
uzunluk, fetal fibronektin (fFN), phIGFBP-1 (Actim partus
test) ve sitokinler (IL-6, IL-2R ve TNF-alfa) aras›ndaki
iliflkiyi belirlemeyi amaçlad›k.

Yöntem: Preterm do¤umu düflündüren semptom ya da
flikâyetlerle Eylül 2013 ile Mart 2014 tarihi aras›ndaki 6 ayl›k
dönemde baflvuran hastalar çal›flmaya dâhil edilmifltir.
Çal›flmaya kat›lmay› kabul eden hastalara, fetal fibronektin,
phIGFBP-1 (Actim partus testi) ve servikovajinal IL6, IL2R
ve TNF-alfa için vajinal sürüntü al›nmas›n›n yan› s›ra rutin
hastane protokolü uygulanm›flt›r. Sonuç de¤iflkeni, hastaneye
baflvuru gününden itibaren 14 gün içinde preterm do¤umun
gerçekleflmesiydi.

Bulgular: Baflvurudan sonraki 14 gün içinde 36 hasta
(%62.07) do¤um yapt›. Fetal fibronektin testi, preterm
do¤umun önemli bir belirtecidir. Fetal fibronektin testi poz-
itif ç›kan hastalarda preterm do¤uma yönelik risk oran› 6.429
olarak bulunmufltur (95%CI 1.991-20.758). Baflvurudan
itibaren 14 gün içinde do¤um yapan hastalar›n ayr›ca, istatis-
tiksel olarak pozitif phIGFBP-1 testi sonucuna sahip olma
ihtimali bulunmaktayd› (p=0.02). Baflvurudan itibaren
hamileli¤i devam eden olgulardan biri hariç tümü, 500
U/mL’nin alt›nda IL-2R serum seviyesine sahipti ve iki
grubun konsantrasyonlar› aras›ndaki fark, istatistiksel olarak
anlaml›yd› (p=0.044). Çal›flma grubumuzda hastaneye
baflvurudan sonraki 14 gün içinde do¤um yapan hastalarda
ortalama servikal uzunluk 18.78±5.8 mm olarak ölçülmüfl
olup, 14 gün sonras›nda da hamileli¤i devam eden hastalar›n
ortalama servikal uzunlu¤undan (23.87±6.36 mm) anlaml›
derecede düflük bulunmufltur. Bulgular›m›z, servikal uzun-
lu¤un anlaml› derecede CVF’deki IL-6 konsantrasyonuyla
iliflkili oldu¤unu (Spearman katsay›s› R = -0.382, p<0.05)
göstermifltir; örne¤in iki parametre aras›nda negatif bir
dolayl› korelasyon bulunmaktad›r ve bu da, CVF’deki artm›fl
IL-6 konsantrasyonlar›n›n serviks k›salmas› anlam›na gelme-
si (ya da tam tersi) demektir. Servikal uzunluk ayr›ca pozitif
phIGFBP-1 testi ile iliflkiliydi; örne¤in pozitif test sonucuna
sahip hastalar ortalama 18.5±4.63 mm serviks uzunlu¤una
sahipti ve 23.43±7.39 mm ile negatif test sonucuna sahip
hastalardan anlaml› derecede düflüktü (p=0.003). 

Sonuç: Çal›flmam›zda araflt›rd›¤›m›z biyokimyasal belirteçler
ile, preterm do¤umun tahmininde sadece k›smi baflar› elde
edilmifltir. Düflük riskli grupta müteakip gereksiz müda-

haleleri önlemek ve yüksek riskli hasta gruplar›nda bu tür
müdahalelerden fayda sa¤lamak amac›yla, bu tür bir testi kul-
lanman›n fayda-maliyet de¤erlendirmesi bak›m›ndan ek
araflt›rmalar gerekmektedir.

Anahtar sözcükler: Preterm do¤um, servikal uzunluk,
prediktif de¤er.
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Amaç: Alt›n standart kabul edilmesine ra¤men fetal bafl an-
gajman›n›n dijital muayene yoluyla de¤erlendirilmesi, olduk-
ça subjektif bir yöntemdir. Ultrason, objektif ve uyarlanabilir
ölçümlerle fetal bafl angajman›n›n tan›mlanmas›na yönelik
yeni bir yöntem olabilir.

Yöntem: Yüz vakal›k bir seride prospektif bir çal›flma ger-
çeklefltirerek, fetal angajman›n klinik de¤erlendirmesini ul-
trason ölçümleriyle karfl›laflt›rd›k. Ultrason muayenesi do-
¤umhanede gerçeklefltirildi. Prob anovulvar bölgeye yerleflti-
rildi. Perineum ile fetal kafa kemi¤inin eksternal levhas› ara-
s›ndaki mesafe ölçüldü.

Bulgular: Ultrason ölçümleriyle, perineum ile fetal kafa kemi-
¤inin eksternal levhas› aras›ndaki mesafe 13 ila 75 mm aras›n-
da bulundu; perineum ile suksadenum ç›k›nt›s› aras›ndaki me-
safe 22 ila 68 mm aras›nda bulundu. Perineum ve fetal kafa ke-
mi¤inin eksternal levhas› aras›ndaki mesafe için angajman tan›-
s›n›n belirtti¤i de¤erin üzerinde bir eflik de¤er elde etmeye ça-
l›flt›k. %98.63 pozitif prediktif de¤ere, %86.74 hassasiyetle ve
%94.11 spesifite ile önerilen eflik de¤er 55 mm’dir.

Sonuç: Transperineal ultrason, perineum ve fetal bafl aras›n-
daki mesafeyi ölçerek fetal bafl angajman›n› tan›mlada basit ve
kolay bir yöntemdir. Bu yeni yöntem, örne¤in suksadenum
ç›k›nt›s› ile klinik muayenenin sonuçsuz bir flekilde engellen-
mesi durumunda do¤umhanede oldukça faydal› olabilir.

Anahtar sözcükler: Ultrason, angajman, do¤um.
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