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SUMMARY: Taþkýn E, Kýlýç M, Aygün AD. (Department of Pediatrics, Fýrat
University Faculty of Medicine Elazýð, Turkey). Rebound bilirubin levels in
infants receiving phototherapy. Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2003; 46:
267-271.
A retrospective medical record review was completed for 854 consecutive
newborns receiving phototherapy for hyperbilirubinemia to determine whether
a rebound increase in total serum bilirubin (TSB) level occurs after termination
of phototherapy. Rebound measurements were included if a bilirubin level was
obtained 24 hours after discontinuing phottherapy. The difference between
mean TSB levels at discontinuation of phototherapy and at rebound was
calculated by Student's test. TSB levels at rebound were significantly lower
than at discontinuation of phototherapy for infants weighing >2500 g. There
were no statistically significant differences among infants in the smaller weight
categories, regardless of Coombs test results. Infants completing phototherapy
for hyperbilirubinemia who are otherwise healthy do not require follow-up
solely to identify a rebound bilirubin level.
Key words: newborn, rebound bilirubin, phototherapy.
ÖZET: Hiperbilirübinemi nedeni ile fototerapi alan 854 yenidoðanýn fototerapi
kesildikten sonraki "rebound" total serum bilirübin (TSB) artýþlarýný saptamak
amacýyla retrospektif olarak hastane kayýtlarý incelendi. "Rebound" ölçümler
fototerapiye son verildikten 24 sonra yapýldý. Aðýrlýðý 2500 gr'ýn üstünde olan
bebeklerde "rebound" TSB düzeyleri fototerapinin kesilme sýrasýndaki
düzeylerden anlamlý ölçüde düþük bulundu. Direkt Coombs testi sonuçlarý ne
olursa olsun düþük aðýrlýk grubundaki bebekler arasýnda istatistiksel olarak
önemli bir farklýlýk yoktu. Zamanýnda doðmuþ saðlýklý bebeklerde fototerapi
tamamlandýktan sonra "rebound" bilirübin ölçümüne gerek olmadýðý kanýsýna
varýldý.
Anahtar kelimeler: yenidoðan, "rebound" bilirübin, fototerapi.

Ýndirekt hiperbilirübinemi yenidoðan döneminde sýk olarak karþýlaþýlan önemli bir
sorundur. Zamanýnda doðan bebeklerin
%50sinde, prematüre bebeklerin %80inde ilk
hafta içinde hiperbilirübinemi gözlenir.
Vakalarýn çoðunda hiçbir tedaviye gereksinim
yoktur, ancak ciddi vakalarda bilirübin
ensefalopatisine neden olabildiði için tedavi
gerekliliði vardýr. Tedavi yöntemleri içinde
fototerapi en sýk kullanýlýr1-3. Tedavide amaçlardan biri hastanede kalýþ sürelerinin azaltýlmasýdýr. Bu nedenle American Academy of
Pediatrics (AAP) fototerapi kesildikten sonra
"rebound" bilirübin deðerleri için hastanede
kalmayý önermemektedir. Birçok yayýnda
fototerapi sonrasý "rebound" deðerlerinin

