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Özet
Amaç: Çal›ﬂman›n amac›, preeklampsi ﬂiddetiyle, hemoglobin ve trombosit düzeyleri aras›ndaki iliﬂkinin araﬂt›r›lmas›d›r.
Yöntem: Klini¤imizde Ocak 2004-A¤ustos 2007 y›llar› aras›nda tan› alm›ﬂ 127 hafif preeklampsi, 96 orta ﬂiddette preeklampsi, 71
ﬂiddetli preeklampsi olgusu geriye dönük olarak incelendi. Benzer demografik özellik ve gebelik haftas›na sahip, preeklampsi, gebelik
hipertansiyonu ya da kronik hipertansiyon ve proteinüri tan›s› almam›ﬂ 108 sa¤l›kl› gebe kontrol grubu olarak çal›ﬂmaya dahil edildi.
Olgular›n yaﬂ›, gravida ve paritesi, gebelik haftalar›, hemoglobin, trombosit düzeyleri, yenido¤an›n 1. ve 5. dakika Apgar skorlar› ve
do¤um a¤›rl›klar› karﬂ›laﬂt›r›ld›. Dört grup karﬂ›laﬂt›rmalar›nda varyans analizi kullan›ld›.
Bulgular: Çal›ﬂmaya dahil edilen olgular›n demografik özellikleri benzerdi. Hemoglobin düzeyleri aç›s›ndan dört grup aras›nda farkl›l›k saptanmad› (kontrol grubu: 11.7±1.7, hafif preeklampsi: 11.9±1.5, orta preeklampsi: 12.1±1.6, ﬂiddetli preeklampsi: 12.2±1.7).
A¤›r preeklampsi grubunun ortalama trombosit düzeyleri di¤er gruplara göre düﬂük bulundu.
Sonuç: Trombosit düzeylerinin preeklampsi ﬂiddetiyle iliﬂkisi bulunmaktad›r.
Anahtar Sözcükler: Preeklampsi, patogenez, trombosit.

Evaluation of hemoglobin and platelet levels in mild, moderate and severe preeclampsia
Objective: The aim of this study is to find out the relationship between the hemoglobin and platelet levels and the severity of
preeclampsia.
Methods: One hundred and twenty seven cases of mild preeclampsia, 96 cases of moderate preeclampsia and 71 cases of severe
preeclampsia diagnosed in our cilinic between the years January 2004 and August 2007 were evaluated retrospectively. One hundred and eight healthy pregnant women with similar demographic features and gestational age and without the diagnosis of
preeclampsi, gestational or chronic hypertension and proteinuria were included in the study as the control group. The age, gravida,
parity, gestational age, hemoglobin and platelet levels, 1st and 5th minute Apgar score of the newborn and birth weight of cases
were compared. Variance analysis was used for four group comparisons.
Results: The demographic characteristics of the cases evaluated in the study were similar. There was no difference between four
groups for the hemoglobin levels (control group: 11.7±1.7, mild preeclampsia: 11.9±1.5, moderate preeclampsia: 12.1±1.6, severe
preeclampsia: 12.2±1.7). The mean platelet level in the severe preeclampsia group was found to be lower than the other groups.
Conclusion: We found a relationship between platelet levels and the severity of preeclampsia.
Keywords: Preeclampsia, pathogenesis, platelet.
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Giriﬂ
Preeklampsi, genellikle nulliparlarda görülen, gebeli¤in 20. haftas›ndan sonra ortaya ç›kan hipertansiyon ve buna eﬂlik eden proteinüri ile karakterize olan bir sendromdur. Toplumdaki görülme s›kl›¤› %6-8’dir.1 Maternal ve fetal
morbidite ve mortalitenin en önemli nedenlerinden biridir.
Preeklampsinin patofizyolojisini ayd›nlatabilmek amac›yla pek çok teori ileri sürülmüﬂtür.
Uteroplasental damarlanman›n yetersiz olmas›
sonucunda, geliﬂmekte olan fetüse yeterli kanlanma sa¤lanamaz ve fetoplasental hipoksi geliﬂir. Bu da prostaglandinlerin, endotelinin ve nitrik oksitin plasenta ve ekstraplasental dokular
taraf›ndan sal›n›m› ve metabolizmas› aras›nda
dengesizli¤e neden olarak, lipid peroksidasyonu ve di¤er tan›mlanmam›ﬂ faktörlerle birlikte
hipertansiyon, trombosit aktivasyonu ve sistemik endotelyal fonksiyon bozuklu¤u oluﬂumunda rol oynamaktad›rlar.2 Preeklampside artm›ﬂ trombosit agregasyonu ve küçük damarlarda koagülasyon sisteminin aktivasyonu görülmektedir. Preeklampsinin maternal trombositopeniye neden olabilece¤i aç›k bir ﬂekilde gösterilmiﬂtir. Trombosit say›s› do¤umdan sonra h›zla artmaktad›r. Trombositopeni nedeni olarak,
trombositlerin damar endotelindeki hasar görmüﬂ bölgelerde depolanmas›n› sorumlu tutanlar vard›r.3 Bu çal›ﬂman›n amac›, preeklampsi
ﬂiddetiyle, hemoglobin ve trombosit düzeyleri
aras›ndaki iliﬂkinin araﬂt›r›lmas›d›r.

Yöntem
‹nönü Üniversitesi T›p Fakültesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim Dal›nda Ocak
2004-A¤ustos 2007 y›llar› aras›nda tan› alm›ﬂ
127 hafif preeklampsi, 96 orta ﬂiddette preeklampsi, 71 ﬂiddetli preeklampsi olgusu retrospektif (geriye dönük) olarak incelendi. ﬁiddetli
preeklampsisi olan 71 olgunun 15’inde HELLP
Sendromu mevcuttu. Demografik özellikleri ve

gebelik haftalar› benzer olan preeklampsi, gebelik ya da kronik hipertansiyon tan›s› almam›ﬂ
ve proteinürisi olmayan 108 sa¤l›kl› gebe kontrol grubu olarak çal›ﬂmaya dahil edildi. Alt› saat
ara ile en az iki kez ölçülen sistolik kan bas›nc›
140 mmHg, diastolik kan bas›nc› 90 mmHg'n›n
üzerinde olan ya da gebelik öncesi kan bas›nc›
bilinen gebelerde sistolik bas›nçta 30 mmHg,
diastolik bas›nçta 15 mmHg'l›k art›ﬂ› olan, 24 saatlik idrarda 300 mg ve üzerinde proteinürisi
olan gebeler hafif preeklampsi grubuna dahil
edildi. Olgular diastolik kan bas›nc› <100 mmHg
ise hafif preeklampsi, 110 mmHg ise orta ﬂiddette preeklampsi olarak kabul edildi. Aﬂa¤›da
s›ralanan k›stas sahip hastalar ise ﬂiddetli preeklampsi grubuna dahil edildi.
Kan bas›nc›n›n 160/110 mmHg’nin üzerinde
olmas›, oligüri (24 saatte 400 ml’den az), baﬂ a¤r›s›, görme bozuklu¤u, epigastrik-sa¤ üst kadranda a¤r›, pulmoner ödem ve siyanoz, 24 saatlik idrarda 5 gr veya spot idrar örne¤inde
+++’ten fazla proteinüri olmas›, trombositopeni
(< 100.000/mm3) olmas›, bozuk karaci¤er fonksiyon testleri, orta ﬂiddette preeklampsi grubunda bu bulgulardan hiçbiri bulunmamaktayd›.
Olgular›n yaﬂ›, gravida ve paritesi, gebelik haftalar›, ilk tan› an›ndaki hemoglobin ve trombosit
düzeyleri, yenido¤an›n 1. ve 5. dakika Apgar
skorlar› ve do¤um a¤›rl›klar› karﬂ›laﬂt›r›ld›.
‹statistik iﬂlemleri SPSS 10.0 (Chigago, IL,
USA) paket program› kullan›larak yap›ld›. Grup
karﬂ›laﬂt›rmalar›nda; veriler normal da¤›l›m gösterdi¤inde varyans analizi, göstermedi¤inde
Kruskal-Wallis testi uyguland›. Gruplar aras›
farkl›l›k önemli bulundu¤unda, farkl›l›¤› yaratan grup ya da gruplar› belirlemek için Bonferroni düzeltmesi kullan›larak Mann-Whitney U
testi yap›ld›. ‹ki grup karﬂ›laﬂt›rmalar›nda; veriler normal da¤›l›ma uyuyorsa iki ortalama aras›ndaki fark›n önemlilik testi, uymuyorsa MannWhitney U testi yap›ld›. ‹ki de¤iﬂken aras› iliﬂki
ki kare testi ile incelendi. Tüm istatistiksel testlerde istatistiksel anlaml›l›¤› belirtmek için p de¤eri kullan›ld›.
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Bulgular

Tart›ﬂma

Çal›ﬂmaya dahil edilen olgular›n demografik
özellikleri benzerdi. Yaﬂ, gravida ve parite aç›s›ndan üç grup aras›nda fark gözlenmedi. Gebelik haftas› hafif preeklampsi olgular›nda belirgin olarak daha fazla idi (Tablo 1, Tablo 2). Hafif preeklampsi olgular› s›kl›kla vajinal yoldan
do¤urtulurken, preeklampsi ciddiyeti artt›kça
sezaryenle do¤um oranlar› artm›ﬂ olarak bulundu (p<0.05). Do¤um a¤›rl›¤› ﬂiddetli preeklampsi olgular›nda belirgin olarak daha düﬂük idi
(p<0.05). Birinci ve 5. dakika Apgar skorlar› ﬂiddetli preeklampside düﬂük olarak bulundu
(p<0.05) (Tablo 2 ve 3). Hemoglobin düzeyleri
aç›s›ndan dört grup aras›nda farkl›l›k saptanmad›. ﬁiddetli preeklampsi grubunun ortalama
trombosit düzeyleri di¤er gruplardan düﬂük bulundu (p<0.05) (Tablo 1 ve 2, ﬁekil 1).

Gebelikle beraber trombositlerin artm›ﬂ tüketimi annede hafif, geçici bir trombositopeniye neden olur ki bu annenin gebeli¤e ilk cevab›d›r. Gebe kad›nlarda tam kan say›m› parametrelerinin referans de¤erlerini belirlemek için yap›lan bir çal›ﬂmada; sa¤l›kl› gebeler, gebe olmayan kad›nlarla karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂ; hemoglobinin gebelik boyunca düﬂtü¤ü, trombosit düzeyinin ise
üçüncü trimester s›ras›nda düﬂtü¤ü tespit edilmiﬂtir.4 Yine baﬂka bir çal›ﬂmada 23. gebelik haftas›nda olan normal gebelerle, gebe olmayan
kontroller karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂ, her iki grupta da benzer trombosit say›m› ve trombosit hacmi saptanm›ﬂt›r.5
Trombositopeni gebelikte %6.6 ile %11.6
aras›nda görülmektedir.6 En s›k sebebi gebeli¤e
ba¤l› trombositopenidir.7 ‹kinci s›kl›kta ise preeklampsi ve eklampsi ile birlikte görülür.8 Yap›-

Tablo 1. Demografik özellikler.

