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Fetal geliflim k›s›tl›l›¤›nda maternal ve neonatal
copeptin düzeylerinin araflt›r›lmas›
Gül Alkan Bülbül1, Selahattin Kumru1, 
Aysel Derbent Uysal1, Mete Ça¤lar2, Mehmet Göksu1, 
Bekir S›tk› ‹senlik1, Özgür Özdemir1

1Antalya E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um
Klini¤i, Antalya; 2Düzce Üniversitesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Ana-
bilim Dal›, Düzce

Amaç: Fetal geliflim k›s›tl›l›¤›, fetusun genetik olarak belir-
lenmifl büyüme potansiyeline ulaflamamas› anlam›na gelmek-
te olup gebeliklerin yaklafl›k %5-10’unu etkilemektedir. Ge-
leneksel tan›m›, tahmini fetal a¤›rl›¤›n 10. persentilin alt›nda
olmas›d›r. Azalm›fl fetal a¤›rl›¤›n ileri yaflamda Tip 2 diabetes
mellitus, hipertansiyon ve hiperlipidemi ile iliflkili oldu¤u öne
sürülmektedir. Fetal hayatta oluflan oksidatif stres ve endotel-
yal disfonksiyonun büyüme k›s›tl›l›¤› ile do¤an bireylerdeki
tip 2 diabetes mellitusun patogenezinde kritik rol oynad›¤›
gösterilmifltir. Copeptin vazopressinin prekürsörü olup, son
zamanlarda metabolik sendrom ve insülin rezistans›n› göste-
ren bir belirteç olarak kullan›lmaktad›r. Çal›flmam›z, fetal ge-
liflim k›s›tl›l›¤› gelifliminde copeptinin olas› rolünü araflt›rmak
amac›yla planlanm›flt›r.

Yöntem: Çal›flma grubunu Antalya E¤itim ve Araflt›rma
Hastanesi Klini¤i’ne baflvuran fetal geliflim k›s›tl›l›¤› ile
komplike normotansif gebeler (n=23) ve normal fetal büyü-
meye sahip normotansif (n= 22) gebeler oluflturdu. Tüm ge-
belerde anestezi indüksiyonunda hemen önce maternal venöz
kan, göbek kordonu klemplendikten hemen sonra fetal umb-
likal arter ve ven kan örnekleri al›nd›. Serum copeptin düzey-
leri enzyme- linked immunosorbent assay yöntemi (Bio-Tek
Instruments ELx 800 Microplate Reader VT, USA) ile ölçül-
dü. 

Bulgular: Kontrol grubu ile fetal geliflim k›s›tl›l›¤› olan grup-
ta maternal venöz kan (0.35±0.28 ng/mL vs 0.28±0.18
ng/mL) ve fetal umblikal ven (0.38±0.28 ng/mL vs 0.33±0.19
ng/mL) aras›nda istatistiksel olarak farkl›l›k saptanmad›. Fe-
tal geliflim k›s›tl›l›¤› olan grupta umblikal arter copeptin dü-
zeyi kontrol grubuna göre yaklafl›k olarak kat artmas›na ra¤-
men bu farkl›l›k istatistiksel olarak anlaml› bulunmad›
(0.69±1.23 ng/mL vs 0.38±0.28 ng/mL).

Sonuç: Copeptin düzeylerinin fetal geliflim k›s›tl›l›¤›nda yük-
selmemesi, etyopatogenezde olas› rolünü desteklememekte-
dir.

Anahtar sözcükler: Copeptin, fetal geliflim k›s›tl›l›¤›, insü-
lin rezistans›
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Gebelikte karbamazepin kullanan bir anne
bebe¤inde görülen biküspit aort kapa¤› ve ciddi
aort darl›¤›: Olgu sunumu
Zehra Karatafl1, Ahmet Karatafl2, Tülay Özlü2, 
Sevil Bilir Gögsügür3, Birgül Varan4

1Abant ‹zzet Baysal Üniversitesi T›p Fakültesi, Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›k-
lar› Anabilim Dal›, Çocuk Kardiyoloji Bilimdal›, Bolu; 2Abant ‹zzet Bay-
sal Üniversitesi T›p Fakültesi, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim
Dal›, Bolu; 3Abant ‹zzet Baysal Üniversitesi T›p Fakültesi, Çocuk Sa¤l›¤›
ve Hastal›klar› Anabilim Dal›, Bolu; 4Baflkent Üniversitesi T›p Fakültesi,
Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› Anabilim Dal›, Çocuk Kardiyoloji Bilimda-
l›, Ankara

Amaç: Karbamazepin gebelikte en çok kullan›lan antiepilep-
tik ilaçlardan biridir. Karbamazepin kullan›m› ile birlikte bir-
çok major konjenital anomali (nöral tüp defektleri, kardiyak
ve ürogenital sistem anomalileri v.b) bildirilmifl olmas›na ra¤-
men biküspit aorta ve ciddi aort stenozu bildirilmemifltir.