ölçümünün gereksiz olduðunu bildirmekle,
birlikte çoðu hekim "rebound" bilirübin deðerlerini elde etmek için bebekleri hastanede
tutmayý tercih etmektedir 4-6. Bu çalýþmada
standart fototerapiden sonra "rebound" total
serum bilirübin düzeylerinin deðerlendirilmesi
ve yeniden fototerapi gereksinimi olup olmadýðýnýn ortaya konulmasý amaçlandý.
Materyal ve Metot
Çalýþma Fýrat Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk
Saðlýðý ve Hastalýklarý Anabilim Dalý Yenidoðan
Ünitesi'nde son üç yýlda yenidoðan sarýlýk tanýsý
ile izlenen yenidoðanlarýn kayýtlarýnýn retrospektif incelenmesi ile yapýldý. Çalýþmaya gebelik
yaþlarý 32-42 hafta, vücut aðýrlýklarý 1000-4000
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gr, postnatal yaþlarý 2-7 gün arasýnda deðiþen,
yaþýna ve aðýrlýðýna göre fototerapi gerektiren
total serum bilirübin düzeyi (TSB) bulunan 854
yenidoðan bebek alýndý. Glukoz-6-fosfat
dehidrogeneaz (G6PD) eksikliði, konjenital
metabolik hastalýðý, enfeksiyon, asfiksi kliniði
olanlar çalýþmaya alýnmadý. Baþka bir hastalýk
nedeniyle tedavi edilen ve yoðun bakýmda
fototerapi alanlar çalýþma dýþýnda tutuldu. Tüm
bebeklerin prenatal ve natal öyküleri ayrýntýlý
olarak kaydedildi. Sarýlýðýn baþlama zamaný,
fototerapiye baþlama, kesilme zamaný ve
fototerapi kesildikten sonra "rebound" bilirübin
deðerleri ve zamanlarý ve fototerapi alma
süreleri hemþire kayýtlarýndan elde edildi.
Yenidoðan sarýlýklý olgulara fototerapiye baþlama
ve fototerapinin kesilme kararý yaþ ve aðýrlýk
gruplarýna göre AAPnin önerileri doðrultusunda yapýldý 4 . Bebeklere beslenmeleri
dýþýnda kesintisiz standart fototerapi uygulandý,
yalnýz gözleri kapalý olmak üzere tamamen
çýplak olarak sepette ya da kuvözde izlendi.
Bütün bebeklere yaþ ve aðýrlýðýna uygun þekilde
günde 8-12 öðün anne sütü, mama ya da karýþýk
beslenme (anne sütü ve mama) uygulandý.
Fototerapiye baþlandýðý sýrada alýnan serum
bilirübin düzeyi yanýnda daha sonra 12., 24.
saatlerde ve 24. saatin sonunda halen fototerapi
devam edenlerde 6-12 saat aralarla kapiller kan
alýnarak serum bilirübin düzeyi izlendi.
Örnekler alýnýrken fototerapi lambalarý söndürülüp ve bilirübin düzeyler Bilmicrometer
marka aletle spektrometrik olarak ölçüldü.
Fototerapi tedavisi kesildikten sonra bilirübinde
yükselme olup olmadýðýný izlemek amacýyla tüm

hastalarda 24 saat sonra kapiller kanda bilirübin
düzeyleri tekrar ölçüldü. Total serum bilirübin
düzeyi yaþ ve aðýrlýk gruplarýna göre AAPnin
önerdiði fototerapiye baþlama sýnýrýný geçmiþ ise
tedaviye tekrar baþlandý4.
Çalýþmaya alýnan bebekler vücut aðýrlýklarýna
göre; 1500 gr ve altý, 1500-1999 gr, 2000-2499
gr, 2501 gr ve üstü olmak üzere olmak üzere
dört gruba ayrýldý. Gruplarda fototerapi tedavi
süresince bilirübin düzeyindeki azalma ve
bilirübinin hedeflenen düzeye inmesi için
gereken fototerapi süresi, "rebound" bilirübin
deðerleri, fototerapi gerektiren düzeylere
gelenlerde tekrar fototerapiye baþlama zamaný
ve hedeflenen düzeye inmesi için gereken
süreler ortalama ± standart sapma olarak
verildi. Gruplar arasýndaki farkýn anlamlýlýk testi
için Student-t testi kullanýldý; p<0.05 anlamlý
kabul edildi.
Bulgular
Bebeklerin %40ý kýz, %60ý erkek; %3.2sinin
aðýrlýðý <1500 gr, %8.9unun aðýrlýðý 1500-1999
gr, %21.3ünün aðýrlýðý 2000-2499 gr,
%66.6sýnýn aðýrlýðý >2500 gr idi. Tüm bebekler
için fototerapiye baþlama yaþý ortalama
102.98 ± 63.30 saat, fototerapi verme süresi ise
ortalama 82.62 ± 47.61 saatti. Fototerapi
kesilmesi ile "rebound" bilirübin ölçümü
arasýndaki geçen süre 18 ± 5 saatti.
Fototerapinin kesilme ve "rebound" bilirübin
ölçümü sýrasýndaki TSB düzeyleri Tablo Ide
verildi. Aðýrlýðý 2500 gr ve üzerinde olan
yenidoðanlarda fototerapinin kesilmesinden

