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1.1. GENEL BİLGİLER

Sarılık genellikle başka sağlık sorunu olmayan yenidoğan 

bebeklerde tıbbi ilgi ve dikkat gerektiren en sık klinik 

bulgulardan biridir. “Sarılık” terimi bilirubinin deri ve 

mukozalarda birikimi sonucu deri ve skleraların sarı renkte 

görülmesini ifade eder; bu duruma vücutta bilirubinin 

yükselmesi, yani “hiperbilirubinemi” neden olur. Serum 

total bilirubin (STB) düzeyi ancak 5 mg/dl’yi aştığında sarılık 

görülür.1 Bu neden-sonuç ilişkisine rağmen “neonatal 

hiperbilirubinemi” ve “neonatal sarılık” sık olarak birbirinin 

yerine kullanılır. Yenidoğanların en az üçte ikisinin yaşamın 

ilk haftasında klinik olarak sarardığı bilinmektedir.2 

Normal fizyolojik bir durum olarak kabul gören; genellikle 

selim, geçici bir fenomen olmasına ve çoğu kez de STB 

konsantrasyonunun bebek için tehlike kaynağı olmayacak 

düzeylerde kalmasına rağmen, yenidoğanların küçük bir 

bölümünde direkt geri dönüşümsüz ciddi beyin hasarı için 

tehdit oluşturabilen düzeylere erişebilir. Zamanında tanı 

konup tedavi edilmeyen yüksek bilirubin düzeylerinin yol 

açacağı bilirubin ensefalopatisi ciddi nörolojik sekellere 

neden olur. Kernikterus olarak bilinen atetoid serebral felç 

gelişebilir.3 Tüm bu çabalarda amaç bilirubin düzeylerinin 

aşırı yükselmesini önlemek ve nörolojik hasar riskini 

ortadan kaldırmak, bir anlamda kernikterus vakalarını 

“eradike etmek”tir.4,5

1.2. FİZYOLOJİK – PATOLOJİK SARILIK 

Yenidoğanların hemen hepsinde hayatın ilk haftasında total 

bilirubin düzeyinin yükselmesi ve bunların üçte ikisinde 

de klinik olarak sarılık görülmesi nedeniyle bu geçici 

hiperbilirubinemiye “fizyolojik sarılık” denmektedir. Hatta 

son çalışmalarda miad ve miada yakın bebeklerin %80’inde 

STB’nin 5 mg/dl üzerinde olduğu saptanmıştır; bu insan 

gözünün yenidoğanda konjuge olmayan hiperbilirubinemiyi 

tanıyabildiği düzeydir.1 

“Fizyolojik sarılık” terimi total serum bilirubin düzeyi 

(STB) normal sınırlar içinde olan bebeklerdeki sarılık 

için kullanılmaktadır, ancak miadında veya miada yakın 

yenidoğanlarda bilirubin düzeylerinin birbirinden çok 

farklı olabilmesi nedeniyle “normal veya fizyolojik” bir STB 

düzeyini tanımlama çözülmesi gereken bir sorun olmaya 

devam etmektedir.

Anne sütü ile beslenmenin bu kadar yaygın olmadığı 

ve fototerapinin mevcut olmadığı dönemde yapılan 

çalışmalarda yenidoğanların %95’inde STB’nin 12.9 mg/dl 

düzeyini aşmadığı görülmüş ve bu değer “fizyolojik sarılık” 

sınırı olarak kabul edilmiştir. Ancak günümüzde yenidoğan 

sarılığının doğal seyrini belirlemek mümkün değildir; bazı 

yenidoğanlar ilk 24-72 saatte artan bilirubin düzeyleri veya 

riskleri nedeniyle bu düzeylerde fototerapi almaktadır. 

Yenidoğanların postnatal yaşları çok önemlidir. 

1.GİRİŞ
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Fizyolojik kabul edilmiş olan bu düzey günümüzde bilirubin 

nomogramına göre <48 saat olanlarda >95. persantildedir; 

yani patolojiktir, ancak 4-5. günlerden sonra bu değerdeki 

bilirubin düşük risk grubuna girer. Bütün bunlardan dolayı 

artık “fizyolojik sarılık” sınırı farklı tanımlanmalıdır. 

Genel olarak Kuzey Amerika topluluğunda anne sütü ile 

beslenen, 4-5 günlük STB, değeri 15 mg/dl olan bebeklerde 

sarılığın nedeni ile ilgili ayrıntılı tetkik yapılmamakta, 

ancak bu bebeklerin bilirubinin artmadığından emin 

olmak için izlenmesi önerilmektedir.6 Sonuç olarak sağlıklı 

miadında bir yenidoğanda STB düzeyi, saat olarak yaşa 

göre bilirubinin persantil dağılımını gösteren nomogramda 

değerlendirilerek risk bölgesi belirlenmeli, tedavi 

gerektirip gerekmediği saptanmalı; ancak bundan sonra 

“fizyolojik” olabileceği düşünülmelidir.

1. Yenidoğanların en az üçte ikisinde yaşamın ilk 

haftasında klinik olarak sarılık görülür.

2. Hiperbilirubinemi yenidoğanların küçük bir bölümünde 

geri dönüşümsüz ciddi beyin hasarı için tehdit 

oluşturabilen düzeylere erişebilir.

3. “Normal veya fizyolojik” bir STB düzeyini tanımlama 

çözülmesi gereken bir sorun olmaya devam etmektedir.

4. Ancak günümüzde yenidoğan sarılığının doğal seyrini 

belirlemek mümkün değildir.

5. STB<12.9 mg/dl değeri “fizyolojik sarılık” sınırı olarak 

kabul edilmiştir; ancak bu terim artık kullanılmamalıdır.

6. Fizyolojik–patolojik sarılık tanımlaması için bebeğin 

gebelik haftası, postnatal yaşı, riskleri bilinmeli 

ve STB saat olarak bilirubin nomogramında 

değerlendirilmelidir.

1.3. BİLİRUBİN ENSEFALOPATİSİ ve KERNİKTERUS

Kernikterus, bilirubin toksisitesinin beyinde oluşturduğu 

patolojik bulguları tanımlayan bir terimdir ve bilirubin 

ensefalopatisi ile genellikle eşanlamlı olarak kulanılır. 

Bu tanım karışıklığını önleme amacıyla artık Amerikan 

Pediatri Akademisi “akut bilirubin ensefalopatisi“ 

teriminin doğumdan sonraki ilk haftada görülen bilirubin 

toksisitesinin akut belirtilerini, “kernikterus” teriminin 

ise bilirubin toksisitesinin kronik ve kalıcı klinik 

sekellerini tanımlamak için kullanılmasını önermiştir.7 

Son yıllarda bilirubin ensefalopatisi ile ilişkili değişiklikleri 

tanımlamada bilirubinin indüklediği nörolojik disfonksiyon 

(BİND) teriminin kullanılması önerilmektedir. BİND hafif 

ve belirsiz nörolojik bozukluklardan (izole işitsel nöropati, 

hareket bozuklukları, distoni, bilişsel bozukluklar, hafif 

zeka geriliği), akut bilirubin ensefalopatisi ve post-ikterik 

sekelleri (nöromotor/işitsel) de içine alan geniş bir 

spektrum gösterir.8,9

En sık etkilenen bölgeler bazal ganglionlar (özellikle globus 

pallidus, subtalamik çekirdek); hipokampus, substantia 

nigra, çeşiti kraniyal sinirler (özellikle okülomotor, 

vestibüler, koklear, fasiyal sinir çekirdekleri); çeşitli 

beyin sapı çekirdekleri, özellikle ponsun retiküler yapısı; 

serebeller çekirdekler ve medulla spinalisin ön boynuz 

hücreleridir. Patofizyolojisi ve bilirubinin özellikle beynin 

bazal ganglionarına depolanmasının nedeni, bilirubinin 

hücre içine girdikten sonra oluşan nöron hasarının 

mekanizması da tam olarak bilinmemektedir.10

Akut bilirubin ensefalopatisi: İleri derecede sarılığı olan 

bebek üç klinik evreden geçer. İlk birkaç günde bebek 

letarjik ve hipotoniktir, emmesi zayıftır.

Bu bulgular özgül değildir, ancak varlığında bilirubin 

ensefalopatisi düşünülmelidir. İlk haftanın sonuna 

doğru orta derecede stupor, hipertoni, tiz sesle ağlama, 

ateş ve konvülziyonlar ile ikinci evre bulguları ortaya 

çıkar. Ateş diensefalik tutulma ile ilgili olabilir. Çoğu 

bebekte retrokollis (boynun arkaya doğru yaylanması) 

ve opistotonus (gövdenin arkaya yaylanması) görülür. 

Moro refleksi kaybolur, apne, derin stupor, koma, bazen 

konvülziyon ve ölüm olabilir. Rijidite, solunum düzensizliği 

ve pulmoner kanamalar terminal belirtilerdir. Hayatta 

kalanlarda birinci haftanın sonunda, hipertoni geriler ve 

hastanın durumu iyileşiyor izlenimini verir, bu bebeklerde 

daha sonra kronik ensefalopati bulguları ortaya çıkar. 

Kronik bilirubin ensefalopatisinin karakteristik klinik 

bulguları ancak bebek yaklaşık 6 haftalık olduğunda 

yerleşmeye başlar.

Kronik bilirubin ensefalopatisi: İlk bir yıl içinde hastalar iyi 

beslenemezler, hipotondurlar, motor gelişim geridir. Kronik 

bilirubin ensefalopatisinin diğer tipik bulguları 1 yaştan 

önce görülmez, sık olarak da yıllar sonra ortaya çıkar. 

Klasik sekel tetradı ekstrapiramidal bozukluklar, yüksek 

frekanslı sensorinöronal işitme kaybı, özellikle yukarı 

bakış anormalliği olmak üzere bakış anormallikleri ve diş 

minesi hipoplazisidir. Mental retardasyon daha az sıklıkla 

görülür. Bazı vakalarda tek bulgu izole sensorinöronal 

işitme kaybıdır.11
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1.4. KERNİKTERUS: “ASLA OLMAMASI GEREKEN BİR 

DURUM”

Yüksek bilirubin düzeylerinin zararlı olabileceği bilincinin 

yerleşmesinin yanısıra fototerapi ve kan değişimi ile 

hiperbilirubineminin kontrol altına alınması sonucu 

bilirubin ensefalopatisi vakalarının sıklığı önemli oranlarda 

azalmıştır. Önleyici tedavinin kernikterusu önlemede en 

etkin yöntem olduğu bilinmektedir.12,13 Ancak son yıllarda, 

özellikle 1990’lı yıllardan sonra kernikterus vakalarında 

yeniden artış bildirilmektedir.14

Bu vakalar incelendiğinde kernikterusun sarılığı fark 

edilmeyen ya da yaşa göre derecesi değerlendirilmeyen 

ve çoğunlukla, hemoliz, prematürite, hipoalbüminemi, 

emzirme ile ilgili sorunlar gibi riskleri olan yenidoğanlarda 

geliştiği saptanmıştır. Bu faktörler de göz önüne alınarak 

Amerikan Pediatri Akademisi tarafından 2004 yılında 

yenidoğan sarılığının tanınması, önlenmesi ve tedavisi ile 

ilgili yeni öneriler yayınlanmıştır.7 Bu kılavuza uyulduğunda 

bilirubin ensefalopatisinin önlenebileceğini veya sekellerin 

azalabileceğini ileri sürmüştür.7 Kernikterus için artık 

“asla görülmemesi gereken olay” ilkesi vurgulanmaktadır. 

