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Diagnostik

Genel Bilgi
Yenidoğan bebeklerin yaklaşık 
%60’ında, eritrosit yaşam süresinin 
kısalması ve karaciğerde glukuronil 
transferans aktivitesinin geç olması 
sonucu, doğumdan sonraki ilk iki 
gün içinde hafif sarılık (cilt renginin 
sararması) görülür. Hafif sarılık 
genellikle ciddi bir hasara neden 
olmaz. Ancak bazı yeni doğanlarda 
kanda dolaşan konjuge olmamış 
bilirubin seviyesinin yüksek olması 
nedeniyle ağır sarılık gelişir. 
Tedavi edilmediğinde, konjuge 
olmamış bilirubin bazal gangliyona 
ve beyin köküne yerleşerek geri 
döndürülemeyen nörolojik hasara 
neden olur; bu duruma kernikterus 
adı verilir. Kernikterus beyin felcine 
neden olabilir; işitme ve görme 
duyularında, dişlerde problemlere 
ve mental retardasyona yol açabilir. 
Bazı yenidoğanlarda yüksek bilirubin 
konsantrayonlarının gelişme riski 
diğerlerine göre daha yüksektir. Risk 
faktörleri arasında prematürite, aile 
öyküsü, doğum sırasında hasar görme, 
yaşamın ilk 24 saati içinde gelişen 
sarılık, anne ile fetüs arasında tespit 
edilmeyen kan grubu uyuşmazlığı ve 
diğer ağır hemoliz nedenleri (örneğin 
glukoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliği) 
yer alır.
Yüksek neonatal bilirubin seviyesini 
azaltmaya yönelik ilk yaklaşım basit ve 
invazif olmayan fototerapidir. Ancak, 

fototerapi bebeğin kanındaki bilirubin 
düzeylerini düşürmezse, kan değişimi 
gerekebilir. Hiperbilirubinemi tedavi 
edilmediğinde ciddi ve kalıcı sağlık 
sorunlarına neden olabileceğinden, tüm 
yenidoğanların sarılık kontrolünden 
geçmesi gerekir. Amerikan Pediatri 
Akademisi’nin uygulama ilkeleri sarılık 
derecesinin ve müdahale gerekliliğinin 
değerlendirilmesi için total bilirubin 

ölçümüne ilişkin hükümler içerir.
Neonatal kan testi, örnek almanın güçlüğü, 
kısıtlı kan hacmi ve yüksek hemotokrit 
değeri nedeniyle zor olabilmektedir. 
Büyük reaktif bazlı kimya analizörlerinde 
analiz işleminden önce plazmanın 
eritrositlerden ayrılması gerekmektedir. 
Az miktarda tam kan örneklerinde direkt 
çoklu dalgaboyu spektrofotomotre 
kullanan kan gazı analizörleri, kernikterus 

Yenidoğanlarda tam kan total bilirubin tayini 
karşılaştırması
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Yenidoğan hastaların bakımı, birden çok disiplinden uzmanların, becerilerin ve 
süreçlerin bir araya getirilmesini gerektirir. Hastaların ihtiyaçları sürekli olarak 
değişiklik gösterir; ayrıca doğru ve hızlı sonuçlara acil ihtiyaç duyulur. Bilgilerin 
gerçek zamanlı olarak dağıtılması, klinisyenlerin kritik önem taşıyan klinik kararları 
zamanında alabilmesini sağlar. Bu makalede, yenidoğanlarda bilirubin takibi için 
yeni, alternatif bir yöntem incelenmektedir.
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riskinin değerlendirilmesinde alternatif 
bir yöntem sunar. Ayrıca, aynı tam kan 
örneğinde eş zamanlı olarak kan gazları, 
pH, elektrolitler, metabolitler, total 
hemoglobin ve CO-oksimetre ölçümü 
yapılabilir.
Bu makalede, iki kan gazı sisteminin 
tam kan total bilirubin performansına 
ilişkin bir değerlendirme sunulmaktadır: 
Siemens Healthcare Diagnostics’in 
RAPIDLab® 1245 sistemi başka bir marka 
kan gazı sistemi ile karşılaştırılmıştır. 
Diğer marka sistemde, CO-oksimetre ve 
optik bilirubin analizi için eritrositlerin 
hemolizinde cihaz içi bir sonikatör 
kullanılmaktadır. RAPIDLab 1245 sistemi 
ise, optik ölçümleri doğrudan hemolize 
olmamış tam kan örneği üzerinde 
gerçekleştirir.

