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Yöntem: Bu retrospektif çal›ﬂmaya Haziran 2013–May›s
2015 y›llar› aras›nda Dicle Üniversitesi T›p Fakültesi Kad›n
Hastal›klar› ve Do¤um Klini¤inde fetal anensefali tan›s› al›p
gebeli¤in terminasyonu için yat›r›lan 35 hasta dahil edildi.
Yaﬂ, gravida, parite, gebelik haftas›, fetal cinsiyet, ultrasonografik bulgular ve eﬂlik eden anomaliler için hasta dosyalar› incelendi. Maternal hastal›k, sigara kullan›m›, teratojen maruziyeti, folik asit kullan›m›, akraba evlili¤i,önceki gebeli¤inde
nöral tüp defekti öyküsü gibi bilgiler hastalara telefon ile ulaﬂ›larak elde edildi. Veri analizi için SPSS 15.0 paket program› kullan›ld›. Sürekli de¤iﬂkenler ortalama±standart sapma
olarak verildi.
Bulgular: Çal›ﬂmaya al›nan hastalar›n yaﬂ ortalamas›
27.69±7.37 idi. Hastalar›n hastaneye yat›ﬂ esnas›nda ortalama
gestasyonel haftalar› 17±4.6 idi. Hastalar›n %22.9’u (n=8) prekonsepsiyonel folik asit deste¤i alm›ﬂt›. Hastalar›n %14.3’ünde
(n=5) önceki gebeli¤inde NTD öyküsü var. Hastalar›n
%85.7’inde (n=30) polihidramnioz izlenmezken, %14.3’ünde
(n=5) polihidramnioz mevcuttu. Hastalar›n %74.3’ü (n=26) sigara kullanm›yorken, %25.7’si (n=9) sigara kullan›yordu. 22
fetus k›z, 13 fetus ise erkek cinsiyette idi. Eﬂlik eden en s›k anomaliler s›ras›yla kranioraﬂisizis (n=10), torakolomber spina bifida (n=4), pes ekinovarus (n=4) omfalosel (n=1), gastroﬂizis
(n=1), yar›k damak/dudak (n=2), multikistik böbrek (n=1) idi.
Sonuç: Anensefali, beyin-omirilik ekseninin ciddi bir defekti
ile karakterize mortalitesi yüksek bir maformasyondur. En s›k
20–30 yaﬂ aras›nda gebelerde görülmektedir. Kranioraﬂisizis,
torakolomber spina bifida, pes ekinovarus, omfalosel, gastroﬂizis, yar›k damak ve dudak en s›k eﬂlik eden anomalilerdir.
Tan›s› genellikle 2. trimesterde konur, ancak kraniyumun 11.
haftadan itibaren ultrasonografide vizüalize edilebilmesi nedeniyle tan› art›k ilk trimesterde de konabilmektedir.
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Thiocolchiside nedenli olabilecek, kal›c› sakatl›k
b›rakabilecek alt ekstremite deformitesi
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Amaç: 20 yaﬂ›nda eﬂi ile akrabal›¤› olmayan gebe, 3680
graml›k ilk erkek bebe¤ini vaginal yol ile do¤urdu. Yenido¤an de¤erlendirmesinde sa¤ ayak parmaklar›nda ve topuk kemiklerinde deformite ve tibia ve fibula kemiklerindeki deformasyon ve fibulada k›sal›k belirlendi. Gebenin son adet tarihine göre 5. postkonsepsiyonel 3. haftada ateﬂinin 40.5’a kadar yükseldi¤i, viral infeksiyon düﬂünülerek antipiretik ve
kolçisin benzeri etki eden antiviral ilaç› (thiocolchiside) yaklaﬂ›k 7 gün ald›¤›, yüksek ateﬂinin 10 günlük süre içinde tekrarlayarak devam etti¤i bilgisi antenatal takip ve dosya bilgilerinde mevcuttu. Toksoplazma, rubella, hepatit tarama test-

leri negatif, ultrasonografik de¤erlendirmesi normal idi. Yenido¤anda alt ekstremite anomalisi d›ﬂ›nda muayenelerinde
ek anomali saptanmad›. Aile yenido¤andaki problem için
aç›klama isteyerek hastaneye yaz›l› baﬂvuruda bulundu. Etyolojiye yönelik de¤erlendirme sununun amac›d›r.