Ancak kernikterus halen dünyanın her tarafından 

bildirilmeye devam etmekte, hatta Amerika Birleşik 

Devletleri, Kanada, Hollanda, Danimarka, İtalya, İngiltere, 

Almanya gibi gelişmiş tıbbi bakımı olan ülkelerden de 

vakalar bildirilmektedir.15-23 Yenidoğan sarılıklarına daha 

liberal bir davranış biçiminin uyarlanmış olması, anne-

bebek çiftinin bilirubin düzeyi tepe yapmadan erken 

taburcu edilmesi, anne sütü ile beslenen bebek sayısının 

artması, sonradan doğru olmadığı kanıtlanan kernikterus 

için artmış hemolizin esansiyel olduğu varsayımı, geç 

pretermlerde hiperbilirubinemi tedavi uygulamalarının 

term bebeklerdeki gibi olması bu artışın nedenleri olabilir.15

Kernikterus sıklığı kesin değildir; büyük coğrafik 

farklılıklar gösterir.24 Kuzey Amerika ve Avrupa’da term 

ve geç pretermlerde tahmini sıklık 0.4-2.7/100.000.25 

Hatta Kanada’da yapılan bir çalışmaya göre akut 

bilirubin ensefalopatisi sıklığının 1/10.000 olduğu, bunun 

fenilketonüri sıklığına benzer olduğu; kronik ensefalopati 

sıklığının ise 2/100.000 olduğu saptanmıştır.17

Bazı gelişmekte olan ülkelerde ciddi neonatal sarılık sıklığı 

gelişmiş ülkelerden yaklaşık 100 kez fazladır.26 Bu ülkelerde 

kernikterus sıklığı yüksektir. Buna neden olan faktörler 

neonatal sarılığın yetersiz taranması, STB düzeyini kolay 

ölçme yetersizliği, ciddi hiperbilirubinemi veya bilirubin 

nörotoksisite riskini artıran G6PD, Rh izoimmünizasyonu, 

sepsis gibi durumların yüksek prevalansı, sarılıklı 

yenidoğanların tedavi olanaklarının olduğu bölgelere sevk 

edilmesinde gecikme, fototerapi uygulamalarında sorun, 

güvenli kan bankası uygulamalarının olmaması nedeniyle 

yüksek bilirubin düzeyleri olan bebeklerde kan değişim 

desteğinin yapılamamasıdır.24

1. “Akut bilirubin ensefalopatisi” terimi doğumdan 

sonraki ilk haftada görülen bilirubin toksisitesinin 

akut belirtilerini, “kernikterus” terimi ise bilirubin 

toksisitesinin kronik ve kalıcı klinik sekellerini 

tanımlamak için kullanılmalıdır.

2. Son yıllarda bilirubin ensefalopatisi ile ilişkili 

değişiklikleri tanımlamada daha geniş kapsamlı olan 

bilirubinin indüklediği nörolojik disfonksiyon (BİND) 

teriminin kullanılması önerilmektedir.

3. Lipofilik özelliği nedeniyle konjuge olmamış serbest 

bilirubin (albümine bağlı olmayan veya gevşek olarak 

bağlı olan bilirubin) kan-beyin bariyerini geçebilir.

4. Bilirubin ensefalopatisi vakalarının sıklığı önemli 

oranlarda azalmıştır; ancak son yıllarda, kernikterus 

vakalarında yeniden artış bildirilmektedir.

5. Gelişmiş tıbbi bakımı olan ülkelerde tahmini kernikterus 

sıklığı 0.4-2.7/100.000; akut bilirubin ensefalpatisi 

sıklığı 1/10.000’dir.

6. Bazı gelişmekte olan ülkelerde ciddi neonatal sarılık 

sıklığı gelişmiş ülkelerden yaklaşık 100 kez fazladır.

1.5. ÜLKEMİZDE DURUM 

Ülkemizde yenidoğanlarda hiperbilirubinemi sıklığı ile 

ilgili net veriler yoktur. Ciddi hiperbilirubinemi, tedavi 

gerektiren hiperbilirubinemi, kan değişimi sıklığı ile ilgili 

veriler toplum bazlı değildir. Mortalite istatistiklerinde akut 

bilirubin ensefalopatisine bağlı ölüm bildirilmemektedir.42

Bir çalışmada hastanede doğan bebeklerde tedavi 

gerektiren hiperbilirubinemi oranı miadında bebeklerde 

%10.5, miada yakın bebeklerde %25.3 bulunmuştur.43 Bir 

başka çalışmada ise hastaneye sarılık nedeniyle yatırılan 

bebeklerde %12 oranında STB>25 mg/dl saptanmış; 

nedenler araştırıldığında %20 izoimmünizasyon, %5 G6PD 

eksikliği, %7.5 sepsis, %1.4 hipotiroidi, %65.6 vakada 

ise neden belirlenemediği bildirilmiştir. Aynı çalışmada 

kernikterus oranı %6.5 saptanmıştır.44
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Diyarbakır bölgesinden bir yayında ise kan değişimi yapılan 

21 bebek incelendiğinde ortalama bilirubin değerlerinin 

35 mg/dl olduğu; %76’sında klinik ensefalopati bulguları 

saptanmıştır. Vakaların %38’inde kan grup uyuşmazlığı, 

%19.5’unda G6PD eksikliği, %47.6’sında da neden 

bulunamadığı bildirilmektedir.45 Kısıtlı veriler ve gözlemler, 

kişisel bilgi paylaşımlarına göre ülkemizde tedavi 

gerektiren ve tehlikeli sınırlara erişen hiperbilirubinemi 

ve kernikterus sıklığının gelişmiş ülkelerden daha yüksek 

olması beklenmektedir. 

Buna neden olarak şu konular sayılabilir. Ülkemizde 

özellikle Anadolu’da yenidoğan bakımındaki mahalli 

uygulamalar yaygındır.46 Bu uygulamalar sarılıklı 

bebeklerin sağlık kurumlarına başvurusunu geciktirmekte 

veya engellemektedir. Yenidoğan sağlığı konusunda son 

yıllardaki ilerlemelere rağmen halen bazı sağlık sistemi 

temelli sorunlar devam etmektedir. Sezaryen doğum 

oranlarının yüksekliği, doğumdan sonra çok erken (<24 

saat) taburculuk uygulamaları, taburculuktan sonraki 

48 saat içinde kontrol edilme sisteminin yeterince 

uygulanmaması, kontrollerin yenidoğan sağlığı konusunda 

donanımlı olmayan aile hekimlerince yapılması bunlardan 

bazılarıdır. Ayrıca gene neonatal sarılığa neden olabilecek 

bazı hastalıkların sık görülmesi (G6PD eksikliği), akraba 

evliliği oranının yüksek olması ve bunun sonucu genetik 

geçişli hastalıkların yüksek oranı (ör. galaktozemi, 

G6PD eksikliği vs.) neonatal hiperbilirubinemi sıklığını 

artıran faktörlerdir. Rh uyuşmazlığına bağlı hemolitik 

hiperbilirubinemi de halen maternal profilaksideki 

aksamalar nedeniyle azalmakla birlikte devam etmektedir. 

Gelişmiş ülkelere ait kernikterus sıklığına göre bile 

bir hesaplama yapılırsa ülkemizde senede en az 50-60 

kernikterus vakası beklenmelidir; ancak bunun çok daha 

yüksek olabileceği daha gerçekçi bir tahmin olacaktır. 

Tamamen sağlıklı, başka sorunu olmayan bu kadar bebeğin 

etkilenmesi kabul edilemez bir sağlık sorunudur. 

1.6. NEDEN FARKLI KILAVUZLARA GEREKSİNİM VARDIR? 

Başka sağlık sorunu olmayan term ve geç pretermlerde 

sarılığın tanısı ve tedavisi halen çözülmesi gereken bir 

sorun olarak devam etmektedir.12 Son yıllarda önceki yıllara 

göre bu durum hakkında farkındalık daha fazladır. AAP 

tarafından yayınlanan hiperbilirubinemi yönetimi ile ilgili 

öneriler yaygın olarak kullanılmaktadır.7 Bununla beraber 

hiperbilirubineminin yönetimindeki uygulamalarda 

belirgin farklılıklar vardır ve bu kılavuza uyum düşük 

kalmaktadır.27 Hiperbilirubinemi tanı ve tedavisi ile ilgili 

çabalar sadece Amerika Birleşik Devletleri’ne özgü 

değildir. Birçok ülke son uygulamalarını değerlendirme, 

prognoz ilişkili verilerini toplama ve ulusal klinik uygulama 

kılavuzlarını oluşturma girişimindedirler.28 Konuyla ilgili 

olarak ülkemizde 2002 yılında Türk Neonatoloji Derneği 

dernek bülteninde tanı ve tedavi protokolleri arasında bir 

kılavuz hazırlamıştır.29

Ayrıca çeşitli ülkelerden de kılavuzlar yayınlanmaktadır. 

Norveç,30 Kanada,31 İsviçre,32 Hindistan,33 İsrail,15 Hollanda,34 

Avustralya,35 Yeni Zelanda,36 İngiltere,37,38 İtalya,39 Almanya40 

gibi ülkeler kılavuzlarını hazırlamışlardır. Norveç, İsviçre 

gibi bazı ülkeler hatta yenilemiştir. 

Yeryüzünde yenidoğanlar ve sorunlarının fizyopatolojisi 

ve bunlardan etkilenme durumları aynı olmasına rağmen 

neden ülkeler kendi kılavuzlarını oluşturma çabası 

içindeler? Aslında çeşitli kılavuzlara bakıldığında amaç 

ve ana prensiplerde fark yoktur. Ancak farklı ülkeler 

veya coğrafik bölgelerde hiperbilirubinemiyi artırma 

veya azaltma potansiyeli taşıyan lokal gelenekler veya 

göreneklerin yanı sıra sağlık sistemlerinin de farklı 

özellikleri olabilir.41 Bu nedenle o ülkelerde mevcut 

durumlara uygun yeni kılavuzlar hazırlanmaktadır. 

1.7. KILAVUZUN AMACI VE HEDEFLERİ 

Hastanede yattığı sürede neonatolog/çocuk hekimi sarılığın 

izlenmesinden ve gerektiğinde tedavisinden sorumludur 

ve bebek taburcu olduğunda izlem planını yapmalıdır. 

Bundan sonra izlendiği kurumdaki çocuk hekimleri/

aile hekimleri sorumluluğu üstlenir. Artık hastane yatış 

süreleri kısaldığından hiperbilirubineminin yönetimindeki 

sorumluluk neonatolog, çocuk hekimi, aile hekimleri 

tarafından paylaşılmaktadır. Bu kılavuz hastanede çalışan 

neonatologlara olduğu kadar tüm kamu ve özel sağlık 

kurumlarında çalışan çocuk hekimi ve aile hekimlerine 

yönelik olmalıdır.

AMAÇ neonatal sarılığın yönetimi için klinik deneyimler, 

tıbbi raporlar ve bireysel katkılarla değiştirilebilecek 

genel prensipleri içeren bir kılavuz hazırlamaktır. Ancak 

her yenidoğan kendine has özellikler taşır, bu nedenle her 

yenidoğana uygun olabilen bir kılavuz olması mümkün 

değildir. Tedaviye yaklaşımda risk faktörleri ve bireysel 

özellikler dikkate alınmalıdır. 

HEDEF tüm oluşturulan prensiplere neonatologların, 

pediatristlerin ve aile hekimlerinin bağlı kalmaları ve 

böylece ciddi hiperbilirubineminin (STB > 25 mg/dl) 

önlenmesidir. 
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1. AAP tarafından yayınlanan hiperbilirubinemi yönetimi 

ile ilgili öneriler yaygın olarak kullanılmakla beraber 

uygulamalarda belirgin farklılıklar vardır ve bu kılavuza 

uyum düşük kalmaktadır. 

2. Son yıllarda önceki yıllara göre bu durum hakkında 

farkındalık daha fazladır ve ülkeler kendi kılavuzlarını 

hazırlama gayretindedirler.

3. Buna neden farklı ülkeler veya coğrafik bölgelerde 

hiperbilirubinemiyi artırma veya azaltma potansiyeli 

taşıyan lokal gelenekler veya görenekler ve sağlık 

sistemlerinin özellikleridir.

4. Ülkemizde yenidoğanlarda hiperbilirubinemi sıklığı ile 

ilgili net veriler yoktur.

5. Kılavuz hastanede çalışan neonatologlara olduğu kadar 

tüm kamu ve özel sağlık kurumlarında çalışan çocuk 

hekimi ve aile hekimlerine yönelik olarak hazırlanmıştır.
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2.1. BİRİNCİL KORUMA

2.1a Yeterli ve başarılı emzirme

Hiperbilirubinemi riski ile bebeğin tek başına anne sütü 

ile beslenmesi arasında güçlü bir ilişki belirtilmiştir.47 Bu 

nedenle başlıca birincil önleme girişimi yeterli ve başarılı 

bir emzirmenin sağlanmasıdır. Anne sütünün faydaları 

iyi bilinmektedir ve anneler bebeklerini emzirmeleri için 

desteklenmelidir. Mümkün olduğu kadar erken, tercihen 

doğumdan sonraki ilk saat içinde emzirme başlatılmalıdır. 

Herhangi bir nedenle bebek annesini direkt memeden 

ememiyorsa, yeterli süt üretimini uyarmak için anneler 

sütlerini sağmalıdır. Sağılan süt en kısa sürede bebeğe 

verilmelidir. 

Emzirme sıklığının artması anlamlı hiperbilirubinemi 

gelişme olasılığını azaltır. Bu nedenle yaşamın ilk günlerin-

de annelere günde en az 8-12 kez emzirmeleri önerilir.7 Tek 

başına anne sütüyle beslenme desteklenmelidir. Bunun 

için her anneye emzirme danışmanlığı verilmesi önemlidir.

