
327

FETAL MAKROZOM‹ OLGULARINDA 5 YILLIK MATERNAL VE FETAL DEGERLEND‹RME SONUÇLARI
H. M. Tan›r, T fiener, B Çakmak
Osmangazi Üniversitesi T›p Fakültesi, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim Dal›, Meflelik Kampüsü, Eskiflehir.

Amaç: Bu retrospektif çal›flmada, 4000 gram üzerinde yenido¤an a¤›rl›¤›na sahip gebeliklerin do¤um öncesi, intrapartum
ve do¤um sonras›, maternal ve fetal aç›dan, özelliklerini analiz ederek, mevcut risk faktörlerini ve komplikasyonlar› sapta-
mak, amaçlanm›flt›r. 

Materyal ve metod: Çal›flmaya Osmangazi Üniversitesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Klini¤i’nde Ocak 2000-Aral›k 2004
tarihleri aras›nda 4000 gr ve üzerinde a¤›rl›¤a sahip yenido¤anlar çal›flmaya al›nd›. Bu tarihler aras›nda toplam 136 olgu
mevcut olup, bu olgulardan dosya bilgilerine ulafl›labilen 96 olgu çal›flmaya dahil edildi. Vakalar›n do¤um öncesi izlemi,
intrapartum ve postpartum izlemleri incelendi. 

Bulgular: Vakalar›n yafl ortalamas› 29.4±4.4 y›l (20-41) olup, olgualr›n %64.5’i 30 yafl alt› grupya yer almaktad›r.
Makrozomik fetus olgular› (n=136), tüm gebeliklerin (n=2950) % 4.6’s›n› oluflturdu. Vakalar›n %56.9’u 40. gebelik haf-
tas›n› aflm›fl olup, %21.9’unun daha önceden makrozomik bir bebek do¤um öyküsü mevcuttu. Do¤um flekli olarak, %51’i
sezaryan ile do¤um yaparken, %55.1 olguda ilerlemeyen eylem veya iri bebek nedenli sezaryan operasyonu yap›lm›flt›r.
Diabetes mellitus 13 olguda, preterm eylem 9 olguda, erken membran rüptürü de 6 olguda saptand›. Perine laserasyonu 10
olguda, omuz distosisi ise 3 olguda görüldü. Erkek bebeklerin say›s› k›z bebeklerin say›s›n›n 2 kat› olup, yenido¤an kilolar›
aç›s›ndan herhangi bir fark saptanmad›. Yenido¤an döneminde, 13 olguda hiperbilirübinemi gözlendi. 

Sonuç: Fetal makrozomi, mekanik faktörlere ba¤l› fetal ve maternal travma ile metabolik olaylar sonucu geliflen perinatal
ölüm nedeniyle, do¤um öncesi öngörüsünün yap›lmas›, risk faktörleri ve olas› komplikasyonlar›n bilinmesi yan›nda, intra-
partum ve postpartum klinik yönetiminin dikkatli bir flekilde yap›lmas› gerekmektedir. 
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GESTASYONEL DIABETES MELL‹TUS: 10 YILLIK DENEY‹M
H. M. Tan›r, T fiener, H Gürer, M Kaya
Osmangazi Üniversitesi T›p Fakültesi, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim Dal›, Meflelik Kampüsü, Eskiflehir.

Amaç: Bu retrospektif çal›flman›n amac›, son 10 y›lda klini¤imize baflvuran gestasyonel diabetes mellitus (GDM)
olgular›n›, tan›, izlem, maternal ve perinatal morbidite ve mortalite aç›s›ndan de¤erlendirmektir.

Materyal ve metod: Klini¤imizde, Ocak 1995-Aral›k 2004 tarihleri aras›nda do¤um yapan 70 GDM olgusu do¤um
kay›tlar› ve hasta dosyalar› incelenerek de¤erlendirmeye al›nd›. Olgular yafl, gebelik ve diyabet takipleri, do¤um haftas›,
do¤um özellikleri ve yenido¤an bulgular› aç›s›ndan incelendi.

Bulgular: Çal›flmam›zda, GDM prevalans› (70/5482), tüm do¤umlar içinde %1.2 olarak saptand›. Olgular›n yafl ortalamas›
32.6±5.3 y›l olup, 26 hasta (%37.1) 35 yafl üzerinde idi. Olgulardan 24’ü (%34.3) 100 gram oral glukoz tolerans testi
(oGTT) ile tan› al›rken; 18’i (%37.1) 50 gram glukoz challenge testi ile (1. saat kan flekeri > 185 mg/dl), 28(%40) olguda
ise, d›fl merkezden klini¤imize refere edildikleri için, tan›n›n nas›l konuldu¤u hakk›nda dosya bilgisine ulafl›lamad›. Tan›
alan olgular›n %57.1’inde (40 olgu) sadece diyetle kan flekeri regülasyonu sa¤land›. Hastalar›n ortalama a¤›rl›klar›
77.2±14.9 kg, uygulanan diyet ise toplam kcal olarak 1907±302 kcal (kilo bafl›na ortalama 24.6 kcal) olarak saptand›.
Olgular›n %42.9’u diyetle birlikte insülin tedavisi ald›. Yap›lan ultrasonografik incelemede: 46 (%65.7) olgunun fetal
ölçümleri gebelik haftas› ile uyumlu olup, 18 (%25.7) olguda fetal makrozomi, 8 (11.4/%) olguda ise, intrauterin büyüme
k›s›tl›l›¤› mevcuttu. Amniyotik s›v› miktar› aç›s›ndan: 55 (%78.5) olgu da amniyon s›v›s› yeterli, 7(%10) olgu da oligo-
hidramnios ve 8(%/11.4) olguda ise, polihidramnios saptand›. Operatif do¤um 44 (%62.7) vakada uyguland›. GDM olgu-
lar›nda, tüm do¤umlar›n %58.5’i (n=40) sezaryan ile gerçekleflti. Sezaryan endikasyonlar› içinde en s›k endikasyon, müker-
rer sezaryan (%39) idi. Yenido¤an özellikleri aç›s›ndan : 3 olguda (%4.2) intrauterin fetal ölüm saptand›. LGA tan›s› alan
11(%15) yenido¤an, 25 bebekte (%35.7) ise hiperbilirübinemi, s›k görülen fetal morbiditeler aras›nda idi. Ortalama do¤um
kilolar› 3179±838 gr olarak bulundu. Tüm bebeklerin 17’si (%24) prematür idi.

Sonuç: GDM riskli gebelikler grubunda olup, hem anne ve fetus aç›s›ndan, bu klinik tablonun iyi taranmas›, tan› ve klinik
yönetimi gerekmektedir. 
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