TÜRK NEONATOLOJİ DERNEĞİ

KAN ÜRÜNLERİ
TRANSFÜZYON
REHBERİ ÖNERİSİ
2016

Prof. Dr. Yıldız Perk

Prof. Dr. Begüm Atasay

Doç. Dr. Merih Çetinkaya

İÇİNDEKİLER
Kısaltmalar

4

Kanıt ve Öneri Düzeyleri

5

1. GİRİŞ VE AMAÇ

6

2. YENİDOĞANLARDA ERİTROSİT TRANSFÜZYONU

6

2.1. Giriş ve Hemoglobin değerleri

6

2.2. Transfüzyon endikasyonları

8

2.3. Türk Neonatoloji Derneği Transfüzyon Önerileri

11

2.4. Eritrosit süspansiyonu hazırlanması

12

2.5. Eritrosit süspansiyonu seçimi

13

2.5.a. Intrauterin transfüzyon

13

2.5.b. Doğum sonrası kan değişimi

13

2.5.c. Yenidoğanlarda transfüzyon amaçlı tarama

13

2.6. Eritrosit transfüzyonu ile ilişkili riskler

14

2.7. Yenidoğanlarda Transfüzyon Sıklığının Azaltılmasına Yönelik Önlemler

14

2.7.a. Kord klemplenmesinin geciktirilmesi/kordun sağılması

14

2.7.b. Eritropoetin ve darbepoetin

15

2.7.c. Otolog plasental transfüzyon

15

2.7.d. Flebotomi yolu ile olan iyatrojenik kan kayıplarının azaltılması

15

2.7.e. Uygun beslenme stratejileri

16

2.7.f. Transfüzyon protokolü ve vizitte karar verilmesi

16

2.8. Eritrosit transfüzyonu ile ilgili günlük pratikte sık karşılaşılan sorunlar

16

2.8.a. Yanlış uygulamalar

16

2.8.b. Çok sayıda donöre maruz kalma

16

2.8.c. Bebeklerde CMV enfeksiyonu olasılığının azaltılması

16

2.8.d. Yeni hazırlanmış veya uzun süre beklemiş eritrosit süspansiyonu ile transfüzyon

16

2.8.e. Eritrosit süspansiyonu transfüzyonu ile NEK arasındaki ilişki

17

2.8.f. Transfüzyon sırasında enteral beslenmenin kesilmesi

17

2.8.g. Çoklu transfüzyona bağlı demir birikimi

17

2.9. Türk Neonatoloji Derneği Eritrosit Transfüzyon Önerileri

18

2.10. Kaynaklar

18

3. YENİDOĞANLARDA TROMBOSİT SÜSPANSİYONU KULLANIMI

19

3.1. Giriş ve genel bilgiler

19

3.2. Trombosit süspansiyonu komplikasyonları

22

3.3. Trombosit transfüzyonu ile ilgili pratik noktalar

23

3.4. Trombopoetin analogları

23

3.5. Türk Neonatoloji Derneği Trombosit Transfüzyon Önerileri

23

3.6. Kaynaklar

23

4. YENİDOĞANLARDA TAZE DONMUŞ PLAZMA TRANSFÜZYONU

24

4.1. Giriş ve genel bilgiler

24

4.2. Türk Neonatoloji Derneği Taze Donmuş Plazma Transfüzyon Önerileri

25

4.3. Kaynaklar

25

5. YENİDOĞANLARDA DİĞER KAN ÜRÜNLERİ İLE TRANSFÜZYON

26

Bu klinik protokol, uygulayıcıya konusundaki son bilimsel gelişmeleri, kanıtlar doğrultusunda özetleyip sunarak,

5.1. Kriyopresipitat kullanımı

26

kolaylık sağlamak amacıyla öneri niteliğinde yazılmıştır. Burada belirtilen bilgi ve önerilerin yorumlanması ve

5.2. Granülosit transfüzyonu

26

uygulanması hekimin kendi sorumluluğundadır.

5.3. İntravenöz immünoglobulin

26

Bilimsel verilerle ilgili kanıtların, sürekli gelişme halinde olduğu unutulmamalıdır. Türk Neonatoloji Derneği’nin

5.4. Human albumin

26

önerilerini içeren bu protokolün, bilimsel verilerle ilgili yeni yeterli kanıtlar doğrultusunda, ileriki yıllarda

5.5. Öneriler

26

güncellenmesi planlanmaktadır.

5.6. Kaynaklar

26

Editörler:
Prof. Dr. Esin Koç
Prof. Dr. Mehmet Vural
Prof. Dr. Fahri Ovalı
Prof. Dr. Rahmi Örs
Prof. Dr. Eren Özek
Prof. Dr. Nuray Duman
Prof. Dr. Ahmet Karadağ

3

KANIT VE ÖNERİ DÜZEYLERİ

Kanıt
Düzeyleri
1 ++

Yüksek kaliteli meta-analizler, RKÇ’ların sistematik derlemeleri
veya önyargı riski çok düşük olan RKÇ’lar

1+

İyi yönetilmiş meta-analizler, sistematik derlemeler veya
önyargı riski düşük olan RKÇ’lar

1-

Yüksek önyargı riski olan meta-analizler, sistematik derlemeler veya RKÇ’lar

2 ++

Vaka kontrol veya kohort çalışmaların yüksek kaliteli sistematik derlemesi
Çok düşük önyargı riski olan yüksek kaliteli vaka kontrol veya kohort çalışmaları

2+

Düşük önyargı riski olan yüksek kaliteli vaka kontrol veya kohort çalışmaları

2-

Yüksek önyargı riski olan, iyi yönetilmiş vaka kontrol veya kohort çalışmalar

3

Non-analitik çalışmalar, ör: vaka sunumları, vaka serileri

4

Uzman görüşü

Kısaltmalar

ADDA

: Aşırı düşük doğum ağırlıklı

BPD

: Bronkopulmoner displazi

CMV

: Sitomegalovirüs

CPD

: Sitrat-fosfat-dekstroz

CPDA-1

: Sitrat-fosfat-dekstroz-adenin

CPAP

: “Continuous positive airway pressure”

ÇDDA

: Çok düşük doğum ağırlıklı

DİK

: Dissemine intravasküler koagülasyon

ECMO

: Ekstrakorporal membran oksijenizasyon

EPO

: Eritropoetin

FDA

: Amerikan Gıda ve İlaç Uygulama

GVHH

: Greft versus host hastalığı

Hb

: Hemoglobin

Hct

: Hemotokrit

HFO

: Yüksek frekanslı ventilasyon

ITP

: İmmün trombositopenik purpura

IVK

: İntraventriküler kanama

MAP

: Ortalama havayolu basıncı

NAIT

: Neonatal alloimmün trombositopeni

NEK

: Nekrotizan enterokolit

PVL

: Periventriküler lökomalazi

ROP

: “Retinopathy of prematurity”

TDP

: Taze donmuş plazma

TRALI

: Transfüzyon ilişkili akciğer hasarı

YYBÜ

: Yenidoğan yoğun bakım ünitesi

Öneri
Düzeyleri
A

En az bir 1++ düzeyindeki meta-analiz, sistematik derleme veya RKÇ olan ve hedef
kitleye doğrudan uygulanabilen veya esas olarak 1+ düzeyindeki çalışmalardan oluşan,
hedef kitleye doğrudan uygulanabilen ve sonuçlarda tutarlılık gösteren kanıt kitlesi

B

2++ düzeyindeki çalışmalardan oluşan, hedef kitleye doğrudan uygulanabilen ve
sonuçlarda tutarlılık gösteren kanıt kitlesi veya
1++ veya 1+ düzeyindeki çalışmalardan tahmin edilen kanıt

C

2+ düzeyindeki çalışmalardan oluşan, hedef kitleye doğrudan uygulanabilen ve
sonuçlarda tutarlılık gösteren kanıt kitlesi veya 2++ düzeyindeki çalışmalardan tahmin
edilen kanıt

D

Kanıt düzeyi 3 veya 4 olan çalışmalar veya 2+ düzeyindeki çalışmalardan
tahmin edilen kanıt

RKÇ: randomize kontrollü çalışma
4
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1. GİRİŞ VE AMAÇ
• Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde kan ve diğer kan
ürünleri ile transfüzyon sık olarak uygulanmaktadır.
Başta çok düşük doğum ağırlıklı (ÇDDA) prematüre
bebekler

olmak

üzere

yenidoğanlara

sıklıkla

semptomatik anemi nedeni ile transfüzyon, yenidoğanın
hemolitik hastalığı nedeni ile kan değişimi (exchange
transfüzyon) uygulanmaktadır.

2. YENİDOĞANLARDA ERİTROSİT
TRANSFÜZYONU

Tablo 1. Yenidoğanlar için normal hemoglobin değerleri
Hemoglobin konsantrasyonu (g/dL)(ort±SD)

2.1. Giriş ve normal hemoglobin değerleri

1.0-1.5 kg

1.5-2.0 kg

2. hafta

16.3 (11.7)

14.8 (11.8)

16.5 (12.5)

1. ay

10.9 (8.7)

11.5 (8.2)

14.0 (10.0)

düşük kan hacmi olması, fizyolojik anemi gelişimi riski,
ilk aylarda düşük endojen eritropoetin (EPO) düzeyleri
ile kısıtlı eritropoez kapasitesi ve fizyolojik stresi tolere
edemeyecekleri öngörüsü gibi nedenlere bağlı olarak daha

Term

Prematüre*

Yaş

Yenidoğan bebeklerde, çocuk ve erişkinlere göre daha

• Özellikle prematüre bebeklerdeki aneminin en sık

sık transfüzyon uygulanmaktadır. Çalışmalarda 1000 gramın

2. ay

8.8 (7.1)

9.4 (8.0)

11.5 (9.0)

nedeni laboratuvar çalışmaları için iyatrojenik kan

altında doğum ağırlığına sahip aşırı düşük doğum ağırlıklı

3. ay

9.8 (8.9)

10.2 (9.3)

11.5 (9.5)

alımı olup, eşlik eden enfeksiyon ve ek morbiditeler

(ADDA) bebeklerin %50’sinde yaşamın ilk 2 haftasında,

ile yaşamın ilk haftalarındaki yetersiz hematopoez ile

%80’inde

ise

eritrositlerin artmış yıkımı diğer nedenlerdir.

yatışları

sırasında

uygulamalarının daha iyi olabileceği belirtilse de, bu
konuda daha geniş serili klinik çalışmalara ihtiyaç
duyulmaktadır.
• Bu rehberin amacı, ülkemizde yenidoğan yoğun bakım
ünitelerinde (YYBÜ) izlenen bebeklerde eritrosit,
trombosit, taze donmuş plazma (TDP) ve diğer kan
ürünleri transfüzyon endikasyonları, eşik hemoglobin
(Hb) ve trombosit değerleri, transfüzyonlar sırasında
dikkat edilmesi gereken durumlar ve pratikte sık
karşılaşılan sorunlara yönelik olarak güncel ve kanıta
dayalı tıbbi bilimsel veriler temel alınarak ortak ve
standart bir görüş ve bakım birliği oluşturmaktır. Bu
protokollerin yenidoğan hasta takiplerinde yer alan
Çocuk Cerrahisi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Beyin
Cerrahisi gibi diğer Ana Bilim Dalları ile paylaşılması da
planlanmıştır.
• Her ne kadar bu protokol Türk Neonatoloji Derneğinin
önerisi olsa da, uygulamalar hekimin düşünce ve
görüşüne göre hastaya göre değişkenlik gösterebilir.

bakım

ünitesindeki

transfüzyonu

uygulandığı

* Bu tabloda <37 gestasyonel hafta altı bebekler prematüre olarak kabul edilmiş olup, bu bebeklerde gestasyonel haftaya ve
çalışılan laboratuvara göre değişiklikler olabilir.

gösterilmiştir. Yenidoğanlarda en sık eritrosit transfüzyonu

25

endikasyonları hemorajik şok ile neonatal anemidir. Ancak,

%95

yenidoğanlarda transfüzyon gerektiren Hb değerleri,
aneminin

klinik

bulgularının

20

değerlendirilmesindeki

zorluklar ile prematüre ve/veya hasta yenidoğanlarda

Ortalama

mevcut Hb/hematokrit (Hct) değerlerinin eritrosit kitlesini
tam yansıtamayacağı öngörüsü, transfüzyon gerektiren
Hb değerleri ile transfüzyonla ilgili endikasyonların net

15

%5

HB

mevcut olup, son çalışmalara göre kısıtlayıcı transfüzyon

kan

yoğun

belirlenememesine neden olmaktadır. Erişkinden farklı

10

olarak; yenidoğanlarda büyüme ve organ farklılaşmasının
devam etmesi, intrauterin ortamdan postnatal ekstrauterin

5

ortama geçiş ve uyum sağlama süreci, verilen erişkin
kanının yaşam süresinin daha uzun olması ve bunun olası
geç etkileri ile kan grubu antikorlarının tam gelişmemiş

0
22

olması gibi nedenler de sıklıkla transfüzyon kararlarını

23

24

25

26

27

28

29

etkilemekte ve farklı kriterlerin ortaya çıkmasına neden
daha düşük hacimde kana mükerrer ihtiyaç duyulması
neden olmaktadır.