Tek başına anne sütü ile beslenen bebekler 3. gün 

civarında doğum ağırlıklarının %6-8’ini kaybederler. İlk 

üç günde doğum ağırlığının %10’undan fazla veya günde 

%3’den fazla tartı kaybı varsa yeterli beslenme açısından 

bebek değerlendirilmelidir. İdrar çıkışı (4-6 bez/gün) takip 

edilmelidir. Yetersiz beslenme bulguları varsa, bebek 

dehidratasyon açısından klinik ve biyokimyasal olarak 

değerlendirilmelidir. Öncelikle emzirme danışmanlığı 

gözden geçirilmeli, hipernatremi mevcutsa sık emzirmeyle 

birlikte sağılmış süt/formül mama verilmelidir. Hidrasyonu 

düzelmiyor, tartı kaybı devam ediyor ve oral beslenemiyorsa 

intravenöz sıvı verilebilir.

Geç preterm bebekler (34-37 gebelik haftası) yeterli 

beslenememe ve hiperbilirubinemi açısından risklidir. 

Bu nedenle bu bebekler beslenme ve sarılık yönünden 

yakından izlenmelidir.

2.1b Su ve şekerli su desteği

Yenidoğan bebeklere hiçbir koşulda su veya şekerli su 

desteğine gerek yoktur. Anne sütü ile beslenen bebeğe su, 

dekstrozlu mayi verilmesi hiperbilirubinemiyi önlemez 

veya bilirubin düzeyini düşürmez.48, 49

1. Hiperbilirubinemiyi önlemek için tüm yenidoğanların 

emzirilmesi desteklenmelidir.

2. Bebekler yaşamın ilk günlerinde günde 8-12 kez 

emzirilmelidir.

3. Yenidoğan bebeklere su ve şekerli su verilmemelidir. 

Bu uygulama hiperbilirubinemiyi önlemez.

4. Taburcu öncesi aileler uygun beslenme ve sarılık 

konusunda bilgilendirilmelidir.

5. Geç preterm bebekler beslenme yetersizliği ve sarılık 

açısından yüksek risk taşırlar.

2. SARILIKLI BEBEĞE 
YAKLAŞIM VE SARILIĞIN 
ÖNLENMESİ



12

2.2. İKİNCİL KORUMA 

2.2a Kan gruplarının belirlenmesi

Yenidoğanlarda ciddi hiperbilirubinemi gelişme riskinin 

belirlenmesi açısından bazı önlemler alınmalıdır.7

1. Tüm gebe kadınların ABO ve Rh (D) kan gruplarına ve 

olağan dışı izoimmün antikorlarına bakılmalıdır.

2. Anne kan grubu bilinmiyor veya anne kan grubu 0 veya 

Rh (-) ise, kordon kanında direkt Coombs testi, ABO ve 

Rh (D) kan grubuna bakılmalıdır.

2.2b Klinik değerlendirme

Tüm yenidoğanlar sarılık gelişmesi açısından izlenmelidir. 

Doğumdan sonra ilk muayene sırasında cilt rengi kontrol 

edilmelidir. 8-12 saat ara ile vital bulgularla birlikte 

sarılık varlığı değerlendirilmelidir. Sarılığın gözle 

değerlendirilmesi bebek çıplak iken, aydınlık ortamda 

tercihen doğal ışıkta yapılmalı, cilde parmakla basılıp 

soldurduktan sonra cildin rengine bakılmalıdır. Sarılık 

önce yüzde görülür, daha sonra gövde ve ekstremitelere 

yayılır. Sarılığın yayılımından bilirubin düzeyinin tahmini 

güvenilir değildir.7 Sarı görünen bebeğin total bilirubinine 

bakılmalıdır.

İlk 24 saatte gelişen sarılık aksi kanıtlanana kadar patolojik 

kabul edilmelidir. Bu bebeklerin serum bilirubin düzeyleri 

değerlendirilmelidir ve bebekler hemolitik hastalık ve 

diğer patolojik nedenler açısından araştırılmalıdır. 

2.2c Laboratuvar değerlendirmesi

2.2c.1 Yatmakta olan bebek 

Sararan her bebekte bilirubin düzeyine bakılmalıdır. Tedavi 

gerektiren düzeyde hiperbilirubinemi gelişen, tekrarlanan 

bilirubin ölçümlerinde persantil atlayan ve öykü ya da fizik 

muayenede sarılığı açıklayacak bir neden bulunamayan 

bebekler Tablo 1’e göre değerlendirilir.7

Her bilirubin değeri bebeğin saat olarak yaşına göre hazırlanmış olan “bilirubin nomogramına” göre yorumlanmalıdır (Şekil 1).50 Saate göre nomogramların kullanımı 
tekrarlanan bilirubin değerlerinin seyrinin izlenmesi ve daha sonra hiperbilirubinemi gelişecek bebeğin öngörülmesini sağlar. 

Tablo 1. Hiperbilirubinemili yenidoğanda değerlendirme

Endikasyonlar Değerlendirme

İlk 24 saatte ortaya çıkan sarılık STB ölçün

Bebeğin normalden daha sarı görülmesi TcB ve/veya STB ölçün

Fototerapi alan veya STB hızla yükselen 

ve öykü ve fizik muayene ile nedeni 

açıklanamayan sarılık

Kan grubu ve Coombs testi

Tam kan sayımı ve periferik yayma

Direkt bilirubin ölçümü

Retikulosit sayısı, G6PD, idrarda redüktan madde

Bebeğin yaşı ve STB’ye göre 4-24 saat içinde tekrarla

Kan değişimi gerektirecek düzeyde olan veya 

fototerapiye yanıt vermeyen STB
Albumin

Direkt hiperbilirubinemi
İdrar tetkiki ve idrar kültürü, sepsis araştırması (öykü ve fizik 

muayene düşündürüyorsa)
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2.2c.2 Sarılık tedavisi için hastaneye yeniden başvuran 

bebek

Sarılık nedeniyle başvuran ve tedavi gerektiren hastalarda 

aşağıdaki tetkikler yapılmalıdır:7

1. Anne ve bebek kan grupları

2. Direkt Coombs testi

3. Tam kan sayımı ve periferik yayma

4. Retikülosit sayısı

5. Total, direkt, indirekt bilirubin düzeyleri

6. G6PD düzeyi

7. İdrarda redüktan madde

8. STB kan değişimi sınırına yaklaşıyorsa serum albumin 

düzeyi

9. Patolojik tartı kaybı varsa serum elektrolitleri

10. Direkt bilirubin artışı veya geç başlangıçlı sarılık varsa 

tam idrar incelemesi, idrar kültürü, sepsis göstergeleri

11. Uzamış sarılıkta yukarıdaki testlere ek olarak 

tiroid işlevleri, direkt bilirubin artışı varsa kolestaz 

incelemeleri

2.2c.3 Bilirubin değerlendirme yöntemleri

2.2c.3i Kanda değerlendirme

Kimyasal laboratuvar analizörleri

Merkezi laboratuvarlardaki bu analizörler, serum 

ya da plazmada kimyasal reaksiyonla (diazo) ya da 

spektrofotometrik olarak TB konsantrasyonunu direkt 

olarak ölçerler. Merkezi laboratuvarlardaki bilirubin 

ölçümü genellikle altın standart olarak kabul edilir, diğer 

bilirubin ölçüm yöntemlerini değerlendirmek için kullanılır. 

Ancak venöz kan alınma ihtiyacı vardır ve yenidoğanda ağrılı 

olup yeterli kan alınması her zaman mümkün olmayabilir. 

Ayrıca TB ölçümlerinde laboratuvarlar ve analizörler 

arasında büyük farklılıklar tespit edilmiştir.51

Şekil 1. Postnatal yaş ve transkutan veya total serum bilirubin değerlerine göre bebeklerin risk durumu. ≥2 farklı zamanda 

bilirubin düzeyi alınan bebeklerde, bu değerler nomogram üzerine işaretlenip, bilirubin yükselme hızı değerlendirilir. 

Eğer bilirubin düzeyi üst persantil eğrilerine doğru yükseliyorsa hemoliz düşünülür ve buna göre takip ve tetkik edilir.6,50
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Kimyasal olmayan fotometrik cihazlar

Bu hasta başı ölçüm cihazları, bilirubin konsantrasyonlarını 

spektrofotometrik olarak ölçerler ve az miktarda kan 

(topuktan kapiller kan örneği) gerekir. Fotometrik cihazlar 

ile ölçülen bilirubin değerleri ile standart kimyasal bilirubin 

ölçümleri arasında yakın bir bağıntı vardır. Ancak bilirubin 

düzeyleri 14.6 mg/dl’yi aştığında bu uyum bozulur, TB 

değerleri daha düşük olarak ölçülür. Bu durumda bilirubin 

standart laboratuvar yöntemi ile değerlendirilmelidir.52

2.2c.3ii Transkutan bilirubin (TcB) ölçümü 

TcB ölçüm cihazı cilt yüzeyinden total serum veya 

plazma bilirubinini ölçer. TcB ölçümünün kullanımı 

gözle değerlendirme ile sarardığı fark edilen bebeklerin 

bilirubin değerlerinin belirlenmesi için kan alımı sayısını 

azaltmıştır. Ayrıca TcB ölçümünün hastanede ve hastane 

dışında yaygın kullanımı ağır hiperbilirubinemi sıklığını ve 

fototerapi için hastaneye tekrar başvuru sıklığını azalttığı 

gibi fototerapi alan bebek sayısını ve süresini azalttığını 

gösteren çalışmalar vardır.53-56 Ancak fototerapi alan 

bebeklerde ve cilt rengi koyu olan bebeklerde TcB ölçümü 

güvenilir değildir. 

Birçok yayında, değişik etnik gruplardan oluşan term 

ve preterm bebeklerde TcB ile STB ölçümleri arasında 

yakın bağıntı gösterilmiştir.50,57 Ancak yüksek TcB bilirubin 

düzeylerinde TcB ölçümleri STB düşük gösterdiğinden 

standart laboratuvar yöntemleri ile doğrulanmalıdır. 

TcB ölçen cihazlar arasında önemli farklılıklar vardır. 

Klinikte STB ölçümü yerine TcB kullanılacaksa yeni cihazın 

ölçtüğü değerlerin STB değerleri ile uygunluğu laboratuvar 

ile karşılaştırılarak doğruluğundan emin olunmalıdır.

Aşağıdaki bebeklerin TcB ile değerlendirilmesi  

önerilmemektedir;

1. TcB > 12 mg/dl olan bebekler

2. İlk 24 saatte sarılığın görüldüğü bebekler

3. Tedavi kararı verilen bebekler

4. Fototerapi tedavisi alan bebekler

Bilirubin nomogramında TcB 75 persantili aştığında serum 

bilirubin ile doğrulanmalıdır.6,58

2.2c.4 Direkt bilirubin ne zaman bakılmalı?

Tedavi gerektiren tüm sarılıklı bebeklerde total bilirubin 

ile birlikte direkt bilirubin bakılmalıdır. Hasta bebekler ve 

uzamış sarılığı olan bebeklerde kolestazı değerlendirmek 

amacıyla total ve direkt bilirubin bakılmalıdır.

1. Tüm gebelerde ABO ve Rh (D) kan gruplarına ve olağan 

dışı izoimmün antikorlara bakılmalıdır.

2. Anne kan grubu bilinmiyorsa veya anne kan grubu 0 

veya Rh (-) ise kordon kanında direkt Coombs testi, ABO 

ve Rh (D) kan grubuna bakılmalıdır.

3. Doğumdan sonra 8-12 saat ara ile vital bulgularla 

birlikte sarılık varlığı değerlendirilmelidir.

4. Sarılığın gözle değerlendirilmesi güvenilir değildir. Sarı 

görünen bebekte bilirubin tayini yapılmalıdır.

5. İlk 24 saatte gelişen sarılık aksi kanıtlanana kadar 

patolojik kabul edilmelidir. Bu bebeklerde hemolitik 

hastalık ve diğer patolojik nedenler araştırılmalıdır. 

6. STB düzeyleri bebeğin yaşına göre bilirubin 

nomogramında yorumlanmalıdır.

7. Tedavi gerektiren düzeyde hiperbilirubinemi gelişen, 

STB düzeyindeki artış persantil atlayan ve öykü ya 

da fizik muayenede sarılığı açıklayacak bir neden 

bulunamayan bebeklerde ayrıntılı laboratuvar 

incelemeleri yapılmalıdır.

8. Bilirubin farklı yöntemlerle ölçülebilir.

9. TcB ile STB ölçümleri arasında yakın bağıntı 

gösterilmiştir. Ancak TcB >12 mg/dl, ilk gün sarılık, 

fototerapi alan bebek ve tedavi kararı verilirken TcB 

güvenilir değildir.

10. Tedavi gerektiren tüm sarılıklı bebeklerde total bilirubin 

ile birlikte direkt bilirubin ölçülmedir.