Yöntem: Thiocolchiside (Muscoril, Myoril, Neoflax): N[(7S)-3-(β-D-Glukopiranosiloksi)-1,2-dimetoksi-10-(metilsülfanil)-9-oksoo-5,6,7,9-tetrahidrobenzo[a]heptalen-7yl]asetamid ile ilgili k›sa literatür de¤erlendirmesi verilmektedir Hem kompetetif GABAA reseptor antagonisti, hem de
glisin reseptor antagonisti olarak iﬂlevi d›ﬂ›nda daha az oranda nikotinik asetilkolin receptorlerine etkiyen anti-inflamatuvar ve analjezik etkileri olan kas gevﬂeticidir. Güçlü konvülziyon yarat›c› etkisi nedeni ile konvülziyon yatk›nl›¤› olan bireylerde kullan›lmamas› gerekti¤i nildirilmektedir. ‹lac›n pazarlama sonras› farmakovigilans izlemlerinde, vücutta M2 ya
da SL59.0955 olarak adland›r›lan bir metabolite dönüﬂerek
bölünmekte olan hücrelere, zarar verebilece¤i; düﬂükler, teratojenite, neoplastik de¤iﬂimler ve erkek infertilitesi ile iliﬂkilendirilebilece¤ine dair sinyaller mevcuttur
Bulgular: Yenido¤an›n atipik tibia, fibula ve ayak deformitesi gösterilmektedir.
Sonuç: Tüm canl› do¤umlar›n %3–6’s›nda fetal malformasyon görülebilmektedir. Hipertermia ve viral infeksiyonlar›n
teratojenite yaratabilece¤i bilinmektedir; bunun d›ﬂ›nda da
özelikle ilk trimester ve bunun içinde de özellikle 2–8. haftalar aras›ndaki konsepsiyon sonras› dönem, “embryogenez”
olarak tan›mlanan kritik bir zaman aral›¤›d›r; gebelikte özellikle organ geliﬂiminin oldu¤u bu dönem malformasyon oluﬂumu aç›s›ndan fetusun en duyarl› oldu¤u zaman aral›¤›na
karﬂ›l›k gelmektedir. Üreme ça¤›ndaki kad›na reçete verilmesi s›ras›nda gebe olup olmad›¤› sorgulanmal›d›r; gebelik olas›l›¤›nda da gebelik testi ile gebe olmad›¤›n›n teyidi önem kazanmaktad›r. Gebede mutlaka kullan›lmas› gerekiyor ise gebelikte güvenli oldu¤u bildirilen farmasötik ajanlar kullan›lmal›d›r.
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Amaç: Fetal genetik anomalilerin test edilebilmesi için günümüzde maternal kanda serbest fetal DNA analizi yöntemleri
(NIPT) geliﬂtirilmiﬂtir. Bu yöntemler random sequencing
(Massively Parallel Shotgun Sequencing-MPSS) ve directed
DNA analizi olmak üzere iki temel grupta incelenir. Klinik
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kullan›m› yaln›zca son birkaç seneye dayanan bu testlerin
performans›n›n maternal medikasyonlarla olan etkileﬂimi net
olarak bilinmemektedir. Bu olgu sunumunda, düﬂük molekül
a¤›rl›kl› heparin kullan›n›m›n›n fetal DNA testini etkileyebilece¤ini vurgulamak istedik.
Bulgular: 36 yaﬂ›nda ICSI gebeli¤i olan hasta, gebeli¤inin
baﬂ›ndan itibaren düﬂük moleküler a¤›rl›kl› heparin kullanmaktad›r. Bu gebeli¤inde tarama amaçl› yap›lan noninvazif
prenatanal testlerden (NIPT) birinci yöntemle (directed
DNA analizi) iki kez sonuç al›namam›ﬂt›r. Ard›ndan hastaya
random sequencing (Massively Parallel Shotgun SequencingMPSS) yöntemi ile çal›ﬂan baﬂka bir test uygulanm›ﬂ ve kromozom 21, 18, 13 ve gonozomal anomaliler için normal olarak sonuçlanm›ﬂt›r. ilerleyen gebelik haftalar›nda hastada
gestasyonel diabet d›ﬂ›nda herhangi bir medikal veya obstetrik komplikasyon geliﬂmemiﬂtir. Hasta, 39. gebelik haftas›nda 3800 gram, sa¤l›kl› erkek bebek do¤urmuﬂtur.
Sonuç: Directed DNA analizi ile çal›ﬂan yöntemde, maternal
kandaki fetal cfDNAn›n directed analiz sonuçlar›na ilave olarak, fetal cell-free DNA yüzdesi, maternal yaﬂ ve gestasyonel
hafta da bu hesaplamaya dahil edilmektedir. Random sequencing (Massively Parallel Shotgun Sequencing-MPSS) yöntemi ile çal›ﬂan test, farkl› genomik alanlardan kaynaklanan
plazma DNA sekanslar›n›n say›lmas› yöntemini kullan›r. Bu
yöntem dolaﬂan DNA partiküllerinin maternal DNA’dan daha k›sa olmas› gerçe¤ine dayan›r. Literatürde düﬂük moleküler a¤›rl›kl› heparin (LMWH) kullan›m›nda do¤rudan NIPT
uygulamas› ile ilgili yap›lm›ﬂ herhangi bir çal›ﬂma bulunmamaktad›r. Ancak yap›lan bir çal›ﬂmada baz› araﬂt›r›c›lar taraf›ndan, s›k kullan›lan antikoagulanlar olan EDTA, heparin ve
sitrattan, heparinin PCR’› inhibe edebilece¤inden dolay› uygun olmad›¤› ileri sürülmüﬂtür. Baﬂka bir çal›ﬂmada ise, hastadan kan al›nd›ktan en az 6 saat sonras›nda yap›lacak DNA
analizinde heparinin kullan›lmam›ﬂ olmas› önerilmektedir.
