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Respiratuvar sinsityal virus (RSV), 1 yaşına kadar bebeklerdeki en sık viral alt solunum 

yolu enfeksiyonu etkenidir.  Ancak, ağır RSV alt solunum yolu enfeksiyonu ile hastaneye yatış 

en sık üç aydan küçük bebeklerde izlenir. Çok küçük pretermler, bronkopulmoner displazi 

(BPD) tanısı olan pretermler, konjenital kalp hastalığı olan ve ciddi immun eksikliği olan 

bebekler en yüksek riski taşımaktadır. RSV immunglobulini olan Palivizumab (PZV) RSV 

sezonunda risk gruplarında hastaneye yatış sıklığını düşürmekte ancak mortaliteyi 

etkilememektedir. 

“Türk Neonatoloji Derneğinin Palivizumab (PZV) ile RSV immunoprofilaksisi 2018 önerileri” 

aşağıda verilmiştir: 

* RSV bulaşını ve hastalık riskini azaltan en basit, etkili ve ucuz yöntem iyi el hijyeni ve temasın 

önlenmesidir.  

* Kalabalıktan kaçınmak, pasif sigara içişini önlemek, kreş, yuva gibi ortamlarda hijyene dikkat 

etmek, el yıkama alışkanlıklarını sağlık çalışanlarına ve ailelere yerleştirmek önemlidir. 

* Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde salgınları önlemek amacı ile, RSV sezonu döneminde 

hijyen önlemlerinin güçlendirilmesi ve epidemik dönemde ziyaretçi kontrolü gerekmektedir. 

 

A. Palivizumab ile RSV profilaksisi yapılması önerilen gruplar: 

1. Preterm bebekler: 

a. Gebelik yaşı 290/7 haftadan küçük veya gebelik yaşına bakılmaksızın doğum ağırlığı 1000 g 

altında olan ve RSV sezonunda kronolojik yaşı 12 aydan küçük tüm preterm bebekler. 

b. Gebelik haftası 29 0/7-31 6/7 hafta arası olup RSV sezonunda kronolojik yaşı 3 aydan küçük 

tüm preterm bebekler 

2.Bronkopulmoner Displazi tanılı preterm bebekler: 



a. Gebelik yaşı 320/7 haftadan küçük olup, en az 28 gün %21’den daha fazla oksijen tedavisi 

almış olan preterm bebeklere, RSV sezonu başlangıcında kronolojik yaşları 12 ayın altında 

ise profilaksi önerilir. 

b. RSV sezonu başlangıcından 6 ay öncesine kadar steroid, bronkodilatör veya ek oksijen 

tedavisi gereksinimi olan preterm bebeklere, hayatın ikinci yılında da proflaksi önerilir. 

Not: Profilaksi gereken bebek sezon içinde palivizumab için sınırlandırılan kronolojik yaş 

kriterini (endikasyona göre 1 veya 2 yaş) geçse de sezon boyunca olan aşılaması 

tamamlanmalıdır. 

2. Hemodinamik anlamlı konjenital kalp hastalığı olan bebekler: 

Türk Neonatoloji Derneği ülkemiz şartlarında konjenital kalp hastalığı olan olgulardaki 

palivizumab endikasyonu ve uygulama protokolünün bu hastaları takip eden Çocuk Kardiyoloji 

uzmanları ile Türk Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Derneğinin inisiyatifinde, Sosyal 

Güvenlik Kurumunun geri ödeme koşulları kapsamında uygulanması gerektiğini 

düşünmektedir.  Bununla birlikte 2017 yılında 10 ülkeden farklı merkezlerde çalışmakta olan, 

alanında deneyimli 14 Çocuk Kardiyoloji ve Kalp Cerrahı uzmanının oluşturduğu “Dünya 

Genelinde Alanında Uzman Hekimler” tarafından konjenital kalp hastalığında palivizumab 

profilaksisi ile ilgili kanıta dayalı öneriler oluşturularak yayınlanmıştır. Bu son önerilere göre   

a. RSV sezonu başlangıcında 2 yaşından küçük ve opere edilmemiş hemodinamik anlamlı 

konjenital kalp hastalığı olan; 

 -asiyanotik ancak kalp yetmezliği tedavisi almakta olan veya; 

 -siyanotik (oda havasında oksijen saturasyonu <%85) olan veya; 

 -pulmoner hipertansiyonu (ortalama pulmoner arteriyel basınç >25 mmHg veya sistemik 

pulmoner arteriyel basınç >40 mmHg) olan veya; 

 -semptomatik havayolu obstrüksiyonu bulguları olan (vasküler ring, kardiyovasküler 

nedenler veya konjenital trakeal stenoza bağlı) olgulara,  

b. RSV sezon başlangıcında 1 yaş altında olup tedavi gerektiren kardiyomyopatisi olan olgulara, 



c. RSV sezon başlangıcında 1 yaş altında olup opere edildiği halde rezidüel hemodinamik 

bozukluk nedeniyle konjestif kalp yetersizliği tedavisi almaya devam eden bebekler ile 

postoperatif 6 aylık dönemde 1-2 yaş arasında olan olgulara, 

d. Kalp transplantasyonu için sıra bekleyen veya transplantasyon sonrası yaşamın ilk 1 yılında 

olan olgulara palivizumab profilaksisi verilmesi önerilmektedir.  

e. Palivizumab profilaksisi endikasyonu varken kardiyopulmoner bypass ile opere edilen (açık 

kalp ameliyatı olan) olgularda postoperatif ek bir doz (15 mg/kg) PZV verilmesi uygundur. 

