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Mekonyum ileuslu bir fetal kistik 
fibrosis olgusu
Murat Aksoy, Oya Demirci, Hicran Acar fiirino¤lu, 
Kaan Pakay, Ifl›l Turan Bak›rc› 
Zeynep Kamil Kad›n ve Çocuk Hastal›klar› E¤itim ve 
Araflt›rma Hastanesi, ‹stanbul

Amaç: Kistik fibrosis, solunum ve sindirim sistemlerini, ter
bezlerini ve erkeklerde üreme sistemini etkileyen otozomal
resesif geçiflli multisistem bir hastal›kt›r. Kuzey Avrupa ve
Kafkas ›rklar›nda görülen en s›k tek gen hastal›¤›d›r. Preva-
lans› 1/2500–3000 canl› do¤umdur. Kistik fibrosise sebep
olan gen, 7. kromozomun uzun kolunda tan›mlanm›fl olup,
Kistik firosis transmembran regülatör (CFTR) ad› verilen
proteini kodlamaktad›r. Dilate barsak anslar›, s›kl›kla kistik
fibrosis ile iliflkili olan mekonyum ileusunun sonografik bir
bulgusudur. CFTR gen mutasyonlar› analiziyle kistik fibro-
sisin prenatal tan›s› mümkün olmaktad›r. Periventriküler kal-
sifikasyon, s›kl›kla konjenital sitomegalovirüs enfeksiyonla-
r›nda görülen sonografik bir bulgudur. 

Bulgular: 22 yafl›nda ilk gebeli¤ini yaflayan hastam›z rutin 2.
düzey ultrasonografi incelemesini yapt›rmak üzere klini¤imi-
ze baflvurmufltur. Hastan›n ultrasonografik incelemesinde di-
late barsak anslar›, hiperekojen barsak görünümü ve bu bul-
gulara ek olarak intrakranial periventriküler kalsifikasyonlar
saptanm›flt›r. Hastan›n perinatal enfeksiyonlar aç›s›ndan tara-
mas› negatif saptanm›flt›r. Genetik dan›flma sonras›nda kor-
dosentez ile fetal kan örne¤i al›narak kistik fibrosis tan›s›
do¤rulanm›flt›r. Durumu hakk›nda bilgilendirildikten sonra
miad›nda do¤umu gerçekleflen hastan›n bebe¤i pulmoner en-
feksiyon nedeni ile postpartum 3. ayda exitus olmufltur. 

Sonuç: Kistik fibrosis, Kafkas ›rk›n›n en s›k letal genetik has-
tal›¤› olup tafl›y›c›l›k oran› %4’lere ulaflmas›na ra¤men, yeni
tan› konmufl hastalar›n ço¤unun aile öyküsü yoktur. ¢F508 ve
W1282X genleri, klasik kistik fibrosise neden olan en s›k
genlerdir. Kistik fibrosisli hastalar›n pankreatik enzim sekres-
yonundaki anormallikler, ince barsaktaki mekonyum k›va-
m›nda koyulaflmaya yol açar. Bu da barsak ekojenitesinde ar-
t›fla sebep olmaktad›r. Sonografik olarak fetal ekojenik barsak
görünümü kistik fibrosis ile iliflkili olabilece¤i gibi, baflka pa-
tolojileri de düflündürebilir. Perinatal enfeksiyonlar bunlar-
dan biridir. Vakaya periventriküler kalsifikasyon bulgusunun
efllik etmesi, CMV enfeksiyonunu düflündürmüfl, hastada bu-
na yönelik araflt›r›lan perinatal enfeksiyon taramas› negatif
saptanm›flt›r. Fetal ekojen barsak ve dilate barsak anslar› gö-
rünümü kistik fibrosis aç›s›ndan ebeveyn taramas›n› gerektir-
mekte, her iki ebeveynde de kistik fibrosis gen mutasyonu ta-
fl›y›c›l›¤› saptand›¤›nda fetusun durumunu saptamak için in-
vaziv tan› yöntemlerine geçilmelidir. 
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ZTB Hastanesi do¤um salonunda son 5 y›l›n 
sezaryen oranlar› ve endikasyonlar›
Gökçe Naz Küçükbafl, Özlem Moralo¤lu, fiule Özel, 
Salim Erkaya 
Zekai Tahir Burak Kad›n Sa¤l›¤› E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Ankara

