
Yenidoğan Bebeğin Fiziksel Özellikleri 
Nelerdir? 
Aylarca bekledikten sonra nihayet bebeğinizi kucağınıza aldınız! Pek çok yeni anne, 
gelişinden heyecan duymasına rağmen hastaneden çıkıp yeni doğmuş bir bebekle 
eve gitmek zorunda kaldıklarında korkarlar. Hamilelik sırasında bebeğe bakmakla 
ilgili çok şey okuduktan sonra bile, ebeveynlerin ilk çocukları olduğunda şüphe ve 
korku duymaları normaldir. 

Elbette bebeğiniz dünyanın en güzeli gibi görünüyor, ancak hamileyken hayal 
ettiğiniz gibi olmaması da mümkündür. Bebeğin başı doğum sırasında bastırılmış, 
uzamış görünebilir veya bebeğinizin vücudunun her yerinde uzun, ince saçlar 
(lanugo) olabilir. Tüm bu özellikler normaldir ve zamanla kaybolacaktır. 

Yenidoğan Bebeğinizin Fiziksel Özellikleri 
Herhangi bir canlının yaşamının ilk günleri, birçok fiziksel değişikliği içermesiyle 
karakterize edilir. Cildiniz, saçınız, cinsel organlarınız, solunumunuz veya 
ekstremiteleriniz doğar doğmaz büyük değişikliklere uğrayacaktır. 

Tüm hamilelik boyunca, fetüs, rahim dışındaki yaşamla başarılı bir şekilde başa 
çıkabilecek şekilde yaratılmıştır . Doğum, yenidoğan bebek için bir meydan okumadır 
ve dış dünyayla ilk temasıdır. Ebeveynler yeni doğan bebeklerini ilk gördüklerinde, bu 
durum kendilerini şaşırtabilir. 

Planlı doğan bir bebeğin ağırlığı 2.500 ila 4.000 gram arasında değişebilir ve yaklaşık 
50 cm olabilir . 37 ve 42. gebelik haftaları arasında doğan bir yenidoğana tam 
zamanlı yenidoğan denir; 37 haftadan önce doğarsa preterm, 42 hafta sonra ise 
post-term olarak adlandırılır. Bu son iki durum yenidoğan için ideal olmadığı için 
sağlık sorunu yaşayabilirler. 

Yenidoğan Bebeklerin Genel Görünümü ve Cildi 
Vücudu sıcaktır ve derisi vernix caseosa adı verilen yağlı ve beyazımsı bir madde ile 
kaplıdır (gebeliğin son döneminde fetüsün derisi tarafından üretilir ve cildin 
korunmasına hizmet eder). Ayrıca kollarında, bacaklarında ve sırtlarında lanugo adı 
verilen ince bir saç tabakası vardır . Hem vernix caseosa hem de lanugo zamanla 
solacaktır. 

Doğumda rengi hafif mavimsi olabilir , ilk dakikalarda pembeye döner . Eller ve 
ayaklar birkaç saat daha beyazımsı veya mavimsi olabilir. Yenidoğanı sıcak tutmak 
ve anne ile ten tene teması sürdürmek önemlidir (bebek için en iyi ısı kaynağıdır); çok 
kırılgan oldukları için hala sıcaklığı nasıl ayarlayacaklarını bilmiyorlar ve çok çabuk 
soğuyabiliyorlar. 



Anne rahminden farklı bir ortama da uyum sağlayan cilt, genellikle ilk günlerde küçük 
tabakalar şeklinde soyulur . 

Yüzde birkaç gün sonra kaybolacak olan milli denilen beyazımsı lekeler görünebilir . 
Bu noktalar diş etlerinde de bulunabilir ve Ebstein incileri olarak adlandırılır . 

Kafa Yapısı 

Sezaryensiz doğumlarda bebeğin doğum kanalından geçmesi nedeniyle kafa uzamış 
bir şekil alabilir fakat bu durum  birkaç gün içinde normal şekline dönecektir.Özellikle 
gözler ve dudakların bulunduğu bölgede yüzü biraz şişmiş olabilir ancak günden 
güne düzelecektir. 

Yenidoğanın kafasına fontanel adı verilen daha yumuşak bölgelere dokunulabilir . 
Bunun nedeni kafatasının tam olarak kapanmamış olmasıdır (yaşamın 18. ayında 
tamamen kapanır). Bazı durumlarda, kafatası doğum kanalından geçerken 
kalıplandığı için kraniyal sütürler çıkıntılı olabilir. Bu süreç 1-2 gün içerisinde normal 
seyrine dönecektir. 

Bebeğin başı yaşamın ilk haftalarında ince ve yumuşaktır ve giderek düzelir. 

Gözler 

Açık tenli bebeklerin doğumda genellikle mavi-gri gözleri vardır. Koyu tenli bebekler 
doğduklarında genellikle gri-kahverengi gözlere sahiptirler. Gerçekte, bir bebeğin 
gerçek göz rengi doğumdan birkaç ay sonrasına kadar kesinlik kazanmamakla 
birlikte, bu durum bir yıl kadar sürebilir. 

Burun 

Doğumda biraz basık bir burnu olan bazı bebekler olabilir.  Bu durum zamanla 
gelişecek ve değişecektir. 

Yeni doğmuş bir bebeğin burnunun içi çok küçük olduğu ve kolayca sıkıştığı için çok 
hapşırması normaldir. Bebek hapşırdığında daha iyi nefes alabilmesi için burun 
delikleri temizlenir. 

Genital Bölgeler 

Bebekler (erkekler ve kızlar) genellikle, bazen ebeveynleri korkutabilen şişmiş cinsel 
organlarla doğabilirler. Bu şişlik normaldir ve doğumdan sonraki birkaç gün içinde 
kaybolur. 

Solunum ve nabız 

Yenidoğanlar çok hızlı ve düzensiz nefes alırlar . (Dakikada yaklaşık 40 nefes) . 

Dakikada 80 ila 180 atış arasında uykuda veya uyanık olmasına bağlı olarak da kalbi 
de çok hızlı atabilir. 



İdrar ve dışkı 

Yenidoğan bir bebeğin ilk idrarı ilk 24 saat içinde olmalıdır , bu durum böbreklerinin 
iyi çalıştığının ve doğru besini aldığını gösterir. 

İlk birkaç dışkı çok siyah ve yapışkan olabilir (katran veya zift gibi) ve mekonyum 
olarak adlandırılır. Bebeğin anne rahminde yuttuğu mukus, safra tuzları ve epitel 
kalıntılarından oluşur ve İlk mekonyum ilk 48 saat içinde oluşmaktadır. Tüm bunlar 
atıldıktan sonra dışkı sarıdan yeşile, topaklı ve akıcı olacaktır. 


	Yenidoğan Bebeğinizin Fiziksel Özellikleri
	Yenidoğan Bebeklerin Genel Görünümü ve Cildi
	Kafa Yapısı
	Gözler
	Burun
	Genital Bölgeler
	Solunum ve nabız
	İdrar ve dışkı