60

Yenidoğan bir bebeğin doğumda ortalama 16.5 g/dL olan

50

inmektedir ve bu değişiklikler prematüre bebeklerde daha

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

%95

70

yenidoğanın çok sayıda donör kanına maruz kalmasına

sonraki 3 aylık dönemde fizyolojik bir düşüşle 11.5 g/dL’ye

31

80

olmaktadır. Standart erişkin kan torbası hacminden

Hb konsatrasyonu ilk 24 saat içinde 18.4 g/dL’ye yükselip

30

Gestasyonel yaş (hafta)

HCT

• Günümüzde kısıtlayıcı ve liberal transfüzyon politikaları

yenidoğan

Ortalama
%5

40
30

belirgin olmaktadır. Küçük prematüre bebeklerde flebotomi
kayıpları, düşük EPO düzeyleri, kısa eritrosit ömrü ve artmış
yıkım gibi nedenlerle postnatal 4 ile 6. haftada Hb değeri
7-8 g/dL’ye düşerken, term bebeklerde en düşük 9-12 g/dL
şeklindeki Hb değerine sıklıkla postnatal 8-10. haftalarda
rastlanılmaktadır. Tablo 1’de yenidoğanlar için normal Hb

20
10
0

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

Gestasyonel yaş (hafta)

değerleri gösterilmiştir. Şekil 1’de ise gestasyonel haftaya
göre referans Hb ve Hct değerleri gösterilmiştir.
6

Şekil 1. Gestasyonel yaşa göre Hb ve Hct referans eğrisi.
7

azaldığı ve 2 grup arasında sağ kalım oranı, prematüre

2.2. Transfüzyon Endikasyonları
Yenidoğanlarda en sık transfüzyon nedenleri flebotomi
ya da akut/kronik kanamalara bağlı kan kaybı, hemoliz
ve prematüre anemisidir. Pratikte yenidoğan yoğun
bakım ünitelerinde transfüzyon kararı yetersiz doku
oksijenizasyonu ile ilişkili semptomatik aneminin tedavi
edilmesi için gerçekleştirilmekte olup, hangi bebekte hangi
Hb düzeyinde transfüzyon uygulanacağı ile ilgili net ve kesin
veriler bulunmamaktadır. Transfüzyondaki esas amaç doku
oksijenizasyonunun düzeltilmesidir. Bu nedenle günümüzde
doku oksijenizasyonunun normal olarak sürdürülebildiği
en düşük Hb değeri kritik ya da eşik Hb değeri olarak
tanımlanmakta ve sıklıkla bu değere ve eşlik eden klinik
bulgulara göre transfüzyon kararı verilmektedir. Ancak
henüz doku oksijenizasyonunu gösteren net bir belirteç
mevcut olmadığı için klinik semptomların bilinmesi önem
taşımaktadır. Çalışmalarda daha düşük Hb düzeylerinde
gerçekleştirilen transfüzyonlar kısıtlı, daha yüksek Hb
değerlerindeki transfüzyonlar ise liberal transfüzyon olarak
tanımlanmıştır. Bu konu ile ilgili gerçekleştirilen en önemli
iki çalışma IOWA ve PINT çalışmalarıdır. Bu çalışmalarda
transfüzyon için kabul edilen eşik Hb değerleri Tablo 2’de
gösterilmiştir. Tek merkezli olarak gerçekleştirilen IOWA
çalışmasında transfüzyon sıklığının azaltılması amacıyla
100 ÇDDA bebek kısıtlı (ortalama Hb: 8.3 g/dL) ve liberal
(ortalama Hb: 11 g/dL) transfüzyon gruplarına randomize
edilerek karşılaştırılmış, gruplar arasında transfüzyon
sıklığının değişmediği ancak kısıtlı transfüzyon grubunda
intraparankimal

kanama,

periventriküler

lökomalazi

(PVL) ve apne sıklığının daha fazla olduğu saptanmıştır. Bu
bebeklerden 56 tanesinin dahil edildiği uzun süreli izlem
çalışmasında ise liberal transfüzyon uygulanan grupta
daha kötü nörokognitif sonuçlar ile daha düşük beyin hacmi
olduğu gösterilmiştir. Araştırmacılar liberal transfüzyon
uygulanan

bebeklerdeki

sonuçların

EPO

daha

salınımının

kötü

nörogelişimsel

baskılanması

sonucu

nöroprotektif etkinliğin azalmasına bağlı olabileceğini
düşünmüşlerdir. Çok merkezli olarak planlanarak ADDA’lı
451 bebeğin dahil edildiği “The Premature Infants in Need

Tablo 2. Liberal ve kısıtlı transfüzyon çalışmalarındaki eşik Hb değerleri (g/dL)

retinopatisi (ROP), bronkopulmoner displazi (BPD) ve beyin
hasarı gibi morbiditeler açısından fark olmadığı ancak kısıtlı
gruptaki bebeklerde 18-21 aylık dönemde bilişsel gerilik
olduğu saptanmıştır. Bu çalışmalardan sonra 2011 yılında
yayınlanan Cochrane meta-analizinde kısıtlı politikalar

Liberal Grup

Postnatal yaş

Solunum desteği

Kısıtlı Grup

Destek yok

Solunum desteği

Destek yok

1. hafta

13.0

12.0

11.0

10.0

düzeyleri elde edildiği, taburculukta ya da uzun dönem

2. hafta

12.5

11.0

10.0

8.5

izlemde mortalite ve morbidite sıklığında artış olmadığı

≥3. hafta

11.0

10.0

8.5

7.0

ile transfüzyon sıklığında azalma olduğu, daha düşük Hb

ancak çalışmalarda kullanılan eşik Hb değerlerinin
altındaki değerlere inilmemesi sonucuna varılmıştır. Bu
nedenle bu konuda daha geniş sayılı randomize çalışmalara
ihtiyaç duyulmaktadır. Tüm bu bilgiler ışığında, günümüzde

Tablo 3. Son yıllarda transfüzyon için önerilen eşik Hb değerleri

term ve preterm bebeklerin transfüzyonunda kullanılacak
net bir Hb değeri mevcut olmayıp, bunun belirlenmesinde
oksijen ihtiyacı, mekanik ventilatörde olma durumu ve

Ohis et al, 2007

kılavuzda term ve preterm bebekler için olan eritrosit
Ancak, term veya prematüre bir bebekte %20’nin üzerinde
kan kaybı varsa, %10-%20 kan kaybı ve eşlik eden asidoz
gibi oksijen dağılımında yetersizlik durumunun görüldüğü
veya kanamanın devam ettiği akut kan kaybı ile giden
durumlar varlığında acil transfüzyon uygulanmalıdır. Sonuç
olarak kan kaybının akut veya kronik olması (Hb düşme
hızı), doğum haftası, postnatal yaş, solunum ve dolaşım
desteği ile oksijen ihtiyacı ve klinik bulgular, kilo alımı gibi
kriterlere göre belirlenen eşik Hb değerlerinin tanımlandığı
kılavuzlar kullanılarak transfüzyon sayılarının kontrol

Konvansiyonel mekanik
ventilatörde MAP>8 cm
H2O ve FiO2>%40 veya
HFO'da MAP>14 ve
FiO2>%40 ise, Hb≤10
g/dl (Hct≤%30)
Konvansiyonel mekanik
ventilatörde MAP≤8 cm
H2O ve FiO2≤%40 veya
HFO'da MAP<14 ve
FiO2<%40 ise, Hb≤8 g/dl
(Hct≤%25)

altına alınması önemlidir. Tablo 3’de son zamanlardaki
farklı yayınlarda belirtilen eşik Hb değerleri gösterilmiştir.
Tablo 4’de ise yenidoğan bebeğin özellikleri, postnatal günü
ve eşik Hb değerlerine göre oluşturulan Türk Neonataoloji
Derneği önerileri gösterilmiştir.

Venkatesh et al, 2013

Kanada Pediatri
Akademisi, 2014

postnatal yaşın önemli olduğu düşünülmektedir. Pek çok
transfüzyonu eşik Hb değerleri net olarak belirtilmemiştir.

Cochrane Database, 2011

Sadece oksijen
alanlarda 24 saatten
uzun süreli
taşikardi/takipne,
oksijen ihtiyacında 2
katlık artış, akut
metabolik asidoz, günde
<10 g kilo alımı veya 72
saat içinde major
cerrahi gereksinimi
varsa , Hb≤7 g/dl (Hct≤
%20)

Avrupa RDS kılavuzu,
2013

1. hafta, solunum
desteği, Hb>11.5 g/dL

<1 hafta, ventile, Hb
<12.0 g/dL

Solunum desteği alan
bebeklerde,

2. hafta, solunum
desteği, Hb>10.0 g/dL

>1 hafta, ventile,
Hb<11.0 g/dL

1. hafta, Hb <12 g/dL

3. hafta solunum
desteği, Hb>8.5 g/dL

<1 hafta, CPAP/oksijen,
Hb <10.0 g/dL

1. hafta, solunum
desteği yok, Hb>10.0
g/dL

>1 hafta, CPAP/oksijen,
Hb<9.0 g/dL

2. hafta, Hb<11 g/dL

2. hafta, solunum
desteği yok, Hb>8.5
g/dL

>2 hafta, Hb<9 g/dL

Stabil ve oksijensiz, >1
hafta, Hb≤7.5 g/dL
Doğumda,Hb <12.0 g/dL

3. hafta, solunum
desteği yok, Hb>7.5
g/dL

of Transfusion (PINT)” çalışmasında ise transfüzyona
postnatal yaş ve solunumsal duruma göre karar verilmiş ve
liberal grup (ortalama Hb: 11.2 g/dL) ile karşılaştırıldığında

Asemptomatik, Hb≤6
g/dl (Hct≤%18)

kısıtlı grupta (ortalama Hb: 10.1 g/dL) transfüzyon sıklığının

8

9

Tablo 4. Türk Neonatoloji Derneği eritrosit süspansiyonu transfüzyonu için eşik Hb değerleri
Postnatal yaş

Solunum desteği, Hb gr/dL

Solunum desteği minimal veya yok, Hb gr/dL

<1 hafta

12

10

1-2 hafta

11

9

2-3 hafta

10

8.5

≥4 hafta

9

7

***Bu sınırların altındaki değerlerde hasta semptomlar açısından hasta başında tekrar değerlendirilerek
transfüzyon kararı alınır.

Solunum desteği kriterleri:

Solunum desteği minimal/yok kriterleri:

Hedef saturasyon (%90-95) için;

Hedef saturasyon (%90-95) için;

- Yüksek frekanslı ventilasyon

- <2L/dk HHFNC

- Konvansiyonel mekanik ventilasyon

- FiO2 gereksinimi %21-%35

- Non-invaziv ventilasyon

- Oksijen gereksinimi yok

- >2L/dk HHFNC

2.3. Türk Neonatoloji Derneği Transfüzyon
Önerileri

hemen transfüze edilmemesi, bu kriterlerin varlığında
transfüzyonun planlanması önerilir.

