişirken ortalama yenidoğan 

boyu 50,4 ± 2 cm’di.  

• Yenidoğanların baş çevresi 29,5–39 cm arasında değişirken ortalama 

yenidoğan baş çevresi 34,6 ± 1,5 cm’di. 

• Anne yaşı ortalamasının doğum tipine ve anestezi tipine göre dağılımı 

değerlendirildiğinde genel anestezi ile sezaryen doğum yapan annelerin yaş 

ortalaması 38,5 ± 1,1, spinal anestezi ile sezaryen doğum yapan annelerin yaş 

ortalaması 32,4 ± 4,3, NSVY ile doğum yapan annelerin yaş ortalaması ise 32,6 

± 4,6 idi. Anne yaşı ortalamasının doğum tipi ve anestezi tipine göre 

dağılımında gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı 

(p>0,05). 

• Parite ortalamasının doğum tipine ve anestezi tipine göre dağılımı 

değerlendirildiğinde genel anestezi ile sezaryen doğum yapan annelerin parite 

ortalaması 1,54 ± 0,7, spinal anestezi ile sezaryen doğum yapan annelerin 

parite ortalaması 1,39 ± 0,58, NSVY ile doğum yapan annelerin parite 

ortalaması ise 1,6 ± 0,74 idi. Parite ortalamasının doğum tipi ve anestezi tipine 

göre dağılımında gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

saptanmadı (p>0,05).  

• Doğum öncesi alınan IV sıvı miktarı 0–3000 ml aralığında değişirken, ortalama 

alınan IV sıvı miktarı ise 440 ± 540,7 ml olarak saptandı. Doğum öncesi alınan 

IV sıvı miktarları ortalamasının doğum tipine ve anestezi tipine göre dağılımı 

değerlendirildiğinde genel anestezi ile sezaryen doğum yapan anneler ortalama 

320 ± 529 ml, spinal anestezi ile sezaryen doğum yapan anneler ortalama 524 

± 493 ml, NSVY ile doğum yapan anneler ise ortalama 745 ± 585 ml sıvı 

almışlardı. Doğum öncesi alınan IV sıvı miktarı ortalamasının doğum tipi ve 

anestezi tipine göre dağılımında gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir 

fark vardı (p<0,05). Yapılan post hoc Bonferroni analizinde bu farkın, genel 

ve spinal anestezi ile sezaryen doğum, NSVY ile doğum ve spinal anestezi ile 
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sezaryen doğum, NSVY ile doğum ve genel anestezi ile sezaryen doğum olmak 

üzere tüm doğum grupları arasında olduğu görüldü.  

• Gestasyon hafta ortalamasının doğum tipine ve anestezi tipine göre dağılımı 

değerlendirildiğinde genel anestezi ile sezaryen doğan yenidoğanların 

gestasyon hafta ortalaması 38,5 ± 1,09, spinal anestezi ile sezaryen doğan 

yenidoğanların gestasyon hafta ortalaması 38,6 ± 1,03, NSVY ile doğan 

yenidoğanların gestasyon hafta ortalaması 39,3 ± 1,06 idi. Gestasyon hafta 

ortalamasının, doğum tipi ve anestezi tipine göre dağılımında gruplar arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı fark vardı (p<0,05). Yapılan post hoc Bonferroni 

analizine göre bu farkın, NSVY ile sezaryen doğumlar arasında olduğu 

görüldü. Genel ve spinal anestezi ile sezaryen doğan yenidoğanların 

gestasyonel hafta ortalamaları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark 

yoktu (p>0,05).  

• Yenidoğanların ortalama doğum kilosu dağılımları değerlendirildiğinde, genel 

anestezi ile sezaryen doğanlar 3213 ± 401,6 gram, spinal anestezi ile sezaryen 

doğanlar 3262 ± 451,7 gram NSVY ile doğanlar ise 3223 ± 410,1 gramdı. 

Doğum kilosuna göre gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

saptanmadı (p>0,05). 