11. Direkt hiperbilirubinemi her zaman patolojiktir.

STB 5 mg/dl’nin altında olduğunda direkt bilirubin 1 

mg/dl’nin üzerinde ise veya STB 5 mg/dl’nin üzerinde 

olduğunda direkt bilirubin total bilirubinin %20’sinden 

fazla ise direkt (konjuge) hiperbilirubinemi tanısı konur.7 

Bunun dışında direkt bilirubin düzeyinin 2 mg/dl üzerinde 

olması her zaman patolojiktir.15
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2.2d Risk faktörleri

Tüm yenidoğanlar taburcu olmadan önce ciddi 

hiperbilirubinemi risk faktörleri açısından değerlen-

dirilmelidir.6 Her yenidoğan ünitesinde risk değerlendirme 

protokolleri oluşturulmalıdır. Düşük gebelik haftası ve tek 

başına anne sütü ile beslenme en önemli hiperbilirubinemi 

risk faktörü olarak bulunmuştur.59

Ağır hiperbilirubinemi için önemli risk faktörleri aşağıda 

sıralanmıştır;6

1. Taburcu olmadan önceki STB veya TcB düzeyi yüksek 

veya yüksek-orta risk bölgesinde olması

2. Düşük gebelik haftası (<38)

3. Anne sütü ile beslenme, özellikle iyi ememeyen aşırı 

ağırlık kaybı olan bebekler

4. İlk 24 saatte sarılık gözlenmesi

5. İzoimmün hemolitik hastalık, diğer hemolitik hastalıklar 

(G6PD eksikliği)

6. Daha önce fototerapi almış kardeş öyküsü 

7. Sefal hematom veya yaygın ekimoz

8. Asya kökenli olmak

2.2e Sarılığın nedenine yönelik özel değerlendirmeler

G6PD eksikliği akut hemoliz ile ilişkili olup ciddi 

hiperbilirubinemi ve bilirubin ensefalopatisi ile 

sonuçlanabilir. Ülkemiz G6PD eksikliği kuşağındadır ve 

ülkemizde sıklığı %4-9 arasındadır.60 Hemoliz varlığında 

enzim düzeyleri yüksek çıkabilir, üç ay sonra tekrarlanmalı 

ve bebek hemoliz yapıcı ajanlardan uzak tutulmalıdır.12 

G6PD eksikliği olan yenidoğanların çoğunda anemi 

ve retikülositoz gibi belirgin hemoliz bulguları yoktur. 

Daha duyarlı testler yapıldığında bu bebeklerde hem 

döngüsünde bir hızlanma olduğu gösterilebilir ancak bu 

tek başına hiperbilirubinemiyi açıklamaz. G6PD eksikliği 

olan ve ciddi hiperbilirubinemi gelişen bebeklerde aynı 

zamanda bilirubin konjugasyonunda da defekt olduğu öne 

sürülmektedir (UGT promotor gen mutasyonu).61

Galaktozemi için ciddi sarılığı olan bebeklerde bir tarama 

testi olarak idrarda redüktan madde mutlaka bakılmalıdır. 

Galaktozemili hastalarda yaşamın ilk günlerinde indirekt 

bilirubin hakimiyeti olabileceği akılda tutulmalıdır.

2.2f Taburculuk öncesi risk değerlendirme

Her yenidoğan taburcu olmadan önce ciddi hiperbilirubinemi 

gelişim riski için değerlendirilmeli, risk değerlendirme 

protokolleri oluşturulmalıdır. Risk değerlendirmesi 

özellikle 72 saatten önce taburcu olan yenidoğanlar için 

önemlidir.

Risk belirlenmesi için tüm bebeklerden hastaneden 

taburcu olmadan önce STB veya TcB ölçümü yapılmalıdır. 

Bu yaklaşım ağır hiperbilirubinemi gelişimi için riski olan 

bebeklerin belirlenmesinde yardımcı olur.7 Yenidoğan 

metabolik hastalıklarının taranması esnasında STB için 

alınan kan örneği tekrar kan alma ihtiyacını ortadan 

kaldırır. Bilirubin ölçümlerinin yanı sıra risk faktörlerinin 

de belirlenmesi (bakınız 2.2d) ve bunların birlikte 

kullanılması önerilmektedir.6 

Taburculuk öncesi alınan bilirubin düzeyi yüksek risk 

bölgesinde (>95 persantil) olan yenidoğanlar taburcu 

edilmemelidir. Bilirubin düzeylerine göre takip şeması 

Şekil 2’de verilmiştir.
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35-37 6/7 - gebelik haftası + diğer hiperbilirubinemi risk faktörleria

Ölçülen TcB/TSB

Bilirubin risk zonunu belirleb

Yüksek

Fototerapi için
değerlendirc

4-8 saat içinde TSB

Fototerapi için
değerlendirc

4-24 saat içinde 
TSB/TcBd

<72 saatte taburcu
oluyorsa 2 gün sonra

kontrol
Kontrolde TSB/TcB

açısından değerlendir

<72 saatte taburcu
ise 2 gün sonra 

kontrol

Yüksek - orta Orta - düşük Düşük

Şekil 2 A

Şekil 2 B

Yüksek Yüksek - orta Orta - düşük Düşük

35-37 6/7 - hafta ve hiperbilirubinemi için başka risk faktörü yok
veya

≥38 hafta + diğer hiperbilirubinemi  risk faktörleria

Fototerapi için
değerlendirc

4-24 saat içinde TSB

Fototerapi için
değerlendirc

24 saat içinde 
TSB/TcBd

<72 saatte taburcu
ise 2 gün sonra

kontrol

<72 saatte taburcu
ise 2-3 gün sonra 

kontrol

Ölçülen TcB/TSB

Bilirubin risk zonunu belirleb
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Şekil 2. Taburculuk öncesi TcB ve STB düzeylerine, gebelik haftası ve risk faktörlerine göre önerilen takip ve tedavi akış 

şeması. a) risk faktörleri; 1) Pozitif direkt Coombs testi, kan grup uyuşmazlığı, hemolitik hastalık, (herediter sferositoz, 

G6PD eksikliği), 2) daha önceki kardeşlerde sarılık öyküsü, 3) sefal hematom veya belirgin ekimoz, 4) anne sütü ile 

beslenme [emzirme iyi değil, kilo kaybı fazla (>%8-10)], b) Şekil 1, c) fototerapi sınırlarına göre değerlendir (Şekil 3), d) 

hastanede veya ayaktan izlenebilir.6

Şekil 2 C

2.2g Taburculuk sonrası izlem

Her yenidoğana taburcu olurken hiperbilirubinemi risk 

faktörleri göz önünde bulundurularak sarılık için uygun 

izlem planı yapılmalıdır (Şekil 2). Ailelere sarılık hakkında 

bilgi ve yazılı kılavuzlar verilmelidir. İlk randevudan 

önce tıbbi konularda (sarılık, beslenme yeterliliği) ne 

zaman kiminle temas edeceği konusunda da aileler 

bilgilendirilmelidir.

İzlem randevularının zamanı bebeğin taburcu olduğundaki 

yaşına ve risk faktörlerinin olup olmamasına bağlıdır. 

STB’nin tepe yaptığı dönemden önce taburcu edilen 

bebekler yükselme döneminde sarılık açısından takip 

edilmeli gerekirse bilirubin ölçümü yapılmalıdır.

72 saatten önce taburcu edilen bebekler taburcu olduktan 

sonraki 2 gün içinde görülmeli ve sarılığı ve bilirubin 

ölçümüne ihtiyacı değerlendirilmelidir. Bazı risk faktörleri 

olan bebeklerin 24 saat içinde görülmesi gerekirken, risk 

faktörü olmayanlar daha uzun aralıktan sonra görülebilir 

(Şekil 2).

Genel olarak; erken taburcu olan bebeklerin daha erken 

görülmesi gerekir.7

	 •	 24	saatten	önce	taburcu	olanlar,	yaşamlarının	72		

  saatinde, 

	 •	 24-47.	9	saat	arasında	taburcu	olanlar,	yaşamlarının		

  96 saatinde,

	 •	 48-72	arasında	taburcu	olanlar	yaşamlarının	120		

  saatinde görülmelidir.

Eğer hiperbilirubinemi için risk faktörü varsa ve uygun 

takip yapılamayacaksa hiperbilirubinemi riskinin en 

yüksek olduğu zaman dilimi geçinceye kadar taburculuk 

ertelenmelidir.

Her kontrolde yenidoğanın ağırlığı, ağırlık kaybı yüzdesi, 

beslenmesi yanında idrar, gaita sayı ve rengi, sarılık olup 

olmadığı değerlendirilmelidir. 

Yüksek Yüksek - orta Orta - düşük Düşük

≥38 hafta + hiperbilirubinemi için başka risk faktörü yok2

Fototerapi için
değerlendirc

4-24 saat 
içinde TSB

2 gün içinde
 kontrole çağır 

Kontrolde TSB/cB
açısından değerlendir

<72 saat taburcu oluyorsa, 2-3 gün
içinde kontrol et

Ölçülen TcB/TSB

Bilirubin risk zonunu belirleb
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2.2h Uzamış sarılık

Term bebeklerde iki haftadan, preterm bebeklerde üç 

haftadan uzun süren sarılıklar uzamış sarılık olarak 

tanımlanır.15 Uzamış sarılıklarda direkt bilirubin 

yüksekliği her zaman patolojiktir ve kolestaz nedenleri 

araştırılmalıdır.

Anne sütü ile beslenen bebeklerde formül mama ile 

beslenenlere göre sarılık daha uzun sürer. Anne sütü ile 

beslenen bebeklerin %15-40‘ında uzamış sarılık görülür.62 

Uzamış sarılıkların büyük çoğunluğu anne sütü sarılığıdır. 

Ancak anne sütü sarılığı demek için diğer nedenlerin 

dışlanması gerekir. Uzamış sarılığı olan bebekte öykü 

ve fizik muayeneden sonra aşağıdaki başlangıç testleri 

yapılmalıdır:

1. Direkt, indirekt bilirubin tayini

2. Anne-bebek kan grubu, direkt Coombs testi

3. Tam kan sayımı, periferik yayma

4. G6PD

5. Tiroid fonksiyon testleri (TSH, sT4)

6. İdrar tetkiki, idrar kültürü

7. İdrarda indirgen madde

8. Direkt bilirubin yüksekliği yoksa karaciğer enzim 

düzeylerinin bakılmasına gerek yoktur.

2.2i Sarılıklı bebeklerde kaçınılması gereken ilaçlar

Hiperbilirübinemili hastalarda sulfamidler, dikloksasilin, 

sefoperazon ve seftriakson kullanılmasından 

kaçınılmalıdır.63,64 Sulfisoksazol, indometasin, ibuprofen, 

salisilatlar, hatta ampisilin de hızlı verilirse bilirubinle 

albümine bağlanma açısından yarışmaya girer ve bu 

maddelerin varlığında serumda serbest/bağlı bilirubin 

oranı artar.65,66 Bu nedenle bu ilaçlar kullanılırken dikkat 

edilmelidir. Ciddi hiperbilirubinemisi olan bebeklerde 

lipid solüsyonlarının 2 gr/Kg üzerinde verilmesi 

önerilmemektedir.67 

1. Sarılıklı bebekler risk faktörleri açısından 

değerlendirilmelidir.

2. Düşük gebelik haftası ve tek başına anne sütü ile 

beslenme en önemli hiperbilirubinemi risk faktörüdür. 

3. G6PD eksikliği akut hemoliz ile ilişkili olup ciddi 

hiperbilirubinemi ve bilirubin ensefalopatisi ile 

sonuçlanabilir. Bu nedenle tedavi gerektiren tüm 

sarılıklı bebeklerde bakılmalıdır.

4. Her yenidoğan taburcu olmadan önce ciddi 

hiperbilirubinemi gelişim riski için değerlendirilmeli, 

risk değerlendirme protokolleri oluşturulmalıdır.

5. Bilirubin ölçümleri nomogramda değerlendirilmeli 

ve izlem planı risk faktörleri de dikkate alınarak 

yapılmalıdır.

6. Taburculuk öncesi alınan bilirubin düzeyi yüksek risk 

bölgesinde (>95 persantil) olan yenidoğanlar taburcu 

edilmemelidir. 

7. Kontrol randevuları bebeğin taburcu olduğundaki yaşına 

ve risk faktörlerinin olup olmamasına göre düzenlenir.

8. Her kontrolde bebeğin ağırlığı, ağırlık kaybı yüzdesi, 

beslenmesi yanında idrar, gaita sayı ve rengi, sarılık 

olup olmadığı değerlendirilmelidir.

9. Term bebeklerde iki haftadan preterm bebeklerde üç 

haftadan uzun süren sarılıklar uzamış sarılık olarak 

tanımlanır.

10. Uzamış sarılığı olan bebeklerde öncelikle direkt ve 

indirekt bilirubin tayini yapılmalıdır.
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3.1. Tedavi indikasyonu gebelik haftasına mı yoksa doğum 

ağırlığına göre mi olmalı?