• Hastaneye yatışta santral Hct/Hb ölçülmesi, sonrasında
gerekmedikçe rutin kan alınmaması önerilir.
• Akut kan kaybı (>%20 kan kaybı veya >%10 kan kaybı +
oksijen taşınma sorunu semptomu) ve klinik semptomlar
olmadığı takdirde transfüzyon kararının vizitte ortak
karar ile alınması önerilir.
• Term veya preterm bebekte klinik semptomlar ile
birlikte doku oksijenlenmesinin acil düzeltilmesi gereği
varsa transfüzyon düşünülmesi, bu durumda eşik
değerlerden bağımsız karar alınması önerilir.
• Semptomatik olan ve semptomların anemi ile ilişkili
olduğu düşünülen bebeklerde transfüzyon işleminin
eşik Hb değerinden bağımsız gerçekleştirilmesi önerilir.
• Özellikle hemokonsantrasyon veya hemodilüsyona
neden olan durumların varlığında eşik Hb değerine çok
dikkatli yorumlanarak karar verilmesi önerilir.
• EPO uygulanan hastalarda transfüzyon için aynı
yönergenin kullanılmasına ek olarak retikülosit
sayısı, Hb düşüş hızı, postnatal yaş, O2 gereksinimi gibi
kriterlerin dikkate alınması önerilir.
• Hct ölçümünün topuktan
belirlenmesi önerilir.

değil

santral

olarak

• Tablo 4’de belirlenen kriterlere sahip bebeklerin

• Şekil 2’de gösterilen “Transfüzyon Düşünüyorum”
Algoritmasında belirtildiği şekilde transfüzyon kararının
alınması önerilir.
• Eritrosit
transfüzyonu
ile
hedeflenen
Hb/Hct
değerleri (12 g/dL, %35) olmalı, ve anemi ne kadar
derin ve semptomatikse o derece normal Hb değeri
hedeflenmelidir.
Küçük
prematüre
bebeklerde
kronik aneminin düzeltilmesi amacıyla uygulanan
transfüzyon sonucu Hb’nin yükseltilmesinin endojen
EPO salınımını baskılayacağı unutulmamalıdır. Bazı
kliniklerde Transfüzyon volümü = 1.6 x delta (istenen
Hct-mevcut Hct) x vücut ağırlığı formülü kullanılarak
belirlenmektedir. Transfüzyon kararları ve izleminde bu
noktalara dikkat edilmesi önerilir.
• Konjenital siyanotik kalp hastalığı olan veya
ekstrakorperal membran oksijenizasyonu ihtiyacı
gösteren bebeklerde eşik Hct değeri %45 olarak kabul
edilmelidir. Bunun yanı sıra ciddi kardiyopulmoner
hastalıklarda eşit Hct değerinin %40, major cerrahide
%30 olması önerilmektedir.
• Tüm yenidoğanlarda transfüzyon sonrası etkilenme
nedeni ile hatalı sonuçlar ortaya çıkabileceği düşünülerek
transfüzyon öncesi metabolik tarama ve diğer tetkikler
(Hb elektroforez vb.) için kan örneklerinin alınarak
transfüzyon uygulanması önerilir.

- FiO2 gereksinimi >%35

TRANSFÜZYON DÜŞÜNÜYORUM
*** Yukarıdaki eşik Hb değeri varlığında semptomlardan 1 tanesinin varlığı
•

>24 saat taşikardi veya takipne olması (KTA>180/dk, SS>60/dk)

•

Son 48 saatte oksijen gereksiniminin iki katına çıkması

•

Laktat ≥2.5 mEq/L veya akut metabolik asidoz (pH< 7.20)

•

Son 4 günde >120 kcal/kg/gün alırken kilo alımı <10g/kg/gün ise

•

72 saatte major cerrahi yapılacaksa

1. Anemi akut mu?, kronik mi?
2. Hipotansiyon, hipoksi, asidoz, oksijen mekanik
ventilasyon var mı?
3. Bebek küçük preterm mi? post natal yaşı?
Akut perinatal kan kaybı-kanama
Perinatal hemorojik

Kronik anemi-premature anemisi*
Postnatal
yaş

10-20 ml/kg SF, kan hazırsa O (-)
eritrosit

≥1 hafta
1-2 hafta
2-3 hafta
≥4 hafta

Solunum desteği, Solunum desteği,
Hb gr/dL
minimal veya yok,
Hb gr/dL
12
11
10
9

10
9
8.5
7

* Bu sınırların altında değerlerde hasta semptomlar açısından
hasta başı tekrar değerlendirilerek transfuzyon kararı alınır.

Şekil 2. “Transfüzyon Düşünüyorum” Algoritması
10

11

2.4. Eritrosit Süspansiyonu Hazırlanması
Eritrosit süspansiyonlarının çoğu 450-500 ml’lik tam kanın
antikoagülan olarak sitrat-fosfat-dekstroz (CPD) içeren
steril plastik torbalara toplanması ve santrifüj sonrası
eritrositlerin trombositten zengin plazmadan ayrılması
işlemi ile elde edilmektedir. Eritrositler sonrasında
antikoagülan ve ek solüsyon içeren steril torbalara alınır.
Bu amaçla sıklıkla glikoz, adenin ve bazı durumlarda
mannitol karışımı içeren ek solüsyonlar kullanılmaktadır.
CPD içeren eritrosit süspansiyonlarının yarı ömrü 21 gün,
sitrat-fosfat-dekstroz-adenin (CPDA-1) içerenlerin 5 gün ve
ek solüsyon içerenlerin ise 42 gündür. Toplamda 10 ml/kg
CDPA-1 içeren eritrosit süspansiyonu transfüzyonu ile alıcı
bebeğin Hct değerinde %9-10, ek solüsyon içeren eritrosit
süspansiyonu transfüzyonu ile %7-8’lik artış olmaktadır.
Hazırlanacak eritrosit süspansiyonunun Hct değeri %5060 olmalıdır. Yenidoğan bebeklerin transfüzyonunda
lökositi azaltılmış veya ışınlanmış eritrosit süspansiyonları
kullanılmaktadır. Lökosit azaltma işlemi “pre-deposit”
olarak tanımlanır ve bu işlemin kan alındıktan sonra
depolamadan önce yapılması önerilmektedir. Lökosit
azaltma işlemi ile filtrasyonla CMV geçişi, febril reaksiyon,
trombosit alloimmünizasyonu ve immün modülasyonun
engellenmesi hedeflenmektedir. Özellikle lökosit filtresi
kullanımı ile son süspansiyondaki lökosit sayısının %99.9
oranında azaltıldığı bildirilmektedir. Lökosit azaltılması
işleminin esas amacı transfüzyon ilişkili sitomegalovirüs

Eritrosit süspansiyonu dolaptan çıkarılıp ışınlandıktan

2.5. Eritrosit Süspansiyonu Seçimi

2.5.c.Yenidoğanlarda transfüzyon amaçlı tarama

sonra verilmelidir. Işınlama ile donör lenfositleri inaktive

2.5.a. İntrauterin transfüzyon

Transfüzyon

edilerek transfüzyon ilişkili GVHH riski azaltılmaktadır.
Yenidoğanlar ve özellikle prematüre bebekler GVHH
açısından risk altında olup, şüpheli/bilinen konjenital
immün yetmezliği olan, intrauterin transfüzyon uygulanan
veya

kan

değişimi

yapılan

bebeklerde

ışınlanmış

kan ile transfüzyon önerilmektedir. Kan ürünlerinin
ışınlanmasında
uygulanmaktadır.

minimum
Işınlama

25
ile

Gy

gamma

saklama

ışınlama
sırasındaki

potasyum kaçağı artmaktadır ve ışınlanmış ürünlerin
daha kısa yarı ömrü mevcuttur. Amerikan Gıda ve İlaç
Uygulama (FDA) ışınlanmış eritrosit süspansiyonlarının
28 gün, ışınlanmamış olanların 42 gün içinde tüketilmesini
önermektedir. Ancak, potasyum yüklenmesinden korkulan
yenidoğan bebeklerde ışınlanma sonrası 24 saat içinde
transfüzyon uygulanmalıdır. Işınlama işleminin transfüzyon
sonrası CMV enfeksiyonunu önlemediği bildirilmiştir.

Antenatal dönemde transfüzyonun esas nedeni fetüs ve
yenidoğanın hemolitik hastalığıdır. Rh hemolitik hastalığı
için O grubu, Rh negatif, CMV negatif otoantikor veya
lökositi azaltılmış, GVHH’nın azaltılması için ışınlanmış
kan ile intrauterin transfüzyon gerçekleştirilmelidir.
Verilecek eritrosit süspansiyonu hem fetüs hem de anne
ile uyumlu olmalıdır. Burada taze (ilk 72 saat) eritrosit
süspansiyonları kullanılmalıdır. Fetüs kan grubu A, B veya
bilinmiyor ise O grubu eritrositler yıkanmalıdır. Annenin
oluşturduğu otoantikorlar için kan grubu antijenleri negatif
olmalı ve annenin plazma ya da serumu ile cross-match
uygun olmalıdır. Oksijen taşıma kapasitesinin arttırılması
için HbS taraması negatif olmalıdır. Uygun donör olmadığı
takdirde yıkanmış ve ışınlanmış anne kanı kullanılabilir.
Burada 5-10 ml/dk infüzyon hızı ile %40-50 hematokrit

Kan bileşenlerinin plazma veya ek solüsyonlardan

değeri hedeflenerek transfüzyon yapılmalıdır.

temizlenmesi ya da potasyum içeriğinin azaltılması amacı

2.5.b. Doğum sonrası kan değişimi

ile eritrositler salin ile yıkanabilmektedir. Yenidoğanlarda
yıkanmış eritrosit süspansiyonları intrauterin transfüzyon,
kan değişimi ya da 14 günden uzun süreli bekleyen
eritrosit süspansiyonu ile 20 ml/kg üzerinde transfüzyon
yapılacaksa kullanılmaktadır. Yıkanma işlemi sonrası oda
ısısında olan süspansiyonlar 4 saat, buzdolabında olanlar
ise 24 saat içinde kullanılmalıdır.

öncesi

tüm

yenidoğanların

kan

grubu

tiplendirmesi ve anne kaynaklı pasif geçiş gösteren
antikorlar açısından tarama yapılmalıdır. Antikor taraması
negatif ise bebek 4 aylık oluncaya kadar hastanede ek
tarama yapılmasına gerek yoktur ve AB0 ile Rh uygun
eritrosit transfüzyonu uygulanabilir. Antikor taraması
pozitif ise maternal antikorlar ile uyumlu eritrosit
süspansiyonu verilmelidir. Özellikle 1250 gramın altındaki
prematüre bebekler başta olmak üzere, tüm yenidoğan
bebeklerin transfüzyonu için lökosit azaltılmış, ışınlanmış,
AB0 ve Rh uyumlu, eritrosit süspansiyonu ile transfüzyon
uygulanmalıdır. A veya B kan grubu olan yenidoğanlara 0
grubu eritrosit süspansiyonu verilmeden önce anti-A ve
anti-B antikor içeren plazmanın ortamdan uzaklaştırılıp
hemoliz riskinin azaltılması amacı ile transfüzyon öncesi
santrifüj işlemi uygulanmalıdır. Doğum merkezlerinde acil
perinatal transfüzyonlarda çapraz eşleştirme yapılmamış
0 Rh negatif ile transfüzyon konusunda bilgilendirme
yapılmalıdır. Aile ve yakın akraba kaynaklı donörlerden

Kan değişimi sıklığı azalmasına rağmen halen ihtiyaç

elde edilen eritrosit süspansiyonları ile transfüzyon artmış

duyulabilmektedir.

hiperbilirübinemi

transfüzyon ilişkili GVHH ve enfeksiyon komplikasyonları

ve akut bilirübin ensefalopatisi, ciddi kalp yetmezliği

neden ile önerilmemektedir. Anne kaynaklı plazmada

ve

yapılırken,

yenidoğan hücreleri tarafından eritrosit, lökosit, trombosit

polisitemik semptomatik bebeklerde kısmi kan değişimi

ve HLA antijenlerine karşı antikorlar oluşturulduğu için

uygulanmaktadır.