Tablo I. Aðýrlýk gruplarýna göre fototerapi sonlandýrma ve "rebound" bilirübin düzeyleri.
Total serum bilirübin düzeyleri (mg/dl) (ortalama ± SD)
Grup

Aðýrlýk

Fototerapi sonlandýrma

"Rebound" bilirübin

D Bilirübin (P deðeri)

<1500 gr
(n:27)

1279 ± 166

6.40 ± 0.98

6.69 ± 1.88

0.29 ± 1.50
p=0.32

1500-1999 gr
(n:76)

1786 ± 127

7.14 ± 1.15

7.39 ± 1.89

0.27 ± 1.34
p=0.13

2000-2499 gr
(n:182)

2202 ± 142

10.77 ± 1.31

10.84 ± 1.63

0.10 ± 1.27
p=0.27

>2500 gr
(n:569)

3142 ± 450

13.45 ± 1.244

13.27 ± 1.34

0.17 ± 0.80
p<0.01

Toplam (n:854)

2762 ± 677

11.80 ± 2.55

12.91 ± 2.43

1.11 ± 0.99
p>0.05

D Bilirübin: Fototerapi sonlandýrma ve "rebound" deðer ölçüm arasýndaki fark
Ortalama ± standart sapma.
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sonraki ortalama total serum bilirübin düzeyi
ve "rebound" TSB düzeyi arasýndaki fark
istatistiksel olarak anlamlý bulundu (p<0.001).
Bu grupta ortalama TSB düzeyi fototerapi
sonunda 13.45 ± 1.24 mg/dlden, "rebound"
TSB düzeyi 13.27 ± 1.34 mg/dlye düþtüðü
saptandý. Diðer gruplarda fototerapi kesiminden
sonraki ortalama TSB düzeyi ile "rebound" TSB
düzeyi arasýnda istatistiksel olarak anlamlý bir
fark bulunmadý. Her bir grup içinde aðýrlýk,
fototerapi öncesi ve fototerapi kesilmesinden
sonraki TSB düzeyleri açýsýndan anlamlý
istatistiksel bir fark yoktu (p>0.05).
Çalýþmaya alýnan bebeklerin 87sinde Rh,
160ýnda ABO, 20sinde hem Rh hem de ABO
uyuþmazlýðý vardý. Bunlarýn içinde Rh uyuþmazlýðý olanlarýn 57si (%65.5), ABO uyuþmazlýðý olanlarýn 14ü (%8.8), hem Rh hem de
ABO uyuþmazlýðý olanlarýn 12si (%60) olmak
üzere 83 hastada direkt Coombs testi (DCT)
pozitif idi.
"Rebound" TSB ölçümü sonrasý 38 (%4.5)
hastaya ikinci kez fototerapi baþlatýldýðý
saptandý, 29unun (%76.3) vücut aðýrlðý 2500
gr'ýn altýnda idi. Bu bebeklerde fototerapiye
baþlama yaþý ortalama 68.82 ± 48.23 saat,
fototerapi verme süresi ise ortalama
89.27 ± 69.09 saatti. Ýkinci kez fototerapi
baþlatýlan vücut aðýrlýðý 2500 gr'ýn altýnda olan
bebeklerde fototerapinin kesilmesi ve "rebound"
ölçüm sýrasýndaki TSB düzeyleri arasýndaki fark
istatistiksel anlamlý idi (p<0.001). Bu 29
bebekte TSB düzeyindeki ortalama 3.92 ± 1.51
mg/dllik artýþ fototerapinin kesilmesinden
sonraki ortalama 20.0 ± 0.5 saatte oluþmuþtu;
bu bebeklerin 14ünde DCT pozitif idi. Ýkinci
kez fototerapi verme süresi ortalama 75.67 ± 68.54
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saatti. Aðýrlýðý 2500 gramýn üzerinde olan
ve ikinci kez fototerapi baþlatýlan dokuz
bebekte fototerapiye baþlama yaþý ortalama
110.11 ± 54.29 saat, fototerapi verme süresi ise
64.06 ± 46.47 saatti. Fototerapi kesilmesinden
sonraki ortalama 19.7 ± 3.7 saatte "rebound"
TSB düzeyi arasýndaki ortalama fark 5.42 ± 1.30
mg/dllik artýþ olduðu görüldü (p<0.001), bu
bebeklerin altýsýnda DCT pozitif, üçünde ise
sefal hematom vardý. Ýkinci kez fototerapi verme
süresi 54.22 ± 25.46 saatti.
Yeniden fototerapi baþlatýlan hastalarýn 20sinde
DCT pozitif idi. Bu hastalarýn dokuzu 15001999 gr, beþi 2000-2499 gr, altýsý 2500 gr'ýn
üzerinde idi. Direkt Coombs testi pozitif olan
tüm gruplarda fototerapi kesilmesi sýrasýndaki
ve "rebound" bilirübin ölçümü arasýndaki TSB
düzeyleri arasýndaki fark istatistiksel olarak
anlamlý (Tablo II) ve aðýrlýðý 2500 grdan düþük
bebeklerde "rebound" bilirübin ölçümü tekrar
fototerapi baþlamayý gerektirecek düzeyde idi.
Aðýrlýðý 2500 gr'ýn üzerinde olan grupta DCT
pozitif 69 vakadan 63ünde tekrar fototerapi
gerektirecek "rebound" bilirübin artýþý olmadýðý
görüldü.
Tartýþma
Yenidoðan sarýlýklarýnda "rebound" bilirübin
ölçümü gerek olup olmadýðý halen tartýþmalý bir
konudur. Lazar ve arkadaþlarý 5 hemolitik
anemisi olmayan 1500 gr'ýn üzerinde aðýrlýðý
olan 58 yenidoðan sarýlýklý bebekte yaptýklarý
çalýþmada; zamanýnda doðan bebeklerde 13.0 ± 0.7
mg/dl ve prematür bebeklerde 10.7 ± 1.2 mg/
dllik TSB düzeylerinde fototerapiyi sonlandýrmýþlardýr. Fototerapinin sonlandýrýlmasýndan
sonraki ilk 24 saatte (zamanýnda doðan