Yaﬂ medyan (min-mak)

Hafif
preeklampsi
(n=127)

Orta
Preeklampsi
(n=96)

A¤›r
Preeklampsi
(n=71)

Kontrol
(n=108)

P

29 (18-44)

29.5 (18-42)

27 (17-42)

28 (18-43)

0.243

Gebelik say›s› medyan (min-mak)

2 (1-11)

2 (1-13)

2 (1-16)

2 (0-9)

0.159

Do¤um medyan (min-mak)

1 (0-10)

1 (0-12)

0 (0-13)

1 (0-7)

0.099

Gebelik yaﬂ› (hafta)
medyan (min-mak)

37 (26-41)

36* (28-40)

35* (22-40)

37 (29-41)

0.000

Trombosit (/mm3)
(ort±standart sapma)

259.1±73.9

262.6±86.5

159.6±90.8*

267.2±71.1

0.000

Hemoglobin (g/dl)
(ort±standart sapma)

11.9±1.5

12.1±1.6

12.2±1.7

11.7±1.7

0.258

*Farkl› olan gruplar

Tablo 2. Gruplar›n karﬂ›laﬂt›r›lmas›.
Gebelik yaﬂ›

Trombosit

Do¤um a¤›rl›¤›

Apgar 1

Apgar 5

Kordon pH

Mild vs moderate

0.000

0.747

0.000

0.174

0.015

0.745

Mild vs severe

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.026

Mild vs control

0.262

0.400

0.718

0.000

0.808

0.000

Moderate vs severe

0.053

0.000

0.014

0.007

0.005

0.088

Modetare vs control

0.011

0.683

0.000

0.000

0.019

0.000

Severe vs control

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000
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Tablo 3. Neonatal sonuçlar.

Do¤um a¤›rl›¤› (g)
Apgar skoru, 1. min
Apgar skoru, 5. min

Hafif
preeklampsi
(n=127)

Orta
preeklampsi
(n=94)

A¤›r
preeklampsi
(n=71)

Kontrol
(n=108)

P

3008.9±751.2

2496.4±779.9*

2168.5±905.1*

3040.5±551.4

0.000

7* (3–9)

7* (3–9)

7* (3–9)

8 (6–9)

0.000
0.000

10 (3–10)

10* (6–10)

9* (3–10)

10 (8–10)

7.30* (6.9–7.47)

7.31* (7–7.51)

7.26*(6.9–7.41)

7.32 (7.13-7.49)

0.000

Vaginal (n,%)

79 (62.2)

42 (44.7)

19 (26.8)

67 (62)

0.000

Sezaryen

48 (37.8)

52 (55.3)

52 (73.2)

41 (38)

Kordon pH

*Farkl›l›k gösteren gruplar

ﬁekil 1. Gruplar›n trombosit de¤erleri.

lan bir çal›ﬂmada trombositopeninin varl›¤›n›n
birlikte bulundu¤u primer hastal›¤›n ciddiyetini
art›rd›¤› ve plasenta erken ayr›lmas›, preterm
do¤um, düﬂük Apgar skoru ve ölü do¤um gibi
perinatal komplikasyon (istenmeyen durum)
oranlar›n› art›rd›¤› tespit edilmiﬂtir.7
Preeklampside trombositopeninin patogenezi tam olarak anlaﬂ›lamasa da, endotelyal hasara ba¤l› olarak, periferal kullan›ma sekonder,
trombosit say›s›n›n düﬂtü¤ü düﬂünülmektedir.

9

Ayr›ca preeklampsi ile komplike gebeliklerde

trombositlerin yaﬂam süresinin 3 ile 5 güne düﬂtü¤ü ve de¤iﬂmiﬂ hücre zar›n›n trombosit agregasyonu ve y›k›m›n› h›zland›rd›¤› tespit edilmiﬂtir.10
Jaremo ve ark.11 preeklamptiklerde trombosit say›s›n›n anlaml› ﬂekilde düﬂük oldu¤unu,
ﬂiddetli preeklampside ise ortalama trombosit
hacminin artt›¤›n› göstermiﬂlerdir.
Trombosit say›s›ndaki de¤iﬂimin preeklampsi baﬂlang›c›ndan önce olup olmad›¤›n› araﬂt›ran retrospektif bir çal›ﬂmada, preeklampsili ve
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normal gebelerde, gebeli¤in ilk yar›s›nda, do¤umdan 3 ile 6 hafta önce ve do¤um esnas›nda
olmak üzere 3 kere trombosit say›s›na bak›lm›ﬂt›r. Preeklampsi geliﬂen hastalarda do¤uma 3-6
hafta kala bak›lan trombosit say›s› normal gebelere göre anlaml› düﬂük, ancak normalin alt s›n›r›nda saptanm›ﬂt›r. Do¤um esnas›nda bak›lan
trombosit say›s› ise preeklampsili olgularda anlaml› olarak daha düﬂük bulunmuﬂtur. Bu çal›ﬂmaya göre gebeli¤in ikinci yar›s›nda hafif ya da
subklinik trombositopeni (normal s›n›r›n alt limitinde olan trombosit say›s›) preeklampsi geliﬂiminden önce ortaya ç›kmaktad›r. Böylece
yüksek riskli gebelerde seri trombosit say›s› takibi ile preeklampsi geliﬂimi öngörülebilir.12
Bir baﬂka çal›ﬂmada da trombosit say›s› normal s›n›rlarda olan preeklampsili olgularda
subklinik trombositopeni tespit edilmiﬂtir.13 Howarth ve ark. da,14 farkl› gebelik haftalar›nda 349
normal ve 30 preeklampsi olgusunda trombosit
say›s› ve ortalama trombosit hacmini de¤erlendirip, bu bulgularla preeklampsiyi öngörmede
sensitivitenin %90, spesifisitenin %83.3 oldu¤unu tespit etmiﬂlerdir. Ahmet ve ark. da trombosit hacminin longitudinal olarak takibinin preeklampsi riskini taﬂ›yan hastalar› belirlemede
faydal› olabilece¤ini ileri sürmüﬂlerdir.15
Çal›ﬂmalarda preeklampsi ﬂiddeti ile trombositopeni ciddiyeti aras›ndaki iliﬂki araﬂt›r›lm›ﬂt›r.
Neiger ve ark.13 67 preeklamptik gebeyi trombosit say›s› yönünden de¤erlendirmiﬂ, hafif ve ﬂiddetli preeklampsi vakalar› aras›nda anlaml› farkl›l›k tespit edememiﬂlerdir. Ceyhan ve ark. da16
2005 y›l›nda 56 preeklamptik ve 43 sa¤l›kl› gebenin tam kan parametrelerini, özellikle trombosit say›s› ve ortalama trombosit hacmini de¤erlendirmiﬂler, hafif ve ﬂiddetli preeklamptik
vakalar aras›nda, bizim çal›ﬂmam›zla uyumlu
olarak hemoglobin de¤erleri aras›nda anlaml›
farkl›l›k tespit edemezken, bizim çal›ﬂmam›zdan farkl› olarak, trombosit say›s›nda da anlaml› farkl›l›k saptayamam›ﬂlard›r.
Biz de çal›ﬂmam›zda preeklamptik gebeleri
hafif, orta ve ﬂiddetli olarak üç gruba ay›rd›k. Bu
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gruplar aras›nda, hemoglobin de¤erlerini ve
trombosit say›s›n› karﬂ›laﬂt›rarak preeklampsinin ﬂiddetiyle iliﬂkisini de¤erlendirdik. Hemoglobin de¤erleri aç›s›ndan gruplar aras›nda farkl›l›k bulunamam›ﬂt›r. Bilindi¤i üzere gebelik esnas›nda demir preparat› kullan›m› yayg›nd›r ve
bunun hemoglobin düzeyi üzerine etkisi olabilir. Bizim çal›ﬂmam›za dahil edilen preeklampsi
vakalar› takipsiz hastalard›r ve demir preparat›
kullan›p kullanmad›klar› konusunda verimiz
yoktur.
Trombosit say›s›n› ﬂiddetli preeklampside
anlaml› olarak düﬂük bulduk. Bu sonuç, trombosit düzeylerinin preeklampsi ﬂiddetiyle iliﬂkisini ortaya koymaktad›r. Çal›ﬂmam›zda ﬂiddetli
preeklampsisi olan hastalarda, do¤um a¤›rl›¤›n›n ve 1. ve 5. dakika Apgar skorlar›n›n di¤er
gruplardan düﬂük oldu¤u bulunmuﬂtur. Bu nedenle ﬂiddetli preeklampsi geliﬂecek hastalar›n
önceden belirlenebilmesi, neonatal bak›m olanaklar›n›n haz›rlanabilmesi için son derece
önemlidir. Daha fazla hasta say›s› ile yap›lm›ﬂ
randomize kontrollü çal›ﬂmalara ihtiyaç duyulmaktad›r.

Sonuç
Trombosit düzeylerinin preeklampsi ﬂiddetiyle iliﬂkisi bulunmaktad›r. Ancak daha fazla
hasta say›s›yla yap›lm›ﬂ randomize kontrollü çal›ﬂmalara ihtiyaç duyulmaktad›r.
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Uterin Arter Doppler Bulgular› ve Maternal
Serum D-Dimer Seviyelerinin Erken Do¤um
Öngörüsündeki Rolü
Fehmi Yaz›c›o¤lu, Ruﬂen Oran, Bestami Özsoy, Mehmet Aygün, Osman Nuri Özyurt,
Reyhan Demirbaﬂ, Ziya Çebi
Süleymaniye Do¤umevi, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Klini¤i, ‹stanbul

Özet
Amaç: Erken do¤um tehdidinde serum D-dimer seviyeleri ile uterin arter Doppler bulgular›n›n prognoz tayinindeki rollerinin saptanmas›.
Yöntem: Prospektif kohort tasar›ml› çal›ﬂmam›za 30.01.2004 ile 20.07.2006 tarihleri aras›nda Süleymaniye Do¤um ve Kad›n Hastal›klar› E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi do¤um servisinde erken do¤um tehdidi nedeniyle yat›r›lan olgular dahil edildi. Tüm olgularda Bishop skorlama, abdominal ultrasonografi ile serviks boyu ölçümü, kardiotokografi, bilateral uterin arter Doppler tetkiki ve serum D dimer düzeyleri tayini yap›ld›. Gebelik sonuna kadar izlenen olgular, 37. gebelik haftas› öncesinde ve sonras›nda do¤um yapan gruplara ayr›larak, her iki grup aras›nda EDT nedeni ile hospitalizasyon esnas›nda saptanan parametreler aç›s›ndan farkl›l›k olup olmad›¤›
irdelendi. Anlaml› farkl›l›k gösteren parametreler çoklu lojistik regresyon analizine tabi tutuldu. Tüm istatistiki analizler Cruncher Statistical System – NCSS 2000(Mc Graw Hill) yaz›l›m› yard›m› ile yap›ld›.
Bulgular: De¤erlendirmeye al›nan toplam 74 olgudan 15’i (%20.27) 37. haftadan önce 59’u (%79.73) 37. haftadan sonra do¤um
yapt›. Bishop skorlar›, ultrasonografik serviks boyu ve sa¤ ve sol uterin arter RI de¤erleri iki grup aras›nda anlaml› farkl›l›k göstermedi
( p = 0.225; 0.59; 0.622 ve 0.331). Maternal serum D-dimer düzeyi geometrik ortalamas› preterm do¤um grubunda 1502.57 ng/ml,
term do¤um grubunda 1052.41 ng/ml bulundu (p=0.023 ). Bilateral uterin arterlerde diastolik çentikleﬂme (UADÇ) ED grubunda 4
(%26.7) olguda, kontrol grubunda 2 (%3.4 ) olguda izlendi. [p=0.013, RR:4.12 (1.88-9.01)]. Çoklu regresyon analizi sonras› sadece
UAÇDde gruplar aras›nda anlaml› farkl›l›k sebat etti. Bilateral UAÇD bulgusunun duyarl›k, özgünlük, pozitif kestirim ve negatif kestirim de¤erleri s›ras› ile 0.27; 0.97; 0.67 ve 0.84 idi.
Sonuç: D - dimer ve uterin arter Doppler sonografisi erken do¤um öngörüsünde gelecek vaat eden iki parametredir. Ancak rollerinin
tam olarak anlaﬂ›labilmesi için daha geniﬂ prospektif çal›ﬂmalara ihtiyaç vard›r.
Anahtar Sözcükler: Erken do¤um tehdidi, serum D-dimer düzeyi, uterin arter Doppler bulgular›.