Yenidoğan sarılığında en korkulan komplikasyon 

kernikterusdur. Kernikterus bilirubine bağlı olmayan 

serbest bilirubin düzeyine ve kan beyin bariyerinin 

geçirgenliğine bağlıdır. Gebelik haftası kan beyin bariyerinin 

geçirgenliğini etkiler. Ayrıca gebelik haftası arttıkça 

bilirubinin albumine bağlanmasının da arttığına dair 

yayınlar vardır.68,69 Ancak gebelik haftası her zaman doğru 

tespit edilemeyebilir. En iyi koşullarda bile gebelik haftası 

±1 hafta oynar.30 Doğum ağırlığı bu açıdan daha pratiktir 

ve çoğu bebekte doğum ağırlığı maturasyonla koreledir. 

Ancak zamanında doğan bebeklerde kabul edilen normal 

doğum ağırlığı olan 2500 gram sarılık açısından term 

bebeklere göre daha riskli olan geç preterm bebeklerde 

de görülebilir. Bu nedenle bu sınırdaki bebeklerde gebelik 

haftası da çok önemlidir. Hem gebelik haftası, hem de 

doğum ağırlığının kullanıldığı tedavi eşiklerinin belirlendiği 

eğriler veya tablolar vardır.26,30-32 Maturasyon için gebelik 

haftası daha geçerli olmasına rağmen, 35 haftanın altında 

doğum tartısına göre verilen verilerin kullanılması daha 

pratiktir.29 35 haftanın üzerindeki bebeklerde ise hem 

gebelik haftasını, hem de risk faktörlerini değerlendirme 

kapsamına alan AAP eğrilerinin kullanılması uygundur.7

Gebelik haftası 35 haftanın üzerinde olan bebeklerde 

gebelik haftası ve risk faktörlerini de içine alan eğriler; 35 

haftanın altında olan bebeklerde ise doğum ağırlığına göre 

hazırlanan tabloların kullanılması uygundur.

3.2. Yenidoğanda hemoliz kriterleri

İlk 24 saatte sarılık görülen ve bilirubin düzeylerinde 

hızlı yükselme gözlenen bebekler hemoliz açısından 

değerlendirilmelidir. End tidal karbon monoksit (ETCOc) 

ölçümü hem katabolizmasını ve bilirubin üretimini direkt 

gösteren bir testtir.70 Ancak rutin olarak kullanılmamaktadır. 

Bilirubin düzeylerini değerlendirirken saatlik artış hızı 

önemlidir. Hemoliz göstergesi olarak bilirubinin saatlik 

artış hızını 0.2-0.5 mg/dl arasında kabul eden kılavuzlar 

vardır.15,71 Hemoliz düşünülen hastada kan grubu, direkt 

Coomb’s testi, tam kan sayımı, periferik yayma, retikülosit 

sayısı, G6PD düzeyi de değerlendirilmelidir.

Hemoliz göstergeleri 

1. İlk 24 saatte sarılık 

2. Direkt Coombs testi (+) ve eşlik eden laboratuvar bulguları 

  a. Periferik yaymada hemoliz bulguları 

  b. Retikülosit sayısında yükseklik

  c. Hemoglobin ve hematokrit düzeyinde düşme 

3. Artan STB düzeyi ile birlikte G6PD eksikliği 

4. Bilirubin düzeyinde saatte > 0.2-0.5 mg/dl artış

5. FT’ye rağmen artan veya düşmeyen STB

3.TEDAVİ
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3.3. Fototerapi

3.3a Amaç ve indikasyonlar

Fototerapinin amacı indirekt bilirubin düzeyini düşürüp 

kan değişimi ihtiyacını azaltmak ve bilirubin ensefalopatisi 

gelişmesini engellemektir. Kan değişimi yerine kullanılmaz. 

Fototerapi bilirubin düzeylerinin monitorize edilebildiği ve 

risk faktörleri açısından bebeğin değerlendirilebileceği 

merkezlerde uygulanmalıdır. FT’nin hangi bilirubin 

düzeyinde başlanması gerektiğine dair kesin bilimsel 

veriler yoktur. Tedavi kararı total serum bilirubin düzeyi, 

serum bilirubin düzeyinin artış hızı, bebeğin doğum ağırlığı, 

gebelik haftası ve postnatal yaşı ve risk faktörlerinin 

varlığına göre verilir. Serum bilirubin düzeyi bebeğin 

postnatal yaşı ve bilirubin nörotoksisitesi açısından 

taşıdığı potansiyel risk faktörlerine göre belirlenen tedavi 

eşiklerine ulaştığında fototerapi başlanır. 35 haftanın 

altındaki bebeklerde Tablo 2,29 35 haftanın üzerindeki 

bebeklerde ise Şekil 3 kullanılır.7
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Yüksek riskli bebekler (35-37 6/7 hf + risk faktörleri)
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Şekil 3. ≥35 hafta bebeklerde postnatal yaşa göre fototerapi sınırları.7 Risk faktörleri: İzoimmün hemolitik hastalık, G6PD 

eksikliği, asfiksi, belirgin letarji, ısının korunamaması, asidoz, sepsis, albumin <3 gr/dl (eğer ölçülürse). Tüm risk faktörleri 

ekarte edilmedikçe bebek riskli sayılır ve bir alt eğri kullanılır. Tedavi kararı total bilirubin düzeyi ile verilir, direkt bilirubin 

total bilirubinden çıkarılmaz.

Tablo 2. Gebelik haftası 35 haftanın altında olan bebeklerde fototerapi ve kan değişimi sınırları 

Doğum ağırlığı (gr) 24-48 saat 49-72 saat 72. saatten sonra

< 1000 4 (10)* 5 (11) 6 (12)

1000-1499 5 (12) 7 (14) 8 (16)

1500 - 1999 7 (15) 9 (16) 10 (17)

≥ 2000 8 (17) 12 (18) 14 (19)

*İlk rakam fototerapi sınırını parantez içindeki rakam kan değişimi sınırını göstermektedir (mg/dl). Risk faktörü varsa bu değerlerin 2 birim altı kabul edilir. Risk faktörleri: 

İzoimmün hemolitik hastalık, G6PD eksikliği, asfiksi, belirgin letarji, ısının korunamaması, asidoz, sepsis, albumin <3 gr/dl (eğer ölçülürse).29
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3.3b Fototerapinin etkinliği 

Fototerapi etkinliğini ışığın dalga boyu ve yoğunluğu/gücü, 

ışığa maruz kalan vücut yüzeyi ve bilirubin düzeyinde 

düşüş hızı belirler.72 Fototerapide en az 8-10 µW/cm2/nm 

gücünde cihazlar kullanılır.73 Fototerapi sırasında bebeğin 

ışığa maruz kalan yüzey alanı mümkün olduğu kadar geniş 

tutulur. Tek yönlü FT kullanılırken bebeğin ışığa maruz 

kalan vücut yüzeyi %35 iken, çok yönlü FT kullanıldığında 

bu oran %80’lere ulaşır.72

Fototerapinin klinik etkinliği tedavi başlandıktan 4-6 

saat sonra bilirubin düzeyinin ölçümü ile değerlendirilir. 

Bilirubin düzeyinde 2 mg/dl’nin üzerinde düşüş beklenir.7 

3.3b.1 Doz-yanıt ilişkisi 

Doz yanıt ilişkisi cildin optik özelliklerine ve bilirubin 

üretimi ve eliminasyonu arasındaki orana bağlıdır. Klinik 

cevap bilirubin üretim hızına, enterohepatik dolaşımın 

düzeyine, bilirubin eliminasyonuna, dokuda depolanan 

bilirubin miktarına ve bilirubinin fotokimyasal dönüşüm 

hızına bağlıdır.74,75 Serum bilirubin düzeylerinde doğrusal 

bir düşüş izlenmez. STB 20 mg/dl’nin üzerindeyse bilirubin 

düzeylerinde daha hızlı düşüş elde edilir. Başlangıç düzeyi 

ne kadar yüksekse o kadar hızlı düşüş beklenir. Serum 

bilirubin düzeylerinde düşüşün irradiyans 30-35 µW/cm2/

nm’ye ulaştığında doygunluk noktasına geldiği, bunun 

üzerindeki değerlere ulaşıldığında düşüş hızında daha 

fazla artış olmadığı ileri sürülmekle birlikte gerçekte 

öyle bir doygunluk noktası olup olmadığı net değildir.7 

FT’nin en yüksek etkin dozu bilinmemektedir.7 Ciddi 

hiperbilirubinemi durumunda yoğun FT kullanımı (“crash-

cart” yaklaşımı) kan değişimi ihtiyacını azaltmakla kalmaz, 

bilirubin nörotoksisitesinin ciddiyetini de azaltır.76 

Bilirubin düzeylerinin tekrarlayan ölçümleri FT’ye verilen 

yanıtı ölçmek için kullanılır. Bilirubin üretimi ve atılımında 

görülebilecek değişiklikler ve FT kesildikten sonra 

bilirubin düzeyinde oluşabilecek ani yükselme (“rebound”) 

açısından dikkat etmek gerekir. Seri ölçümlerin zaman 

aralıkları klinik değerlendirmeye bağlı olmakla birlikte 

Tablo 3’ün kullanılması önerilir. Hiperbilirubinemili 

bebeklerde tedavi yaklaşımı Şekil 4’de verilmiştir.

Tablo 3. Fototerapi alan bebeklerde takip 

STB=20-25 mg/dl 3-4 saatte tekrar

STB<20 mg/dl 4-6 saatte tekrar

STB düşüyor 8-12 saatte tekrar

STB aynı ve KD yakın Kan değişimini düşün

STB <13-14 mg/dl Fototerapiyi kes

Fototerapi sonrası 12-24 saat sonra STB bak?*

STB: serum total bilirubini, KD: kan değişimi 

*Hemoliz, direkt Coombs pozitifliği, gebelik haftası <37 hafta, ilk 3 günde 

FT alan bebeklerde FT kesildikten sonra STB kontrol edilir (“Rebound” bakılır). 

Ancak bunun için bebeğin hastanede kalması gerekmez.
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Şekil 4. Hiperbilirubinemide tedavi yaklaşımı (NICE, 2010)

Acil kan değişimiBebekte akut bilirubin ensefalopatisi bulguları varmı?

Bilirubin düzeyini kontrol et

TSB kan değişimi
sınırının 5 mg/dL

üzerinde

TSB kan değişimi
sınırında veya
hafif üzerinde

TSB kan değişimi
sınırının altında ancak

yakın (sınırın
<3 mg/dL altında)

TSB fototerapi sınırının
üzerinde ve kan değişimi

sınırına yakın değil
 (sınırın >3 mg/dL altında)

Acil kan değişimi

Kan değişimi

Kan değişimi
için hazırlan yoğun

fototerapi başla

Kan değişimi
hazırlıkları bittiğinde
TSB düşmemiş veya

hala kan değişimi
sınırının üzerinde

Kan değişimi 
hazırlıkları bittiğinde 

TSB düşmüş
ve kan değişimi
sınırının altında

TSB takibine 
göre ilgili akış 
çizelgesine geç

Fototerapiye devam
TSB düzeyine göre

akış çizelgesine geç

TSB FT sınırının 2-3
mg/dl altına indi

FT kes

Yoğun fototerapi başla Tek yönlü fototerapi başla

Tekli FT’ye rağmen
bilirubin düşmüyor
veya yükseliyorsa

Yoğun (çok yönlü)
FT’ye geç

Evet

Hayır

TSB takibi FT alan bebeklerde takip tablosuna göre yapılır

3.3b.2 Fototerapi dozunun rutin ölçümü

Dozun her tedavi uygulamasından önce rutin ölçümü 

önerilmez. Ancak yeterli dozun verildiğini gösterebilmek 

için periyodik ölçüm yapılması gerekir.7 Işık gücü veya 

enerji çıkışı irradiyans ile belirlenir ve birim alana (cm2) 

ulaşan foton sayısı (spektral enerji) ile ölçülür.72 Fototerapi 

dozu belirli bir sürede verilen irradiyansın ölçümüdür ve 

maruz kalan vücut yüzey alanına göre ayarlanır. İrradiyans 

belirli bir dalga boyu aralığında radyometre (W/cm2) veya 

spektroradyometre (µW/cm2/nm) ile ölçülür.72 Hâlihazırda 

FT dozunu ölçmek için genel kullanımda olan tek bir 

yöntem yoktur.72 Ayrıca kalibrasyon yöntemleri, dalga boyu 

cevapları ve cihazların geometrileri standardize değildir.72  

Aynı ışık kaynağının doz ölçümünde değişik radyometreler 

değişik sonuçlar verebilir.77

Doz ölçümünde klinikte üretici tarafından önerilen 

cihazların kullanılması gerekir. Cihaz bebeğe ne kadar 

yaklaştırılırsa irradiyans o kadar yüksek ölçülür. Ayrıca 

ölçüm yapılan yer de önemlidir. Işığın düştüğü alanın 

merkezinden yapılan ölçümlerde periferinden yapılan 

ölçümlere göre daha yüksek değerler elde edilir ve 

fototerapi cihazından cihazına da fark eder.7 Bu yüzden 

ölçüm bebeğin yüzey alanının birden fazla noktasından 

yapılır.72 İdeal ölçüm için üreticinin talimatlarına uyulması 

gerekir. Tüm lambaların kullanıldıkça irradiyansları düşer. 

