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Öğrenim Hedefleri 

• Sarılık için risk faktörlerini sayabilir ve hikaye ile aileden risk faktörlerini öğrenebilir

• Sarılığı olan bir bebekte, bebeğin postnatal yaşına göre hangi tetkikleri öncelikli 
olarak isteyeceğini bilir ve yorumlar

• Aileye sarılık açısından korunma önlemlerini açıklar

• Sarılıkta hangi durumların acil olduğunu bilir ve bu durumlarda gerekli korunma 
önlemlerini yerine getirir. 
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Tanımlar

“Sarılık” terimi deri ve skleraların sarı renkte görülmesini ifade eder; bu duruma vücutta

bilirubinin yükselmesi ve bilirubinin deri ve mukozalarda birikimi sonucu en sık

hiperbilirubinemi” neden olur. Bu neden-sonuç ilişkisiniyle “neonatal hiperbilirubinemi”

ve “neonatal sarılık” sık olarak birbirinin yerine kullanılır.

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

Karotonemi (Carotenemia): fazla karoten alımına bağlı (havuç, tatlı papates vb)

Rifampin (Rifampisin) yan etkisi



Tanımlar

• Yenidoğan sarılığı; bilirubin metabolizmasının herhangi bir basamağında meydana gelen

bozukluk sonucu, bilirubinin kanda yükselmesi, ardından deri ve mukozalarda birikmesi ile

ortaya çıkan ve yenidoğanların çoğunda görülebilen fizyolojik ya da patolojik olabilen bir

durumdur.



Bilirubin nasıl oluşur

Bilirubin, Hem’ in (Demir protoporfirini)  katabolizması sonucu sentezlenir. 

%75: Yaşlı eritrositlerin RES’ de yıkılmasıyla. 

%25: İneffektif eritropoez, myoglobin, sitokromlar, katalaz, peroksidaz yıkımından oluşur



Gözle görülebilir sarılık: 

Erişkin: >2 mg/dL

Yenidoğan: >5 mg/dL

Yenidoğanların tamamına yakınında fizyolojik hiperbilirubinemi olur ve % 

50’ sinde de bu gözle görülebilir düzeylerdedir. 

“Fizyolojik sarılık” terimi total serum bilirubin düzeyi haftasına, kilosuna ve 

doğum sonrası saatine göre normal sınırlar içinde olan bebeklerdeki sarılık 

için kullanılmaktadır



Lipofilik özelliği nedeniyle konjuge olmamış serbest bilirubin 

(indirekt bilirubin) (unkonjuge bilirubin) (albümine bağlı 

olmayan veya gevşek olarak bağlı olan bilirubin) kan-beyin 

bariyerini geçebilir



Yenidoğanda Sarılık Niçin Önemlidir? 

İndirekt bilirubin kan-beyin bariyerini geçerek beyinde özellikle 

bazal ganglialarda birikerek kernikterusa hatta ölüme yol 

açabilir

Bilinen tedavisi yok



Yenidoğanda Sarılık Niçin Önemlidir? 

• Fizyolojik veya Abartılmış Fizyolojik Sarılık haricinde başka bir 

hastalığın bulgusu olabilir (hemolitik anemi, enfeksiyon, metabolik

hastalık, karaciğer hastalığı, vb…) 



BİLİRUBİN ENSEFALOPATİSİ

Bilirubinin kan-beyin bariyerini geçmesi sonucu, bir 
nörotoksin gibi etki ederek, nöron harabiyeti ortaya 
çıkabilir. Bilirubin, SSS’e, serbest indirekt bilirubin 
olarak geçer. Bu iki şekilde gerçekleşebilir;

1.Bozulmuş kan-beyin bariyeri
2.Yüksek serbest indirek bilirubin



Bozulmuş kan-beyin bariyeri:

-Hiperosmolarite

-Anoksi

-Hiperkarbi

-Prematurite

-Sepsis

BİLİRUBİN ENSEFALOPATİSİ



Yüksek serbest indirek bilirubin

1. Düşük serum albumin konsantrasyonu : 1 gr albumin 
8.5 mg bilirubin bağlar

2. Albumine bağlanan diğer maddelerin rekabeti

- Serbest yağ asitleri

- İlaçlar: Sulfonamidler, seftriakson

BİLİRUBİN ENSEFALOPATİSİ



Risk faktörleri; 
◼ prematürelik
◼ dehidratasyon (yetersiz beslenme)
◼ enfeksiyon, sepsis, menenjit
◼ kromozom anomalisi
◼ asidoz
◼ asfiksi, hipoksik doğum
◼ albümin düşüklüğü
◼ bazı ilaçlar

BİLİRUBİN ENSEFALOPATİSİ

Yüksek serbest indirek bilirubin ve 

Kan beyin bariyerinin geçirgenliğinin artması 



BİLİRUBİN ENSEFALOPATİSİNİN KLİNİK ÖZELLİKLERİ

Akut form (Akut bilirubin ensefalopatisi);

Evre I (İlk 1-2 gün): Zayıf emme (ilk bulgu), letarji, 
hipotoni
Evre II (İlk haftanın ortası): Ekstansör kaslarda 
hipertoni, irritabilite, stupor, opustotonus, retrokollis
Evre III (İlk haftadan sonra): İrreversibl SSS hasarı, 
opustotonus-retrokollis, tiz sesle ağlama, 
beslenememe, apne, ateş, derin stupor-koma, nöbet 
ve ölüm

BİLİRUBİN ENSEFALOPATİSİ



BİLİRUBİN ENSEFALOPATİSİNİN KLİNİK ÖZELLİKLERİ

Kronik form (Kernikterus);

Kernikterus, bilirubin toksisitesinin neden olduğu 
kronik ve kalıcı sekel tablosudur. Bilirubin
ensefalopatisinin kronik formudur. 

Yaşayan vakalarda hareket bozuklukları (koreatetoz, 
ballismus, tremor), yukarı bakış paralizisi, sensorinöral
işitme kaybı, diş enamel hipoplazisi görülür.

BİLİRUBİN ENSEFALOPATİSİ



BİLİRUBİN ENSEFALOPATİSİNDE KLİNİK BULGULAR

İndirek hiperbilirubineminin en önemli toksik etkisi, 8. 
sinir üzerinedir.

“Auditer nöropati”, bilirubin ensefalopatisinin, önemli 
bir geç dönem bulgusudur.

BİLİRUBİN ENSEFALOPATİSİ



KERNİKTERUS



Bilirubin Metabolizması Üzerinden 

Sarılık Mekanizması 





HEMOGLOBİN

HEME + GLOBİN

HEME

BİLİVERDİN

İD BİLİRUBİN

Kan grubu uyuşmazlıkları
Eritrosit membran defektleri
Eritrosit enzim defektleri
Diabetik anne bebeği
Ekstravazasyon
Polisitemi
Postmatürite
Prematürite
Yüksek rakım
SGA

Asfiksi
Asidoz
Hipotermi
Hipoglisemi
Hiperosmolarite
Sepsis
Yağ asitlerinin artması (TPN)
Aspirin, Sülfonamid

Albumin



Gilbert Sendromu

Crigler Najjar Sendromu
Lucey Driscol sendromu
Konjenital hipotiroidizm

Biliyer atrezi
Dubin-Johnson Sendromu
Rotor Sendromu

Yetersiz beslenme
İleus
İntestinal atrezi ve stenozlar
Kistik fibrozis
Mekonyum tıkacı

UDPGT



Yenidoğanlar Neden Sarılık Olmaya Yatkındırlar? 

• Yenidoğanların Hb konsantrasyonları doğumda yüksektir 

• Yenidoğanların RBC ömrü kısadır (70 gün) NOT: Erişkinlerde 120 gün

• Hepatik bilirubin mekanizması yetersiz çalışır.  