The role of uterine artery Doppler and maternal serum D-dimer levels in prediction of
preterm labor
Objective: To determine the role of uterine artery Doppler findings and serum d-dimer levels in prediction of preterm labor in women
hospitalised for threatening preterm labor.
Methods: 15 (20.27%) and 59 (79.73%) of 74 pregnant women delivered before and after 37 completed weeks respectively.
Ultrasonographic length of the cervix, Bishop scores and uterine artery RI values were not significantly different (p = 0.225; 0.59;
0.622 and 0.331) between both groups. Maternal serum d-Dimer geometric means were 1502.57 ng/ml and 1052.41 ng/ml in
preterm and term delivery groups respectively. (p=0.023) 4 (%26.7) women in the preterm versus 2 (%3.4 ) in the term delivery group
had bilateral diastolic notches. [p=0.013, RR:4.12 (1.88-9.01)]. Multiple logistic regression analysis revealed bilateral diastolic notch-
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es in the uterine arteries as the only significant factor for prediction of preterm delivery with a sensitivity, specifity, positive and negative predictive value of 0.27; 0.97; 0.67 and 0.84 respectively.
Results: This prospective cohort study was conducted in the perinatology unit of the Süleymaniye Maternity Hospital during
30.01.2004 thru 20.07.2006. Pregnant women hospitalised for threatening preterm labor were evaluated with Bishop’s cervical
score, cardiotocography, cervical length measurment by abdominal ultrasound, bilateral uterine artery Dopplerand measurment of
serum d-dimer levels. After delivery patients characteristics were compared between women who delivered before completed 37
weeks and those who delivered later. Parameters with significant difference between the two groups were used in a logistic regression model to adjust for confounding. All statistical work was done with Cruncher Statistical System – NCSS 2000 (McGraw Hill) software.
Conclusion: Maternal serum d-Dimer levels and uterine artery Doppler characteristics are two promising parameters that might be
helpful to predict preterm delivery. But our conclusions need to be substantiated by large scale prospective studies before to be recommended for routine clinical use..
Keywords: Preterm labor, uterine artery Doppler, serum D-dimer level.

Giriﬂ
Erken do¤um eylemi; gebeli¤in 20-37. haftalar› aras›nda, 10 dakikada üç veya daha fazla rahim kas›lmas›n›n olmas› ve bu duruma ilerleyici
rahim a¤z› de¤iﬂikliklerinin eﬂlik etmesi veya rahim a¤z›ndaki aç›lman›n 2 cm ve/veya daha fazla olmas› veya rahim a¤z›ndaki silinmenin % 80
veya daha fazla olmas› durumudur.1-3 ‹lerlemiﬂ
neonatal bak›ma ra¤men, konjenital malformasyonlar hariç tutuldu¤unda perinatal ölümlerin
% 70-80 kadar› erken do¤an bebeklerde gözlenmektedir.4 Buna karﬂ›n erken do¤um eylemini
önceden tahmin etmede yeterli geliﬂme sa¤lanamam›ﬂt›r. Erken do¤um tehdidi tablosu ile
klini¤e baﬂvuran ve yat›r›larak izlenen gebelerin ancak küçük bir k›sm›nda gerçekten erken
do¤um husule gelmekte, geri kalanlar için personel, kaynaklar ve zaman boﬂa harcanm›ﬂ olmaktad›r.
Preterm do¤um, neonatal mortalite ve morbiditenin en önemli sebeplerindendir. Yaklaﬂ›k
olarak do¤umlar›n %5-15’ini preterm do¤umlar
oluﬂturmaktad›r.5-8 Bu nedenle, preterm do¤um
için yüksek riskli grubun belirlenmesi kad›n
hastal›klar› ve do¤um branﬂ›n›n en önemli konular›n›n baﬂ›nda gelmektedir.
Her ne kadar literatürdeki çal›ﬂmalar›n büyük ço¤unlu¤u erken do¤umla klinik veya
subklinik bir enflamasyonu iliﬂkilendirse de ço¤u kez tan›mlanmas› güç bir olgu olan sessiz
plasental ablasyonun da erken do¤um olgular›n

bir k›sm›ndan sorumlu olabilece¤ini öne süren
yay›nlar mevcuttur.9
Biz çal›ﬂmam›zda erken do¤um tehdidi
(EDT) ön tan›s› alan olgular içerisinde erken
do¤um riski yüksek bir subgrubu tan›mlama da
Bishop skoru ve serv›ks boyu gibi klasik parametreler yan›nda sessiz bir plasental ablasyonun da habercisi olabilecek umbilikal ve uterin
arter Doppler bulgular› ile maternal serum D-dimer seviyelerinin oynayabilece¤i rolu belirlemeyi amaçlad›k.

Yöntem
Çal›ﬂmam›z prospektif kohort çal›ﬂma format›nda planland› ve 30.01.2004 ile 20.07.2006
tarihleri aras›nda Süleymaniye Do¤um ve Kad›n
Hastal›klar› E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi do¤um servisinde erken do¤um tehdidi nedeniyle
yat›r›larak izlenen olgular dahil edildi.
Çal›ﬂmaya dahil edilme kriterleri :Gebelik
haftas›n›n 20-35. haftalar aras›nda olmas›, 10 dakikada 3 veya üzerinde uterus kontraksiyonunun saptanm›ﬂ olmas›, tek fetus, USG ve/veya
NST de fetal kalp at›m›n›n pozitif olmas› idi. Hariç tutma kriterleri: erken membran rüptürü, ablasyo, fetal distres, olgular›n travay›n aktif faz›nda olmas› idi.
Erken do¤um tehdidi nedeniyle klini¤imize
yat›ﬂ› yap›lan ve belirlenen kriterlere uyan tüm
olgulara rutin t›bbi ve obstetrik öyküyü takiben
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komplet fizik muayene yap›ld›. Vajinal tuﬂe ile
Bishop skor tayini yap›ld›. Hemogram, tam idrar tahlili, kan grubu ve serum D-dimer düzeyi
tayini için kan ve idrar örnekleri al›nd›. D-dimer
tayini ayni gün içerisinde ELISA yöntemi kullan›larak V‹DAS D-dimer Exclusion test (bioMérieux Clinical Diagnostics, Marcy l'Etoile,
Fransa) kitleri ile saptand›.

yo¤un bak›m gereksiniminin olup olmad›¤›, do¤umdan sonra farkedilen konjenital anomalinin olup olmad›¤›, do¤um ﬂekli ve endikasyonu, do¤umun gerçekleﬂti¤i merkez, gebeli¤inde
meydana gelen ek problemler ve bu nedenle
hospitalizasyonun gerekip gerekmedi¤i, ﬂu anda çocukta mevcut problemler, do¤um s›ras›nda ve sonras›nda annede mevcut problemler.

Olgular›n yat›ﬂ dosyalar›ndan yaﬂ, gravide,
parite, abortus say›lar›, 10 dakikadaki kontraksiyon s›kl›¤› kaydedildi. Olgulara uygulanan tedavi protokolleri, tedavi süreleri ve komplikasyonlar not edildi. Rutin tokoliz protokolu çerçevesinde erken do¤um tehdidi tan›s› konulan gebelerin tümüne 30 dakika içerisinde gidecek biçimde 1000 cc %5 dekstroz içerisinde Laktatl›
Ringer solusyonu ve 10 mg diazepam ‹M ile hidrasyon ve sedasyon uyguland›.Bu iﬂlemi takiben kontraksiyonlar devam etti¤i takdirde nifedipine 10 mg caps 4x2 per os 48 saat süreyle uyguland›. Cevaps›z olgularda 32. gebelik haftas›ndan önce 2. seçenek olarak 48 saat süreyle Indomethacine (1x 100 mg rektal yükleme dozu,
4x50 mg per os idame dozu), 32.haftadan sonra
ritodrine (100 mcg/dak baﬂlang›ç dozu, cevap
al›nana kadar her 20 dakikada 1 50 mcg/dak artt›rma, 350 mcg/dak seviyesine ulaﬂ›ld›¤› halde
cevap al›namaz ise stoplan›r)uyguland›.

Çal›ﬂmaya dahil edilen olgular›n, do¤um
an›ndaki gebelik haftalar› saptanarak, olgular
37. gebelik haftas›ndan önce ve 37. gebelik haftas›ndan sonra do¤uran gruplar olmak üzere
ikiye ayr›ld›. Çal›ﬂmam›z›n istatiksel analizleri
Number Cruncher Statistical System - NCSS
2000 (Mc Graw Hill) paket program› ile yap›ld›.
Verilerin de¤erlendirilmesinde, tan›mlay›c› istatistiksel metotlar›n (ortalama, standart sapma)
yan› s›ra, ikili gruplar›n karﬂ›laﬂt›r›lmas›nda ba¤›ms›z t testi, nitel verilerin karﬂ›laﬂt›r›lmalar›nda ki-kare ve Fisher gerçeklik testi kullan›lm›ﬂt›r.
Çok de¤iﬂkenli çözümlemede, lojistik regresyon analizi ile 37. gebelik haftas›ndan önce ve
37. gebelik haftas›ndan sonra gerçekleﬂen do¤umlar› etkileyen faktörler araﬂt›r›lm›ﬂ, bu de¤iﬂkenlerin tek baﬂ›na ve birlikte oldu¤u durumlar nitelenmiﬂ ve tan›sal de¤erlerini belirlemede duyarl›l›k, özgüllük, pozitif ve negatif kestirim de¤erleri, testin do¤rulu¤u ve göreli riskleri (RR) hesaplanm›ﬂt›r. Sonuçlar, anlaml›l›k p<
0.05 düzeyinde, %95’lik güven aral›¤›nda de¤erlendirilmiﬂtir.