Bu yüzden lambalar üretici tarafından belirtilen maksimum 

lamba ömürlerinin üzerinde kullanılmamalıdır. 
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3.3b.3 Işık spektrumunun irradiyansı

En etkin ışık mavi-yeşil ışık olup dalga boyu 460-490 nm 

arasındadır. Daha geniş spektruma sahip ışık kaynakları da 

etkili olmakla beraber 460-490 nm dalga boyu kadar etkili 

değildir. Özel mavi florasan lambaları en etkin lambalardır, 

ancak beyaz florasan lambalarının maviye boyanması 

veya mavi bir plastikle kaplanması aynı etkiyi yapmaz ve 

bu şekilde hazırlanan lambalar kullanılmamalıdır. Yüksek 

güçlü galyum nitrit içeren, emisyonu 460-490 nm arasında 

olan LED lambaları da etkindir ve bu lambaların yarı 

ömürleri daha uzun (20.000 saat) ve infrared emisyonları 

daha düşüktür. 

3.3c Yoğun fototerapi nedir?

Yoğun FT vermek için bebeğin fototerapiye maruz kalacak 

olan vücut yüzeyi artırılır veya yüksek yoğunluklu lambalar 

içeren cihazlar kullanılır. Konvansiyonel FT’de 8-10 µW/

cm2/nm gücünde cihazlar kullanılırken,73 AAP yoğun FT 

için en az 30 µW/cm2/nm gücünde cihazların kullanılmasını 

önerir. 65 µW/cm2/nm üzerinde güce sahip cihazların yan 

etkileri olabilir.72 Bu değerlerin üzerine çıkmak yerine 

fototerapiye maruz kalan vücut yüzeyi artırılır. Alttan üstten 

olmak üzere iki ayrı fototerapi cihazı kullanarak veya tünel 

FT cihazları kullanılarak yoğun FT verilir. 

Prematüre bebeklere FT uygulanırken daha dikkatli olmak 

gerekir. Cilt yapılarından dolayı yan etkiler bu bebeklerde 

daha fazla görülebilir. Bu bebeklere uygulanan FT sırasında 

hedef FT gücü 15-40 µW/cm2/nm’dir. Daha güçlü cihazların 

kullanımlarından kaçınılır.78 Özellikle 1000 gr altındaki 

bebeklerde daha yüksek değerlerin mortaliteyi arttırdığına 

dair veriler vardır.78

3.3d Fototerapi nasıl etkin kullanılır?

Fototerapiyi etkin kullanmak için bilirubin düzeyine göre 

bebekler değerlendirilir. Bilirubin düzeyi kan değişimi 

sınırının 3 mg/dl altına kadar olan vakalarda yoğun FT, 

bilirubin düzeyi daha düşük olanlarda ise tek yönlü FT 

kullanılır. Eskiden etkinliğin artırılması için 2-3 saatte 

bir bebeğin yönünün değiştirilmesi önerilirken son 

çalışmalarda etkisi tartışılmaktadır.79-81 Bebek küvözde 

FT alıyorsa, yansıma ve etkinlik kaybını en aza indirmek 

için fototerapi ışınları küvöz yüzeyine dik gelecek şekilde 

ayarlanır.7,77 Işığın bebeğin vücut yüzeyine geliş açısı 

da önemlidir. Işık vücut yüzeyine 45° açıyla geldiğinde 

irradiyans, dik gelişine göre %40 azalır. STB seviyesi kan 

değişimi sınırında ise bebeğin içinde bulunduğu yatağı 

alüminyum folyo veya beyaz materyal ile kaplamak da FT 

etkinliğini artırır.82  Fototerapi sırasında bebeğin vücuduna 

herhangi bir krem, yağ vs. sürülmemelidir. Bebeğin bezi 

mümkün olduğunca küçük tutulmalı ve ışığa maruz kalan 

vücut yüzey alanı artırılmalıdır.

FT etkinliğini ışık kaynağı (en etkin mavi florasan veya LED 

ışıklar), ışık kaynağı ve bebek arasındaki mesafe ve ışığa 

maruz kalan yüzey alanı belirler. 

3.3d.1 Işık kaynağı

Fototerapi cihazları ışık kaynaklarına göre [florasan 

lamba (gün ışığı, mavi, özel mavi, turkuaz, yeşil), U veya 

spiral şekilli lamba, metal halojen lamba (spot ve küvöz) 

ve LED lamba] sınıflandırılırlar.72 Evde FT veya hastanede 

anne yanında FT vermek için biliblanketler, fiberoptik FT 

kullanılabilir ancak term bebeklerin akut tedavilerinde 

kullanımları önerilmemektedir.38

3.3d.2 Işığın mesafesi

Cihaz bebeğe ne kadar yaklaştırılırsa etkinlik o kadar 

artar.7 Işığın irradiyansı ışık kaynağı ve bebek arasındaki 

mesafenin karesiyle ters orantılıdır.31 Ancak halojen ve 

tungsten lambalar kullanıldığında lambalar yanığa neden 

olabileceği için bebeğe çok yaklaştırılmamalıdır.72 Bebek 

ve bu cihazlar arasında 35-40 cm mesafe bırakılır.31 Ayrıca 

bebek ve lamba arasındaki mesafeyi azaltmak ışığa maruz 

kalan yüzey alanını daraltabilir.72 Florasan lambalar 

bebeğe mümkün olduğu kadar yaklaştırılır. Mavi florasan 

ışıklar bebeğe 10-15 cm yaklaştırıldığında 35 µW/cm2/

nm’ye ulaşan irradiyans sağlayabilir. Bebeğe mümkünse 

hem aradaki mesafeyi azaltmak hem de küvöz duvarının 

irradiyans üzerinde yapabileceği azaltıcı etkiyi ekarte 

etmek için küvöz yerine kotta tedavi verilir.

3.3d.3 Yüzeyin genişliği

Fototerapi sırasında bebeğin ışığa maruz kalan yüzey 

alanı mümkün olduğu kadar geniş tutulur. Vücut yüzeyinin 

%100’ünün ışıkla temas etmesi mümkün değildir. Özellikle 

preterm bebeklerde başın vücuda göre orantısız büyük 

olması FT’ye maruz kalacak alanı kısıtlar. Tek yönlü FT 

kullanılırken bebeğin ışığa maruz kalan vücut yüzeyi %35 

iken, çevresel maruziyet (farklı yönlerden vücut yüzeyinin 

ışık alması) bu oranı %80’lere ulaştırır.72
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3.3e Fototerapi bilirubini ne kadar düşürür?

Bilirubin düzeylerinde düşüş kullanılan lambanın 

spektrumuna, irradiyansına, gücüne, sarılığın etyolojisine 

ve FT başlandığında STB düzeyine bağlıdır.7 Bilirubin 

düzeyinde saatte 0.5 mg/dl’nin üzerinde düşüş elde 

edildiğinde FT etkin kabul edilir. 35 haftanın üzerinde ve 

yoğun FT verilen bebeklerde tedavi başlandıktan sonraki 

ilk 24 saatte bilirubin düzeylerinde %30-40’lık düşüş 

beklenir. En belirgin düşüş tedavinin ilk 4-6 saatinde olur.7 

Standart FT kullanıldığında ise 24 saatlik düşüş %6-20 

arasında değişir.83,84

3.3f Fototerapi aralıklı mı, sürekli mi verilmeli?

Bilirubin düzeyleri kan değişimi sınırına yakınsa FT sürekli 

uygulanır. Aralıklı uygulamanın bilimsel bir açıklaması 

yoktur. Bilirubin düzeyinde düşme gözlendikten sonra anne 

bebek bağlanmasını sağlamak ve beslenmeye izin vermek 

için fototerapiye yarım saat ara verilip bebek emmesi için 

anneye verilir. Bu sırada göz maskesi çıkarılır.7

3.3g Evde fototerapi, güneş ışığı ile fototerapi uygun mu?

Serum bilirubin düzeyi FT sınırında veya bu sınırın 2-3 

mg/dl altında ise evde FT verilebilir. Daha yüksek STB 

varlığında mutlaka bebek hastaneye yatırılır. Evde FT 

vermek için biliblanketler, fiberoptik FT kullanılır.38 

Bu cihazlar hastanede kullanılan cihazlar kadar etkin 

değildir ve kullanımları risk faktörü olmayan bebeklere 

sınırlandırılmıştır.85 Evde FT hastane masraflarından 

kurtulmayı sağlar, anne ile bebeğin ayrılmasını engeller ve 

emzirmeyi destekler. Bu nedenle tercih edilebilir. 

Güneş ışığı güvenilir değildir ve güneş yanığına sebep 

olabilir, tedavide önerilmez.7

3.3h Fototerapi ne zaman sonlandırılmalı?

Total serum bilirubini term ve risk faktörü olmayan bebekte 

13-14 mg/dl’nin altına düştüğünde veya fototerapi başlama 

sınırının 2-3 mg/dl altına düştüğünde FT kesilir.7

3.3i Fototerapi komplikasyonları

Fototerapi alan yenidoğan bebeğin bakımında tecrübeli 

kişiler yer almalıdır. Bu bebeklerde insensible sıvı kaybı 

artar ve gaita kıvamında yumuşama görülür. Ciltte FT 

döküntüleri olur ve tedavi kesildikten sonra düzelir. Yeterli 

hidrasyon, beslenme ve ısı kontrolü önemlidir. Nötral çevre 

ısısı sağlanır ve hidrasyon için bebeğin günlük vücut ağırlığı 

ve ıslak bezleri takip edilir. Ayrıca bu bebeklerde anne 

bebek bağlantısı etkilenir. 

Klinik iyileşme veya sarılığın ilerlemesi, uyku paterni, 

beslenme veya ağlama paterninde değişiklikler gibi erken 

bilirubin ensefalopatisi bulguları değerlendirilmelidir.7 FT 

hemolizi artırmaz.

Mavi ışıklar %0.3 oranında UV radyasyon içerir.86 LED 

lambaları ısı üretmez. LED lambalı cihazlar kullanıldığında 

sıvı ve ısı kontrolü daha güvenli olur. Ayrıca bu lambalar 

çok daha düşük oranda UV ışık içerirler. 

Retina hasarını engellemek için gözler kapanmalıdır. Retina 

hasarı gözleri kapatılmamış yenidoğan maymunlarda 

tespit edilmiştir. Ancak gözler her zaman kapalı tutulduğu 

için yenidoğan bebeklerde benzer bir veri yoktur.72 Göz 

bantlarının uzun süreli kullanımına bağlı olarak gözlerde 

pürülan konjunktivit bildirilmiştir.87,88 Ayrıca prematüre 

bebeklerde antioksidan bir madde olan bilirubin düzeyinin 

FT ile düşürülmesinin 32 gebelik haftasının altında doğan 

bebeklerde prematüre retinopatisini artırdığına dair 

yayınlar vardır.

Üreme organlarının uzun süre FT’ye maruz kalması 

endişe sebebi olmuştur ama kanıtlanmamıştır.89-91 Hijyen 

açısından iyice küçültülerek kullanılmaları önerilir.