Tablo II. Aðýrlýk gruplarýna göre direkt Coombs pozitif bebeklerde fototerapi sonlandýrma ve
"rebound" bilirübin düzeyleri
Total serum bilirübin düzeyleri (mg/dl) (ortalama ± SD)
Grup

Aðýrlýk

Fototerapi sonlandýrma

"Rebound" bilirübin

D Bilirübin (P deðeri)

1500-1999 gr
(n:9)

1756 ± 154

7.51 ± 0.70

11.32 ± 0.99

3.77 ± 1.51
p<0.01

2000-2499 gr
(n:5)

2230 ± 148

11.86 ± 1.20

16.12 ± 0.84

4.46 ±0.69
p<0.01

>2500 gr
(n:69)

3153 ± 471

13.25 ± 1.37

13.42 ± 1.69

0.18 ± 1.69
p<0.01

Toplam
(n:83)

2946 ± 640

12.54 ± 2.22

13.32 ± 1.85

0.82 ± 2.10

D Bilirübin: Fototerapi sonlandýrma ve "rebound" deðer ölçüm arasýndaki fark
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bebeklerde ortalama 12.5, prematürelerde
ortalama 14.7 saat) "rebound" bilirübin artýþýný
zamanýnda doðan bebeklerde ortalama
0.86 ± 1.0 mg/dl ve prematüre bebeklerde
0.83 ± 1.2 mg/dl saptamýþlar; bu deðerleri
fototerapinin sonlandýrýlmasýndan sonraki
ortalama ilk 24 saatte elde etmiþlerdir
(zamanýnda doðan için ortalama 12.5 saat,
prematüre için ortalama 14.7 saat). Sonuç
olarak hiçbir bebek için tekrar fototerapi
gereksinimi olmadýðýný bildirmiþlerdir. Çalýþma
yapýlan gruplarda fototerapinin kesilmesi
sýrasýndaki ve "rebound" bilirübin ölçümü
sýrasýndaki TSB farký istatistiksel ve klinik
olarak anlamlý bulunmamýþtýr.
Yetman ve arkadaþlarýnýn 6 264 yenidoðan
sarýlýklý bebekten oluþan çalýþmalarýnda
fototerapi bebeklerin yaþamýnýn 50 ± 26
saatinde baþlatýlmýþ, fototerapi 121 ± 42 saat
süre ile verilmiþ ve fototerapinin sonlandýrýlmasýndan 17 ± 6 saat sonra "rebound" bilirübin
ölçümü yapýlmýþ. Aðýrlýðý 1800 gr'ýn üzerinde
olan bebeklerde fototerapi kesilmesinden
sonraki "rebound" TSB ölçümü arasýndaki fark
anlamlý bulunmuþ, ancak bu fark bizim
çalýþmamýzda olduðu gibi azalma yönünde
bulunmuþtur. Fototerapi kesilmesinden sonraki
TSB düzeyi ortalama 12.2 ± 2.3 mg/dl,
"rebound" TSB düzeyi ise ortalama 11.5 ± 2.6
mg/dl olarak saptanmýþtýr. Fototerapinin
kesilmesi sýrasýndaki ve "rebound" bilirübin
ölçümü sýrasýndaki TSB farký 0.7 ± 1.5 mg/dl
olarak bildirmiþlerdir. Diðer aðýrlýk gruplarýnda
istatistiksel ve kliniksel fark saptamamýþlardýr,
tüm bebek gruplarýnda ise bu farkýn 0.3 ± 1.5
mg/dl olduðunu saptamýþlardýr. Tekrar
fototerapi 11 hastaya baþlanmýþ bunlardan
dokuzu aðýrlýðý 1800 gr'dan küçük olan bebekler
olduðu iki hastanýn ise term bebekler olduðu
