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Yenidoğanlarda Sepsis Tanı Kriterleri

Klinik bulgular

Vücut ısısı: >38,5 °C ya da <36 °C’den az olması ya da ısı düzensizliği Solunumsal: apne, takipne Artmış oksijen ve
ventilasyon gereksinimi

Kardiyovasküler: Bradikardi, taşikardi ya da ritim düzensizliği Gastrointestinal: Beslenme intoleransı

İdrar <1 mL/kg/saat Emmede azalma

Hipotansiyon Abdominal distansiyon

Bozulmuş periferik perfüzyon

Cilt ve ciltaltı lezyonlar: Peteşi Spesifik olmayan: İrritabilite

Sklerem Letarji

Hipotonisite

Laboratuvar bulguları

Lökosit sayısı: <4 000/ mm3 ya da >20 000/ mm3

İmmatür/total nötrofil oranı: ≥0,2

Trombosit sayısı: <100 000/ mm3

CRP >15mg/L (1,5 mg/dL) ya da prokalsitonin ≥2 ng/mL

Kan şekeri izlemi (en az iki kez):

Hiperglisemi (>180 mg/dL ya da 10 mMol/L) ya da

Hipoglisemi (<45 mg/dL ya da 2,5 mMol/L)

Metabolik asidoz: Baz açığı >10 mEq/L ya da serum laktat >2 mMol/L

Altı klinik kategoriden en az ikisinde ve 6 laboratuvar kategorisinden en az ikisinde pozitiflik klinik sepsis olarak 
değerlendirilir.

Postnatal 44 haftaya kadar kullanılabilir.

Yenidoğanlarda Organ Fonksiyon Bozukluğu Tanı Kriterleri:
Solunum 
 PaO2/ FİO2: 65 mmHg veya 

Bazal değerin 20 mmHg ↑ veya 

 Oksijen satürasyonunu > % 92 için FİO2 > % 50 olması veya  

Mekanik ventilasyon ihtiyacı (invaziv veya noninvaziv) 

Nörolojik :
GKS<11 veya

Akut bilinç durum değişikliği (GKS_>3 bazale göre düşme)

Hematolojik sistem 
 Trombositlerin < 80.000 olması veya kronik hematoloji ve onkoloji hastaları için son üç gündeki en yüksek değerine göre % 50 azalması veya 

 INR>2 
Renal 
 Kreatinin >2 kat artması( yaş için normal üst sınırın) veya 

Başlangıç kreatinin değerinin 2 kat artması
Karaciğer
 Total Bilirubin > 4 mg/dl (Yenidoğan dışı) veya 

 ALT’nin yaşa göre üst sınırının 2 katı artması
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SEPSİS VE ORGAN YETMEZLİĞİNİN İZLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Erken sepsis ya da geç başlanğıçlı sepsis

- Tam tanısal değerlendirme yap

(tam kan sayımı, LP, Kültürler (kan, BOS, idrar), CRP/Prokalsitonin)

- Antibiyotik başla

- Klinik ve laboratuvar olarak izle

Bebek iyi, lab. normal ya da 

Belirti ve bulguları açıklayan 

enfeksiyon dışı bir durum var.
VE

kültürlerde üreme yok
Spesis tanısı dışlanır

48 saatte antibiyotik
tedavisi kesilir.

Bebek iyi değil, ya da lab, 
anormal, kültürde üreme 
yok

Klinik sepsis

Klinik ve lab. bulgularına

göre tedaviye 7-10 gün

devam et.

Kültürde üreme var.
Kanıtlanmış sepsis

Antibiyotik tedavisine
7-10 gün, menenjit ise

14-21 gün deval edilir.

Sepsis için klinik belirtisi olan bebeğe yaklaşım (erken ya da geç sepsis için)

BOS: beyin omurilik sıvısı; CRP: C-reaktif protein; LP: lomber ponksiyon



Annede Kanıtlanmış
     Evet

Koryamniyonit

Hayır

Annede ateş ya da şüpheli
Evet

koryoamniyonit

Hayır

≥18 saat EMR

<34 hafta ≥34 hafta

Tetkik et ve

Tetkik et, bebek iyi ve

laboratuvar normalse

Antibiyotik başla*
≥48 saat izlem

Tetkik et ve Antibiyotik başla*

<34 hafta      Tetkik et ve Antibiyotik başla*

≥34 hafta          Bebeğin durumu

iyi kötü

≥48 saat izlem
Tetkik et ve Antibiyotik

başla*

TETKİK: Doğumda kan kültürü
6-12. saatte tam kan sayımı PY
ve CRP/prokalsitonin

Şekil 3. Belirtisi olmayan, erken sepsis risk etmeni bulunan bebeğe yaklaşım

CRP: c-reaktif protein, EMR: erken membran rüptürü

Erken sepsis şüphesi ile kültür alınan
bebeklerin izlem

Kan kültürü negatif, Kan kültürü negatif,

Kan kültürü pozitif
bebek iyi bebek iyi ve laboratuvar

laboratuvar sonuçları sonuçları normal

anormal

Kanıtlanmış sepsis
Kilinik sepsis Antibiyotiği 48. saatte

Antibiyotiğe devam

Antibiyotiğe devam kes
Lomber ponksiyon yap

Belirtisi olmayan ancak sepsis risk etmeni olan ve antibiyotik tedavisine başlanan bebeğin izlemi