Olgu: 29 yafl›nda, G5P2Y2 anneden, 39. gebelik haftas›nda
vajinal yolla 3050 gr do¤an erkek bebek üfürüm duyulmas›
üzerine gönderilmifl. Fizik muayenesinde aort oda¤›nda be-
lirgin 3/6 sistolik üfürümü olan olgunun di¤er sistem muaye-
neleri normaldi. Anne ve baba aras›nda akrabal›k bulunma-
yan, yedi y›ld›r epilepsi nedeniyle karbamazepin kullanan an-
nenin gebeli¤inde (Tegretol CR, 1000 mg/gün) kullanmaya
devam etti¤i ve folik asit replasman tedavisi almad›¤›, sigara
ve alkol kullanmad›¤› ö¤renildi. Ekokardiyografide biküspit
aort kapa¤›, hafif aort darl›¤›, patent duktus arteriosus ve pa-
tent foramen ovale saptanan olguda renal ultrasonografide
sol böbrekte hafif hidronefroz saptand›. Kan say›m›, biyo-
kimyasal verileri ve beyin ultrasonografisi normaldi. Büyüme
ve geliflimi normal olan olguya 14. haftada ciddi aort darl›¤›
geliflmesi üzerine perkütan balon valvüloplasti uyguland›.

Tart›flma: Gebelikte antiepileptik ilaçlar mümkün olan en
düflük dozda kullan›lmal›d›r. Pre-konsepsiyonel peryottan
bafllamak üzere ilk 8 haftada folik asit replasman tedavisinin
anti-epileptik ilaçlar›n yan etkilerini azaltt›¤› ileri sürülmek-
tedir. 400 mg/gün üzerinde karbamazepin kullan›m›nda kon-
jenital anomali riskinin artt›¤› bildirilmektedir. Bu olguda an-
ne yüksek doz karbamazepin kullanm›fl olmas›na ra¤men fo-
lik asit deste¤i almam›flt›r. 

Sonuç: Bu olgu gebelikte karbamazepin kullan›m› ile iliflkili
olarak geliflti¤i düflünülen biküspit aort kapa¤› ve ciddi aort
darl›¤› olan ilk vaka olmas› ve gebelikte uygun anti-epileptik
ilaç kullan›m›na dikkat çekmek, anti-epileptik ilaç kullanan
anne bebeklerinin major konjenital anomaliler yönünden
dikkatli de¤erlendirilmesi gere¤ini vurgulamak amac›yla su-
nulmufltur.
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Anahtar sözcükler: Aort darl›¤›, biküspit aort kapa¤›, gebe-
lik, karbamazepin
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‹kizden ikize transfüzyon sendromu (TTTS) 
olgular›nda maternal ve perinatal sonuçlar›n›n
de¤erlendirilmesi
Serdar Baflarano¤lu, Abdulkadir Turgut, 
Senem Yaman Tunç, Mehmet Sait ‹çen, Elif A¤açayak, 
Ali Özler, Nurullah Peker, Ahmet Yal›nkaya
Dicle Üniversitesi T›p Fakültesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim
Dal›, Diyarbak›r

Amaç: Monokoryonik ikiz gebelerde görülen, nadir ve kar-
mafl›k bir fizyopatolojiye sahip TTTS olgular›nda maternal
ve perinatal sonuçlar›n› de¤erlendirmektir.

Yöntem: Çal›flmam›zda Dicle Üniversitesi Kad›n Hastal›kla-
r› ve Do¤um klini¤inde Temmuz 2008 ile Haziran 2013 tarih-
leri aras›nda do¤umu gerçekleflen 296 ço¤ul gebelik incelendi.
Olgular›n yafl, gravida, parite, do¤umdaki gebelik haftalar›,
obstetrik hikayeleri, demografik verileri, komplikasyonlar›,
koryonisite ve amniyonisite durumlar›, tedavi flekilleri, do¤um
flekli, sezeryan endikasyonlar› ve yenido¤ana ait verileri arfliv
dosyalar›ndan ve elektronik veri taban›ndan elde edildi. 

Bulgular: Klini¤imizde belirtilen sürede toplam 12.284 do-
¤um gerçekleflti¤i ve bunlar›n 296’s›n›n ço¤ul oldu¤u saptan-
d›. Ço¤ul gebelik insidans› %2.4 olarak bulundu. Ço¤ul ge-
beliklerin 276’s› ikiz 18’i üçüz, 2’si de dördüz idi. ‹kiz olgula-
r›n 167’si (%60.5) dikoryonik-diamniyotik, 97’si (%35.1)
monokoryonik-diamniyotik ve 12’si (%4.4) de monokorynik-
monoamniyotik idi. ‹kiz olgular›n, 230’u (%83.3) spontan ve
46’s› (%16.7) da yard›mc› üreme teknikleri (YÜT) sonras›
olufltu¤u tespit edildi. Monokoryonik-diamniyotik olgular›n
29’unda (%29.9) TTTS geliflti¤i, bunlar›n hepsine amniyod-
renaj uygulan›rken, 8 olguya ek olarak septostomi uyguland›-
¤› tespit edildi. Olgular›n ortalama yafl› 28.9±7.0, ortalama
gebelik haftas› fetus A-B için s›ras›yla 31.3±4.1 ve 28.6±3.8
olarak bulundu. Yenido¤an a¤›rl›klar› ortalama fetus A-B için
s›ras›yla 1907.9±674.5 ve 1460±664.6 g idi, 58 yenido¤andan
11’inin postpartum eks oldu¤u saptand›.