Biz de, burada sundu¤umuz olguda iki kez uygulanan directed DNA analizi ile çal›ﬂan NIPT ile sonuç al›namamas›n›
LMWH kullan›m›na ba¤l›yoruz, ancak bunu kan›tlayacak yeterli delil bulunmamaktad›r. Bunun do¤rulanabilmesi için bu
farkl› yöntemleri kullanan NIPT’lerin karﬂ›laﬂt›r›ld›¤› daha
fazla araﬂt›rmaya gerek vard›r.
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Amaç: Stress durumunda vücutta hormonal ve metabolik de¤iﬂiklikler olmaktad›r. Hormonal cevap hipofizer hormonlar›n sekresyonu ve sempatik sinin sisteminin aktivasyonu ile
olmaktad›r. Maternal stres faktörünün gebelikte de¤iﬂen feto-maternal fizyoloji sonucunda annenin sa¤l›¤› ile birlikte
fetusun sa¤l›k durumunu da etkilemektedir. Günümüzde
premature do¤um riski olan gebelerde pulmoner maturasyon
için stress durumunda sal›nan kortikosteroidler kullan›lmakta,çünkü akci¤er maturasyonunda gerekli olan surfaktan sentezini art›rmaktad›r. Do¤um s›ras›nda sal›nan endorfinin,prolaktin sal›n›m›n› art›rd›¤› ve bu etkininde pulmoner
maturasyonda rol oynad›¤› bilinmektedir. Fetusun ma¤ruz
kald›¤› stresin fetal mortalite ve psikososyal davran›ﬂlarda de¤iﬂiklikler ortaya ç›kard›¤› bildirilmiﬂtir. Çal›ﬂmam›z›n amac›
do¤um ﬂeklinin maternal ve fetal stress hormonlar›yla olan
iliﬂkisini araﬂt›rmakt›r.
Yöntem: Çal›ﬂma hastanemizde Ocak 2014 ile Haziran 2015
tarihleri aras›nda do¤um yapan herhangi ek bir hastal›¤› olmayan, miad›nda, term 86 gebe ile prospektif olarak yap›ld›.
Maternal obezitesi olmayan,tahmini fetal a¤›rl›¤› 4000 g alt›nda olan, sefalik prezentasyonda suda do¤um yapma kriterlerine uygun olan hastalar seçilerek suda normal vajinal yolla
do¤urtuldu. Yaﬂ, gravida, parite gibi demografik özellikler
göz önünde bulundurularak gruplar oluﬂturuldu, 28 suda do¤uran, 28 normal vajinal yolla do¤um yapan, 30 sezaryen ile
do¤um yapan anne ve kordondan al›nan bebe¤in serumunda
stress durumunda serumda ölçümleri de¤iﬂkenlik gösteren
TSH, prolaktin, kortizol, insülin, beta endorfin hormonlar›na bak›ld›. Do¤um ﬂeklinin anne ve bebekteki stress hormon
düzeylerini nas›l etkiledi¤i araﬂt›r›ld›. Veriler SPSS 15.0’a aktar›larak, ANOVA, Kruskal-wallis, Mann-Whitney ve t test
kullan›larak istatistiksel analizi yap›ld›.
Bulgular: 86 gebe ile yap›lan çal›ﬂmam›zda oluﬂturulan 3
grubun demografik özellikleri yaﬂ, gravida, parite benzer olarak bulundu. Suda do¤um ile normal vaginal yollla do¤um
yapan gruplar aras›nda do¤umun birinci ve ikinci evrelerinin
süresi aras›nda anlaml› fark yokken, evre üçün süresi suda do¤umda daha k›sa olarak bulundu. Gruplar aras›nda bebek
APGAR’ar› ve yo¤un bak›m ihtiyac› aras›nda fark bulunmad›.
Sonuç: Çal›ﬂmam›zda göstermiﬂtir ki do¤um s›ras›nda maternal sal›nan stress hormonlar›n›n fetusa geçiﬂi ço¤unlukla
pozitif korelasyon göstermektedir. Annenin do¤um s›ras›nda
yaﬂad›¤› stress bebe¤ine de hormonal olarak geçiﬂ göstererek
yans›r. Çal›ﬂmam›zda da do¤um ﬂekline göre anne ve fetusdaki stress hormon miktarlar› de¤iﬂkenlik göstermektedir.
Özellikle suda do¤uran anneler ve bebeklerde normal do¤um
ve sezaryanla do¤um yapan anne ve bebeklere göre artan kortizol, endorfin stresse verilen hormanal cevab›n suda do¤uranlarda daha olumlu bir art›ﬂ göstermektedir. Do¤um ﬂekline göre de strese verilen hormonal cevap de¤iﬂkenlik göstermektedir.