PATOLOJİK SARILIK KRİTERLERİ

1. Yaşamın ilk 24 saatinde beliren klinik sarılık

2. TSB >0.2mg/dl/saat veya 5mg/dl/gün ↑

3. TSB saatlik nomograma göre >95 persentil olması

4. Direkt serum yüksekliği (ilk iki haftada TORCH öntanısı hariç sadece 

total bilirubin bakılması yeterli)

Direkt bilirubinemi: direkt bilirubinin total bilirubinin %20’undan veya 2.5 
mg/dl’den yüksek olması (total bil<5 mg/dl ise)

5. Başka hastalık bulguları varsa (Anemi, HSM, 
fototerapiye rağmen düşmeyen bilirubin, aşırı tartı 
kaybı, akolik gaita, kernikterus bulguları)









*Total bilirubin kullanılır, indirek değil

*Risk faktörleri: izoimmun hemolitik hastalık, G6PD eksikliği, 

asfiksi, belirgin letarji, ısı düzensizliği, sepsis, asidoz, veya 

albumin < 3.0 g/dl



SARILIĞIN TESBİTİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Yenidoğanlar sarılık gelişimi açısından izlemeli ve 

Her ünitede sarılık izlem protokolleri olmalıdır

-Deri parmakla bastırılarak sıvazlanmalı,

-Oda aydınlık olmalı veya günışığında değerlendirilmeli,

-TSB<15mg/dl ise, TcB aletleri ile izlenebilir



baştan 

uzaklık

BİLİRUBİN 

(mg/dl)

Başa 

kadar 4.5-8.0 (6)

Umblikusa

kadar 5.5-12.0 (9-10)

Dize 

Kadar 8.0-16.5 (12)

Ayağa 

Kadar 11.0-18.0 (15)

Ekstremiteler

Dahil >15.0



TABURCULUK SONRASI DEĞERLENDİRME

*Tüm infantların taburculuk sonrası ilk birkaç gün 

içerisinde sarılık açısından değerlendirilmesi gerekir.

*72 saatten önce taburcu olanlar, taburculuk öncesi 

ciddi  hiperbilirubinemi gelişimi açısından 

değerlendirilmelidir.

*TcBil ölçümü yapılabilir (tarama amaçlı) 
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Yenidoğanlarda hiperbilirübineminin 2 haftadan daha uzun sürmesidir. 

Sadece anne sütü alan bebeklerde bu süre 3 haftaya çıkartılabilir. Direkt veya 

indirekt bilirubin yüksekliği olabilir, eğer direkt bilirubin yüksekliği varsa 

hızlıca nedeni araştırılmalıdır. Bu nedenle uzamış sarılıkta ilk ekarte edilmesi 

gereken direkt bilirubinemidir. 

UZAMIŞ SARILIK



UZAMIŞ SARILIK NEDENLERİ

İndirekt Bilirubinemi ile Gidenler

• Anne sütü sarılığı (En sık)
• Crigler-Najjar sendromu
• Gilbert
• İntestinal obstruksiyon
• Hemolitik hastalıklar
• Hipotroidi
• Üriner enfeksiyon
• Ekstravazasyon (sefal hematom, 

kaput suksadaneum)

UZAMIŞ SARILIK

UZAMIŞ SARILIK NEDENLERİ

Direkt Bilirubinemi ile Gidenler

• Hipotroidi
• Üriner Sistem Enfeksiyonu
• Ekstravazasyon (sefal hematom, 

kaput suksadaneum)
• Bilier Atrezi 
• Galaktozemi
• Tirozinemi
• Koledok kisti



1. Erken Tip: Anne sütü ile beslenmeme sarılığı

“Breastfeeding Jaundice”

2. Geç Tip: Anne sütü sarılığı sendromu

“Breastmilk Jaundice”

ANNE SÜTÜ SARILIĞI



ANNE SÜTÜ SARILIĞI

Erken Tip

• Yaşamın ilk 2-4. günü

• Yetersiz beslenme

• Dehidratasyon

• Mekonyumda gecikme

Tedavi; Sık emzirme, anne sütü yetersiz kilo kaybı 

%10’dan fazlaysa mama düşünülür



Geç Tip

• Yaşamın 5-6. günü başlar 3-12 hf sürebilir.