ve yanlýþlýkla fototerapi baþlatýldýðýný
bildirmiþlerdir. Yine yapýlan bir baþka çalýþmada
benzer sonuçlar elde edilmiþtir7. Hatta DCT
pozitif bebeklerde "rebound" bilirübin artýþýnýn
klinik öneminin olmadýðý ve "rebound"
ölçümüne gerek olmadýðý bildirilmiþtir.
Bir baþka çalýþmada 672 bebek fototerapi
aldýktan sonra sonuçlarý deðerlendirilmiþ.
Aðýrlýðý 2000 gr'dan düþük olan bebeklere
yaþamlarýnýn 24 ± 12 saatlerinde profilaktik
fototerapi baþlanmýþ, 24 saat sonra ölçülen
"rebound" bilirübin artýþý 1 mg/dl az bulunmuþ.
Ayný çalýþmada 2000-2499 gr aðýrlýðýndaki 70
bebeðe TSB düzeyleri 11.9 mg/dlye ulaþtýðýnda
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fototerapi baþlanmýþ, 2500 gr ve üzerindeki 140
bebeðe yaþamlarýnýn ortalama 62.5'inci
saatlerinde TSB düzeyi 15.7 ± 2.5 mg/dl iken
baþlanmýþ. Her iki grupta da fototerapi
kesildikten sonra TSB düzeylerindeki,
azalmanýn devam ettiði gösterilmiþtir8.
Çalýþmamýzýn sonuçlarýna göre çalýþmaya alýnan
yenidoðan sarýlýklý bebeklerde fototerapinin
kesilmesi sýrasýndaki ve "rebound" bilirübin
düzeyleri eþit veya daha azdý; "rebound"
bilirübin artýþý tüm bebeklerde 1.11 ± 0.99 mg/
dl saptandý, fakat istatistiksel olarak anlamlý
bulunmadý (p>0.05). Aðýrlýðý 2500 gr'ýn
üstünde olan bebeklerde fototerapinin kesilmesi
ve "rebound" TSB düzeyleri arasýndaki fark
azalmýþ olarak saptandý (0.17 ± 0.80 mg/dl,
p<0.001). Aðýrlýðý 2500 grýn altýndaki aðýrlýk
gruplarýnda fototerapinin kesilmesi sýrasýndaki
ve "rebound" TSB düzeyleri arasýndaki fark
istatistiksel olarak anlamlý bulunmadý (p>0.05).
"Rebound" TSB ölçümü sonrasý 38 hastaya
tekrar fototerapi baþlatýlmýþtý. Aðýrlýðý 2500 gr'ýn
üstünde olan bebeklerin yalnýz %1.58inde
ikinci kez fototerapi baþlatýlmýþtý ve bunlarýn
altýsýnda ABO yada Rh uyuþmazlýðýna baðlý DCT
pozitifliði, üçünde ise sefal hematom vardý.
Tekrar fototerapi baþlatýlan 29 hastanýn aðýrlýðý
2500 gr'ýn altýnda idi ve 12 hastada DCT
pozitifliði vardý. Direkt Coombs testi pozitif
bebeklerde fototerapinin kesildiði sýradaki TSB
düzeyi 12.54 ± 2.22 mg/dl, "rebound" TSB
düzeyi ile aralarýndaki fark ise 0.82 ± 2.10 mg/
dl idi (p<0.001). Aðýrlýðý 2500 gr'mýn
üzerindeki bebeklerdeki fark 1 mg/dl'den az
iken diðer aðýrlýk gruplarýnda ise çok daha
yüksek ve istatistiksel ve klinik olarak anlamlý
idi (p<0.001). Aðýrlýðý 2500 gr'ýn üzerinde ve