Prematüre bebeklerde idrarda kalsiyum atılımının 

artmasına bağlı hipokalsemi görülebilir.92 Ayrıca ışık 

kalsiyum homeostazını pineal bezden melatonin salınımını 

artırarak etkileyebilir.93 Hipokalsemi klinik olarak çok 

nadiren bulgu verir ve FT kesildikten sonra 24 saat içinde 

kendiliğinden düzelir.94

Fototerapi Cry1 gen ekspresyonunu artırıp, plazma 

melatonin düzeylerini düşürürek gece gündüz sirkadiyan 

ritmini bozabilir, sık ağlama ve jitterinese yol açabilir.95

Direkt bilirubin düzeyi yüksek olan bebeklerde bronz bebek 

sendromu görülür.96 Bu sendroma yol açan direkt bilirubin 

düzeyi bilinmemektedir. Zararsızdır ve FT kesildikten sonra 

normale döner. Ancak bronz bebek sendromu kernikterus 

için risk faktörü olabilir.97

Konjenital porfirisi olan veya fotosensitizan ilaçlar kullanan 

bebeklerde FT kullanımı kontraendikedir.7 Uzun süreli 

FT kullanımı oksidatif stresi, lipid peroksidasyonunu98 ve 

riboflavin eksikliğini99 artırır. 
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Özellikle 1500 gramın altındaki prematüre bebeklerde 

yüksek güçte FT cihazları kullanıldığında PDA insidansını 

artabilir.86

Muhtemel uzun dönem yan etkileri

İmmün sistem ve Th2/Th1 dengesini etkileyerek astım, 

allerjik rinit ve konjunktivit riskini artırdığına dair veriler 

vardır.86

Melanositik nevus sayısını artırdığı, atipik nevus oluşumuna 

yol açtığı bildirilmekle birlikte, melanoma veya diğer cilt 

kanserlerinde artışa yol açtığı gösterilememiştir. Ancak 

yapılan çalışmaların takip zamanı 30 yılı geçmez ve cilt 

kanseri 30 yaş altında nadiren görülür.86

Malin melanom, DNA hasarı, cilt değişiklikleri gibi yan 

etkiler hakkında ileri çalışmalar yapmak gerekir.72

Tüm bu yan etkileri nedeniyle profilaktik FT kullanımı 

önerilmemektedir. 

1. FT’nin amacı indirekt bilirubin düzeyinin nörotoksik 

düzeylere ulaşmasını engellemektir. 

2. STB risk faktörlerine göre belirlenen tedavi eşiklerine 

ulaştığında FT başlanır. Tedavi kararı verilirken direkt 

bilirubin total bilirubinden çıkarılmaz.

3. FT etkinliğini ışığın dalga boyu ve yoğunluğu/gücü, ışığa 

maruz kalan vücut yüzeyi ve bilirubin düzeyinde düşüş 

hızı belirler. 

4. STB ne kadar yüksekse o kadar hızlı düşüş beklenir. 

5. FT’nin en yüksek etkin dozu bilinmemektedir.

6. FT’ye verilen yanıtı ölçmek için bilirubin düzeylerinin 

tekrarlayan ölçümleri kullanılır. 

7. Cihazların etkin çalıştığını kontrol etmek için periyodik 

irradiyans ölçümü yapılması gerekir. 

8. Yoğun FT en az 30 µW/cm2/nm gücünde cihazların 

kullanılması ve fototerapiye maruz kalan vücut 

yüzeyinin artırılmasıdır. 

9. Bilirubin düzeyi kan değişimi sınırının 3 mg/dl altına 

kadar olan vakalarda yoğun FT, bilirubin düzeyi daha 

düşük olanlarda ise tek yönlü FT kullanılır.

10. Cihaz bebeğe ne kadar yaklaştırılırsa etkinlik o kadar 

artar. 

11. Halojen ve tungsten lambalar kullanıldığında 

lambalar yanığa neden olabileceği için bebeğe çok 

yaklaştırılmamalıdır. 

12. Bilirubin düzeylerinde düşüş kullanılan lambanın 

spektrumuna, irradiyansına, gücüne, sarılığın 

etyolojisine ve FT başlandığında STB düzeyine bağlıdır.

13. Bilirubin düzeyleri kan değişimi sınırına yakınsa FT 

sürekli uygulanır. Daha düşük düzeylerde beslenme 

sırasında fototerapiye ara verilip bebeğin annesini 

emmesine izin verilir.

14. STB FT sınırında veya sınırın 2-3 mg/dl altında ise ve 

risk faktörü yoksa biliblanketler, fiberoptik FT cihazları 

ile evde FT verilebilir.

15. Güneş ışığı tedavide önerilmez.

16. STB < 13-14 mg/dl veya FT başlama sınırının 2-3 mg/dl 

altına düştüğünde FT kesilir.

17. Nötral çevre ısısı sağlanır ve hidrasyon için bebeğin 

günlük vücut ağırlığı ve ıslak bezleri takip edilir.

18. Profilaktik FT kullanımı önerilmez.

3.4. Kan değişimi

3.4a Amaç ve indikasyonlar

Amaç kernikterus gelişimini engellemektir. Serum 

bilirubin düzeyi yoğun fototerapi ve gerekli durumlarda 

IVIG tedavisine rağmen bebeğin postnatal yaşı ve 

bilirubin nörotoksisitesi açısından taşıdığı potansiyel risk 

faktörlerine göre belirlenen tedavi eşiklerine (Şekil 5, 

Tablo 2) ulaştığında kan değişimi uygulanır.7,29
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3.4b Serum albumin düzeyi ve B/A oranı

Lipofilik özelliği nedeniyle konjüge olmamış serbest 

bilirubin (albumine bağlı olmayan veya gevşek olarak 

bağlı olan bilirubin) kan-beyin bariyerini geçebilir. 

Albumin düzeyleri düşük olduğunda serbest bilirubin 

düzeyi artacağından daha düşük bilirubin düzeylerinde 

kernikterus gelişme riski vardır.

Serum albumin düzeyi 3 gr/dl’nin altında ise bebek riskli 

kabul edilir ve tedavi sınırı ona göre belirlenir. B/A oranı tek 

başına kan değişimi kararı vermek için kullanılmaz ancak, 

kan değişimi kararı verilen bebeklerde STB düzeyleri 

ile birlikte, tedavi kararını desteklemek için kullanılır           

(Tablo 4).7 Albumin infüzyonu önerilmez.71

Şekil 5. ≥35 hafta bebeklerde postnatal yaşa göre kan değişimi sınırları.7 Risk faktörleri: İzoimmün hemolitik hastalık, 

G6PD eksikliği, asfiksi, belirgin letarji, ısının korunamaması, asidoz, sepsis, albumin < 3 gr/dl (eğer ölçülürse). Tüm risk 

faktörleri ekarte edilmedikçe bebek riskli sayılır. Tedavi kararı verilirken direkt bilirubin total bilirubinden çıkarılmaz, 

total bilirubin düzeyi kullanılır.

Tablo 4. Bebeğin bulunduğu risk kategorisine göre kan değişimi planlanması gereken bilirubin/albumin oranı
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Düşük riskli bebekler (≥ 38 hf ve iyi)
Orta riskli bebekler (≥ 38 hf  + risk faktörleri veya 35-37/6 hf ve iyi)
Yüksek riskli bebekler (35-37/6 hf + risk faktörleri)

Risk kategorisi Kan değişimi planlanması gereken 
B/A oranı STB mg/dl/Alb, g/dl

Gebelik haftası >38 hafta 8

Gebelik haftası 35 0/7–36 6/7 hafta ve iyi
7.2

Gebelik haftası >38 hafta ve riskli bebek

Gebelik haftası 35 0/7–36 6/7 hafta ve riskli bebek 6.8
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3.4c Kan değişimi hazırlığı, malzemeler

Kan değişimi bu konuda tecrübeli kişilerce yapılmalıdır. Kan 

değişimi sıcak ortamda yapılır, ısı kaybının engellenmesi 

için işlem açık yataklarda gerçekleştirilir. Bebek aç 

bırakılmaz, gerekirse uygulama öncesi mide nazogastrik 

sonda ile boşaltılır. Bebeğin kolları ve bacakları, işlemi 

aksatmayacak şekilde stabilize edilir. Reanimasyon 

malzemeleri hazırlanır (oksijen, ambu, adrenalin vb.). 

Bebek işlem boyunca monitorize edilir ve kan değişimi 

öncesi, işlem sırasında ve sonrasında yoğun FT’ye devam 

edilir. İşlem öncesi aileden mutlaka onam alınır.

Malzemeler: 5-8 F göbek kateteri, “Luer-Lok” enjektör, 1 

adet kan, 1 adet serum seti, bebekten alınan kanın atılacağı 

torba, 2 adet üçlü musluk, ölçüm için cetvel

3.4d Seçilecek kanın özellikleri

Genellikle kan bankası tarafından eritrosit ile plazma 

hematokrit düzeyini %50-60’a indirecek şekilde karıştırılır. 

Kan grubu uyuşmazlıklarında 0 eritrosit, AB plazma 

kullanılır.100 ABO uyuşmazlıkları haricinde plazma yerine 

serum fizyolojik veya albumin eklenebilir. Uyuşmazlık 

yoksa kan değişimi çocuğun kan grubu ile aynı gruptan 

kanla yapılmalıdır. Subgrup uyuşmazlığı olan vakalarda 

uyuşmazlığa neden olan antijen yönünden negatif kan 

kullanılır. Kan değişimi için tam kan kullanılacaksa taze 

tam kan olmalıdır (<24 saatlik). Verici kan ile eşleştirme 

(“cross”), kan değişimi acil olarak bebeğe doğum odasında 

yapılacaksa ve intrauterin transfüzyon durumunda anne 

kanı ile diğer tüm durumlarda bebeğin kanı ile yapılır.7

3.4d.1 Kan grupları ve kan ürünü

Bebeğin ve annenin kan gruplarına göre, değişim için uygun 

kan Tablo 5’den bulunur.

Tablo 5. Kan grubu uyuşmazlığı durumunda kan değişimi sırasında kullanılacak kan grupları

Bebek kan grubu Anne kan grubu Kullanılacak kan

A Rh (+)

A Rh (-)

B Rh (-)

AB Rh (-)

O Rh (-)

A Rh (-)

O Rh (-)

A Rh (-)

O Rh (-) eritrosit

A grubu plazma

B Rh (+)

A Rh (-)

B Rh (-)

AB Rh (-)

O Rh (-)

B Rh (-)

O Rh (-)

B Rh (-)

O Rh (-) eritrosit

B grubu plazma

AB Rh (+)

A Rh (-)

B Rh (-)

AB Rh (-)

B Rh (-)

O Rh (-)

B Rh (-)

O Rh (-) eritrosit

B grubu plazma

O Rh (+)

A Rh (-)

B Rh (-)

O Rh (-)

O Rh (-)
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3.4d.2 Işınlama ve filtreleme

Kan değişimi için kullanılacak kan ışınlanıp filtrelenir.7,100

3.4d.3 Isıtma

Kan değişiminde kullanılacak kan, kan ısıtıcısında veya oda 

ısısında ısıtılır.7,100

3.4d.4 Miktarın hesaplanması

Hiperbilirubinemi tedavisinde çift hacimli kan değişimi 

yapılır.7,100

	 •	 Term	bebekte	2x80	ml/kg

	 •	 Preterm	bebekte	2x100	ml/kg

 Çift hacimle bebek kanının %86’sı değiştirilir.

3.4e Umbilikal ven kateterizasyonu (kateter, yeri,  

kontrendikasyonları vs)101

1. Yan delikleri olan umblikal kateterler tercih edilir. 750 

gramın altında 3.5 F, 750-1250 g arasında 3.5-5 F, 1250-

3500 g arasında 5-6 F, 3500 gramın üzerinde 8 F kateter 

kullanılır. İşlem asepsi kurallarına uygun olarak yapılır.

2. Kateter takılmadan önce bebeğin göbek-omuz mesafesi 

ölçülür ve Tablo 6’dan kateterin ilerletileceği uzunluk 

belirlenir veya aşağıdaki bebeğin ağırlığına göre olan 

formül kullanılarak hesaplanır.

3. Göbek kordonu cilt üzerinden yaklaşık 1-2 cm kalacak 

şekilde bistüri ile kesilir.

 Kateter insersiyon uzunluğu (cm)= 3xAğırlık	Kg.+9 +1

                                                                               
2

4. Kateterin ucu veya iris forsepsi ile venin ağzı bir miktar 

dilate edilir ve kateter sokulup hesaplanan uzunlukta  

ilerletilir.

5. Daha sonra 5 cc’lik enjektör ile kateterden kan gelip 

gelmediği kontrol edilir. Kan gelmiyorsa ya pıhtı vardır 

ya da kateter portal sisteme veya umbilikal venin 

intrahepatik dallarına girmiştir. Pıhtı olup olmadığı 

enjektörle negatif basınç uygulanarak kontrol edilip 

çıkartılmaya çalışılır. Gerekiyorsa kateter çıkartılır ve 

yeni kateter takılır.

6. İşlem sonrası direkt grafi ile radyolojik kontrol yapılır. 

Anatomik olarak kateterin ucu vena kava inferiorun sağ 

atrium girişine denk gelmelidir. Kateter kalp gölgesi 

içerisinde olmamalı ancak diyafragmanın hemen 

üzerinde olmalıdır (T9-T10). Kateter karaciğere doğru 

dönmüşse bir miktar geri çekilir.

