
%50 (da¤›l›m, 20-100) oran›nda dekolman alan› sap-
tand›. Olgular›n ortalama hastanede kal›fl süresi
3.2±2.1 (da¤›l›m, 1-12) gün olarak hesapland› ve bir
annenin de postoperatif ilk gün öldü¤ü saptand›. 

Sonuç: Dekolman plasenta yüksek maternal ve peri-
natal morbidite ve mortaliteye sahip ciddi bir kompli-
kasyondur. Dolay›s›yla bu olgularda predispozan risk
faktörlerinin önceden belirlenmesi, gerekli tedbirle-
rin al›nmas› ve varsa tedavinin uygulanmas› olas›
komplikasyonlar› azaltabilece¤ini ve komplike olan
olgular›n da uygun merkezlerde etkili tedavinin za-
man›nda uygulanmas›n›n morbidite ve mortaliteyi
azaltaca¤›n› düflünmekteyiz.

Anahtar kelimeler: Dekolman plasenta, perinatal so-
nuçlar
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Amaç: Bu çal›flman›n amac› eritrosit alloimmünizas-
yonu nedeni ile intrauterin kan transfüzyonu uygula-
nan fetüslerde, transfüzyon öncesi, sonras› ve nor-
mal fetüslerde renkli Doppler ultrasonografi ile orta
serebral arter maksimum sistolik h›z (MCA-PSV) ölçü-
mü yap›larak, fetal anemi tespitindeki önemini de-
¤erlendirmektir. 

Yöntem: Bu çal›flma Ocak 2009-Aral›k 2011 tarihleri
aras›nda klini¤imizde 19 kez intrauterin kan transfüz-
yonu gerçeklefltirilen 11 hastadan oluflturulan çal›flma
grubu (grup 1); intrauterin kan transfüzyon ifllemin-
den hemen önce (grup 1A) ve hemen sonras›nda
(grup 1B) MCA-PSV de¤eri ölçümleri ve Grup 2 ise fe-
tal anemisi olmayan 22 normal gebeden oluflturuldu.
MCA-PSV ölçümü renkli Doppler ultrason ile literatür-
de tarif edildi¤i gibi ölçüldü. Transfüzyon 20 gauge
spinal i¤ne ile umbilikal kordona girilerek yap›ld›. Fe-
tal anemi tayini için fetal tam kan çal›fl›ld›. Transfüz-
yon sonunda aneminin düzeldi¤i tam kan ile konfir-
me edildi. Ölçülen tüm MCA-PSV de¤erleri gestasyo-
nel hafta ile birlikte MoM de¤eri haline çevrildi. Tespit
edilen fetal hematokrit referans de¤erlerine göre ane-

minin fliddeti de¤erlendirildi. Grup 1’de grup 1A ve
grup 1B ile grup 2 MCA-PSV ölçümlerinde elde edilen
sonuçlar karfl›laflt›r›ld›. Verilerin istatistikî analizi için
SPSS 16 program› kullan›ld›. Çal›flma için üniversite-
miz T›p Fakültesi Etik Kurul onay› al›nd›.

Bulgular: Eritrosit alloimmünizasyonu olan gebelerde
fetal hemoglobin de¤erlerinin transfüzyon ifllemi ön-
cesi ölçümünde 17 fliddetli iki orta düzeyde fetal ane-
mi oldu¤u gözlendi. Eritrosit alloimmünizasyonu
mevcut olan fetüslerin transfüzyon öncesi ölçülen
MCA-PSV de¤erlerinin MoM ortalamas› 1.7±0.4 MoM
olarak saptand›. Grup 1A’da 17 ölçümün ayn› gestas-
yon haftas›na göre 1.5 MoM’un üzerinde oldu¤u, iki
ölçümde ise 1.5 MoM’un alt›nda oldu¤u saptand›. Fe-
tal aneminin transfüzyon ile düzeltilmesiyle ölçülen
MCA-PSV MoM de¤erleri grup 1B’de ortalama 1.1±0.2
MoM idi. Grup 2’de MCA-PSV MoM ortalamas› 0.9±0.2
MoM idi ve tüm ölçümler 1.5 MoM’un alt›ndayd›.
Grup 1A, grup 1B ve grup 2 ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda
MCA-PSV MoM de¤erleri anlaml› olarak yüksekti. 

Sonuç: Bu çal›flmada intrauterin transfüzyon gerekti-
ren fetal anemi tespitinde MCA-PSV MoM de¤erinin
önemli bir parametre oldu¤u tespit edildi. Fetal anemi
ve intrauterin kan transfüzyonu ihtiyac›n›n tespitinde
MCA-PSV de¤erlerinin ayn› gestasyon haftas›na göre
1.5 MoM’un üzerinde olmas› anlaml›d›r. ‹ntrauterin
kan transfüzyonundan hemen sonra ölçülen MCA-PSV
de¤erlerinin istatistiksel olarak düflmesi ve k›sa sürede
normale dönmesi, aneminin düzeltilmesine fetal ceva-
b›n h›zl› bir flekilde oldu¤unu göstermektedir. 

Anahtar kelimeler: Eritrosit alloimmünizasyon, MCA-
PSV, fetal anemi
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Amaç: Bu çal›flman›n amac› klini¤imizde prenatal ve
perinatal dönemlerde saptanan majör konjenital ano-
malili fetüslerin insidans›n› ve analizini yapmakt›r.

Yöntem: Klini¤imizde Ocak 2009 ile Aral›k 2010 tarih-
leri aras›nda retrospektif olarak prenatal ve perinatal
dönemde ultrason muayenelerinde veya do¤umda
do¤rudan gözle saptanan majör anomali tan›s› alm›fl
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