DCT pozitif bebeklerde bile "rebound" bilirübin
artýþý klinik olarak anlamlý deðildi.
Bu bilgiler ýþýðýnda özellikle zamanýnda doðmuþ
saðlýklý bebeklerde "rebound" bilirübin
ölçümüne gerek olmadýðý, AAPnin önerdiði yaþ
ve aðýrlýk gruplarýna göre fototerapiye baþlama
sýnýrýndan 1-2 mg/dllik düþük deðerde tüm
aðýrlýk gruplarýnda fototerapi sonlandýrýldýðýnda
"rebound" TSB ölçümüne gerek olmadýðý
görüldü. Ancak aðýrlýðý 2500 gr'ýn altýnda,
özellikle 1500 gr'ýn altýndaki olan bebeklerde
bilirübin düzeylerindeki çok küçük yükseliþler
önemlidir. Bu bilirübin artýþlarý kýsa sürede kan
deðiþimi gerektirecek düzeylere ulaþabilir6. Bu
aðýrlýk grubundaki bebekler için "rebound" TSB
ölçümü gerekli olabilir. Bizim çalýþmamýzda
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1500 gr'ýn altýndaki grupta "rebound" bilirübin
artýþý istatistiksel ve klinik olarak anlamlý
bulunmadý. Ancak bu grupta dört hasta için
tekrar fototerapi gereksinimi oldu. Bu
bebeklerin tümünde ABO ya da Rh uyuþmazlýðýna baðlý DCT pozitifliði vardý. Hiçbir
hastada kan deðiþimi gerektirecek "rebound"
bilirübin artýþý olmamýþtý. Bununla birlikte bu
aðýrlýk grubundaki bebek sayýsý sonuçlarý
genelleme açýsýndan çok küçüktür.
Aðýrlýðý 2500 gr'dan büyük olan bebeklerde
fototerapinin kesilmesinden sonra "rebound"
TSB düzeylerinin 13.27 ± 1.34 mg/dl bulunmasý ilginç bulundu. Tan ve arkadaþlarý2 1800
gr aðýrlýðýndaki bebekler için fototerapi kesmek
için TSB düzeyini 11 mg/dl'nin altýnda olmasýný
önermiþ ve en yüksek "rebound" TSB belirlemek
için iki gün izlemin gerektiðini bildirmiþtir.
Lazar ve arkadaþlarý5 ise zamanýnda doðan
saðlýklý bebeklerde TSB düzeyi 14-15 mg/dl'nin
altýna düþtüðünde fototerapinin sonlandýrýlabileceðini bildirmiþlerdir. Bizim sonuçlarýmýzda
bütün aðýrlýk gruplarýnda "rebound" bilirübin
artýþlarý en yüksek 1.11 ± 099 mg/dl olduðundan altta risk faktörü olmayan bebeklerde
TSB düzeyleri AAPnin aðýrlýk gruplarýna göre
önerdiði4 fototerapiye baþlama sýnýrýnýn 1-2 mg/
dl altýna düþtüðünde fototerapi sonlandýrýlabilir.
Sonuç olarak vücut aðýrlýðý 1500 gr'ýn üzerindeki
bebeklerde de anlamlý "rebound" bilirübin
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artýþlarýnýn olmadýðýný ve dolayýsýyla altta risk
faktörü bulunmayan vakalarda "rebound"
bilirübin ölçümüne gerek olmadýðý kanýsýna
varýldý.
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