Olgulara, klini¤imiz bünyesindeki prenatal
tan› ünitesinde, yüksek rezolusyonlu görüntüleme ile (General Electric MD 400 5 MhZ abdominal prob ve Voluson 730 Expert 7 Mhz abdominal prob) fetal anomali taramas›, komplet fetal
biometri, servikal uzunluk ölçümü ile fetal ve
maternal Doppler ölçümleri yap›ld›. Ölçümlerde sa¤ ve sol uterin arterler reziztans RI ve PI de¤erleri, sa¤ ve/veya sol uterin arterlerde çentik
varl›¤›, umbilikal arter RI ve PI de¤erleri ve diastolik ak›m kayb› ve ters ak›m›n varl›¤› not edildi.
Tahmini do¤um tarihinin aﬂ›m›n› takiben çal›ﬂmam›za dahil edilen olgulara telefon edildi;
ulaﬂ›labilen olgulara standardize edilmiﬂ röportaj formu ile ﬂu sorular soruldu: do¤um tarihi,
do¤um kilosu, neonatal dönemde yenido¤an

Bulgular
Çal›ﬂmaya 30.01.2004 ile 20.07.2006 tarihleri
aras›nda dahil edilme kriterlerine uyan toplam
85 olgu dahil edildi. Bu olgulardan 11’i yanl›ﬂ telefon numaras› verilmesi veya adres de¤iﬂikli¤i
nedeniyle ulaﬂ›lamamas› sonucu röportaj formu doldurulamamas› nedeniyle çal›ﬂma d›ﬂ›nda
b›rak›ld›. Sonuç olarak çal›ﬂma 74 olgu ile tamamland›.
Olgulardan 15’i (%20.27) 37. gebelik haftas›ndan önce (preterm do¤um grubu), 59’u
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(%79.73) 37. gebelik haftas›ndan sonra (term
do¤um grubu) do¤um yapm›ﬂ idi. Preterm do¤um grubundaki hastalar›n 9’unun do¤umu vajinal yolla, 6’s›n›n do¤umu sezaryen ile gerçekleﬂmiﬂ idi. 2 olgunun endikasyonu makat prezentasyonu, 3 olgunun mükerrer sezaryen, 1 olgunun ise elektif sezaryen idi. Tüm olgular travay›n aktif faz›nda sezaryen operasyonuna al›nm›ﬂlard›.
Her iki grup demografik faktörler ve baﬂvuru an›ndaki gestasyonel gün aç›s›ndan karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda aralar›nda anlaml› farkl›l›k saptanmad› (Tablo 1). Hemogram parametrelerinden
ortalama trombosit hacmi erken do¤um grubunda anlaml› derecede düﬂük bulundu (Tablo
2). Bishop skor, servikal uzunluk, tokoliz süresi
ve ortalama kontraksiyon s›kl›¤› aç›lar›ndan
gruplar aras›nda anlaml› fark bulunmad› (Tablo
3).

Tablo 1. Preterm ve term do¤um gruplar›nda demografik özelliklerin da¤›l›m›.
<37 Hafta

>37 Hafta

t de¤eri

Yaﬂ

26.8±4.3

26.85±5.63

-0.03

0.976

Gravida

2.67±1.8

2.44±1.7

0.45

0.652

Parite

1.2±1.15

0.88±1.02

1.06

0.295

Abortus

0.47±0.92

0.58±1.21

-0.33

0.744

213.13±33.36

227.66±20.99

-1.61

0.126

BAGG

p de¤eri

De¤erler median ± standart sapma olarak verilmiﬂtir. BAGG: baﬂvuru an›ndaki gebelik günü

Tablo 2. Preterm ve term do¤um gruplar›nda hemogram
verilerinin da¤›l›m›.
< 37 hafta

> 37 hafta

t de¤eri

p de¤eri

Hct

33.47± 3.57

33.64±3.83

-0.15

0.878

MCV

87.75±5.32

87.26±5.32

0.32

0.751

WBC

12.64±2.74

11.44±3.04

1.39

0.169

PLT

256.4±66.25

226.07±67.66

1.56

0.124

MPV

8.46±1.25

9.96±1.79

-3.05

0.003

Hct: hematokrit, MCV: ortalama eritrosit hacmi, WBC: akyuvar, PLT: trombosit, MPV:
ortalama trombosit hacmi. De¤erler ortalama ± standart sapma olarak verilmiﬂtir.

Preterm do¤um grubu ile term do¤um gruplar› aras›nda, D-dimer, sa¤ ve sol uterin arterler
RI ve PI de¤erleri ile umblikal arter RI ve PI de¤erleri karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda D-dimer geometrik
ortalama de¤erlerinin anlaml› olarak farkl›l›k
gösterdi¤i saptanm›ﬂt›r. Preterm do¤um grubunda D-dimer ortalama de¤eri 1502.57 ng/ml
iken, term do¤um grubunda D-dimer ortalama
de¤eri 1052.41 ng/ml idi (p=0.023) (Tablo 4).
Her iki grup, uterin arterlerde saptanan çentik aç›s›ndan istatiksel olarak karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›n-

Kardiotokografide 10 dakikada görülen kontraksiyon say›s›, Bishop skoru ve ultrasonografik serviks ölçümü (mm) da¤›l›m›. De¤erler ortalama ± standart sapma olarak verilmiﬂtir.

Tablo 3. Preterm ve term do¤um gruplar›nda tokoliz süresi (saat).

Tokoliz süresi (saat)

< 37 hafta

> 37 hafta

t de¤eri

p de¤eri
0.686

36.0±27.44

39.97±35.19

-0.41

Kont. Frekans

3.6±2.41

3.78±1.69

-0.34

0.739

Bishop skor

2.4±2.03

1.8±1.62

1.22

0.225

Servikal Boy

34.0±7.38

34.98±5.96

-0.54

0.59

Tablo 4. Preterm ve term do¤um gruplar›nda serum D-dimer (ng/ml) (geometrik ortalama), bilateral uterin arter ve umbilikal arter Doppler indekslerinin da¤›l›m›.
<37 Hafta

>37 Hafta

Ort±SS

Ort±SS

t

p

D-Dimer

1502.57

1052.41

2.32

0.023

Sa¤ UA PI

0.86±0.4

0.83±0.35

0.37

0.714

Sa¤ UA RI

0.54±0.13

0.52±0.12

0.50

0.622

Sol UA PI

0.95±0.45

0.91±0.52

0.33

0.741

Sol UA RI

0.58±0.15

0.54±0.12

0.98

0.331

Umb A PI

1.07±0.41

0.97±0.24

0.93

0.368

Umb A RI

0.65±0.15

0.65±0.17

0.10

0.92

UA: uterin arter, Umb A: umbilikal arter, PI: pulsatilite indeksi, RI: rezistans indeksi, de¤erler ortalama ± standart
sapma olarak verilmiﬂtir.
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l›¤›n› korudu¤unu saptad›k. Çoklu lojistik regresyon analizinde, bilateral uterin arterde çentik
pozitifli¤i için OR de¤eri 12.667 (%95 GA, 2.01779.533 ) bulunmuﬂtur (Tablo 6).

da, sa¤ uterin arterde saptanan çentik aç›s›ndan
her iki grup aras›nda fark gözlenmezken, sol
uterin arter ve bilateral uterin arterde saptanan
çentik aç›s›ndan her iki grup aras›nda anlaml›
bir farkl›l›k gözlenmektedir. Ayr›ca sa¤ veya sol
uterin arterde saptanan çentik aç›s›ndan her iki
grup karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda istatiksel olarak anlaml› farkl›l›k izlenmedi (Tablo 5).

Yap›lan çoklu regresyon analiz modelinde
anlaml› bulunan, bilateral uterin arterde çentik
pozitifli¤inin tan›sal de¤erini belirleyebilmek
amac›yla, çentik ‘var’ bulgusunun duyarl›l›k, özgüllük, pozitif kestirim de¤eri, negatif kestirim
de¤eri ve risk oranlar› de¤erlendirildi. Bu de¤erlendirmede bilateral uterin arterde çentik
‘var’ bulgusunun duyarl›l›k, özgüllük, pozitif
kestirim de¤eri, negatif kestirim de¤eri ve do¤ruluk s›ras›yla 0.27, 0.97, 0.67, 0.84 ve 0.82 olarak saptanm›ﬂt›r (Tablo 7).

Ba¤›ml› de¤iﬂken olarak, 37. gebelik haftas›ndan önce gerçekleﬂen do¤umu, ba¤›ms›z de¤iﬂken olarak, çal›ﬂmam›zda istatiksel olarak anlaml› bulunan parametreleri dahil etti¤imiz çoklu lojistik regresyon analizi modelinde, D-dimer’in anlaml›l›¤›n› koruyamad›¤›n› ancak bilateral uterin arterde çentik pozitifli¤inin anlaml›-

Tablo 5. Preterm ve term do¤um gruplar›n›n uterin arterlerde saptanan çentik
(notch) s›kl›¤›n›n da¤›l›m›.
<37 Hafta
Sa¤ UA

>37 Hafta

Normal

11

%73.3

54

Çentik

4

%26

5

%8.5

Sol UA

Normal

11

%73

56

%94.9

Çentik

4

%26

3

%5.1

Bilat UA

Normal

11

%733

57

%96.6

Çentik

4

%26

2

%3.4

Her UA

Normal

11

%733

53

%89.8

Çentik

4

%267

6

%10.2

P

%91.5
0.075
0.027
0.013
0.110

UA: Uterin arter, Bilat: Bilateral, Her: Herhangi bir

Tablo 6. Lojistik regresyon analizi.

Katsay›

Std. Hata

p

OR

%95 GA

d-Dimer

-0.001

0.001

0.059

0.999

0.998–1.00

Bilateral UA

2.539

0.937

0.007

12.667

2.017–79.53

Hunileﬂme

9.048

25.923

0.727

8.63

0.028–98.82

UA: uterin arter, OR: olas›l›k rasyosu

Tablo 7. Uterin arterde çentik (+) bulgusunun tan›sal belirleyicili¤i.

Çentik (Notch) +

Duyarl›l›k

Özgüllük

PKD

NKD

Do¤ruluk

RR-%95 GA
2.63 (1.05-6.51)

Sa¤ UA

0.27

0.92

0.44

0.83

0.78

Sol UA

0.27

0.95

0.57

0.84

0.81

3.48 (1.50-8.05)

Bilateral UA

0.27

0.97

0.67

0.84

0.82

4.12 (1.88-9.01)

UA

0.27

0.90

0.40

0.83

0.77

2.33 (0.91-5.90)

UA: uterin arter, PKD: pozitif kestirim de¤eri, NKD: negatif kestirim de¤eri, RR: risk rasyosu, GA: güvenilirlik aral›¤›
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Tablo 8. D-dimer, uterin arterlerde çentik varl›¤› ve her iki bulgunun kombinasyonunun preterm ve term gruplardaki da¤›l›m›.
<37 Hafta
D-dim(+)

>37 Hafta

P

D-dimer +

3

20.0%

7

11.9%

D-dimer -

12

80.0%

52

88.1%

Çentik

4

26.7%

6

10.2%

UA

Normal

11

73.3%

53

89.8%

D-Dim(+)+ UA

Patolojik

1

6.7%

1

1.7%

Normal

14

93.3%

58

98.3%

D-dim(+) veya UA

Patolojik

6

40.0%

12

20.3%

Normal

9

60.0%

47

79.7%

0.414
0.110
0.013
0.110

D-dimer (+): serum D-dimer ≥ 1700 ng/ml, UA: uterin arter

Tablo 9. D- dimer, uterin arterde çentik ve her iki bulgunun kombinasyonunun
preterm eylem için tan›sal belirleyicilikleri.
Duy

Özg

PKD

NKD

Do¤

RR -%95 GA
1,60 (0,54 - 4,69)

D-dim(+)

0,20

0,88

0,30

0,81

0,74

Çent(+)

0,27

0,90

0,40

0,83

0,77

2,33 (0,91 -5,90)

D-dim(+)+ Çent(+)

0,07

0,98

0,50

0,81

0,80

2,57(0,59 -11,10)

D-dim(+) veya Çent(+)

0,40

0,80

0,33

0,84

0,72

2,07(0,85 – 5,03)

D-dim (+): Serum D dimer ≥1700 ng/ml, Çent(+): uterin arter Doppler trasesinde diastolik çentik(Notch) varl›¤›, Duy:
duyarl›k, Özg: özgüllük, PKD: pozitif kestirim de¤eri, NKD: negatif kestirim de¤eri, Do¤: do¤ruluk (Accuracy), RR: risk
rasyosu, GA: güvenilirlik aral›¤›

D-dimer pozitifli¤i için 1700 ng/ml eﬂik de¤er kabul edildi¤inde D-dimer pozitifli¤i ile uterin arterlerde çentikleﬂme varl›¤› kombinasyonunun erken do¤um grubunda anlaml› derecede s›k oldu¤u görüldü (Tablo 8). D-dimer pozitifli¤i ve uterin arter Doppler trasesinde çentik
varl›¤› bulgular›n›n tek tek ve kombine tan›sal
belirleyicilikleri Tablo 9’da izlenmektedir.