• Yenidoğanların PN 1. güne göre ortalama kilo dağılımları 

değerlendirildiğinde, genel anestezi ile sezaryen doğanlar 3086 ± 388,3 gram, 

spinal anestezi ile sezaryen doğanlar 3139 ± 434,6 gram, NSVY ile doğanlar 

ise 3117 ± 403,2 gramdı. PN 1. gün ortalama kilosuna göre gruplar arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (p>0,05). 

• PN 2. güne göre kilo dağılımları değerlendirildiğinde, genel anestezi ile 

sezaryen doğanlar 2987 ± 381,3 gram, Spinal anestezi ile sezaryen doğanlar 

3041 ± 425,9 gram, NSVY ile doğanlar ise 3020 ± 244,3 gramdı. PN 2. gün 

ortalama kilosuna göre gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

saptanmadı (p>0,05).  

• Yenidoğanların PN 1. güne göre kilo kaybı dağılımı değerlendirildiğinde, 

genel anestezi ile sezaryen doğumların ortalama kilo kaybı miktarının 127 ± 

56,7 gram, spinal anestezi ile sezaryen doğumların ortalama kilo kaybı 

miktarının 122 ± 62,2 gram olduğu görüldü. NSVY ile doğanların ise ortalama 

kilo kaybı miktarının 106 ± 76,2 gram olduğu görüldü. PN 1. gün kilo kaybı 
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miktarına göre gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı 

(p>0,05). 

• Yenidoğanların PN 1. ve 2. gün arasındaki kilo kaybı dağılımı 

değerlendirildiğinde, genel anestezi ile sezaryen doğumların ortalama kilo 

kaybı miktarının 98 ± 60,5 gram, spinal anestezi ile sezaryen doğumların 

ortalama kilo kaybı miktarının 97 ± 63,6 gram olduğu görüldü. NSVY ile 

doğanların ise ortalama kilo kaybı miktarı 103 ± 5,8 gram olduğu görüldü. PN 

1. ve 2. gün arasındaki kilo kaybı miktarına göre gruplar arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark saptanmadı (p>0,05). 

• Yenidoğanların PN 2. gündeki toplam kilo kaybı dağılımı değerlendirildiğinde, 

genel anestezi ile sezaryen doğumların ortalama kilo kaybı miktarının 225 ± 

66,8 gram, spinal anestezi ile sezaryen doğumların ortalama kilo kaybı 

miktarının 217 ± 69,3 gram olduğu görüldü. NSVY ile doğanların ise ortalama 

kilo kaybı miktarının 183 ± 11,6 gram olduğu görüldü. PN 2. gün toplam kilo 

kaybına göre gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı 

(p>0,05).  

• Yenidoğanların PN 1. güne göre kilo kaybı yüzdesinin dağılımı 

değerlendirildiğinde, genel anestezi ile sezaryen doğumların ortalama kilo 

kaybı yüzdesinin 3,9 ± 1,7, spinal anestezi ile sezaryen doğumların ortalama 

kilo kaybı yüzdesinin 3,7 ± 1,7 ve NSVY ile doğumların ise ortalama kilo 

kaybı yüzdesinin 3,3 ± 2,4 olduğu görüldü. PN 1. gün kilo kaybı yüzdesine 

göre gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptandı (p<0,05). 

Yapılan post hoc Bonferroni analizinde bu farkın NSVY ile doğum ve genel 

anestezi ile sezaryen doğum arasında olduğu görüldü. Genel ve spinal anestezi 

ile sezaryen doğan yenidoğanların PN 1. gün kilo kaybı yüzdesi arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı bir fark saptanmadı (p>0,05). 