Materyaller ve yöntemler

ABD’nin Missouri Eyaletindeki St. 
Louis Çocuk Hastanesi’nin neonatal ve 
pediatrik yoğun bakım ünitelerindeki 
100 günlükten küçük bebeklerden 
tam kan örneği alınmıştır. Çalışmanın 
protokolü, St. Louis, Missouri, ABD’deki 
Washington Üniversitesi’nin Beşeri 
Gönüllüler Komitesi tarafından 
onaylanmıştır. Heparinize arteriyel 
hatlar aracılığıyla bu hastalardan alınan 
tam kan örnekleri ilk olarak diğer marka 
ile ölçülmüş ve sonuçlar bildirilmiştir.
Ardından, aynı örnek alım işleminden 
geriye kalan tam kan miktarları, 
diğer sistemde gerçekleştirilen analiz 
işleminde olduğu gibi 10 dakika içinde 
Siemens marka RAPIDLab 1245 sistemi 
tarafından analiz edilmiştir. Dokuz 
haftalık çalışma süresince aynı iki kan 
gazı analizörü kullanılmıştır.
Her gün iki defa kalite kontrol (QC) 
materyali ölçümü yapılarak tutarsız 
sonuçlar değerlendirilmiştir. Manuel QC 
üreticinin talimatlarına göre çalışılmış, 
ilgili üretici tarafından tavsiye edilen 
adaptörler kullanılarak her şişe için 
bir QC örneği test edilmiştir. Her 
iki firmanın kendi kalite kontrolleri 
kullanılmıştır. Ayrıca, Siemens marka 
RAPIDLab 1245 sisteminde bulunan 
opsiyonel otomatik kalite kontrol 
materyali (AQC) de impresizyon 
açısından test edilmiştir.

Materyal Ortalama
Konsantrasyon

(mg/dL)

 N Toplam
SD

CV (%)

ABL Qualicheck 4.2 140 0.29 7.0

ABL Qualicheck 22.3 140 0.49 2.2

RAPIDLab Complete 5.1 53 0.19 3.7

RAPIDLab Complete 12.4 50 0.39 3.1

RAPIDLab Complete 19.8 51 0.94 4.7

RAPIDLab AQC 5.0 32 0.21 4.2

RAPIDLab AQC 11.9 33 0.32 2.7

RAPIDLab AQC 20.0 12 1.03 5.2
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1 Kalite kontrol 
presizyon istatistikleri

Materyal Ortalama
Konsantrasyon

(mg/dL)

 N Toplam
SD

CV (%)

ABL Qualicheck 4.2 140 0.29 7.0

ABL Qualicheck 22.3 140 0.49 2.2

RAPIDLab Complete 5.1 53 0.19 3.7

RAPIDLab Complete 12.4 50 0.39 3.1

RAPIDLab Complete 19.8 51 0.94 4.7

RAPIDLab AQC 5.0 32 0.21 4.2

RAPIDLab AQC 11.9 33 0.32 2.7

RAPIDLab AQC 20.0 12 1.03 5.2
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2 Neonatal total 
bilirubin 
konsantrasyonu 
(RAPIDLab 1245 ve 
diğer sistemlerinin 
karşılaştırması)

Materyal Ortalama
Konsantrasyon

(mg/dL)

 N Toplam
SD

CV (%)

ABL Qualicheck 4.2 140 0.29 7.0

ABL Qualicheck 22.3 140 0.49 2.2

RAPIDLab Complete 5.1 53 0.19 3.7

RAPIDLab Complete 12.4 50 0.39 3.1

RAPIDLab Complete 19.8 51 0.94 4.7

RAPIDLab AQC 5.0 32 0.21 4.2

RAPIDLab AQC 11.9 33 0.32 2.7

RAPIDLab AQC 20.0 12 1.03 5.2
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3 Neonatal tam 
kan bilirubin 
seviyesinin Bland-
Altman grafiği 
(sapma ve ortalama)
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Impresizyon
Çalışma boyunca her iki kan gazı 
analizöründe her seviye için minimum 
50 sulu QC örneği manuel olarak 
ölçülmüştür. Diğer sistemde (düşük ve 
yüksek bilirubin aralıklarını temsil eden) 
iki seviye, Siemens marka RAPIDLab 
1245 sisteminde ise üç seviye (düşük, 
orta ve yüksek) analiz edilmiştir. 
Ortalama bilirubin konsantrasyonu (mg/
dL), toplam standart sapma (Toplam 
SD) ve varyasyon katsayısı [%CV = 100 x 
(Toplam SD/Ortalama Konsantrasyon)] 
hesaplanmıştır. Total SD ve %CV 
değerleri, çalışma içi ve günler arası 
impresizyon verilerini içermektedir. 
Tablo 1’de yer alan verilere göre, iki 
platformdaki manuel kalite kontrol 
materyalinin impresizyonu benzerdir ve 
%2,2 - %7,0 CV arasında değişmektedir. 
Ayrıca RAPIDLab 1245 sisteminde 
kontrol materyallerinin performansının, 
iki farklı tip kalite kontrol uygulamasında 
benzer olduğu gözlenmiştir (manuel ve 
otomatik kalite kontrol). 