(term

anne bebeği için donör olmamalıdır. Transfüzyon için anne

bebeklerde 160 ml/kg, prematüre bebeklerde 200 ml/kg),

kaynaklı eritrositler kullanılacaksa, öncesinde yıkama

anemi

Özellikle

varlığında

tam

Kan

ciddi
kan

değişimi

değişimi
çift

hacimli

(CMV) enfeksiyonu sıklığının azaltılması olup, çalışmalarda

Kullanılacak eritrosit suspansiyon verilme hızı 50 ml/kg/

ışınlanmış, lökosit azaltılmış, bebek ile uyumlu kan ile

işlemi uygulanmalı ve ışınlanmalıdır. Yenidoğanlarda

BPD, ROP ve nekrotizan enterokolit (NEK) sıklığının da

saat üstünde ise 36-38ºC ılık suda ılımaya bırakılmalıdır,

gerçekleştirilir. Rh hemolitik hastalığı için, AB0 uygun Rh

transfüzyon enjektör veya torbalar içindeki kanın infüzyon

azaltılabileceği öne sürülmüştür. Esas olarak doğum

ancak 15cc/kg/saat’den düşük infüzyon hızı için dolaptan

negatif veya 0 grubu Rh negatif ve salin ya da yenidoğana

sistemi ile 4 saatlik bir sürede, ısıtmaya gerek olmadan,

ağırlığı 1250 gramın altındaki seronegatif prematüre

çıkan eritrositin ısıtılması gerekli değildir.

uyumlu plazmada çözünmüş eritrosit süspansiyonu tercih

10-20 ml/kg/dozunda uygulanmalıdır. Özellikle prematüre

bebekler ile intrauterin transfüzyon uygulanan fetüsler

edilmelidir. ABO uygunsuzluğu için kan değişiminde

bebeklere hastanede yatışları esnasında çok sayıda

transfüzyon ilişkili CMV enfeksiyonu açısından artmış

ise 0 grubu Rh uyumlu eritrositler kullanılmalıdır. Kan

transfüzyon uygulandığı için, fazla donör maruziyetini

risk altındadır. Transfüzyon ilişkili CMV enfeksiyonlarının

değişiminde kullanılacak kan ek solüsyonu uzaklaştırılmış

azaltmak için tek bir donörden çok sayıda küçük paketler

önlenmesinde CMV seronegatif kan kullanımı altın

eritrosit ve eritilmiş taze donmuş plazma içermelidir ve

şeklinde

standart olsa da, ülkemiz gibi yüksek oranda CMV

ortalama Hct değeri %45-60 arasında olmalıdır. Eritrosit

hazırlanan süspansiyonlar 6 haftaya kadar güvenli

pozitifliği saptanan toplumlarda lökosit azaltımı işleminin

0 grubu veya maternal AB0 grubu ile uyumlu Rh negatif,

bir şekilde saklanarak kullanılmaktadır. Son yıllarda

yararlı olabileceği düşünülmektedir. Bir meta-analizde ise

plazma tercihen AB grubundan olmalı ve annenin antikor

kısıtlayıcı transfüzyon politikaları, enfeksiyon için testlerin

bu amaçla CMV-seronegatif kan ürünü kullanımının daha

geliştirdiği herhangi bir eritrosit antijenini içermemeli, ve

uygulanması, lökosit filtresi kullanımı, ışınlama ve

etkili olduğu gösterilmiştir. Işınlama işleminde lenfosit

anne serumu ile çapraz karşılaştırması uyumlu olmalıdır.

küçük hacimli (10-20 ml/kg) transfüzyon uygulaması ile

viabilitesinin azaltılması ile prematüre bebek ile konjenital

En uygun eritrosit fonksiyonu için 5 günden daha taze

ÇDDA’lı bebeklerde donör maruziyeti, transfüzyon sayıları

immün

olmalıdır. CMV seronegatif veya lökofiltrasyon yapılmış

ve reaksiyonların sıklığı belirgin azalmıştır. Eritrosit

transfüzyon uygulamalarında, yakın akraba kanı ile

eritrosist

intrauterin

süspansiyonu uzun süreli saklandığı takdirde fonksiyon

transfüzyon uygulamasında graft versus host hastalığı

transfüzyon uygulanan bebeklerde mutlaka ışınlama

bozukluğu nedeni ile dokulara oksijen verme kapasitesi

(GVHH)

yapılmalıdır. Kanın ısıtılarak verilmesi gerekmektedir.

düşer, immünosüpresif ve proinflamatuvar etkiler ile çoklu

12

yetmezlik

gelişiminin

transfüzyonlarında,

engellenmesi

intrauterin

hedeflenmektedir.

süspansiyonu

kullanılmalı

ve

eritrosit

süspansiyonu

hazırlanmalıdır.

Bu

13

organ yetmezliği, çeşitli morbidite ve mortalitelerin ortaya

reaksiyon durumunda transfüzyon durdurulmalı, bebek

geciktirilmesi ile karşılaştırıldığında kord sağılmasının

anemisinin önlenmesi ve tedavisinde rutin EPO kullanımı

çıkmasına ve hastanede yatış süresinin uzamasına neden

stabilize edilmeli, olay kayıt altına tutularak kan merkezi

sezaryan

önerilmemektedir.

olabilir.

bilgilendirilmeli ve laboratuvara örnek gönderilmelidir.

sistemik kan akımını ve perfüzyonu daha fazla arttırdığı

Günümüzde uygun donör seçimi, tarama, cross-match,

gösterilmiştir. Türk Neonatoloji Derneği tarafından 2014

patojen inaktivasyon işlemleri, lökosit filtreleri ve ışınlama

yılında

işlemleri ile bu riskler anlamlı şekilde azaltılmıştır.

Rehberinde yukarıda bahsedilen yararlı etkileri nedeni

Epidemiyolojik çalışmalarla yenidoğanlarda en önemli

ile doğum salonunda bebeğin en az 30 sn (180 sn kadar

transfüzyon riskinin yanlış kan ürünü ile transfüzyon

uzatılabilir) anne seviyesinden düşük tutularak plasento-

olduğu saptanmıştır. Işınlanmamış eritrosit transfüzyonu

fetal transfüzyona izin verilmesi veya resüsitasyon gibi

sonrası çok nadiren transfüzyon ilişkili GVHH bildirilmiştir.

acil durumlarda göbek hizasından 20 cm uzaklıktan en az

Transfüzyon

dikkat

2-4 kez sağılması önerilmektedir. Tüm bu bilgiler ışığında

edilmelidir. Son yıllarda özellikle prematüre bebeklerde

ve yeni yayınlanan ILCOR 2015 önerilerine göre doğum

transfüzyonda sonraki 48 saat içinde gelişen transfüzyon

ekibi ile konuşulup canlandırma gereksinimi göstermeyen

ilişkili NEK tablosunun sık olarak görülebileceği ve bu

tüm term ve prematüre doğumlarda kord klemplenmesi

bebeklerde mortalitenin daha yüksek olduğu bildirilse de,

en az 30 sn geciktirilmelidir. Yine aynı rehbere göre

bu konu ile ilgili son yayınlar tartışmalı bilgiler vermeye

doğumda canlandırma gereksinimi olan bebeklerde

devam etmektedir. Özellikle enteral beslenme (artmış

kord klemplenmesi geciktirilmemeli ve 29 haftanın

oksijen tüketimi) ve transfüzyonun nitrik oksit aracılıklı

altındaki prematüre bebeklerde kord sağılması işlemi

2.7.d. Flebotomi yolu ile olan iyatrojenik kan
kayıplarının azaltılması

vazodilatasyon ile bu tablodan sorumlu olabileceği

gerçekleştirilmesi önerilmemektedir.

Başta

Normal koşullar altında 15-20 ml/kg eritrosit süspansiyonu
ile transfüzyon sonucu Hb değerinde 2-3 g/dL artış sağlanır.
Aneminin düzeltilmesi için sıklıkla 15-20 ml/kg dozunda
transfüzyon yeterli iken, kanamanın düzeltilmesi için daha
fazla miktarda transfüzyon uygulanabilir. Günümüzde
10-20 ml/kg hacminde veya “delta değeri (istenen Hctaktüel Hct) x 1.6 x vücut ağırlığı” formülüne göre miktarı
hesaplanan eritrosit süspansiyonunun maksimum 5-7 ml/
kg/saat hızında verilmesi önerilmektedir. Özellikle doğum
esnasında ortaya çıkan hemorajik şok tablosunda dolaşımın
sağlanması için şok sıvısı (10-20 ml/kg SF), kan hazırsa
10-20 ml/kg dozunda 0 Rh negatif eritrosit süspansiyonu
uygulanmalıdır. Bu grup hastada belirgin kan kaybı (>%1020 kan volümü) öngörülüyorsa veya acil transfüzyona
gereksinimini

işaret

eden

asidoz,

oksijenizasyon

bozukluğu, kalp yetmezliği işaretleri varsa 15-20 ml/
kg 0 Rh negatif eritrosit süspansiyonu uygulanmalıdır.
Burada ilk doz transfüzyon dakikalar içinde, sonrasındaki

ilişkili

hacim

yüklenmesine

düşünülmektedir. Az sayıda çalışmada transfüzyonun
prematüre bebeklerde BPD, intraventriküler kanama (IVK)

ile

doğurtulmuş

yayınlanan

prematüre

Respiratuvar

bebeklerde

Distress

Sendromu

uygulaması

allojenik

kan

ürünlerine

bir

alternatif

olabilse de, teknik olarak zordur, allojenik ürünlerin elde
edilmesinden yaklaşık 6 kat daha pahalıdır ve genellikle
düşük hacim elde edilmektedir. Yapılan bir çalışmada
otolog transfüzyonun <29 gestasyonel haftada doğan
bebeklerde uygulanamadığı, 29-31 gestasyonel haftada
doğan bebeklerde en etkili olduğu ve yaşamın ilk 30 günü
içinde bu bebeklerin transfüzyon ihtiyaçlarının %41’ini
karşıladığı bildirilmiştir. Teknik ve mali zorlukların
üstesinden

gelinmesi

durumunda

otolog

plasental

transfüzyon gelecekte daha yaygın kullanıma girebilecektir.

ÇDDA’lı

bebekler

olmak

üzere

prematüre

iyatojenik kan kaybıdır. Yaşamın ilk 6 haftasında bu

ve ROP sıklığında artışa neden olabileceği bildirilmiştir. Bu

Term

prematüre

gruptaki bebeklerde laboratuvar çalışmaları için olan

nedenle, bebekte kötü nörolojik sonuçlara yol açmayacak

bebeklerde EPO düzeyleri daha düşüktür. Günümüzde

iyatrojenik kan kaybının bebeğin toplam kan hacminin

şekilde eşik Hb değerlerine göre kısıtlayıcı tarzda

erken (ilk 8 gün) ve geç (>8 gün) EPO uygulamaları çeşitli

%15-30’unu oluşturduğu bildirilmiştir. Son yıllarda yatak

transfüzyon uygulaması tercih edilmelidir.