• Yaşamın 3. haftasında 1,5-15mg/dl

• Kernikterus riski?

ANNE SÜTÜ SARILIĞI



TEDAVİ

• Diğer nedenler ekarte edilip, sarılığın anne sütüne bağlı 
olduğu düşünülüyorsa anne sütüne devam edilir. 

• Sık emzirme
• Fenobarbital
• Fototerapi

Term yeni doğanlarda anne sütü sarılığı nedeniyle bilirubin
düzeyi 25 mg/dlye çıksa bile anne sütünün kesilmesine gerek 
yoktur. Emzirme kesilmez! 

ANNE SÜTÜ SARILIĞI
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DİREK (KONJUGE) HB NEDENLERİ

Direkt bilirubinin total bilirubinin %20’undan veya 2.5 mg/dl’den

yüksek olması

A)EKSTRAHEPATİK SAFRA YOLLARI TIKANIKLIĞI

-Biliyer atrezi (± Neonatal dev hücreli hepatit)

-Koledok kisti

-Safra kanallarına dıştan bası yapan LAP, tümör, vs..

-Koyulaşmış safra sendromu

-Kistik fibroz

-Ağır hemolitik hastalık

B) SAFRA YOLLARININ YOKLUĞU VEYA AZLIĞI (Alagille Sendromu)



DİREK (KONJUGE) HB NEDENLERİ

C) İNTRAHEPATİK KOLESTAZ

-Enfeksiyonlar

-Genetik bozukluklar (Dubin-Johnson, Rotor, Aagenes)

-Doğuştan metabolizma hastalıkları

-Galaktozemi

-Tirozinemi

-Alfa-1 antitripsin eksikliği

-Menkes Kinky Hair Hastalığı

-Nieman-Pick Hastalığı

D) TOTAL PARENTERAL BESLENME



DİREKT BİLİRUBİNEMİ

Akolik Dışkı
GGT ↑

USG

CERRAHİ

Koledok Kisti Var

Biliyer Atrezi

Metabolik-Genetik

Enfeksiyöz

İdiyopatik

Neonatal Hepatit

KC Biyopsisi

Koledok Kisti Yok



BAŞLANGIÇ TESTLER

• KCFT Paneli

• İdrar ve kan kültürleri

• İdrarda redüktan madde

• İdrar süksinilaseton

(Tirozinemi)

• Abdominal ultrasonografi

• Hepatobilier sintigrafi (Bilier

Atrezi)

• TFT



• Hepatosellüler hasar-nekroz

• AST,  ALT

• Kolestatik tip hastalık

• ALP,  GGT

• Biluribin

• Serum ve idrar safra asitleri

• KC fonksiyonların gerçek göstergeleri

• Albümin,  PT,  Amonyak



• AST,  ALT

• Kalp ve iskelet kası,  böbrek,  pankreas,  eritrositler

• Koenzim:  B6

• ALP

• Kemik,  böbrek,  ince barsak

• Koenzim:  Zn

• GGT

• Pankreas,  dalak,  beyin,  meme,  ince barsak,  böbrek

• ALP,  GGT

• YAŞA ÖZEL NORMAL DEĞERLER ÖNEMLİDİR



ABDOMİNAL ULTRASON

• Koledok kisti

• Hipoplazik safra kesesi

• Ekstrahepatik safra kanallarının iyi görüntülenememesi

• ‘trianguler cord görünümü’ (Bilier atrezi)

• Safra çamuru-taş

• Dışardan bası

• Asit

• KC-Dalak büyüklüğü

• Polispleni



KRİTİK 5 HASTALIK

! BİLİER ATREZİ

! GALAKTOZEMİ

! TİROZİNEMİ

! HİPOTROİDİZM

! SEPSİS-UROSEPSİS (İYE)