Doğruluk

Toplam 77 çift klinik neonatal tam kan 
örneği değerlendirilmiştir. Hastaların 
yaşı, o gün doğanlar ile 100 günlük 
bebekler arasında değişmektedir. 
Diğer sistemde total bilirubin seviyeleri 
2,2 ila 16,7 mg/dL arasında değişiklik 
göstermiştir. Dört örnek değerlendirme 
dışı bırakılmıştır (1 örnek >10 dakika 
geçen süre kriteri nedeniyle, 3 örnek 
de diğer sistemdeki örnek alım hataları 
nedeniyle çıkarılmıştır). 77 örnek çiftinin 
total bilirubin değerleri grafik üzerinde 
karşılaştırılmıştır. Şekil 2’de x ekseni 
diğer markaya ait sistemin total bilirubin 
sonuçlarını, y ekseni ise Siemens marka 
RAPIDLab 1245 ile ölçülen total bilirubin 
değerlerini göstermektedir. Orantılı 
(eğim) ve sabit (kesme, mg/dL) sapma 
tahminlerinin yanı sıra (kök ortalama 
kare hatası veya Syx olarak bilinen 
standart tahmin hatası) rölatif hata ve 
iki cihaz modeli arasındaki tutarlılık 
(korelasyon katsayısı r2) tahminlerinin 
yapılabilmesi için neonatal total bilirubin 
verilerinin lineer regresyon analizi 
yapılmıştır. Regresyon analizi sonucunda 
aşağıdaki ilişki saptanmıştır:
RAPIDLab = (1.01 x ABL) - 0.48

Syx 0,79, r2 ise 0,93 olarak tespit 
edilmiştir. Sonuçlar, iki kan gazı cihaz 
platformu arasında total bilirubin 
korelasyonunun iyi olduğunu 
göstermiştir.
Total bilirubin sapması tespit edilmiştir 
(RAPIDLab 1245 – diğer sistem). 
Ortalama sapma -0,4 mg/dL olarak 
saptanmıştır ve -2,7 ila 1,3 mg/dL 
arasında değişmektedir. Ortalamaya 
[(RAPIDLab bilirubin + diğer bilirubin)/2] 
karşı sapma değerlerini gösteren Bland-
Altman grafiği (Şekil 3) bütün aralıklarda 
tutarlı bir örüntü olduğunu göstermiştir.

Sonuç

Yenidoğanlardan alınan farklı 
klinik örnekler kullanılarak hastane 
ortamında gösterildiği üzere, Siemens 
RAPIDLab 1245 kan gazı analizörü 
ile gerçekleştirilen tam kan total 
bilirubin analizi diğer sistem ile 
karşılaştırıldığında doğru ve kesindir. 
Hemolize olmamış tam kan örneklerinin 
RAPIDLab 1245 veya RAPIDLab 
1265 sistemi ile analiz edilmesi, 
yenidoğanlarda patolojik bilirubin 
konsantrasyonlarının gelişimini izlemek 
için klinik olarak kabul edilebilir bir 
yöntemdir.

Bulgular ve sonuçlar
RAPIDLab sistemindeki kontrollerin 
impresizyonu 5,1, 12,4 ve 19,8 mg/
dL’de sırasıyla %7, %3,1 ve %4,7 
(CV)’ydi (n=50). Benzer şekilde, diğer 
sistemdeki impresizyon da 4,2 ve 22,3 
mg/dL’de sırasıyla %7,0 ve %2,2 (CV)’ydi 
(n=140). Tam kan bilirubin değerleri 
2.2 - 16.7 mg/dL aralığındaydı. Diğer 
sisteme kıyasla RAPIDLab’in lineer 
regresyonu (bkz. Şekil 2) aşağıdaki 
istatistikleri vermiştir: eğim, 1,01; 
kesme, -0,48; r, 0,964; Syx, 0,79. 
RAPIDLab ile diğer sistem arasındaki 
mutlak sapma ortalama 0.4 mg/dL’ydi 
(aralık -2,7 – 1,3 mg/dL). RAPIDLab 
1245 ve RAPIDLab1265 sistemlerinde 
yapılan tam kan bilirubin analizi diğer 
markaya ait sistem ailesinde yapılan 
analizlerle büyük ölçüde eşdeğerdir ve 
yenidoğanlarda bilirubin takibinde yeni 
bir alternatif sunmaktadır.

Amerikan Klinik Kimya Derneği (AACC)’nin 
Yıllık Toplantısında sunulmuştur; 
Washington, DC, 27 -31 Temmuz 2008.
Ayrıntılı bilgi için internet sitemizi ziyaret 
ediniz www.siemens.com/rapidlab1200 
(ABD’de: www.usa.siemens.com/
rapidlab1200)
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