çalışmalarda değerlendirilmiştir. 2014 yılında yayınlanan

başı veya mikrotüp kullanımı ya da transkutan yöntemlerin

son Cochrane meta-analizinde erken EPO uygulaması

kullanılması, mikro-örnekleme metodları ile çalışan

prematüre bebeklerde transfüzyon sayısını anlamlı olarak

laboratuvar cihazlarının geliştirilmesi ile transfüzyon

azalttığı halde, evre 3 ve üzeri ROP gelişme olasılığını

sıklığında azalma olduğu bildirilmektedir. Bu nedenle

arttırdığı için önerilmemektedir. Geç EPO tedavisinin de

günlük flebotomi ile olan kayıpların takip edilmesi,

bu bebeklerde transfüzyon sayısını azalttığı ancak uzun

yenidoğan yoğun bakım ünitesinde kan alma ve laboratuvar

Doğumdan sonra göbek kordonunun uterusun altında

dönem prognoza etkisinin bulunmadığı ve ROP sıklığını

işlemleri için standart oluşturularak en aza indirilecek bir

bir

arttırabileceği

nöroprotektif

rutin flebotomi programının oluşturulması (kan gazı ve kan

plasental transfüzyona izin verecek şekilde tutulmasının

özellikleri nedeniyle, bebeğin uzun dönem nörogelişimsel

şekeri günde bir, tam kan sayımı/biyokimya haftada bir)

term bebeklerde yenidoğan döneminde daha yüksek

prognozuna olumlu etkisi olabileceği düşünülse de, bunu

transfüzyonların azaltılması için önemlidir. Aynı zamanda

Hb ve Hct değerleri, artmış ferritin düzeyleri ve 4-6.

destekleyecek kesin kanıtlar henüz yoktur. EPO’nun

tetkik için alınan örneklerin miktarları kaydedilmelidir.

aylarda daha düşük demir eksikliği anemisi sıklığı ile

neovaskülarizasyon ve tümör progresyonu üzerine olan

Özellikle arteriyel kateterlerin artmış kan kaybı ile

sonuçlandığı gösterilmiştir. Prematüre bebeklerde ise

yan etkileri nedeni ile dikkatli kullanılmalıdır. Son yıllarda

ilişkili olduğu bilindiği için, enfeksiyon riski de göz önüne

kord klemplemesinin en az 30 sn geciktirilmesi ile Hb ve

uzun etkili Epo türevi olan darbepoetin alfanın daha kısa

alınarak santral kateterlerin mümkün olan en kısa sürede

Transfüzyon ilişkili enfeksiyonlar (virüs, bakteri, parazit,

Hct değerlerinde artış, sistemik kan basıncı, idrar çıkışı

yarılanma ömrü, daha fazla dağılım hacmi ve daha hızlı

çıkarılmaları önerilmektedir. Özellikle doğumdan hemen

prion), lökositlere bağlı yan etkiler (immünomodülasyon,

ve kalp fonksiyonlarında düzelme, vazopressör ihtiyacı

klirens özellikleri nedeni ile Epo’nun yerini alabileceği

sonra yapılacak laboratuvar testleri (kan grubu, tam kan

alloimmünizasyon, GVHH, transfüzyon ilişkili akciğer

ile transfüzyon sıklığı, IVK ve NEK sıklığında azalma

yönünde yayınlar olsa da, bu konuda daha geniş klinik

sayımı, kültür, kan şekeri ve kan gazı, metabolik tarama

hasarı [TRALI]), akut volüm veya elektrolit bozuklukları

bildirilmiştir. Kord klemplenmesinin geciktirilemediği

çalışmalara ihtiyaç vardır. Randomize bir çalışmada hem

vb.) için plasental/kordon kan örneğinin kullanımı ile

ile kan grubu uyuşmazlıkları (yanlış grupla transfüzyon)

resüsitasyon ihtiyacı gibi durumlarda kordun göbek

eritropoetin hem de darbopoetin verilen bebeklerde

de transfüzyon sıklığının azaltıldığı gösterilmiştir. Kord

transfüzyonun en önemli risklerini oluşturmaktadır.

hizasından 20 cm uzaklıktan 2-4 kez sağılması işlemi de

transfüzyon sayısı ve donör maruziyetinin azaldığı ve

klemplenmesinin geciktirildiği veya kordun sıvazlandığı

Ateş, titreme, flushing, ürtiker, taşikardi, hipotansiyon ve

benzer etkiyi oluşturabilir. Yeni yayınlanmış randomize

uzun süreli izlemde daha iyi bilişsel fonksiyonları olduğu

durumlarda da plasental kan örneği rahatlıkla alınabilir.

şok bulguları transfüzyon reaksiyonunu düşündürmeli,

kontrollü

gösterilmiştir.

Transfüzyon için kabul edilen Hb alt sınırları farklı hasta

uygulamalar ise saatler içinde gerçekleştirilmelidir. Bu
nedenle tüm perinatal merkezler acil kullanım için “crossmatch” gerektirmeyen 0 Rh negatif eritrosit süspansiyonu
bulundurmalıdır. Bunun dışında anemi ve prematüre
anemisinin tedavisinde yukarıda bahsedilen Hb değerleri,
postnatal yaş ve klinik bulgulara göre AB0 ve Rh uygun
eritrosit süspansiyonu ile transfüzyon uygulanmalıdır.
Transfüzyon sırasında vital bulgular başlangıçta, 15.
dakikada, 1. saatte ve sonrasında ise saatlik olarak
değerlendirilmeli,

transfüzyon

bitiminde

ve

1

saat

sonrasında tekrar bakılmalıdır. Transfüzyon özellikle
prematüre bebeklerde volüm yüküne yol açabileceği için,
transfüze edilen miktar toplam sıvıdan düşülerek volüm
yüklenmesi önlenmelidir. Transfüzyon sırasında enteral
beslenmenin yarıya düşülmesi düşünülebilir .

2.6. Eritrosit transfüzyonu ile ilişkili riskler
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2.7. Yenidoğanlarda Transfüzyon Sıklığının
Azaltılmasına Yönelik Önlemler
2.7.a. Kord klemplenmesinin geciktirilmesi/
kordun sağılması
seviyede

bir

klemplenmeden

çalışmada

30-180

kord

sn

arasında

klemplenmesinin

ile

Göbek kordonundan otolog kan toplanarak transfüzyon

bebeklerdeki eritrosit transfüzyonunun en önemli nedeni

2.7.b. Eritropoetin ve darbepoetin
bebekler

2.7.c. Otolog plasental transfüzyon

karşılaştırıldığında

belirtilmiştir.

Sonuç

olarak,

EPO’nun

günümüzde

prematüre
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grupları için önceden belirlenmelidir. Burada ciddi veya
hafif solunum desteği, dolaşım desteği ve metabolik asidoz
varlığı, beslenme ve kilo alma durumu, ve postnatal yaş
dikkate alınarak karar verilmelidir. Önemli bir diğer konu
ise kan örneklemesinin standart olarak değil, bireysel
bazda gerçekleştirilerek iyatrojenik kayıpların en aza
indirilmesidir. Alınan kan hacimlerinin kaydedilmesi,
ve haftalık kan kaybının hesaplanması önerilmektedir.
Özellikle laboratuvar tetkiklerinde mikro yöntemler ve
yatak başı tekniklerin kullanılması teşvik edilmelidir.

2.7.e. Uygun beslenme stratejileri
Yeterli protein alımı eritropoezin uyarılması için son derece
önemlidir. Yapılan bir çalışmada 3.5 g/kg/g protein alımı olan
ÇDDA’lı bebeklerin Hb değerlerinin 1.8 g/kg/g verilenlere
göre 1.0 ile 1.5 g/dl daha fazla olduğu gösterilmiştir. Bu
nedenle doğumdan itibaren artmış protein desteğinin
neonatal

anemi

ve

transfüzyon

sıklığını

azaltacağı

düşünülmektedir. Aynı zamanda prematüre bebeklerde
Türk Neonatoloji Derneği Beslenme Rehberinde belirtildiği
gibi en erken 2. haftada, ideali 6-8. haftada 2-3 mg/kg/doz
demir tedavisinin başlanarak 12-15. aya kadar buna devam
edilmesi de bu bebeklerde transfüzyon sıklığını azaltmaya
yardımcı olacaktır.

2.8.b. Çok sayıda donöre maruz kalma
Standart erişkin kan torbası 300-400 ml hacime sahip
olup, yenidoğan bebekler bundan çok daha düşük kana
ihtiyaç duymalarından dolayı çok sayıda donör kanına
maruz kalmaktadırlar. Bu nedenle doğumdan itibaren
tek bir donörden alınacak kanın düşük hacimli (<40
ml boyutundaki) torbalara alınarak 4-5 torba şeklinde

bir şekilde takip edilmeli, ve bebeğin transfüzyonuna
postnatal yaş, oksijen/solunum destek ihtiyacı gibi klinik
semptomlara göre vizitte, hasta başında ve bireysel olarak
karar verilmelidir.

Akut inflamasyonun olmadığı durumlarda ferritin depo
demir durumunu iyi yansıtmaktadır (1g demir = 8 g ferritin).

transfüzyon öyküsü olması nedeni ile, transfüzyonun NEK

transferrine bağlı olmadan biriken demir oksidan hasar

2.8.c. Bebeklerde CMV enfeksiyonu olasılığının
azaltılması

için bir risk faktörü olabileceği düşünülmüş ve bu tablo

yaratmaktadır. Bu nedenle çoklu transfüzyon uygulanan

transfüzyon ilişkili NEK ya da transfüzyon ilişkili barsak

prematürelerde demir birikimi dikkate alınmalıdır.

Ülkemizde CMV seropozitifliği yüksek olup, özellikle ÇDDA
ve ADDA’lı bebeklerde CMV ilişkili morbidite ve mortalite
oranları çok artmıştır. Başta prematüre bebekler ve CMV
negatif anne bebeklerinde olası transfüzyon ilişkili CMV
geçişini en aza indirmek için CMV negatif donörlerden kanı
alınmalı ve lökosit filtreleri ile transfüzyon uygulanmalıdır.
Bu arada yanlış-pozitif seroloji sonuçları ve seronegatif bir
donörün CMV ile akut enfekte olabileceği bir dönemin de
bulunabilmesi nedeni ile CMV geçişi olabilir. Ancak, hem

yönünde çalışmalar devam etmektedir.

2.8.d. Yeni hazırlanmış veya uzun süre
beklemiş eritrosit süspansiyonu ile
transfüzyon
Saklanarak bekletilen eritrosit süspansiyonunda zaman

az deforme olması) değişiklikler olsa da, bunların klinik

Talasemi hastalarında 10-15 transfüzyonla toksik demir
birikimine ulaşılmaktadır.
demiri

atacak

mekanizma

yoktur

ve

hasarı olarak adlandırılmıştır. Özellikle transfüzyon ilişkili
NEK’in tüm NEK vakalarının %25-35’ini oluşturduğu,
sıklıkla 30 günden sonra daha ciddi hasta bebeklerde ortaya
çıktığı belirtilmiştir. Transfüzyonun barsakta immünolojik
bir tetikleme yaparak veya mezenterik kan akımı ile doku
oksijenizasyonunu bozarak NEK’e neden olabileceği hipotez
edilmiştir. Ancak, bu konuda daha fazla sayıda prospektif
çalışmalara ihtiyaç vardır. Benzer şekilde Türk Neonatoloji
Derneği Prematüre Bebeğin Beslenmesi Rehberinde
transfüzyon ile NEK’in birlikte görülebileceği bildirilse
de, NEK riskini arttırması iddiasının kanıtlanmadığı
belirtilmiştir.

2.8.f. Transfüzyon sırasında enteral
beslenmenin kesilmesi
Yukarıda bahsedildiği gibi transfüzyon ile NEK arasındaki
olası ilişki nedeni ile bazı merkezlerde transfüzyon sırasında
enteral beslenmenin kesilmesi ile NEK sıklığında anlamlı
azalma bildirilmiştir. Ancak, günümüzde transfüzyon
sırasında beslenmenin kesilmesi ile NEK riskinin azaldığı
herhangi bir prospektif çalışmada gösterilememiştir.

etkileri bilinmemektedir. “The Age of Red Blood Cells in
Premature Infants (ARIPI)” isimli Kanada’da yapılan ve 450
ÇDDA’lı bebeğin dahil edildiği çalışmada bebeklere <7 gün

yoğun bakım ünitelerinde olacak ve eritrosit süspansiyonu

(ortalama 5 gün) ile 2-42 günlük (ortalama 14 gün) eritrosit

başta olmak üzere tüm kan ürünlerinin kullanımında

süspansiyonu ile transfüzyon uygulanmış olup, her 2 grup

yanlış

nedenle

arasında IVK, NEK, ROP ve BPD açısından fark olmadığı

hastanın bilgileri ile gelen torbanın üzerindeki bilgiler

gösterilmiştir. Uzun saklama süresinde süspansiyondaki

karşılaştırılmalı,

ve

potasyum artışı aritmi açısından endişe oluştursa da,

transfüzyon verileri kayıt altına alınmalıdır. Aynı zamanda

çalışmalar 15 ml/kg dozunu aşmayan transfüzyonlarda

transfüzyonda kullanılan eritrosit süspansiyonunun kodu

komplikasyon görülmemiştir. Daha önce ifade edildiği

ve etiketi hasta dosyasına yapıştırılmalıdır.

üzere, tek bir donörden çok sayıda küçük eritrosist
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akılda tutulmalıdır.

%30 değerinden %100 ve üstüne artış gösterebilmektedir.