Sonuç: TTTS maternal-fetal morbidite ve mortaliteye ne-
den olan, günümüzde yard›mc› üreme tekniklerinin s›k kulla-
n›lmas›yla güncelli¤ini koruyan bir obstetrik problemdir. Ço-
¤ul gebelik tan›s› konulan olgular dikkatli bir flekilde de¤er-
lendirilmeli, koryonisite, amniyonisite ve gebelik haftalar›
göz önünde bulundurularak intrauterin giriflim dahil, olguya
özgü uygun tedavi yöntemi belirlenmelidir. Bu olgular›n ta-
kibi ve tedavisi ileri merkezlerde olmas› anne ve fetüsler için
daha uygun olacakt›r.

Anahtar sözcükler: Ço¤ul gebelik, transfüzyon, maternal ve
fetal sonuçlar
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Midtrimester amniyotik membran› prolabe 
kad›nlar›n amnion s›v›s›nda bakteri 16 S rRNA
varl›¤›n›n acil servikal serklaj baflar›s› ve gebelik
prognozu ile iliflkisinin araflt›r›lmas›
Hayal Uzelli fiimflek1, Emek Do¤er1,
Gülden Sönmez Tamer1, Murat Kasap1, Ayd›n Çorakç›2,
Eray Çal›flkan3

1Kocaeli Üniversitesi, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim Dal›; 2Ko-
caeli Üniversitesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dal›; 3Kocaeli Üniversitesi, T›b-
bi Biyoloji Anabilim Dal›, Kocaeli

Amaç: Amniyotik membran› prolabe kad›nlar›n amniyon s›-
v›lar›nda PZR ile enfeksiyon etkeninin tespitinin, acil serklaj
baflar›s› ve gebelik prognozu ile iliflkisini ortaya koymak.

Yöntem: Çal›flmaya Kocaeli Üniversitesi KHD ABD’na
membranlar› sa¤lam olup serviksten amniyon membran› pro-
labe ve acil serklaj yap›lmas› gereken 19 hasta ile 2.trimester
genetik amniosentez için baflvuran ard›fl›k 56, toplam 75 has-
ta dahil edildi.Amniyosentez ile al›nan amniyon s›v›lar›nda
bakteriyel 16S rRNA varl›¤› PZR yöntemiyle incelendi.Am-
niyon s›v› kültürü, vajen ve idrar kültürleri ile CRP için kan
al›nd›. Amniyon membran› prolabe olan hastalara acil serklaj,
tokoliz, antibiyotik tedavilari uyguland›.‹statistiksel analizi
Spss 13 bilgisayar program› ile yap›ld›.

Bulgular: Hasta grubunun gebelik süresi kontrol grubunun
gebelik süresinden anlaml› olarak k›sayd› (p<0.001). Hasta
grubunda befl koryoamniyonit (%26.3) tespit edilirken kon-
trol grubunda tespit edilmedi (p=0.001). Hasta grubunda 3
bebekte sepsis varl›¤› (%18.8) tespit edilirken kontrol gru-
bunda tespit edilmedi (p=0.01). Hasta grubunda perinatal be-
bek ölüm say›s› (n=13, %68.4), kontrol grubundan (n=3,
%5.4) anlaml› olarak yüksek bulundu (p<0.001). PZR yönte-
miyle bakteri varl›¤› saptanan hasta grubunda CRP(>1) yük-
sekli¤i (n=8, %88), saptanmayan olgularla(n=8,%80) benzer
bulundu (p=0.81). PZR yöntemiyle bakteri varl›¤› saptanan
hasta grubunda eve canl› bebek götürülmedi¤i tespit edilir-
ken saptanmayan olgularda alt› hastan›n (%60) eve canl› be-
bek götürdü¤ü tespit edildi (p=0.008). PZR yöntemiyle bak-
teri varl›¤› saptanan hasta grubunda gebelik süresi (gün), sap-
tanmayan hasta grubundan anlaml› olarak düflük bulundu
(p=0.02).

Sonuç: Amniyotik membran› prolabe halde baflvuran, hem
enfeksiyon hem de prematürite aç›s›ndan yüksek risk tafl›yan
hastalarda olabilecek en k›sa sürede duyarl› ve özgün yöntem-
le etkenin tespiti önem arz etmektedir.Bu amaçla 3-4 gün gi-
bi uzun sürede ve her etkenin tespit edilemedi¤i kültür yön-