Tart›ﬂma
Pulmoner embolizm, dissemine intravasküler koagülasyon ve plasenta dekolman› gibi çeﬂitli klinik durumlarda, plasma D-dimer seviyesi
önemli miktarda artmakta ve bu durumlarda uygun bir belirteç olarak kullan›labilmektedir.10,11
Gebelikte, D-dimer seviyelerinin gebelik haftalar›na göre art›ﬂ gösterdi¤inin saptanmas›na
ra¤men, bu konuda geniﬂ serilerde yap›lm›ﬂ, ayd›nlat›c› ve güçlü çal›ﬂmalar bulunmamaktad›r.
Kline ve ark. taraf›ndan 50 olgu ile baﬂlan›p
18 olgu ile tamamlanan çal›ﬂmada ortalama

plasma D-dimer konsantrasyonu prekonsepsiyonel dönemde 430 ng/ml, 1. trimestrde 579
ng/ml, 2. trimestrda 832 ng/ml, 3. trimestrda
1159 ng/ml olarak saptanm›ﬂt›r.12
Francalanci ve ark. taraf›ndan yap›lan di¤er
bir çal›ﬂmada da D-dimer plasma konsantrasyonlar›n›n gebelik haftas›na göre art›ﬂ gösterdi¤i saptanm›ﬂ ve hamile olmayan sa¤l›kl› kad›nlara göre 2. ve 3. trimestr D-dimer seviyelerinin
anlaml› farkl›l›k gösterdi¤i belirtilmiﬂtir.13
Chabloz ve ark. taraf›ndan D-dimer ve
thrombcyte activating factor inhibitor (TAFI) seviyelerinin korelasyonunun belirlenmesi amac›yla yap›lan di¤er bir çal›ﬂmada ise D-dimer seviyelerinin 5-95. persentil de¤erleri 1. trimestrde 139-602 ng/ml, 2. trimestrda 291-1231
ng/ml, 489-2217 ng/ml saptanm›ﬂt›r. Do¤um
an›nda ise seviyenin 678 ile 5123 ng/ml aras›nda de¤iﬂti¤i saptanm›ﬂ ve ortalama de¤er 1581
ng/ml olarak belirlenmiﬂtir. Ancak bu de¤erin
istatiksel anlaml›l›¤› belirtilmemiﬂtir.14
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Haznedaro¤lu ve ark. taraf›ndan yap›lm›ﬂ
preterm do¤umda hemostatik belirteçlerin incelendi¤i çal›ﬂmada, plasma D-dimer seviyeleri
preterm do¤um grubunda 203.2±127.4 ng/ml,
sa¤l›kl› gebe grubunda 69.5±25.1 ng/ml, gebe
olmayan sa¤l›kl› kad›n grubunda 34.2±7.6
ng/ml saptanm›ﬂ olup, preterm do¤um grubundaki D-dimer seviyesinin, hem sa¤l›kl› gebe grubunun hem de sa¤l›kl› kad›n grubunun D-dimer
seviyelerinden anlaml› farkl›l›k gösterdi¤i saptanm›ﬂt›r.15
Yine preterm do¤umda D-dimer’in kullan›m›n› amaçlayan di¤er bir çal›ﬂmada, preterm
do¤um grubunda ortalama plasma D-dimer seviyesi 2544 ng/dl saptanarak, 40. gebelik haftas›ndaki sa¤l›kl› gebelerin plasma D-dimer seviyeleri (1750±839 ng/dl) ile aralar›nda anlaml›
farkl›l›k bulunmuﬂtur.16
Bizim çal›ﬂmam›zda erken do¤um tehdidi
nedeni ile hospitalize edilen ve daha sonra preterm do¤um yapan grup ile term do¤um yapan
grup aras›nda ilk hospitalizasyon esnas›ndaki
serum D-dimer seviyelerinin anlaml› farkl›l›k
gösterdi¤i saptand› (1502.57 ng/ml ile 1052.41
ng/ml, p=0.023). Ancak bu farkl›l›¤›n yap›lan
çoklu lojistik regresyon analizinde anlaml›l›¤›n›
koruyamad›¤›n› belirledik.
Uterin arterlerin anormal Doppler dalga
ak›m formlar›, uterin kan dolaﬂ›m›nda, müsküler spiral arterlere azalm›ﬂ trofoblast invazyonuna sekonder meydana gelen artm›ﬂ impedans›
yans›tmaktad›r.17,18 Normal trofoblastik invazyonda yetersizli¤in, anormal uteroplasental kan
ak›m›na yol açarak, daha sonra klinik olarak ortaya ç›kmas› muhtemel preeklampsi, intrauterin
geliﬂme gerili¤i ve dekolman plasenta ile iliﬂkili
oldu¤u düﬂünülmektedir.19 Preterm eylem ile
uterin arter Doppler indekslerinin iliﬂkisi konusunda yap›lan literatür taramas›nda, olgu gruplar›n›n seçimi, çal›ﬂmalar›n plan›, karﬂ›laﬂt›r›lan
parametreler ve istatiksel yöntemler aç›s›ndan
bizim çal›ﬂmam›zdan birçok farkl›l›klar içeren
çal›ﬂmalar oldu¤unu saptad›k.
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Axt-Fliedner ve ark. taraf›ndan yüksek riskli
popülasyonda yap›lan bir çal›ﬂmada ‘ciddi sonuçlar’ olarak tan›mlanan 34 gebelik haftas› öncesinde gerçekleﬂen do¤umlar ve/veya IUMF
ve/veya dekolman plasenta ile iliﬂkili preeklampsi ve/veya IUGR geliﬂiminde bilateral uterin arterlerde çentik saptanmas›n›n sensitivitesi
83, spesifitesi 79, pozitif kestirim de¤eri 33, negatif kestirim de¤eri 97 ve RR 12.7 olarak belirlenmiﬂtir.20
Park ve ark. taraf›ndan normal popülasyonda gerçekleﬂtirilen ve anormal dalga formu olarak S/D oran›n›n ayn› gebelik haftas› ortalama
S/D oran›n›n 2 SD üstü ve/veya diastolik çentik
saptanmas› ﬂeklinde dizayn edilen çal›ﬂmalar›nda, 34. gebelik haftas› alt›nda gerçekleﬂen do¤umlar›n anormal dalga formuna sahip olgularda anlaml› olarak yüksek oldu¤unu belirtmiﬂlerdir. Ayr›ca preterm do¤um için tek tarafl› anormal bulgunun RR de¤eri 2.67 (1.24-5.74), çift tarafl› anormal bulgunun RR’si 5.88 (2.46-14.07)
olarak saptanm›ﬂt›r.21
Anormal dalga formunun, herhangi bir uterin arterde erken diastolik çentik saptanmas›
olarak tan›mland›¤› ve yüksek riskli bir popülasyonda yap›lan di¤er bir çal›ﬂmada, 37. gebelik
haftas›ndan önce gerçekleﬂen do¤um oran›
normal grupta %16, anormal grupta %41 oran›nda gerçekleﬂmiﬂ ve OR 7.9 (4.6-13) olarak
saptanm›ﬂt›r.22
Yine yüksek riskli bir grupta, Agarwall ve
ark. taraf›ndan gerçekleﬂtirilen çal›ﬂmada term
do¤um grubu ile preterm do¤um gruplar› aras›nda RI, PI de¤erleri ve S/D oranlar›n›n anlaml› farkl›l›k gösterdi¤i saptanm›ﬂt›r. Term do¤um
grubunda ortalama S/D oran› 2.16 ±0.38, ortalama RI de¤eri 0.36±0.14 ve ortalama PI de¤eri
0.44±0.17 iken preterm do¤um grubunda bu
de¤erler s›ras›yla 2.56±0.20, 0.65±0.09 ve
0.54±0.21 olarak bulunmuﬂtur. Bu de¤erler için
ROC e¤risi kullan›ld›¤›nda, preterm do¤um tahmininde en de¤erli parametrenin %95.8 duyarl›l›k, %87.7 özgüllük, %70 pozitif kestirim de¤e-
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ri, %84 negatif kestirim de¤erine sahip olan RI
de¤eri oldu¤u saptanm›ﬂt›r.23
Normal olgularda yap›lan di¤er bir çal›ﬂmada ise uterin arter PI de¤erlerinin 33. gebelik
haftas›ndan önce do¤um yapan grupta term do¤um yapan gruba göre daha yüksek oldu¤u, ancak ROC e¤risinde tek baﬂ›na veya di¤er anlaml› parametrelerle kombinasyonun tan›sal de¤eri
etkilemedi¤i saptanm›ﬂt›r.24
Yine Spencer ve ark. taraf›ndan normal populasyonda yap›lan bir çal›ﬂmada preterm do¤um grubunun PI de¤eri ortalama 1.06 (0.62.05) iken term do¤um grubunun ortalama de¤eri 1.02 (0.49-3.2) olarak saptanm›ﬂt›r.25
Irion ve ark. taraf›ndan gerçekleﬂtirilmiﬂ di¤er bir çal›ﬂmada ise protodiastolik çentik, peak
sistolik/protodistolik ak›m oran› >2.5, peak sistolik/end diastolik ak›m oran› >90 persentil,
RI≥0.58 olarak tan›mlanan anormal uterin arter
ak›m dalga formlar›n›n spontan preterm do¤umda prediktif de¤erinin olmad›¤›n› belirtmiﬂlerdir.26
Bizim çal›ﬂmam›z›n sonucuna göre ise preterm ve term do¤um gruplar› aras›nda uterin arter RI ve PI de¤erlerinde anlaml› farkl›l›k izlenmedi. Uterin arterlerde saptanan prediastolik
çentik aç›s›ndan gruplar karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, sol
uterin arterde predistolik çentik saptanma s›kl›¤› preterm do¤um grubunda %26.7 (4 olgu),
term do¤um grubunda ise %5.1 (3 olgu) olarak
saptand› ve bu farkl›l›k istatiksel olarak anlaml›
idi (p=0.027). Bilateral uterin arterde predistolik
çentik saptanan olgularda da preterm do¤um
oran› anlaml› ﬂekilde yüksek idi (%26.7 ile %3.4,
p=0.013). Her iki grup aras›nda anlaml› farkl›l›k
saptanan parametrelerin dahil edildi¤i çoklu
regresyon analizinde ise anlaml›l›¤› devam
eden parametrenin bilateral uterin arterde prediastolik çentik pozitifli¤i oldu¤u saptand›.
Çal›ﬂmam›zda yüksek riskli bir grup ile tümüyle normal bir grup karﬂ›laﬂt›r›lmam›ﬂ, aksine erken do¤um tehdidiyle hospitalize edilmiﬂ
yüksek riskli bir grubun içerisinde gerçekten er-
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ken do¤pum yapanlar ile yapmayanlar karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r. Keza çal›ﬂmaya kat›lan toplum olgu
say›s› da relatif olarak düﬂüktür. Literatür bulgular› ile farkl›l›klar›n öncelikle bu iki nedenden
kaykakland›¤›n› düﬂünüyoruz. Bilateral uterin
arterde prediastolik çentik için OR 12.677
(2.017-79.533) olarak saptanm›ﬂt›r. Ancak bu
bulgunun tan›sal de¤erinin belirlenmesi amac›yla yap›lan iﬂlemler sonucunda duyarl›l›k 0.27,
özgüllük 0.97, pozitif kestirim de¤eri 0.67, negatif kestirim de¤eri 0.82 ve RR 4.12 (1.88–9.01)
olarak saptand›. Düﬂük duyarl›l›k bu bulgunun
preterm do¤umda belirteç olarak kullan›m› s›n›rlamakla beraber bu konuda daha geniﬂ serilerde yap›lacak çal›ﬂmalar ile tan›sal de¤erinin
irdelenmesi gerekmektedir.