Amaç: Dünya Sa¤l›k Örgütü 1985’ten beri anne ve bebek
mortalitesini düflürecek sezaryen oran›n›n %10–15 aras›nda
oldu¤unu bildirmektedir. %15 üzerindeki oranlarda sezarye-
nin anne veya yenido¤an mortalitesini azaltt›¤›na dair kan›t ol-
mad›¤›n› ileri sürmektedir. Ülkemizde sezaryen oranlar› y›lla-
ra göre de¤iflmekle birlikte artma e¤ilimindedir. Sezaryen
oranlar› 1988’de %5 iken, 2010’da %45’in üzerinde seyret-
mektedir. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derne¤i ile Sa¤l›k Ba-
kanl›¤› 2011 y›l›nda ortak bir proje ile ülkemizin 2013 sezaryen
oran›n› %35’e indirmeyi hedeflemifllerdir. Bu alanda kamuda
hizmet veren kad›n do¤um e¤itim ve araflt›rma hastaneleri, re-
ferans merkezleri olarak çal›flmakta ve yüksek riskli hasta gru-
buna hizmet vermektedir. Araflt›rman›n amac›, bu tür merkez-
lerden biri olan Zekai Tahir Burak Kad›n Sa¤l›¤› ve Do¤um
Hastanesi’nde 2010–2014 sezaryen oranlar›n›n ve 2011–2014
y›llar›nda en s›k sezaryen endikasyonlar›n›n belirlenmesidir. 

Yöntem: Ankara Zekai Tahir Burak Hastanesi’nde 2010–2014
y›llar› aras›nda do¤um salonuna yatan ve do¤umu gerçekleflti-
rilen hastalar›n dosya kay›tlar› sezaryen say›s› ve 2011–2014 y›l-
lar› aras› sezaryen endikasyonlar› yönünden tarand›. Yüksek
Riskli Gebelik Bölümü’ne devir olan hastalar çal›flmaya dahil
edilmedi. 

Bulgular: Yap›lan tarama sonucunda 2010–2014 y›llar› ara-
s›nda 64.154 do¤um meydana gelmifltir. Bunlar›n 23.200’ü
sezaryen ile do¤umdur. Y›llara göre sezaryen oranlar› de¤ifl-
mektedir. 5 y›l›n ortalama sezaryen oran› %36.2±3.96’d›r.
Sezaryen endikasyonlar›n›n en s›k 10 sebebi aras›nda önce-
den geçirilmifl sezaryen operasyonu, bafl-pelvis uygunsuzlu-
¤u, fetal distres, makat prezentasyonu, ilerlemeyen eylem,
makrozomik bebek, koyu mekonyumlu amniyon mayi ve kor-
don prolapsusu bulunmaktad›r. Sezaryen endikasyonlar›n›n
%50.9’unun sebebi geçirilmifl sezaryen ameliyat›d›r. 

Sonuç: Hastanemizde son 5 y›l›n ortalama sezaryen oran›
%36.2±3.96’d›r. Bu ortalama, Türkiye C/S ortalamas›ndan dü-
flüktür ve Sa¤l›k Bakanl›¤› ve Türk Jinekolog ve Obstetrik Der-
ne¤i’nin hedefledi¤i düzeyde oldu¤u söylenebilir. Son 5 y›l›n se-
zaryen oranlar› düzenli bir düflüfl göstermemektedir ancak son
y›l en düflük sezaryen oran› olan %27.4’e ulafl›lm›flt›r. Sezaryen
endikasyonlar›ndan en s›k görülenlerin %50.9’unu geçirilmifl se-
zaryen ameliyat› oluflturmaktad›r. Primigravid veya daha önce-
den normal do¤um ile do¤urmufl hastalarda sezaryen karar› al›-
n›rkenendikasyonlar›n tekrar gözden geçirilip s›n›rland›r›lmas›
veya sezaryen sonras› vajinal do¤umun desteklenmesi gibi yön-
temlerle ileriki y›llar›n sezaryen oranlar› düflürülebilinir. Porte-
kiz’de yap›lan bir çal›flma 2005’ten 2011’e kadar olan oran dü-
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