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Amaç: Preeklamptik hastalar›n total antioksidan durumunu yeni gelifltirilmifl metodla (novel automated) ölçmek ve oksi-
datif stres durumunu, eritrositlerdeki malondialdehit (MDA) seviyesi ile de¤erlendirmek .

Materyal ve Metod: Çal›flmaya randomize seçilen 50 preeklamptik gebe ve 50 normotensif gebe dahil edildi. Tüm hasta-
lar›n total antioksidan kapasiteleri yeni gelifltirilen (novel automated ) metodla de¤erlendirildi ve serumdaki bireysel antiok-
sidanlar ( total protein, albumin, ürik asit, ve bilirubin) ölçüldü, olgular›n oksidatif stres durumlar› eritrosit malondialdehid
(MDA) seviyesi ile de¤erlendirildi. 

Bulgular: Preeklamptik grupta do¤umdan önce ortalama serum total antioxidan seviyesi (TAR) düflük (1.29±0.33 TAR
mmol Trolox eq/L) ve eritrositlerdeki malondialdehid seviyesi(MDA) yüksek saptand› (7.1±0.4 nmol MDA/l) (P<0.001),
do¤um sonras› dönemde (6 hafta sonra ) ise bu de¤erler preeklamptik ve kontrol grubunda farkl› de¤ildi (P>0.05).

Preeklamptik olgularda serum total antioksidan seviyesi (TAR) do¤umdan sonra artma (1.55±0.49 mmol Trolox eq/L) ve
eritrositlerdeki malondialdehid seviyesi azalma gösterdi (2.9±0,6 nmol MDA/l). 

Preeklamptik grupta ürik asit seviyeleri do¤um öncesi dönemde yüksek (3.8±0.4 mmol/L) saptand› (p<0.001). Do¤um son-
ras› dönemde ise ürik asit düzeyleri aç›s›ndan her iki grup aras›nda fark yoktu (P>0.05). Serum total protein, albumin,
bilirubin seviyeleri do¤um öncesi ve sonras› dönemde her iki grup aras›nda farkl› de¤ildi (p>0.05).

Sonuç: Preeklampsi do¤um öncesi dönemde artm›fl lipit peroksidasyonu ve azalm›fl total antioksidan cevapla iliflkilidir. Bu
parametreler preeklampsinin patogenezinde rol oynayabilir. Do¤um sonras› dönemde azalm›fl lipit peroksidasyonu ve artm›fl
total antioksidan cevap preeklampsinin klinik olarak düzeldi¤inin bir göstergesi olabilir. Preeklamptik hastalarda yeni
gelifltirilen (novel automated) metodla total antioksidan cevap de¤erlendirilebilir ve klinik pratikte uygulanabilir. 

Keywords: Preeklampsi, Oksidatif stres, Total antioksidan cevap, Malondialdehid

ayalinkaya@dicle.edu.tr

025

ET‹K KURUL KARARIYLA SONLANDIRILAN 122 OLGUNUN RETROSPEKT‹F ANAL‹Z‹
N Akdeniz1 A Kale1, M Erdemo¤lu1, A Yal›nkaya1, M Yayla2

1 Dicle Üniversitesi T›p Fakültesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim Dal›, Diyarbak›r

2 Haseki Devlet Hastanesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Klini¤i, ‹stanbul

Amaç: Anneye ve fetusa ait nedenlerden dolay› sonland›r›lan gebeliklerin gebelik haftalar›na göre de¤erlendirilmesi.

Yöntem: Klini¤imizde May›s 2000 ile A¤ustos 2004 tarihleri aras›nda etik kurul karar›yla sonland›r›lan 122 gebelik retro-
spektif olarak de¤erlendirildi.

Bulgular: Fetal anomali nedeniyle 80 gebelik sonland›r›lm›flt›r. En s›k fetal nedenleri 32 olgu ile merkezi sinir sistemi ve
11 olgu ile kromozomal anomaliler oluflturmaktayd›. Fetal nedenlerden dolay› gebelik sonland›r›lmas› en fazla 11-24. gebe-
lik haftalar›nda, toplam 53 (%66.25) olguya uygulanm›flt›r (p<0.005). Anneye ait nedenlerden dolay› gebelik
sonland›r›lmas› 42 hastada uygulanm›flt›r. Anneye ait nedenlerden dolay› gebelik sonland›r›lmas› en s›k olarak 5-10 ve 11-
24. gebelik haftalar›nda uygulanm›flt›r. En s›k anneye ait neden 13 olguda annenin gebelik süresinde ilaç kullan›m›, 10
olguda anneye ait kalp hastal›¤› ve 6 olguda hipertansiyondu. 

Sonuç: Klini¤imizde etik kurul karar›yla gebeliklerin sonland›r›lmas›, erken gebelik haftalar›nda es s›k anneye ait nedenler-
den ve geç gebelik haftalar›nda ise fetal nedenlerden dolay› uygulanm›flt›r. 
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