Sarılığın Başlangıç Yaşına Göre Ayırıcı Tanıya 
Gidilmesi 

İlk 24 Saatte Görülen Sarılık

• Hemolitik Hastalıklar

• Rh uygunsuzluğu

• ABO uygunsuzluğu 

• G6PD eksikliği 

• Sferositoz

• Pirüvat Kinaz Eksikliği

• Konjenital enfeksiyonlar (TORCH) 
Dikkat direkt bilirubinemi ama 
beraberinde trombositopenik purpura,  
hepatosplenomegali, IUGR 

24 Saat - 14 Gün Arası Görülen

• Fizyolojik Sarılık (ekartasyon tanısı)

• Dehidratasyon

• Erken anne sütü sarılığı 

• Enfeksiyonlar (örn. İdrar yolu enf.) 

• Hemoliz (G6PD, ABO uygunsuz…)

• Hemotom

• Polistemi

• Crigler-Najjar Sendromu (glucuronyl
transferase eksikliği, yokluğu)



Sarılığın Başlangıç Yaşına Göre Ayırıcı Tanıya Gidilmesi 
Uzamış Sarılık (Term >2 hafta, Preterm >3 hafta )

İndirekt Bilirubin Yüksekliği

• Fizyolojik (ekartasyon tanısı) 

• Geç Anne sütü sarılığı

• Enfeksiyon (özellikle İYE) 

• Hipotiroidi

• Hemolitik anemi (G6PD)

• Üst GIS obstrüksiyonu (örn. Pylor
Stenozu) 

Direkt Bilirubin Yüksekliği 

• Bilier Atrezi (Safra kanalı hastalıkları)

İlk 2 ay içerisinde tanı konulup 
ameliyat edilmezse tedavi şansı kalmaz  

• Hipotiroidi

• Tirozinemi

• Galaktozemi (idrarda redüktan
madde)

• Neonatal hepatit 



Hemoliz Düşündüren Bulgular

• Hb değerinin hızlı olarak düşmesi 

• Retikülosit sayısı 

• Periferik yaymada hemoliz bulguları 

• CBC (tam kan sayımı) de RDW artışı (MCHC>36 herediter sferositoz düşündürür)

• Direkt coombs pozitifliği 

• İdrarda hemoglobinüri



TEDAVİ

Ciddi sarılığı nasıl tedavi edelim? 

Sarılığın tedavisinde en sık kullanılan temel tedavi 
yaklaşımları şunlardır;

- Fototerapi (FT)
- Kan değişimi (ExT)
- Emzirmenin sıklığı ve etkinliğini artırmak
- İlaç tedavisi



Fototerapi, sarılıklı bebeğin cildine, belli 
dalgaboyundaki ışığı uygulayarak, bilirubin seviyesinin 
düşürülmesi yöntemidir. 

FOTOTERAPİ



FOTOTERAPİ



Fototerapi komplikasyonları

*Retinada rod ve kon kaybı (Göz ışıktan korunmalı )
*İnsensible sıvı kaybı
*Sulu, yeşil dışkılama (VİP artışı)
*Eritrosit hemolizi
*Döküntü (eritematöz rash, fotodermatit)
*Kolestazda “Bronz Bebek” (melanin sentez artışı)
*Pretermde PDA ve hipokalsemi
*Trombositopeni
*DNA Hasarı
*Tek FT kontrendikasyonu “Konjenital Porfiri”

FOTOTERAPİ



KAN DEĞİŞİMİNE AİT KOMPLİKASYONLAR

I. Erken komplikasyonlar: II. Geç komplikasyonlar:

- Hipokalsemi, hipomagnezemi 

- Hipoglisemi 

- Hiperpotasemi 

- Hava embolisi 

- Trombüs oluşumu 

- Asidoz, hipernatremi 

- Sepsis

- Kardiak arrest 

- Kalp yetmezliği 

- Hipotermi

- Umblikal venin kataterle delinmesi 

- Heparin fazlalığı 

- İntraventriküler kanama 

- Aritmi, şok

- Graft versus host reaksiyonu 

- Serum hepatiti 

- Nekrotizan enterokolit 

- Portal ven trombozu 

- Anemi
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