Tablo 6. Göbek-omuz mesafesine göre kateterin ilerletilmesi gereken uzunluk

Kateter yerleşim uzunluğu (cm)

Omuz göbek uzaklığı 
(cm)

Alt düzey arter 
kateterizasyonu

Üst düzey arter
kateterizasyonu

Ven kateterizasyonu

9 5.0 9.0 5.7

10 5.5 10.5 6.5

11 6.3 11.5 7.2

12 7.0 13.0 8.0

13 7.8 14.0 5.5

14 8.5 15.0 9.5

15 9.3 16.5 10.0

16 10.0 17.5 10.5

17 11.0 19.0 11.5

18 12.0 20.0 12.5
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Kontraendikasyonları

1. Omfalit

2. Omfalosel gibi kord malformasyonları

3. Patent urakus

4. Peritonit 

5. Nekrotizan enterokolit

6. Bebeğin yaşının 1-2 haftayı geçmesi  
 (kateter takmak zor olabilir)

3.4f Kan değişimi hızı, miktarı

Kan değişim süresi 1-2 saattir. Bir seferde alınıp verilecek 
kan miktarı en fazla 5 ml/Kg’dır. Kan basıncında ve 
dolayısıyla intrakranial basınçta dalgalanmaların 
engellenmesi için kan değişim hızı 2 ml/Kg/dak’nın üzerine 
çıkılmaz.

3.4g Kan değişimi öncesi ve sonrası laboratuar testleri

1. Değişim öncesi: Tam kan sayımı, periferik yayma, 
Coombs, total ve direkt bilirubin, kalsiyum, kan şekeri 
bakılır. G6PD, FKU ve TSH taraması için kan alınır.     
Eğer gerekiyorsa: İdrar-kan aminoasitleri

2. Nedeni belli olmayan sarılıklarda enfeksiyon yönünden 
endişe varsa, değişim öncesi kan kültürü periferik 
venden alınmalıdır.

3. Değişim sonrası: Total Bilirubin alınır. İkinci bir kan 
değişimi ihtimaline karşı tekrar kan istemi yapılır (Kan 
merkezinde kan ayırtılır). 

4. 4 saat sonra bilirubin, Hct/Hb, Ca, kan şekeri

5. Ca ve kan şekeri değerlerinde sorun varsa takibi yapılır.

6. Kan değişimi sırasında rutin kalsiyum infüzyonu 
önerilmez.71

3.4h KD sonrası ilaçlar

Kan değişimi ilaçların vücuttan atılmasına yol açacağı için 
dozun tekrarlanması veya ilaç düzeylerinin monitorizasyonu 
gerekir. Kan değişimi sonrasında enfeksiyon şüphesi yoksa 
antibiyotik tedavisine gerek yoktur.100

3.4i KD kayıtları

Kan değişimi sırasında işlemi yapan kişi dışında kayıt 
alacak bir kişi daha bulunmalıdır. Her kan alınıp verildikten 
sonra alınan ve verilen kanın miktarı ve bu sıradaki vital 
bulguları ve uygulanan ilaçlar yazılmalıdır. 

3.4j KD komplikasyonları101

1. Ölüm: sağlıklı bebeklerde %1 iken hasta bebeklerde 
%12 oranında görülür.

2. Apne, bradikardi

3. Hipotansiyon, hipertansiyon

4. Hipokalsemi, hipo/hiperglisemi, hiperkalemi

5. Trombositopeni, nötropeni, koagulopati, DİK

6. Metabolik asidoz

7. Vasküler spazm, tromboz, emboli

8. Beslenme intoleransı, iskemik hasar, NEK

9. Omfalit, sepsis

1. Serum bilirubin düzeyi yoğun fototerapi ve gerekli 
durumlarda IVIG tedavisine rağmen bebeğin postnatal 
yaşı ve bilirubin nörotoksisitesi açısından taşıdığı 
potansiyel risk faktörlerine göre belirlenen tedavi 
eşiklerine ulaştığında kan değişimi uygulanır. Tedavi 
kararı verilirken direkt bilirubin total bilirubinden 
çıkarılmaz.

2. Kan değişimi kararı verilirken direkt bilirubin total 
bilirubinden çıkarılmaz. 

3. B/A oranı kan değişimi kararı verilen bebeklerde STB 
düzeyleri ile birlikte, tedavi kararını desteklemek için 
kullanılır. Albumin infüzyonu önerilmez. 

4. Kan değişimi öncesi, işlem sırasında ve sonrasında 
yoğun FT’ye devam edilir.

5. Kan değişiminde kullanılacak kan, kan bankası 
tarafından uygun eritrosit ve plazmanın eritrositin 
hematokrit düzeyini %50-60’a indirecek şekilde 
karıştırılması ile hazırlanır.

6. Kan grubu uyuşmazlıklarında 0 eritrosit, AB plazma 
kullanılır.

7. Kan değişimi için tam kan kullanılacaksa taze tam kan 
olmalıdır (<24 saatlik).

8. Kan değişimi için kullanılacak kan ışınlanıp filtrelenir.

9. Hiperbilirubinemi tedavisinde çift hacimli kan değişimi 
yapılır.

10. Kan değişim süresi 1-2 saattir. Bir seferde alınıp 
verilecek kan miktarı en fazla 5 ml/kg’dır. 

11. Kan değişimi sırasında rutin kalsiyum infüzyonu 
yapılmaz.

12. Kan değişimi sonrası kullanılan ilaçların dozu 
tekrarlanır veya ilaç düzeyleri monitorize edilir. 
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3.5. Farmakolojik tedavi

3.5a Bilirubin klirensinin normal metabolik yolunun 

hızlandırılması

Kan yağlarını düşürmek için kullanılan klofibrat aynı 

zamanda glukuronoziltransferaz enzimini uyarır ve 

bilirubin klirensini hızlandırır. Term ve preterm bebeklerde 

etkinliği gösterilmiştir.102

3.5a.1 Glukuronil transferaz enziminin indüksiyonu 

(Fenobarbital)

Fenobarbital mikrozomal enzimlerin güçlü bir 

indükleyicisidir. Bilirubin konjugasyonunu, atılımını ve 

safra akışını arttırır. Crigler Najjar tanı ve tedavisinde 

kullanılabilir.103 

3.5a.2 Enterohepatik dolaşımın azaltılması

Oral agar bilirubinin enterohepatik dolaşımını engeller.104

3.5b Bilirubin yapımını azaltılması

3.5b.1 Hem oksijenazın inhibisyonu

Metalloporfirinler bilirubin üretiminde hız kısıtlıyıcı 

basamak olan heme oksijenaz enzimini inhibe ederler 

ve aşırı bilirubin oluşumunu engellerler.105 Kalay (Sn)- ve 

çinko (Zn)-protoporfirin ve mezoporfirin hem oksijenaz 

enzimini ve hem metabolizmasını kompetetif olarak inhibe 

ederek bilirubin yapımını azaltırlar. Tedavide 6 µmol/kg tek 

doz halinde kullanılır. Sn-mezoporfirinle birlikte fototerapi 

uygulanan bazı bebeklerde geçici eritemler gözlenmiştir. 

Ancak halen rutin kullanımda değildir.103

3.5b.2 Hemolizin inhibe edilmesi (IVIG)

İntravenöz İmmünoglobulin (IVIG): Coombs (+) Rh veya 

ABO uygunsuzluğu, subgrup uyuşmazlıkları, intrauterin 

transfüzyon yapılmış bebeklerde IVIG kullanılabilir. 

Retiküloendotelyal sistemde Fc reseptörlerini bloke ederek 

hemolizi engellediği düşünülmektedir. Bilirubin yükselme 

hızını yavaşlattığı gibi maksimum bilirubin düzeylerini de 

düşürerek kan değişimi ihtiyacını azaltır.

2004 Amerikan Pediatri Akademisi kılavuzuna7 göre yoğun 

fototerapiye rağmen yükselen serum bilirubin düzeyi, kan 

değişimi sınırına yakın (2-3 mg/dL) bilirubin düzeyi, total 

bilirubin düzeyi kan değişimi sınırında olan bebeklerde 

standart IVIG (0.5-1 gr/Kg 2 saatte) mümkün olan en kısa 

sürede verilir, gerekirse 12 saat sonra tekrarlanır. Kan 

değişimi yapılan bebeklerde değişim sonrası IVIG aynı 

dozda tekrarlanır.

1. Hiperbilirubinemi tedavisinde farmakolojik tedavi 

yöntemleri kullanılmaz. IVIG tedavisi dışında yenidoğan 

sarılığında farmakolojik tedavi önerilmemektedir. 

2. IVIG yoğun fototerapiye rağmen yükselen serum 

bilirubin düzeyi, kan değişimi sınırına yakın (2-3 mg/dL) 

bilirubin düzeyi olan bebeklerde (0.5-1 gr/Kg 2 saatte) 

mümkün olan en kısa sürede verilir, gerekirse 12 saat 

sonra tekrarlanır.
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4.1. Rh hemolitik hastalığın yönetimi

Doğum öncesi yapılacaklar

0 Rh (-) eritrosit suspansiyonu, AB plazma + 0 (-) eritrosit 

hazırlatılır. Doğum odasında kan değişimi yapacak şekilde 

hazırlanılır ve IVIG temin edilir. Canlandırma konusunda 

deneyimli bir ekip ile doğuma girilir. 

Doğar doğmaz; yoğun fototerapi başlanır, IVIG verilir. 

•	 Kordon	Hb	<10 g/dl ve TB >6 mg/dl > Kan değişimi106

•	 TB	artış	hızı	>0.5 mg/dl/st > Kan değişimi106

•	 Kordon	Hb	<10 g/dl > Aşağıdaki formüle göre anemi 

için kan değişimi106

Eritrosit süsp (ml)= Kan	hacmi	(ml)	x	(İstenen	Hct-Ölçülen	Hct)
                                                  (%75 - ölçülen Hct)

Kan hacmi: 85 ml/kg 

İstenen Hct: %45 

Eritrosit süsp Hct: %75

4.2. İlk 24 saatte ortaya çıkan sarılıkta tedavi prensipleri

İlk 24 saatte çıkan sarılık her zaman patolojiktir. STB düzeyi 

alınır ve FT başlanır.

İlk 24 saatte kan değişimi endikasyonları:

38 hafta ve üzerinde doğan bebeklerde 

a. Kord bilirubini bakılmış ve bilirubin düzeyi >6 mg/dl ise 

kan değişimi için hazırlık yapılırken yoğun fototerapi 

başlanır. Bu sınır 6. saatte 9 mg/dl, 12. saatte 12 mg/dl, 

18. saatte 15 mg/dl’dir. 24 saat ve üzerinde AAP’ye göre 

hareket edilir. 

b. Yoğun fototerapiye rağmen bilirubin düzeyi saatte 0.5 mg/

dl’nin üzerinde yükseliyorsa kan değişimi yapılır.

c. Bilirubin yükselme hızı 0.5 mg/dl’nin altındaysa yoğun 

fototerapiye devam edilir.

d. Gerekirse IVIG verilir (bakınız farmakolojik tedavi AAP 

önerileri)

38 haftanın altında doğan bebeklerde: 

a. Kord bilirubini bakılmış ve bilirubin düzeyi >2.5 mg/dl 

fototerapi başlanır.

b. Kord bilirubini bakılmış ve bilirubin düzeyi >5 mg/dl ise 

kan değişimi için hazırlık yapılırken yoğun fototerapi 

başlanır. 

c. Yoğun fototerapiye rağmen bilirubin düzeyi saatte 0.5 mg/

dl’nin üzerinde yükseliyorsa kan değişimi yapılır (Tablo 7). 

d. Gerekirse IVIG verilir (bakınız farmakolojik tedavi AAP 

önerileri)

4. ÖZEL DURUMLAR
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1. Intrauterin dönemde etkilenmiş Rh uyuşmazlığı 

olan bebeklerde, doğum öncesinde 0 Rh (-) eritrosit 

suspansiyonu ve AB plazma + 0 (-) eritrosit hazırlatılır. 

Gerekirse doğum odasında kan değişimi yapılır.

2. Doğar doğmaz; yoğun fototerapi başlanır, IVIG verilir.

3. Kordondan hemoglobin ve bilirubin düzeyi gönderilir.

4. Hemoglobin, bilirubin düzeyi ve saatlik bilirubin düzeyi 

artış hızına göre kan değişimine karar verilir.

5. İlk 24 saatte çıkan sarılık her zaman patolojiktir.

6. İlk 24 saatte kan değişimi kararına bilirubin düzeyinin 

saatlik artış hızına göre karar verilir. 

7. Yoğun FT’ye rağmen bilirubinin saatlik artış hızı 0.5 mg/

kg/dl’nin üzerinde olan bebeklere kan değişimi uygulanır.

8. Endikasyonu olan bebeklerde IVIG uygulanır. 

Tablo 7. 38 haftanın altındaki bebeklerde ilk 24 saat içinde kan değişimi sınırları (71 nolu kaynaktan modifiye edilmiştir.)

Hafta 6. saat 12. saat 18. saat

23 – 28 5 6 7

29 – 33 6.5 9.5 12.5

34 – 37 8.5 11.5 13.5
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