• Yenidoğanların PN 1. ve 2. gün arasındaki kilo kaybı yüzdesinin dağılımı 

değerlendirildiğinde, genel anestezi ile sezaryen doğumların ortalama kilo 

kaybı yüzdesinin 3,2 ± 1,9, spinal anestezi ile sezaryen doğumların ortalama 

kilo kaybı yüzdesinin 3,1 ± 1, NSVY ile doğanların ortalama kilo kaybı 

yüzdesinin 3,3 ± 0,1 olduğu görüldü. PN 1. ve 2. gün arasındaki kilo kaybı 

yüzdesine göre gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı 

(p>0,05). 
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• Yenidoğanların PN 2. gündeki toplam kilo kaybı yüzdesinin dağılımı 

değerlendirildiğinde, genel anestezi ile sezaryen doğumların ortalama kilo 

kaybı yüzdesinin 7 ± 1,9, spinal anestezi ile sezaryen doğumların ortalama kilo 

kaybı yüzdesinin 6,6 ± 2, NSVY ile doğumların ise ortalama kilo kaybı 

yüzdesinin 5,8 ± 0,7 olduğu görüldü. PN 2. gündeki toplam kilo kaybı 

yüzdesine göre gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı 

(p>0,05).  

• PN 2. gün kilo kaybı yüzdesi üzerine, yenidoğan kilo kaybında risk faktörü 

olarak literatürde kabul edilen anne yaşı, parite, konsepsiyon yöntemi, 

gestasyon haftası ve doğum ağırlığı gibi faktörlerin etkileri ayrı ayrı 

değerlendirildiğinde istatistiksel açıdan anlamlı bir fark saptanmadı (p>0,05). 

• Doğumdan itibaren PN 2. gün (taburculuk) ortalama kilo kaybı yüzdesinin, 

doğum öncesi alınan IV sıvı miktarına göre dağılımı değerlendirildiğinde hiç 

sıvı almayan gebelerin yenidoğanlarının ortalama taburculuk kilo kaybı 

yüzdesi 7 ± 2, 1000 ml’nin altında sıvı alan gebelerin yenidoğanlarının 

ortalama taburculuk kilo kaybı yüzdesi 6,8 ± 2, 1000 ml ve üzerinde sıvı alan 

gebelerin yenidoğanlarının ortalama taburculuk kilo kaybı yüzdesi ise 6,4 ± 1,6 

idi. Ortalama taburculuk kilo kaybı yüzdesinin, doğum öncesi alınan IV sıvı 

miktarına göre dağılımı değerlendirildiğinde gruplar arasında istatistiksel 

açıdan anlamlı bir fark vardı (p<0,05). Yapılan post hoc Bonferroni analizinde 

bu farkın anneleri IV sıvı almamış olan yenidoğanlar ile anneleri 1000 ml ve 

üzerinde sıvı almış olan yenidoğanlar arasında olduğu görüldü. 

• Yüzde 7 kilo kaybına göre anne yaşı, parite, prenatal hastalık öyküsü 

konsepsiyon yöntemi, cinsiyet, doğum ağırlığı ve Na değeri gibi faktörlerin 

etkileri ayrı ayrı değerlendirildiğinde istatistiksel açıdan anlamlı bir fark 

saptanmadı (p>0,05). 

• Doğum öncesi alınan IV sıvı miktarı göre yenidoğanların, %7 kilo kaybı 

sınırına göre dağılımı değerlendirildiğinde gruplar arasında istatistiksel açıdan 

anlamlı bir fark vardı (p<0,05). Yapılan post hoc Bonferroni analizinde bu 

farkın annesi 1000 ml ve üzerinde sıvı almış olan yenidoğan grubundan 

kaynaklandığı görüldü. Bu yenidoğanlarda %7 ve üzerinde kilo kaybeden 

yenidoğan oranı istatistiksel olarak diğer gruplara göre daha düşük saptandı. 
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• Gestasyonel haftaya göre yenidoğanların, %7 kilo kaybı sınırına göre dağılımı 

değerlendirildiğinde gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark 

saptandı (p<0,05). Yapılan post hoc Bonferroni analizinde bu farkın 340/7–366/7 

hafta aralığındaki yenidoğanlardan kaynaklandığı görüldü.  
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