Organizmada

Özellikle küvöz sayısı fazla olan kalabalık yenidoğan

görülebilmektedir.

aydınlatılmış

süspansiyonu kullanımı ile ilgili endişelerin devam ettiği

demir düzeyi artışı ile transferin saturasyonu normaldeki

Bazı yayınlarda NEK ortaya çıkmadan önceki 48 saat içinde

azalmış 2,3 difosfogliserat) ve yapısal (eritrositlerin daha

2.8.a. Yanlış uygulamalar

uygulamalar

Ancak, özellikle 14 günden daha uzun süreli eritrosit

çoklu transfüzyon uygulanan hasta gruplarında serum

sağlanması son derece önemlidir.

içinde biyokimyasal (artmış potasyum, laktat, demir, ve

2.8. Eritrosit transfüzyonu ile ilgili günlük
pratikte sık karşılaşılan sorunlar

yavaş bir şekilde uygulanabileceği düşünülmektedir.

Normalde 1 ml eritrosit transfüzyonu 1 mg demir içermekte,

oldukça yenidoğan yoğun bakım ünitesine gönderilmesinin

tüm patojenleri inaktive eden sistemlerin geliştirilmesi

dışında ülke/ünite transfüzyon rehberi çok dikkatli

saklanmış eritrosit süspansiyonu düşük miktarda ve

düşük miktarda kan içeren torbalar şeklinde gerekli

saklanması ya da uygun teknikler kullanılarak çok daha

transfüzyon ilişkili CMV belirgin azalmıştır. Günümüzde

Anemi veya kan kaybının çok hızlı geliştiği şok vb. tabloların

uygulanmaktadır. Tüm bu bilgiler ışığında uygun koşullarda

2.8.g. Çoklu transfüzyona bağlı demir birikimi

2.8.e. Eritrosit süspansiyonu transfüzyonu ile
NEK arasındaki ilişki

CMV negatif donör hem de lökosit filtresi kullanımı ile

2.7.f. Transfüzyon protokolü ve vizitte karar
verilmesi

süspansiyonu kullanımı da son yıllarda artan bir şekilde

onam

Bu

alınmalı,
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2.9. Türk Neonatoloji Derneği Eritrosit
Transfüzyon Önerileri (Öneri Düzeyi A-C)

eritrosit süspansiyonu lökosit filtresi ile uygulanmalıdır
(A).

3. YENİDOĞANLARDA TROMBOSİT
SÜSPANSİYONU KULLANIMI

1. Her ünitenin; hastanın postnatal yaşı, klinik bulguları,
solunum/dolaşım desteği ile oksijen ihtiyacı ve Hb
düşme hızına göre belirlenmiş eşik Hb değerlerine göre
hazırlanmış transfüzyon protokolünün olması ve ünitede
çalışan tüm hekimlerin buna uyumunun sağlanması
önerilir (A).

7. Büyük hacim transfüzyonlarda hiperkalemi, koagulasyon
faktörlerinin dilüsyonu söz konusu ise taze donmuş plasma
ve eritrosit önerilir (A).

3.1. Giriş ve genel bilgiler

2. Yenidoğanlara 10-20 ml/kg/dozunda uygun eritrosit
süspansiyonu ile transfüzyon uygulanması, sağlık
personelinin transfüzyon reaksiyonlarına ve volüm

9. Mümkünse tek bir donörden küçük torbalara alınan kan
ile yatış boyunca tekrarlanan transfüzyonların yapılması
önemlidir (B).

yüklenmesine dikkat etmesi önerilir (A).
3. Yenidoğan bebeklere ışınlanmış eritrosit süspansiyonu
lökosit filtresi ile verilmesi önemlidir (A).
4. Yenidoğanların acil transfüzyonu için O Rh negatif
eritrosit süspansiyonu veya Rh uyumlu ya da bebeğin kan
grubu uyumlu Rh eritrosit süspansiyonu kullanılmalıdır.
Donör ile cross match 4. aydan itibaren yapılması önerilir
(A).
5. Günümüzde kord klemplenmesinin geciktirilmesi,
kordun sıvazlanması, otolog plasental transfüzyon,
plasentadan yatıştaki ilk kan örneklerinin gönderilmesi,
flebotominin azaltılması, mikro yöntemler kullanılması,
yeterli protein desteği ve eritropoetin/darbepoetin
uygulaması ile yenidoğanlarda transfüzyon sıklığı anlamlı
şekilde azaltılabilir (A).
6. Transfüzyon ilişkili CMV enfeksiyonunun önlenmesi
için CMV seronegatif donörden kan alınmalı ve ışınlanan
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mevcuttur. Bu iki yöntem arasında tam kandan trombosit
elde edilmesi sırasındaki santrifüj basamaklarında farklılık
mevcuttur. Afarez yöntemi; bir donörden transfüzyon
için yeterli trombosit sayısının elde edilebilmesi ve

Yenidoğanlarda transfüzyon amaçlı en sık kullanılan ikinci

transfüzyon

kan ürünü trombosit süspansiyonlarıdır. Yenidoğan yoğun

sıklığının azaltılması nedeni ile daha avantajlı bir tekniktir.

bakım ünitesine başvuran hasta bebeklerin yaklaşık %20

Trombosit süspansiyonu hazırlama aşamasında lökosit

-35’inde trombositopeni saptanırken, özellikle çok küçük

azaltma işlemi önemli olup, alloimmünizasyon, enfeksiyon

prematüre bebeklerde trombositopeni (%70) ve eşlik

ve ateşli reaksiyonların sıklığında azalma elde edilir.

eden kanama problemleri daha sıktır. Trombositopeni

Trombositlerin ışınlanması ile GVHH gelişimi önlenir.

insidansı gestasyonel yaş ile ters orantılı olup, varlığı

Trombosit konsantreleri 5 gün boyunca plazma içinde oda

artmış morbidite ve mortalite ile ilişkilidir. Gestasyonel

10. Siyanotik kalp hastalıklarında mümkünse daha yüksek
Hb değerleri hedeflenmelidir (C).

ısısında çalkalanarak saklanmalıdır. Saklama sırasında

haftaya göre trombosit sayıları Şekil 3’de, postnatal

trombosit fonksiyonları ve yapısında değişiklikler meydana

ilk 90 günde trombosit sayılarının seyri Şekil 4’de

gelmektedir. Eritrosit süspansiyonu transfüzyonundakine

11. Transfüzyon ilişkili NEK ve transfüzyon sırasında
beslenmenin azaltılması/kesilmesi gibi yaklaşımların
rutin pratikte kullanılabilmeleri için prospektif, randomize
kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır (C).

gösterilmiştir. Trombosit sayısının 150.000/μL’nin altında

benzer şekilde trombosit süspansiyonları için de CMV

olması trombositopeni, 50.000/μL altındaki değerler

seronegatif donör kullanılarak viral hastalık bulaşı en

ciddi trombositopeni olarak tanımlanmaktadır. Ciddi

aza indirilmeye çalışılmalıdır. Trombosit süspansiyonları

trombositopeni sıklıkla ADDA’lı bebeklerde görülmektedir.

ülkemizde sıklıkla random veya aferez yöntemi ile elde

Doğumdaki

ile

edilmektedir. Donör taraması ve seroloji testleri normal,

artış göstermektedir. Yaşamın ilk 3 gününde gelişen

ABO ve Rh uyumlu trombosit süspansiyonu 10-20 ml/

trombositopeni erken başlangıçlı, 4. günden itibaren gelişen

kg dozunda uygulanır. Hazırlanan süspansiyon 22ºC’de

13. Semptomları olan ve bu semptomların anemi ile ilişkili
olduğu düşünülen bebeklerde transfüzyon kararı eşik Hb
değeri dikkate alınmadan verilebilir (C).

trombositopeni ise geç başlangıçlı trombositopeni olarak

ajitatörde 5-7 gün saklanabilir. ABO uygunsuzluğu olması

sınıflandırılmaktadır. Erken başlangıçlı trombositopeninin

durumunda trombosit transfüzyonu ile istenilen etkinlik

en

gebeliğin

elde edilemeyebilir. Minör uyumsuzluklarda bile akut

14. Semptomu olmayan tüm bebeklerde Türk Neonatoloji
Derneği “Transfüzyon Düşünüyorum” algoritması takip
edilerek postnatal hafta, eşik Hb değeri ve semptomlara
göre karar verilmesi düşünülmelidir (C).

indüklediği hipertansiyon veya diyabet, intrauterin büyüme

letal hemolitik transfüzyon reaksiyonu gelişebileceği

geriliği, perinatal enfeksiyonlar, perinatal asfiksi, maternal

akılda tutulmalıdır. Kız Rh negatif bebeklerde eritrosit

allo- veya oto-antikorların transplasental geçişidir. Geç

kontaminasyonu

başlangıçlı trombositopeniye en sık postnatal enfeksiyonlar

önlenmesi için Rh negatif donörlerden elde edilen

ve nekrotizan enterokolit neden olmaktadır.

trombosit transfüzyonu uygulanmalıdır. Aynı zamanda

8. Her ne kadar bekletilmiş kan ürünleri ile transfüzyon
neonatal sonuçları olumsuz etkilemese de, 14 günden eski
kan kullanımında dikkatli olunması önerilir (B).

12. Transfüzyon kilo alımını artırmak apneyi düzeltmek
gibi amaçlarla önerilen değerlerin üzerinde yapılmaması
önerilir (C).

sık

trombosit

nedenleri

sayısı

maternal

gestasyonel

preeklampsi,

hafta

7. Ohls RK, Christensen RD, Kamath-Rayne BD, Rosenberg A, Wiedmeier
SE, Roohi M, et al. A randomized, mask, placebo-controlled study of
darbepoetin alfa in preterm infants. Pediatrics 2013;132:e119-127.

Ciddi trombositopenisi olan yenidoğanlarda en korkulan

8. Christensen RD, Carroll PD, Josephson CD. Evidence-based advances
in transfusion practice in nenatal intensive care units. Neonatology
2014;106 245-253.

kanamalardır. Major intraventriküler ve periventriküler

9. Chirico G, Beccagutti F, Sorlini A, Motta M, Perrone B. Red blood cell
transfusion in preterm infants: restrictive versus liberal policy. J
Matern Fetal Neonatal Med. 2011;24(S1):20-22.
10.Nickel RS, Josephson CD. Neonatal transfusion medicine: five major
unanswered research questions for the twenty-first century. Clin
Perinatol. 2015;42:499-513.
11. Carroll PD. Umbilical cord blood-an untapped resource: strategies
to decrease early red blood cell transfusions and improve neonatal
outcomes. Clin Perinatol. 2015;42:541-556.
12. Josephson CD, Mondoro TH, Ambruso DR, Sanchez R, Sloan SR, Luban
NC, et al. One size will never fit all: clinical and translational research
gap in pediatric transfusion medicine. Pediatr Res. 2014;76:425-431.
13. Christensen RD, Henry E, Jopling J, Wiedmeier SE. The CBC: reference
ranges for neonates. Semin Perinatol. 2009;33:3-11.
14.Colombatti R, Sainati L, Trevisanuto D. Anemia and transfusion in the
neonate.Semin Fetal Neonatal Med. 2016;21:2-9.

komplikasyon major kanama, esas olarak da intrakranial
kanama sıklığı prematüre bebeklerde %30 olup, vakaların
%75’inde kanama ilk 48 saat içinde gelişmektedir.

ilişkili

ile

enfeksiyon/alloimmünizasyon

ilişkili

Rh

sensitizasyonunun

0 kan grubu olan bebeklerde A veya B kan grubu ile
tekrarlanan trombosit transfüzyonunun, içerdiği anti-A
ve anti-B antikorlar nedeni ile hemolize yol açma olasılığı
mevcut olduğu için, bu tip transfüzyonlar en az düzeyde
gerçekleştirilmelidir.