Sonuç
Çal›ﬂmam›zda maternal serum D-dimer düzeyinin preterm do¤um grubu ile term do¤um
grubu aras›nda anlaml› farkl›l›k gösterdi¤i ancak bu anlaml›l›¤›n çoklu regresyon analizinde
devam etmedi¤i görüldü. Uterin arter dalga formu analizinde bilateral uterin arterde prediastolik çentik saptanmas›n›n preterm do¤um için
OR de¤erini 12 (2.017-79.533) kat artt›rd›¤› hesapland›. Ancak bu bulgunun düﬂük duyarl›l›¤›,
klinik kullan›m›n› k›s›tlamaktad›r. Bu bulgular›n
daha geniﬂ olgu grubunda yap›lacak ileri çal›ﬂmalarla irdelenmesiyle daha anlaml› sonuçlar
elde edilebilece¤ini düﬂünmekteyiz.
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Tokolitik Tedavinin Umbilikal, Uterin ve Spiral
Arter Doppler Bulgular›na Etkisi
Nalan Kulak, Ilg›n Türkçüo¤lu, Ayﬂe Kafkasl›
‹nönü Üniversitesi T›p Fakültesi, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim Dal›, Malatya

Özet
Amaç: Bu çal›ﬂman›n amac›, ritodrin ile tokoliz uygulanan preterm do¤um eylemi olgular›nda umbilikal, uterin ve spiral arter doppler
de¤erlerinde elde edilen de¤iﬂimleri ve bu de¤iﬂimlerin de¤erinin olup olmad›¤›n› araﬂt›rmakt›r.
Yöntem: Tokolitik tedavi ile sadece uterin arter doppler ölçümlerinde tedavi öncesine göre anlaml› düﬂüﬂ tespit edilenlerde, kazan›lan
sürenin 2- 7 gün aras›nda oldu¤u bulundu. Hem uterin hem de umbilikal arter doppler ölçümlerinde tedavi öncesine göre anlaml›
düﬂüﬂ tespit edilenlerde ise tokoliz ile kazan›lan süre 7 günden fazla idi. Spiral arter doppler bulgular›n›n ise tokolizden etkilenmedi¤i
bulundu.
Bulgular: Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Poliklini¤ine baﬂvuran 26-35 haftalar aras› preterm eylem tan›s› alan 30 gebe çal›ﬂmaya al›nd›.
Renkli Doppler Ultrasonografi cihaz› ile tokoliz baﬂlamadan önce ve tokolizden 24 saat sonra umbilikal, uterin ve spiral arter S/D, PI
ve RI de¤erlerine bak›ld›. Hastalar tokolitik tedavi ile kazan›lan süreye göre, 2-7 gün kazan›lan ve 7 günden fazla kazan›lan olmak
üzere iki grupta de¤erlendirildi. Doppler de¤iﬂkenleri ‹ki De¤er Aras›ndaki Fark›n Önemlilik Testi, Wilcoxon Eﬂleﬂtirilmiﬂ ‹ki Örnek Testi
ve Mann- Whitney U Testi ile karﬂ›laﬂt›r›ld›.
Sonuç: Preterm eylem olgular›nda, ritodrin tedavisi ile uterin ve umbilikal arter doppler ölçümlerinde tedavi öncesine göre anlaml›
düﬂüﬂ olanlarda kazan›lan süre daha uzundur.
Anahtar Sözcükler: Preterm eylem, tokoliz, Doppler ultrasonografi.

Effect of tocolysis on Doppler measurements of umbilical, uterin and spiral arteries
Objective: The aim of this study is to assess the relationship between the change in Doppler values of umbilical, uterine and spiral
arteries with ritodrine tocolysis and the value of these changes.
Methods: Thirty women with gestational age between 26 and 35 weeks admitted to the Obstetric and Gynecology Clinic and had
a diagnosis of preterm labor were enrolled to the study. S/D, PI and RI values of uterine, umbilical and spiral arteries were evaluated
with color Doppler ultrasonography before and 24 hours after the tocolytic treatment. Patients were evaluated in two groups according to the time gained with tocolysis, as 2-7 days and more than 7 days. The Doppler variables were compared statistically by using
paired t test, Wilcoxon Signed Ranks Test and Mann-Whitney U Test.
Results: It was found that a significant decrease only in uterine artery Doppler values were present in cases with 2-7 days gain with
tocolysis. In cases with decrease both in uterine and umbilical artery Doppler values, time gained with tocolysis was more than 7 days.
Spiral artery Doppler values were not affected with the tocolytic treatment.
Conclusion: Time gained with tocolytic treatment was longer in patients with a significant decrease in S/D, PI and RI values of uterine and umbilical arteries.
Keywords: Preterm labor, tocolysis, Doppler ultrasound.
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Giriﬂ
Erken do¤um, tüm dünyada perinatal morbidite ve mortalitenin önde gelen nedenidir.1 Prematüriteye ba¤l› olarak yenido¤anda; respiratuar distres sendromu, intraventriküler hemoraji,
periventriküler lökomalazi, nekrotizan enterokolit, bronkopulmoner displazi, sepsis, serebral
palsi, retinopati ve mental retardasyon oluﬂma
riski artar.2 Yenido¤an yo¤un bak›m olanaklar›n›n iyileﬂtirilmesi ile yenido¤an mortalite oranlar› azalm›ﬂt›r, ancak prematuriteye ba¤l› ciddi
morbiditeler hala problem olmaya devam etmektedirler.3
Preterm bebeklerin yaﬂama ﬂans› do¤um
a¤›rl›¤› ve gebelik yaﬂ›yla ilgilidir. Yaﬂama ﬂans›
24. gebelik haftas›ndan önce %10’dan az iken,
30. hafta dolaylar›nda %90’lara kadar ç›kar. Benzer olarak 500 gram a¤›rl›¤›nda bir bebe¤in yaﬂam ﬂans› %10 dolaylar›nda iken, 1500 graml›k
bebe¤in yaﬂam ﬂans› %90’lara ç›kmaktad›r.4,5 Ayr›ca prematuriteden kaynaklanabilecek birtak›m problemlerin prenatal dönemde uygulanacak betametazon tedavisi ile azald›¤› bilinmektedir.6 Erken do¤umun önlenmesi ya da geciktirilmesi hem gebeli¤in biraz daha büyümesi
hem de prenatal dönemde uygulanacak betametazon tedavisinin etkisinin ortaya ç›kmas›
için önemlidir. Bu amaçla preterm eylem tedavisinde en s›k baﬂvurulan seçenek tokolitik tedavidir.
Günümüzde, obstetrik alanda tüm dünyada
üzerinde en fazla çal›ﬂ›lan konu erken do¤umlar›n önlenebilmesidir. Erken do¤umu önleyebilmenin öncelikli koﬂulu tan›n›n erken koyulmas› veya öngörünün yap›labilmesidir. Bu amaçla
yüksek riskli gebelerin tespitinde ve tokolitik tedavinin baﬂar›s›n›n de¤erlendirilmesinde fetomaternal kan ak›mlar›ndaki de¤iﬂikleri doppler
ultrasonografi ile de¤erlendiren çal›ﬂmalar yap›lm›ﬂt›r.7,8
Çal›ﬂmam›z›n amac› preterm eylem tan›s›
alan gebelerde tokolitik amaçla uygulanan in-
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travenöz ritodrin infüzyonu ile umbilikal, uterin
ve spiral arter vasküler rezistanslar›nda oluﬂan
de¤iﬂiklikleri ve bu de¤iﬂimlerin de¤erinin olup
olmad›¤›n› araﬂt›rmakt›r.

Yöntem
Çal›ﬂmaya Nisan 2003 ile Ocak 2004 tarihleri
aras›nda, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Poliklini¤ine baﬂvurup, preterm eylem tan›s› alan 26 ile
35 hafta aras›nda gebelik yaﬂ›na sahip 30 gebe
dâhil edildi. Çal›ﬂma ‹nönü Üniversitesi T›p Fakültesi etik kurulu taraf›ndan onayland› ve çal›ﬂmaya al›nan hastalara çal›ﬂma anlat›l›p, sözlü
izinler al›nd›.
Çal›ﬂmaya dâhil olma k›staslar›: Gebelik yaﬂ›n›n 26–37 hafta aras›nda olmas›, zarlar›n sa¤lam
olmas›, 20 dakikada 4 veya 60 dakikada 8 kez,
en az 30 saniye süren düzenli kontraksiyonlar›n
saptanmas›, servikal aç›kl›¤›n 4 cm veya alt›nda
olmas› ve %80 silinme tespit edilmesi olarak belirlendi. Ço¤ul gebelikler, intrauterin geliﬂme
gerili¤i olanlar, erken membran rüptürü tespit
edilenler, diyabetik gebeler, fetal anomali tespit
edilenler, oligohidramnios ya da polihidramniosu olanlar, korioamnionit ﬂüphesi olanlar ve
gebelik yaﬂ› bilinmeyenler çal›ﬂma d›ﬂ› b›rak›ld›.
Çal›ﬂmaya al›nan gebelerin yaﬂlar›, obstetrik
geçmiﬂleri ve gebelik haftalar› kaydedildi. Gebelik haftalar› son adet tarihine veya 20. gebelik
haftas›ndan önce yap›lan ultrasonografiye göre
belirlenerek kaydedildi. Spekulum ile serviks ve
vajen enfeksiyon aç›s›ndan de¤erlendirildi ve
servikal kanaldan gram boyama ve kültür için
materyal al›nd›. Bimanuel muayene ile servikal
aç›kl›k ve silinme de¤erlendirildi. Transabdominal USG ile fetal ölçümler yap›l›p tahmini fetal
a¤›rl›k belirlendi.
Ard›ndan 20 dakika süreyle uterin kontraksiyonlar ve fetal kardiyak aktivite Spacelabs medical AM67 cihaz› ile monitorize edildi. Bu süre
içinde en az 4 adet 25–45 mmHg kontraksiyonu
olan, reaktif traseye sahip ve servikal de¤iﬂimlerin baﬂlad›¤› olgulara tokoliz baﬂland›. Yirmi da-
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kika içerisinde 4’den az 25–45 mmHg kontraksiyonu olanlar çal›ﬂma d›ﬂ› b›rak›ld›. Tokoliz öncesi maternal ve fetal kardiyak at›m say›lar› kaydedildi. Gebelik yaﬂ› 34 haftan›n alt›nda olanlara akci¤er matürasyonunu sa¤lamak amac›yla
12 mg betametazone (Celestone Chronodose
ampul, Eczac›baﬂ›®) 24 saat arayla 2 doz ‹.M.
olarak yap›ld›.
Çal›ﬂmaya dâhil edilen hastalara tokoliz amac›yla intravenöz ritodrin hidroklorür verildi. Di¤er tokolitik ilaçlarla kombine edilmedi. 150 mg
ritodrin hidroklorür (Pre-par ampul, Eczac›baﬂ›®) 500 cc %5 dekstrozda seyreltilerek 0,3
mg/ml’lik solüsyon haz›rland›. ‹nfüzyona 50
mikrogram/ dakika h›z›nda (4 damla/dakika)
baﬂland› ve her 15 dakikada bir 50 mikrogram,
uterin kontraksiyonlar duruncaya veya yan etkiler oluﬂuncaya kadar artt›r›lmaya devam edildi.
Kontraksiyon varl›¤› kardiyotokografik olarak
rapor edildi. Maksimum doz 350 mikrogram/
dakika olarak belirlendi. Yirmidört saatlik ‹.V.
tedaviyi takiben hastalara oral tedavi verilmedi.
Tokoliz süresince ve sonras›nda hastan›n tansiyon ve nabz› noninvazif Marquette Dash 2000
cihaz› ile takip edilerek kaydedildi.
Tedaviye al›nan gebelerden tokoliz sonras›
ilk 48 saat içerisinde do¤um yapan olmad›. Steroidin maksimum etkisinin görülmesi için gerekli süre 7 gün oldu¤undan dolay› biz de çal›ﬂmam›zda do¤umu ertelemek için gereken süreyi 7 gün olarak belirledik ve hastalar› tokolitik
tedavi ile kazan›lan süreye göre 2–7 gün ve 7
günden fazla olmak üzere iki gruba ay›rd›k.
Ölçümler tek bir araﬂt›rmac› taraf›ndan ATL
HDI 3500, Ultrasound Systems, Bothell, WA,
USA cihaz›yla 5–2 MHz frekansa sahip transabdominal prob kullan›larak yap›ld›. Transabdominal USG ile fetal biyometrik ölçümlerin ve geliﬂimlerinin kaydedilmesinden sonra doppler
ölçümleri kaydedildi. Doppler indeksleri tokolize baﬂlamadan hemen önce ve tokoliz baﬂlang›c›ndan ve kontraksiyonlar›n durmas›ndan
20–24 saat sonra ölçüldü. Tokoliz öncesi ölçümler, uterin kontraksiyonlar uterin arter doppler