Mevcut kanıtlar ışığında bu önerilerin dikkate alınması ve bu konudaki güncel gelişmelerin 

takip edilmesi gerektiği düşünülmektedir.  

B. RSV enfeksiyonu açısından yüksek riskli olmadığı için Palivizumab profilaksisi 

önerilmeyenler: 

1. Hemodinamik anlamlı olmayan kalp hastaları (Sekundum ASD,küçük VSD,pulmoner 

stenoz,komplike olmayan aort stenozu,hafif aort koarktasyonu ve PDA). 

2. Cerrahi olarak düzeltilmiş olgularda konjestif kalp yetmezliği tedavisi gereksinimi yoksa,   

3. Medikal tedavi gereksinimi olmayan hafif kardiyomiyopatiler 

 

C. Uygulama zamanı ve dozu 

1) Palivizumab en erken Ekim ayında başlamak üzere RSV sezonu boyunca 1 ay aralarla bir 

hasta için en fazla 5 doz uygulanmalıdır. İlk doz Ekim ayında uygulanacak olursa son doz 

Şubat ayında yapılır ve Mart sonuna dek korur. İlk doz Kasım ayında uygulanırsa son 

dozunu Mart ayında alacaktır ve Nisan sonuna dek korur Bu tercih ülkemizdeki bölgesel 

farklılıklara bağlı olarak Palivizumab raporlama yetkisi olan hekimin inisiyatifindedir. 

2) Serviste yatan ve palivizumab ile RSV proflaksisi endikasyonu olan bebeklere PVZ’ın ilk 

dozu tercihen taburcu olmadan önce son 24 saat içinde; yapılamadı ise taburculuktan 

hemen sonra yapılır.  

3) Her doz 15 mg/kg IM olarak uygulanır. 

4) Palivizumab kullanımında israfı en aza indirmek amacıyla, RSV proflaksisi verilecek 

bebeklerin aynı gün çağrılması önerilir. 



5)  Önerilen doz şemasına, sıklığı ve sayısına uyulmamasının Palivizumab etkinliğini azaltacağı 

unutulmamalı ve aileler bu konuyla ilgili uyarılmalıdır. 

6) Palivizumab ile RSV profilaksisi almakta iken RSV’ye bağlı altı solunum yolu enfeksiyonu 

nedeniyle hastane yatışı gereken bebeklerde; aynı sezonda birden fazla RSV infeksiyonu 

nedeniyle hastaneye yatış olasılığı çok düşük (<% 0.5) olduğundan profilaksi kesilir. 

 

Türk Neonatoloji Derneği 2018 Yılı Palivizumab ile RSV Profilaksi Özet Tablosu 

 RSV Sezonu Başlangıcındaki Kronolojik Yaş 

Durum ≤3ay <12 ay 12-24 ay 

Prematüre <29 hafta           Proflaksi uygula 

 

Hayır 

Doğum ağırlığı <1000 g  Proflaksi uygula 

 

Hayır 

Prematüre 29-32 hafta* Proflaksi uygula 

 
Hayır Hayır 

BPD**  Proflaksi uygula 

 
Hayır 

BPD son 6 ayda tedavi***  
 

Proflaksi uygula 
 
 

Proflaksi uygula 

 

 

*Gebelik haftası 29 0/7-31 6/7 hafta arası olup RSV sezonunda kronolojik yaşı 3 aydan daha 

küçük tüm preterm bebekler 

** Bronkopulmoner displazi (BPD); <32 0/7 haftadan küçük doğup, en az 28 gün, %21’den 

daha fazla oksijen tedavisi 

*** Son 6 ayda steroid, oksijen, bronkodilatör, diüretik tedavisi almakta olan BPD’li bebek 

yaşamın ikinci yılında RSV sezonunda proflaksi almalıdır 

Bu öneriler Türk Neonatoloji Derneği Palivizumab ile RSV Proflaksisi Çalışma Grubu’nun 11 

Temmuz 2018 tarihinde Dernek Genel Merkezi’nde yaptığı çalışma sonucunda oy birliği ile 

kabul edilerek hazırlanmıştır. İsimler baş harfi sırası ile aşağıda yazılmıştır. 
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Synagis ile ilgili yenilenmiş SUT maddesi (25 Temmuz 2014) 

Yüksek Respiratuar Sinsisyal Virüs (RSV) riski taşıyan çocuk hastalarda RSV’ün neden olduğu 

ciddi alt solunum yolu hastalığının önlenmesinde; 

a) RSV sezonu başlangıcından önceki son 6 ay içinde kronik akciğer hastalığı (KAH) için medikal 

tedavi (ek oksijen, bronkodilatatör, diüretik veya kortikosteroid) gereksinimi olan 2 yaşın 

altındaki çocuklarda, 

b) 29 inci gebelik haftasında veya daha erken doğmuş olan, RSV sezonu başlangıcında 1 

yaştan küçük olan KAH tanılı veya tanısız tüm bebeklerde, 

c) RSV sezonu başlangıcında 2 yaşından küçük; siyanotik doğuştan kalp hastalığı, konjestif kalp 

yetmezliği tedavisi gerektiren asiyanotik doğuştan kalp hastalığı olan bebekler, opere edildiği 

halde rezidü hemodinamik bozukluk nedeniyle konjestif kalp yetersizliği tedavisi almaya 

devam eden bebekler, önemli pulmoner hipertansiyonlu bebekler (sistemik basıncın 

%50’sinden fazlası) ve hemodinamik bozukluk nedeniyle tedavi alması gereken 

kardiyomiyopatili bebeklerde kullanılır. 

 