Ancak, IVK gelişen bebeklerin çoğunda kanama öncesi

Trombosit

trombositopeni olmayıp, kanama sonrası trombositopeni

öncesine göre trombosit sayısında 50.000-100.000/μL

ve koagülopati gelişmektedir. Bu nedenle, hafif veya orta

artış sağlamak olup, bu da sıklıkla 10 ml/kg dozundaki

derecede trombositopenisi olan bebeklere trombosit

bir transfüzyon ile sağlanabilmektedir. Ancak 15 ml/kg

süspansiyonu verilerek IVK gelişiminin veya ilerlemesinin

dozu ile trombosit sayısında daha fazla artış sağlanacağı

önlenemeyeceği düşünülmektedir.

bilinmelidir. Sonuç olarak 10-15 ml/kg dozundaki trombosit

Günümüzde trombositopeni tedavisinde sıklıkla trombosit
süspansiyonları kullanılmaktadır. Donörlerin tam kanından
ayrılan havuzlanmış trombosit süspansiyonu ile donörlerden
hücre ayırma tekniği ile elde edilen aferez trombosit
süspansiyonu şeklinde iki tip trombosit süspansiyonu

transfüzyonunda

esas

amaç

transfüzyon

transfüzyonu ile belirgin hacim yüklenmesi oluşturulmaz ve
transfüzyondan sonraki 10 dakika ile 3 saat içinde kontrol
trombosit sayısı görülmelidir. Ancak, özellikle kan alımının
zor ve yetersiz olduğu durumlarda yanlış trombositopeni
tanısı

konulabileceği

için,

trombositopeni

saptanan
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trombositopenisi olan hastalarda major kanamaların

750

trombosit sayısı, boyutu, kümeleri değerlendirilerek

önlenmesi amacı ile profilaktik trombosit transfüzyonu

700

trombositopeni varlığı/yokluğu kesinleştirilmelidir.

uygulanmaktadır.

trombosit

650

uygulamasının net bir yararı bilinmemekle birlikte, hem

600

transfüzyon komplikasyonları hem de çoklu transfüzyon

550

uygulamalarının zararları akılda tutulmalıdır. Profilaktik

500

Erken dönemde maternal antikorlara bağlı trombositlerin
immün yıkımı neonatal alloimmün trombositopeni (NAIT)
olarak adlandırılmaktadır. Doğumdan sonraki 48 saat içinde
tamamen sağlıklı bir yenidoğanda ciddi trombositopeni
varlığında NAIT düşünülmelidir. Burada trombositopeninin
nedeni sıklıkla anneden geçen anti-human platelet antijen
1a (anti-HPA 1a) veya anti-HPA 5b antikorlarına karşı
gelişen antikorlardır. NAIT düşünülen bebeklerde trombosit
sayısının <30.000/μL olması durumunda mümkünse
HPA1a/5b negatif trombosit süspansiyonu ile transfüzyon
uygulanmalıdır. İntravenöz immünoglobulin tedavisi de
erken dönemde transfüzyon sıklığını azaltabilir. Maternal
immün trombositopenik purpura (ITP) de yine sağlıklı
yenidoğanlarda erken dönemdeki trombositopeninin bir
diğer nedenidir. Sıklıkla annede ITP veya lupus öyküsü
mevcuttur. Burada, NAIT’a göre intrakranial kanama
olasılığı daha düşük olup, sadece yaşamı tehdit edici
kanama varlığında trombosit transfüzyonu uygulanır.
Ciddi trombositopeni (<20.000/μL) veya kanama varlığında
intravenöz immünoglobulin tedavisi önerilmektedir.
Aktif

kanaması

bulunan

olan

yenidoğanlarda

ve

ciddi

trombositopenisi

trombosit

süspansiyonunun

yararı tartışılmazdır. Ancak günümüzde sıklıkla ciddi

Ancak

profilaktik

trombosit uygulama kılavuzları bebeğin klinik durumu ve
trombosit sayısına göre geliştirilmiş olup, bu kılavuzlarda
bebeğin durumu i) ECMO’da, preoperatif veya postoperatif,
ii)stabil olmayan ve iii) stabil şeklinde sınıflandırılmıştır.
Aynı kılavuzlarda ECMO’da olan veya pre- ya da postoperatif hastalarda trombosit sayısının 100.000/μL’nin,
stabil olmayan veya invaziv girişim uygulanacak hastalarda
50.000/μL’nin ve stabil bebeklerde 20.000/μL’nin üzerinde
tutulması önerilmiştir. Bazı kılavuzlarda ise trombosit
sayısı yerine trombosit kitlesine bakılmış ve yukarıda
sınıflandırılan hasta gruplarında trombosit kitlesinin sırası
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ile 800, 400 ve 160’ın üzerinde olması hedeflenmiştir.
Postnatal yaş (gün)

Trombosit kitlesi hem transfüzyon sayısı hem de ortalama
trombosit sayısına göre hesaplanmaktadır ve yukarıdaki
trombosit kitle referans değerleri kullanılarak profilaktik
trombosit uygulama sıklığının azaltılabileceği bildirilmiştir.
Günümüzde farklı ülkelerde trombosit transfüzyonu için de

Şekil 4. Postnatal ilk 90 günde trombosit sayılarının değişimi
Tablo 5. Daha önce yayınlanmış trombosit transfüzyon kılavuzları

sıklıkla uzman görüşüne dayalı kılavuzlar kullanılmaktadır.
Tablo 5’de örnek kılavuzlar, Tablo 6’de ise Türk Neonatoloji
Derneği tarafından transfüzyon için önerilen eşik trombosit
değerleri gösterilmiştir.
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TROMBOSİT

TROMBOSİT

tüm yenidoğanlarda mutlaka periferik yayma yapılarak

Ortalama
200
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Del Vecchio A & Motta M,
2011

Klinik stabil, belirgin
kanama riski yoksa
trombosit sayısı >20.000/µL
Klinik stabil olmayan, evre 2
IVK, indometazin/ibuprofen,
sepsis, NEK, invaziv girişim
nedeni ile potansiyel
kanama riski olanlar
trombosit sayısı>50.000/µL

50

Önemli kanaması olanlarda
trombosit sayısı
50.000-100.000/µL

0

Gestasyonel yaş (hafta)

Venkatesh ve ark.,2013
Stanworth ve ark., 2009
Intermoun Healthcare 2009, 2013
Kanaması olmayan
yenidoğanlarda;

Kanaması olmayan
yenidoğanlarda;

Kanaması olan
yenidoğanlarda;

100

İngiltere Trombosit
Transfüzyon Kılavuzu,
2011

Birinci, ikinci haftalarda
kanaması olmayan veya
major kanaması olup
trombosit sayısı <30.000/µL
ise tüm bebeklerin transfüze
edilmesi,

ECMO'da, pre- veya post-operatif
vakalarda <100.000/µL,
Stabil olmayan vakalarda <50.000/µL,
Stabil vakalarda <20.000/µL

1. haftada trombosit sayısı
<50.000/µL ve ADDA, stabil
olmayan, sepsis, koagülopati,
önceden kanaması olan veya
kan değişimi uygulanan
bebeklere, ikinci haftada
eşlik eden NEK gibi morbidite
varlığında veya major
kanama varsa transüzyon,
major kanama varlığında
trombosit sayısı >50.000/µL
ise transfüzyon

Şekil 3. Gestasyonel yaşa göre doğumda trombosit sayıları
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Tablo 6. Türk Neonatoloji Derneği trombosit transfüzyonu için önerilen eşik trombosit değerleri

<20.000/µL

20.000-49.000/µL

Tüm bebekler

• Trombositler kan merkezinden transfüzyondan hemen
önce istenmelidir,

<1000 gram ADDA'lı bebek*

• Kan merkezinden Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesine
gelir gelmez trombosit süspansiyonu infüzyonuna
başlanılmalıdır,

Hasta bebek
Eşlik eden koagülopati
Ciddi morbidite (evre 3-4 IVK, NEK, sepsis)
İnvaziv girişim
Minör kanama

50.000-100.000/µL

>100.000/µL

• Trombosit transfüzyonu için ayrı bir damar yolu
kullanılmalıdır,
• Transfüzyon öncesi, sırası ve sonrasında bebeğin vital
bulguları takip edilmelidir,
• Yavaş infüzyon hızı ile başlanması, reaksiyon
gelişmediği takdirde infüzyon hızının arttırılarak tüm
işlemin 1 saat içinde tamamlanması sağlanmalıdır,

Aktif/major kanama

• Trombosit transfüzyonunun etkinliği için 1 saat sonra
ve 24 saat sonra olmak üzere en az 2 defa trombosit
sayısı kontrol edilmelidir.

DİK

3.4. Trombopoetin analogları

Preoperatif/postoperatif

Trombopoetin, kemik iliğinde trombosit yapımını uyaran
bir sitokindir. Rekombinan trombopoetin dirençli
immün trombositopenik purpura tedavisinde etkili olsa
da, günümüzde trombositopeni tedavisinde kullanımı
önerilmemektedir.

ECMO
Nöroşirürji operasyonları

* Özellikle stabil olmayan, invaziv girişim uygulanan, trombosit fonksiyonlarını etkileyebilecek ilaç uygulanan ve 		
<1 haftalık bebeklerde artmış IVK riski nedeni ile.
** Transfüzyon ABO ve Rh uyumlu trombosit süspansiyonu ile 10 ml/kg dozunda 1 saat içinde uygulanmalıdır.

3.2. Trombosit süspansiyonu komplikasyonları

hasara neden olabilir veya mevcut inflamasyonu arttırabilir.

Trombosit süspansiyonları ile ilgili en önemli riskler

Her bir trombosit süspansiyonu ile donör maruziyetinde

enfeksiyon bulaşı, alloimmünizasyon, ateş reaksiyonları,

artış vardır. Çoklu trombosit süspansiyonu transfüzyonunun

hemolitik ve alerjik reaksiyonlar, transfüzyon ilişkili akciğer

artmış mortalite ile de ilişkili olduğu gösterilmiştir. Bunun

ve barsak yaralanmalarıdır. Sıklıkla yanlış kan grubundan

nedeni tam bilinmese ve mevcut hastalığın şiddeti de buna

trombosit verilmesi veya ışınlamadan uygulama gibi

yol açabilse de, çoklu transfüzyonların olumsuz yan etkisi

komplikasyonlar bildirilmiştir. En sık görülen komplikasyon

olarak düşünülmektedir. Aynı zamanda immün veya non-

bakteriyel enfeksiyon olup, trombosit süspansiyonunun oda

immün mekanizmalarla bazı bebeklerde trombosit direnci

ısısında saklanması nedeni ile eritrosit süspansiyonu veya

gelişerek, transfüzyona rağmen trombosit sayısında

taze donmuş plazmaya göre bakteriyel kontaminasyon riski

istenilen artış sağlanamayabilir. Trombositin toplanma

daha fazladır. Trombosit süspansiyonları platelet aktive

tekniği, saklama özellikleri ve toplama sonrası işlemlerin

edici faktör gibi biyoaktif faktörler içerdiği için inflamatuvar

de bundan sorumlu olabileceği düşünülmektedir.
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3.3. Trombosit transfüzyonu ile ilgili pratik
noktalar

Sonuç olarak günümüzde trombosit transfüzyonlarının
yaklaşık %98’i kanamanın önlenmesi amacı ile profilaktik
olarak uygulanmaktadır. Profilaktik yaklaşımın yarar ve
zararları tartışmalıdır. Bu nedenle, belirtilen eşik trombosit
sayılarına ve hastanın klinik durumuna göre transfüzyonun
gerçekleştirilmesi, transfüzyon sıklığının azaltılması
ve olası komplikasyonların önlenmesi amaçlanmalıdır.
Trombosit sayısı yerine trombosit kitlesi kullanımı için
daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.
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3.5. Türk Neonatoloji Derneği Trombosit
Transfüzyon Önerileri (Öneri Düzeyi A-C)
1. Her bir yenidoğan yoğun bakım ünitesinin yazılı olan,
trombosit sayısı ve/veya trombosit kitlesi ile birlikte klinik
bulgulara göre düzenlenmiş trombosit süspansiyonu
transfüzyon kılavuzunun olması ve ünitede çalışan tüm
hekimlerin buna uyumunun sağlanmalıdır (A).
2. Genel bir kural olarak, trombosit sayısının kanaması
olmayan ve klinik olarak stabil bebeklerde >20.000/μL
(trombosit kitlesi >160 fl/nl), stabil olmayan ya da invaziv
girişim uygulanacak bebekler ile ADDA’lı bebeklerde
>50.000/μL (trombosit kitlesi >400 fl/nl), kanaması
olanlarda ise 50.000-100.000/μL olması önerilmektedir
(C).
3. Yenidoğanlara ayrı bir damar yolundan 10 ml/kg/
dozunda AB0 ve Rh uygun trombosit süspansiyonu ile
transfüzyon uygulanmalı, sağlık personelinin transfüzyon
reaksiyonlarına ve volüm yüklenmesine dikkat etmesi
gerekir (A).
4. Mümkünse afarez yöntemi ile hazırlanan trombosit
süspansiyonları kullanılmalıdır (B).
5. Trombosit süspansiyonu hazırlandıktan sonra oda ısısında
ve ajitatörde saklanmalı ve 5 gün içinde tüketilmelidir (A).
6. Mümkünse profilaktik trombosit transfüzyonlarının
sıklığı azaltılmalıdır (B).
7. Trombosit transfüzyonu sonrasında 1 saat ile 24 saat
içinde en az 1 kere kontrol trombosit sayısı görülmelidir
(B).
8. Trombosit transfüzyonu için günümüzde en sık trombosit
sayıları referans olarak kullanılsa da, randomize kontrollü
çalışmalar ile birlikte trombosit kitlesi trombosit sayısının
yerine kullanılabilir (B).
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tedavisi, hipotansiyonda hacim replasmanı ile asfikside