indekslerini etkiledi¤i için, kontraksiyonlar aras›ndaki dinlenme periyotlar›nda, baﬂ taraf› 30
derece yükseltilmiﬂ düz masada ve hafif yan pozisyonda yatarken yap›ld›. Umbilikal arter, uterin arter ve spiral arterde sistol/ diyastol (S/D)
oran›, pulsatilite indeksi (PI) ve rezistans indeksleri (RI) kaydedildi. Umbilikal arter ölçümleri; kordonun serbest ans› tespit edilerek plasenta ve fetal insersiyona 4 cm’den daha uzak
alandan 3 kez yap›ld› ve ortalamalar› al›narak
belirlendi. Uterin arter için hem sa¤ hem de sol
uterin arterde internal iliak arterden ç›kt›¤› yerden ölçüm yap›larak ortalamalar› al›nd›. Spiral
arter ölçümü plasentan›n arkas›nda ana spiral
arterin glomerüler yap› gösterdi¤i alan›n taban›ndan ölçüldü.
Çal›ﬂmada elde edilen bulgular de¤erlendirilirken, istatistiksel analiz için SPSS (Statistical
Package for Social Sciences) for Windows 10.0
program› kullan›ld›. Çal›ﬂma verileri de¤erlendirilirken, iki grubun ortalama gebelik haftalar›n›
karﬂ›laﬂt›rmak için Mann-Whitney U Testi, 30
hastada tedavi öncesi ve tedavi sonras› doppler
ölçümlerinin karﬂ›laﬂt›r›lmas› için ‹ki De¤er Aras›ndaki Fark›n Önemlilik Testi ve gruplarda tedavi öncesi ve tedavi sonras› doppler ölçümlerinin karﬂ›laﬂt›r›lmas› için Wilcoxon Eﬂleﬂtirilmiﬂ
‹ki Örnek Testi kullan›ld›. Sonuçlar %95’lik güven aral›¤›nda, anlaml›l›k p< 0.05 düzeyinde de¤erlendirildi.

Bulgular
Çal›ﬂmam›za dâhil edilen gebelerin ortalama
yaﬂlar› 25.37 ± 4.92 (18 ile 39), ortalama gebelik
haftalar› 31.87 ± 2.73 (26-35) idi. Olgular›n gravidalar› 1 ile 7 aras›nda de¤iﬂirken, pariteleri 0 ile
3 aras›nda de¤iﬂmekte idi. Dokuz gebe nullipar
iken, 19 gebe multipar ve 2 gebe grandmultipar
idi (Tablo 1).
Çal›ﬂmaya dâhil edilen ve tokoliz ile 2–7 gün
ve 7 günden fazla süre sonunda do¤um yapan
hastalar›n gebelik haftalar›na göre da¤›l›m› Tablo 2’de verilmiﬂtir. Tokoliz sonras› 2-7 günde do¤um yapan hastalar›n ortalama gebelik haftas›
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Tablo 1. Olgulara ait demografik özellikler.
Tokoliz uygulanan olgu özellikleri
Yaﬂ (y›l)
Gravida**

Parite**

25.37± 4.92 (18-39)
Nullipar

9

Multipar

19

Grandmultipar

2

0

11

1

16

2

2

3
Gestasyonel Yaﬂ (hafta)

1
31.87 ± 2.73 (26-35)

*Sonuçlar ortalama ± standart sapma (minimum-maksimum) olarak verilmiﬂtir.
**Hasta say›s› olarak verilmiﬂtir.

32.63±2.44 iken 7 günden daha uzun sürede do¤um yapan hastalar›n ortalama gebelik haftas›
31.59±2.80 idi. ‹ki de¤er aras›nda anlaml› farkl›l›k bulunmad› (p=0.342).

Olgular›n tokolitik tedavi öncesi ve sonras›
umbilikal arter, uterin arter ve spiral arter doppler bulgular› Tablo 3’de görülmektedir. Tedavi
öncesi ve sonras› umbilikal arter ve uterin arter
için S/D, PI ve RI de¤erleri aras›nda istatistiksel
olarak anlaml› fark bulunurken, spiral arter için
fark bulunmam›ﬂt›r.
Tokoliz yap›larak do¤uma kadar 2 ile 7 gün
aras›nda süre kazan›lan olgularda, tokoliz öncesi ve sonras› umbilikal arter S/D, PI ve RI de¤erleri aras›nda istatistiksel olarak anlaml› fark bulunmazken, uterin arter S/D, PI ve RI de¤erleri
aras›nda istatistiksel olarak anlaml› fark bulunmuﬂtur (Tablo 4).
Tokoliz yap›larak do¤uma kadar 7 günden
fazla süre kazan›lan olgularda, tokoliz öncesi ve
sonras› umbilikal arter ve uterin arter S/D, PI ve

Tablo 2. Tokolitik tedavi ile kazan›lan süre 2-7 gün ve > 7 gün olan olgular›n gebelik haftalar›na göre da¤›l›m›.
Gebelik haftas›
26-29 hafta**

2- 7 gün kazan›lan olgular

> 7 gün kazan›lan olgular

Toplam

2

7

9

30-34 hafta**

4

11

15

35 hafta**

2

4

6

Toplam

8

22

30

32.63±2.44

31.59±2.80

p=0.342

Ortalama gebelik haftas›*

*Sonuçlar ortalama ± standart sapma olarak verilmiﬂtir.
**Hasta say›s› olarak verilmiﬂtir.

Tablo 3. Olgulara ait umbilikal, uterin ve spiral arter Doppler bulgular›.
Tedavi Öncesi

Tedavi Sonras›

P

S/D

2.74 ± 0.58

2.36 ± 0.41

0.001*

PI

1.09 ± 0.27

0.90 ± 0.21

0.000*

RI

0.65 ± 0.08

0.57 ± 0.06

0.000*

S/D

2.72 ± 0.89

2.30 ± 0.61

0.003*

PI

1.13 ± 0.41

0.94 ± 0.35

0.002*

RI

0.61 ± 0.11

0.53± 0.11

0.002*

S/D

1.70 ± 0.27

1.62 ± 0.32

0.275

PI

0.55 ± 0.15

0.51 ± 0.19

0.304

RI

0.42 ± 0.12

0.37 ± 0.11

0.600

Umbilikal Arter

Uterin Arter

Spiral Arter

*p<0.05
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RI de¤erleri aras›nda istatistiksel olarak anlaml›
fark bulunmuﬂtur (Tablo 5).

rin etkisini beta–1 ve beta–2 reseptörlerini etki-

Do¤umun 2–7 gün ve 7 günden fazla geciktirildi¤i olgularda uterin arter için tokoliz öncesi ve sonras› S/D, PI ve RI de¤erleri aras›ndaki
fark ﬁekil 1’de gösterilmiﬂtir.

rus, bronﬂlar ve damar duvarlar›ndaki düz kas-

leyerek gösterir. Beta–2 reseptörler baﬂl›ca utelarda bulunur. Ritodrin rezistans damarlardaki
vazodilatasyon yapan beta–2 reseptörlerini etkileyerek, periferik vasküler rezistansta düﬂmeye neden olur.9 ‹ntravenöz kullan›lan betamimetiklerin etkisiyle yüksek uterin perfüzyon,

Tart›ﬂma
Neonatal dönemdeki bak›m olanaklar›n›n
geliﬂmesine ra¤men, preterm do¤um hala perinatal morbidite ve mortalitenin önemli bir nedenidir. Perinatal morbidite ve mortalitenin di¤er nedenlerinin azalmas› ile birlikte, erken do¤umlar›n önlenmesinin önemi giderek artm›ﬂt›r. Son zamanlarda yap›lan araﬂt›rmalar erken
do¤um için yüksek riskli olan hastalar› belirlemeye yöneliktir.
Preterm eylemi durdurmak için ritodrin ve
di¤er tokolitikler s›kça kullan›lmaktad›r. Ritod-

birden fazla mekanizma ile oluﬂmaktad›r. Kalp
at›m h›z›nda ve kardiyak at›m volümünde art›ﬂ,
periferik vasküler rezistansta düﬂme ve uterin
relaksasyon bunlar aras›nda say›labilir. Ritodrin
uygulamas›nda maternal ve fetal kalp h›z› artt›¤›ndan diyastol süresi k›sal›r ve buna ba¤l› olarak end-diastolik ak›m artar.10 Sonuç olarak umbilikal ve uterin arter S/D oran›nda düﬂme izlenir. Yap›lan çal›ﬂmalarda ritodrinin ‹.V. yoldan
uygulanmas›n›n uterin perfüzyonunu art›rd›¤›
tespit edilmiﬂtir.11,12

Tablo 4. Kazan›lan süre 2-7 gün aras› olan olgularda tokoliz öncesi ve sonras› umbilikal ve
uterin arter Doppler bulgular› aras›ndaki fark›n karﬂ›laﬂt›r›lmas›.
Tedavi Öncesi

Tedavi Sonras›

Fark

P

S/D

2.76 ± 0.45

2.43 ± 0.49

0.325

0.128

PI

1.12 ± 0.28

0.98 ± 0.30

0.140

0.208

RI

0.65 ± 0.07

0.58 ± 0.07

0.64

0.107

S/D

2.87 ± 0.78

2.14 ± 0.53

0.731

0.012*

PI

1.18 ± 0.35

0.91 ± 0.42

0.277

0.050*

RI

0.62 ± 0.08

0.52 ± 0.11

0.105

0.012*

Umbilikal Arter

Uterin Arter

*p<0.05

Tablo 5. Kazan›lan süre 7 günden fazla olan olgularda tokoliz öncesi ve sonras› umbilikal ve
uterin arter Doppler bulgular› aras›ndaki fark›n karﬂ›laﬂt›r›lmas›.
Tedavi Öncesi

Tedavi Sonras›

Fark

P

S/D

2.73 ± 0.63

2.33 ± 0.39

0.400

0.007*

PI

1.08 ± 0.28

0.87 ± 0.16

0.213

0.002*

RI

0.65 ± 0.09

0.57 ± 0.06

0.077

0.001*

S/D

2.66 ± 0.95

2.36 ± 0.64

0.306

0.014*

PI

1.11 ± 0.44

0.96 ± 0.31

0.154

0.009*

RI

0.60 ± 0.12

0.54 ± 0.11

0.063

0.011*

Umbilikal Arter

Uterin Arter

*p<0.05
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ﬁekil 1. Kazan›lan süre 2-7 gün ve 7 günden fazla olan olgularda tokoliz öncesi ve sonras› uterin arter Doppler bulgular›n›n karﬂ›laﬂt›r›lmas›.