4. YENİDOĞANLARDA TAZE DONMUŞ PLAZMA
TRANSFÜZYONU

kanama olmaksızın soğutma sırasında görülen koagülopati
tedavisinde TDP kullanımı önerilmemektedir. Çalışmalara

4.1. Giriş ve genel bilgiler

göre önerilen TDP dozu 15-20 ml/kg’dır. Altta yatan

Taze donmuş plazma (TDP); koagülasyon kaskadındaki

tablonun ciddiyetine göre >20 ml/kg dozu ile faktörlerin

pek çok prokoagülan ve inhibitör bileşen, akut faz proteini,

yarısının yerine konması sağlanır ve uygulama sonrasında

immünoglobulin ve albümin içermektedir. Günümüzde

volüm yüklenmesi açısından dikkatli olunmalıdır. ABO

yenidoğanlarda TDP sıklıkla koagülopati ilişkili kanama

uyumlu olmalı veya AB grubu verilmelidir.

varlığında, dissemine intravasküler koagülasyonun (DIK)
düzeltilmesi ve intraventriküler kanamanın önlenmesi,
çok hasta ve stabil olmayan bebeklerin tedavisi (sepsisde
adjuvan veya volüm genişletme amacı gibi) ve kanama
olmaksızın

uzamış

düzeltilmesi

gibi

koagülasyon
pek

çok

parametrelerinin

farklı

endikasyonda

uygulanmaktadır.

Doz

10-15 ml/kg, ciddi faktör eksikliği ile seyreden hastalıklarda 20 ml/kg

Endikasyon

koagülasyon faktörlerinin konjenital eksiklikleri vb.),

TDP uygulamasını doğru yapılabilmesi için bebeklerin

aPTT değerleri yaşa göre normal değerinden 1.5 kat daha fazla

gestasyonel haftalarına göre protrombin zamanı (PT),

olduğu durumlarda

aktive parsiyel tromboplastin zamanı (aPTT) ve fibrinojen
düzeylerinin

iyi

bilinmesi

ve

doğru

yorumlanması

gerekmektedir. Tablo 7 bu parametrelerin üst sınırlarını
göstermektedir.

Yenidoğanda

anormal

koagülasyon

Uygulanmaması

• Kanama olmaksızın pıhtılaşma testlerinin düzeltilmesi amacı ile,

gereken durumlar

• Sepsis ve RDS'de adjuvan tedavi,

testleri klinik olmaksızın tek başına kanamanın belirteci
olarak kullanılmamalıdır. Bu nedenle kanaması olmayan

TDP kullanım sıklığının %2 ile %12 arasında olduğu

bebeklerde koagülasyon testlerinin düzeltilmesi için TDP

ancak hastaların %60’ından fazlasında uygun olmayan

verilmesi kanıta dayalı bir uygulama değildir. Sonuçta,

endikasyon ile, sıklıkla kanaması olmayan bebeklerde

yenidoğanlarda TDP sadece kanama ve koagülopati

profilaktik amaçlı uygulandığı bildirilmiştir. Çalışmalarda

varlığında kullanılmalıdır. Standart koagülasyon testlerinin

TDP’nin esas olarak aktif kanama ve ilişkili koagülopati

kanama riskini belirlemede yetersiz olduklarının bilinmesi

durumunda

Yeni

ve bunlara göre TDP uygulamasına karar verilmemesi

yayınlanmış bir derlemede DİK, karaciğer yetmezliği gibi

gerekmektedir. Bu nedenle de eritrosit ve trombosit

çoklu faktör eksikliği, tek bir pıhtılaşma faktörü veya K

kılavuzlarına benzer bir rehberin TDP kullanımı için de

vitamini eksikliği ile seyreden koagülopatiye eşlik eden

oluşturulması ve hekimlerin buna uyum göstererek gereksiz

kanamalarda gözlemsel çalışmalar veya vaka sunumlarına

TDP uygulamalarını en aza indirmeleri gerekmektedir.

göre TDP verilmesi önerilmiştir. Aynı derlemede prematüre

Türk Neonatoloji Derneğinin yenidoğanlarda TDP uygulama

bebeklerde morbidite ve mortalitenin önlenmesi, polisitemi

önerileri Tablo 8’de gösterilmiştir.

olabileceği

gösterilmiştir.

• Kanama ve koagülopati (K vitamini eksikliği, DİK,
• İnvaziv işlem uygulanacak veya kanayan bir hastada PT,

Çeşitli çalışmalarda yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde

faydalı

Tablo 8. Türk Neonatoloji Derneği TDP uygulama önerileri

amaçlı yapılan kısmi kan değişikliği, sepsis veya RDS

• Hipotansiyonda volüm genişletici olarak,
• Polisitemide kısmi kan değişimi amacı ile,
• Hipotermi sırasında kanama olmaksızın gelişen koagülopatide,
• IVH'nın önlenmesi için proﬁlaksi amacı ile.

4.2. Türk Neonatoloji Derneği Taze Donmuş
Plazma Transfüzyon Önerileri (Öneri
Düzeyi A-C)

değerleri normalin 1.5 katından daha uzun bebeklerde de

1. Her bir yenidoğan yoğun bakım ünitesinin esas olarak

uygulanmalı, ciddi koagülopati vekoagülasyon faktörlerinin

kanama, PT/aPTT/fibrinojen

tüketimi durumunda 20 ml/kg/doz uygulanabilir (C).

ve

koagülasyon

faktörü

tüketimine göre belirlenmiş TDP transfüzyon kılavuzunun
olması ve ünitede çalışan tüm hekimlerin buna uyumu
sağlanmalıdır (A).
2. Genel bir kural olarak, kanama ve koagülopati varlığı
yenidoğanlardaki en önemli TDP endikasyonudur. İnvaziv
işlem uygulanacak veya operasyon öncesi PT ve aPTT

TDP verilebilir (C).
3. Yenidoğanlara 10-15 ml/kg/dozunda TDP transfüzyonu

4. Prematüre bebeklerde morbidite ve mortalitenin
önlenmesi amacı ile rutin TDP verilmemelidir (A).
5. RDS tedavisi veya hipovoleminin düzeltilmesi amacı ile
TDP transfüzyonu yapılmamalıdır (B).
6. Sepsisde adjuvan tedavi olarak TDP uygulanmamalıdır
(C).

Tablo 7. Gestasyonel haftaya göre PT, aPTT ve fibrinojenin üst ve alt sınır değerleri

Gestasyonel hafta
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PT, üst sınır (s)

aPTT, üst sınır (s)

Fibrinojen, alt sınır (mg/dL)
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5. YENİDOĞANLARDA DİĞER KAN ÜRÜNLERİ
İLE TRANSFÜZYON
5.1. Kriyopresipitat kullanımı
Kriyopresipitat, TDP’nin 1-6ºC’de eritilmesi ve soğuk
çözünmeyen presipitatın 1 saat içinde tekrar dondurulması
ile elde edilmektedir. Kriyopresipitat konsantre düzeylerde
fibrinojen, Faktör VIIIC, von Willebrand faktör, Faktör XIII
ile fibronektin içermektedir. Kriyopresipitat aselüler bir
kan ürünü olarak kabul edilmektedir. Uyum testine gerek
olmasa da, alıcının ABO kan grubuna uygun olması tercih
edilmektedir. Kriyopresipitat 30-37ºC’de eritilmeli ve
eritildikten sonra oda ısısında hemen veya 6 saat içinde
transfüze edilmelidir. Kriyopresipitat esas olarak fibrinojen
eksikliği ve FXIII eksikliği ile ilişkili kanama varlığında
endikedir. Hipofibrinojenemi konjenital olabileceği gibi
sepsis durumunda da gelişebilir. Yenidoğanlarda 15 ml/kg
uygulama ile fibrinojen düzeyi 1 g/L arttırılmaktadır.

5.2. Granülosit transfüzyonu
Nötropeni ile seyreden ciddi sepsis vakalarında granülosit
süspansiyonu kullanılabilse de, granülosit transfüzyonunun
neonatal sepsisde kesin yararını gösterilememiştir.

5.3. İntravenöz immünoglobulin (IVIG)
IVIG yenidoğanlarda esas olarak hemolitik hastalıklarda
(kan grubu uyuşmazlığı), neonatal immün ve alloimmün
trombositopeni tedavisinde, neonatal hemokromatoz,
neonatal Parvovirüs B19 enfeksiyonu ve neonatal
Kawasaki hastalığında kullanılmaktadır. IVIG, sıklıkla
şiddetli sepsis vakalarında kullanılsa da, son yayınlar
bunun mortalite üzerine etkisi olmadığı için bu amaçla
rutin kullanımı önerilmemektedir. Neonatal alloimmün
trombositopeni tedavisinde 1 g/kg/g IVIG 1-2 günde
verilmesi önerilmektedir. Türk Neonatoloji Derneği
Sarılık Rehberinde belirtildiği gibi Coombs (+) ABO veya
RH uygunsuzluğu, subgrup uyuşmazlıkları, intrauterin
transfüzyon uygulanması gibi immün hemoliz-indirekt
hiperbilirübinemisi olan bebeklerde kan değişimi sınırına
yakın bilirübin düzeyleri varlığında IVIG kullanılabilir.
Amerikan Pediatri Akademisinin kılavuzuna göre yoğun
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fototerapiye rağmen yükselen serum bilirübin değeri,
kan değişimi sınırına yakın bilirübin düzeyi, total bilirübin
düzeyi kan değişimi sınırında olan bebeklerde IVIG 0.5-1.0
g/kg dozunda 2 saatte olacak şekilde verilir ve gerekirse 12
saat sonra tekrarlanır. Ancak, 2014 yılında yayınlanmış yeni
bir meta-analizde hem Rh hem de ABO uygunsuzluğunda
IVIG kullanımının kan değişimini azaltmadığı bildirilmiştir.

5.4. Human albumin
Human albumin sıklıkla hasta yenidoğanlarda volüm
replasman solüsyonu olarak kullanılsa da, diğer
kolloid vedya kristaloid solüsyonlarına bir üstünlüğü
gösterilememiştir. Konsantre human albumin solüsyonları
(%20) hipovolemisi ile birlikte periferik ödemi olan
yenidoğanlarda hipoalbumineminin ve/veya ödemin ya
da klinik tablonun düzeltilmesi amacı ile uygulanır. Term
bebeklerde 3.0 g/dL, preterm bebeklerde ise 2-2.5 g/
dL’nin altındaki albümin düzeyleri varlığı hipoalbüminemi
olarak adlandırılmaktadır. Sıklıkla 0.5-1 gr/kg dozunda 2-4
saat içinde uygulanmalıdır.

5.5. Öneriler (Öneri Düzeyi A-C)
1. Hipofibrinojenemi ve faktör tüketimi ile ilişkili kanama
varlığında kriyopresipitat 15 ml/kg dozunda uygulanabilir
(C).
2. Yenidoğanlarda IVIG için en önemli endikasyonlar
hemolitik durumlar ve immün-alloimmün trombositopeni
olarak kabul edilebilir (C).
3. Prematüre bebeklerde morbidite ve mortalitenin
önlenmesi amacı ile IVIG verilmemelidir (A).
4. İmmün trombositopeni veya immün-hemolitik sarılık
tedavisinde IVIG uygulanabilir ancak etkinlik tartışmalıdır
(C).
5. Yenidoğanlarda albumin sadece hipoalbuminemi ve
eşlik eden ödemi olan ciddi hastalığı olan yenidoğanlarda
düşünülmelidir (C).
6. Sepsisde adjuvan tedavi olarak granülosit transfüzyonu
uygulanmamalıdır (C).
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