Preterm eylemi olan gebelerde yap›lan çal›ﬂmalarda, doppler ultrasonografi kullan›larak tokolitik tedavi öncesi ve sonras› uterin arter ve
umbilikal arterlerde perfüzyon de¤erlendirilmiﬂ ve doppler ultrasonografi kullan›larak yüksek riskli gebeler tespit edilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Brar ve ark.7 gebelik yaﬂlar› 29 ile 36 hafta
aras›nda de¤iﬂen 92 preterm eylem olgusunda
yapt›klar› çal›ﬂmada yüksek umbilikal ve uterin
arter S/D oranlar›na sahip preterm eylem olgular›n›n, normal S/D oranlar›na sahip olanlara
göre erken do¤um yapmaya daha e¤ilimli olduklar›n› ve preterm eylem olgular›n›n de¤erlendirilmesinde umbilikal ve uterin arter doppler kan ak›m çal›ﬂmalar›n›n da yer almas› gerekti¤ini öne sürmüﬂlerdir.
Çankaya ve ark.8 gebelik yaﬂlar› 26–35 hafta
aras›nda olan preterm eylemdeki 62 gebede
yapt›klar› çal›ﬂmada; tokolitik tedaviden önce
ve tokoliz s›ras›nda umbilikal arter ve her iki
uterin arterde S/D oran› ve PI’ne bakm›ﬂlard›r.
Tedavi öncesi uterin arter S/D oran› yüksek
olan olgularda tokolitik tedavinin baﬂar›s›zl›¤›n›

istatistiksel olarak anlaml› yüksek bulmuﬂlard›r.
Preterm do¤um yapan olgular›n umbilikal arter
S/D oranlar›nda ise önemli bir de¤iﬂiklik tespit
edememiﬂlerdir.
Biz çal›ﬂmam›zda preterm eylemdeki hastalarda ritodrinin uteroplasental ve fetoplasental
vasküler rezistans› üzerindeki etkisini araﬂt›rd›k. Çal›ﬂmam›zda 34 haftadan küçük gebeli¤i
olan olgulara akci¤er matürasyonunu sa¤lamak
amac› ile ‹.M. betametazone tedavisi de uygulad›k. Yap›lan çal›ﬂmalarda umbilikal arterde enddiastolik ak›m kayb› olan olgularda betametazone tedavisinden sonra end-diastolik ak›m›n geri
geldi¤i ve rezistans›n düﬂtü¤ü bulunmuﬂtur;13
ancak betametazone tedavisi öncesi umbilikal
arter doppler bulgular› normal olan, intrauterin
geliﬂme gerili¤i saptanan ya da her hangi bir
problem saptanmayan gebeliklerde betametazone tedavisi ile umbilikal arter ak›m h›z›nda ve
pulsatilitesinde herhangi bir de¤iﬂiklik saptanmam›ﬂt›r.14,15
Betametazone tedavisinin uterin arter doppler bulgular› üzerine etkisini araﬂt›ran çal›ﬂma-
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larda da doppler bulgular›nda herhangi bir de¤iﬂiklik saptanmam›ﬂt›r.15 Çal›ﬂmam›za dahil edilen olgular›n tedavi öncesi umbilikal ve uterin
arter doppler bulgular› normal s›n›rlarda saptanm›ﬂt›r. Bu nedenle ritodrin ve betametazone
tedavisinin birlikte verildi¤i olgularda umbilikal
ve uterin arter doppler bulgular›ndaki de¤iﬂikliklerin ritodrine ba¤l› oldu¤u kabul edilmiﬂtir.
Fetal akci¤er matüritesini sa¤lamak amac›yla
24 saat arayla 12 mg uygulanan betametazonun
optimal etkisi 2. dozdan 24 saat sonra baﬂlar ve
7 gün devam eder.16 Tokolitik tedavinin amac›
bu süreyi kazanmakt›r. Kortikosteroidler pulmoner sürfaktan oluﬂumunu h›zland›r›r ve neonatal ölüm, nekrotizan enterokolit ve serebral
hemorajilerin görülmesini azalt›r.17 Bu nedenle
doppler ölçümlerindeki de¤iﬂikleri de¤erlendirmek amac› ile hastalar tokoliz sonras› kazan›lan süreye göre 2-7 gün ve 7 günden fazla olmak üzere 2 gruba ayr›lm›ﬂt›r.
Çal›ﬂmam›zda tedavi öncesi ve tedavi sonras›
spiral arter S/D, PI ve RI de¤erleri aras›nda istatistiksel olarak anlaml› bir azalma tespit edilememiﬂtir. Bu durum ﬂu ﬂekilde aç›klanabilir: Dördüncü gebelik haftas›ndan itibaren, plasenta geliﬂimi esnas›nda trofoblastik hücreler spiral arter
endotelyum hücrelerinin yerini al›rlar. Bu da spiral arterleri vazomotor kontrolden etkilenmeyen, düﬂük rezistansl› damarlara dönüﬂtürür.18
Uterin arter ve umbilikal arter de¤erlerine
bak›ld›¤›nda, kazan›lan süre dikkate al›nmad›¤›nda tokoliz öncesi ve tokoliz sonras› S/D, PI
ve RI de¤erleri aras›nda istatistiksel olarak anlaml› bir azalma tespit edilmiﬂtir. Kazan›lan süre
göz önüne al›nd›¤›nda tokoliz ile 2–7 gün aras›
süre kazan›lan olgularda sadece uterin arter
doppler de¤erlerinde anlaml› bir azalma tespit
edilirken, 7 günden fazla süre kazan›lan olgularda hem uterin, hem de umbilikal arterlerde yap›lan doppler ölçümlerinde anlaml› azalma tespit edilmiﬂtir.
Tokolitik tedavi ile uterin ve umbilikal arter
doppler ölçümlerinde tedavi öncesine göre an-

laml› düﬂme tespit edilenlerde kazan›lan sürenin daha fazla oldu¤u tespit edilmiﬂtir. Bu çal›ﬂma tokolitik tedavi ile uterin ve umbilikal arter
doppler ölçümlerinde anlaml› düﬂüﬂ olanlarda
tokolizin baﬂar›l› olaca¤›na dair bize ümit vermektedir. Ancak, bu bulgu daha fazla hasta say›s› ile yap›lm›ﬂ prospektif çal›ﬂmalar ile desteklenmelidir.

Sonuç
Preterm eylem olgular›nda, ritodrin tedavisi
ile uterin ve umbilikal arter doppler ölçümlerinde tedavi öncesine göre anlaml› düﬂüﬂ olanlarda kazan›lan sürenin daha uzun oldu¤u tespit
edilmiﬂtir. Bu ön çal›ﬂmada elde edilen bulgular
daha fazla hasta say›s› ile yap›lm›ﬂ prospektif çal›ﬂmalarla desteklenirse, doppler ölçümleri tokolitik tedavi baﬂar›s›n› belirlemede kullan›labilir.
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Özet
Amaç: Çal›ﬂman›n amac› poliklini¤e baﬂvuran gebeler aras›nda Human Platelet Antigen (HPA-1a) antijen negatif trombosit görülme
s›kl›¤›n›n belirlenmesi ve HPA-1a negatif olarak tespit edilen gebelerde HPA-1a antikor varl›¤›n›n araﬂt›r›lmas›d›r.
Yöntem: Çal›ﬂmada 240 gebeye tarama yap›ld›. Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) yöntemi kullanarak HPA-1a tiplendirildi. HPA-1a negatif bir olguda alloantikorlar araﬂt›r›ld›, DNA izole edilmesini takiben de polymerase chain reaction (PCR)-SSP yöntemi
ile HLA-DR tiplendirmesi yap›ld›.
Bulgular: Bulgular:240 gebede sadece 1 olguda HPA-1a negatif bulundu (0,4% ). HPA-1a antijeni yönünden negatif bulunan gebede, anti-HPA-1a antikor seviyesi ve HLA-DR52a sonucu negatif olarak bulundu.
Sonuç: Bu çal›ﬂmada HPA-1a antijen negatiflik görülme s›kl›¤› %0,4 olarak bulunmuﬂtur. Bu oran beklenilenden daha düﬂüktür. Bu
nedenle yenido¤anlarda HPA-1a antijeni ve DR52a tiplendirmesinin yerine trombosit say›s›na bak›lmas› daha efektif olabilir.
Toplumumuzdaki gebelerde HPA-1a n›n gerçek s›k›¤›n› belirlemek için daha geniﬂ popülasyonu içeren çal›ﬂma gerekmektedir.
Anahtar Sözcükler: HPA-1a,neonatal alloimmün trombositopeni, HLA-DR52a.

Evaluation of HPA-1a antigen incidence in pregnants from the mediterranean region
Objective: The aim of the study is to determine incidence rate of Human Platelet Antigen (HPA-1a antigen) negative platelets in pregnants who applied to polyclinic and to research HPA-1a antibody existence in pregnants who were found as HPA-1a negative.
Methods: Two hundred forty pregnants are scanned in the study. HPA-1a was identified by using Enzyme-Linked Immunosorbent
Assay (ELISA) method. Alloanticorps were researched in a HPA-1a negative case and HLA-DR identification was performed by polymerase chain reaction (PCR)-SSP method after DNA isolation.
Results: HPA-1a was found as negative only 1 case among 240 pregnants (0.4%). Anti-HPA-1a antibody level and HLA-DR52a result
was found as negative in the pregnant found as negative in terms of HPA-1a antigen.
Conclusion: In this study, HPA-1a antigen negativity incidence rate was found as 0.4%. This rate is lower than expected level. Thus,
checking newborns for platelet number instead of HPA-1a antigen and DR52a identification may be more effective. In order to determine real incidence rate of HPA-1a in pregnants in our society, a study covering a wider population is required.
Keywords: HPA-1a, neonatal alloimmune thrombocytopenia, HLA-DR52a.
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Giriﬂ
Neonatal trombositopeni yeni do¤anlar›n
%1’de görülmektedir.1 Human platelet antigen
(HPA)-1a negatifli¤i 1/50 oran›nda gözlenmesine ra¤men miadda do¤an 5000 olguda bir alloimmün trombositopeni oluﬂmaktad›r.2 Babadan
kal›t›lan trombositlere özgü antijenlere karﬂ› geliﬂen maternal alloantikorlar plasentay› geçerek
trombositlere ba¤lanarak trombositopeniye neden olur. Tedavi edilmeyen trombositopeni olgular›n %10–20’sinde intraserebral kanama geliﬂir. ‹ntraserebral kanamalar›n %75’inin intrauterin dönemde oluﬂtu¤u bildirilmiﬂtir.3 ‹ntraserebral kanama geliﬂen olgular›n %10’unda fetal
ölüm, %20’sinde ise nörolojik hasar geliﬂir. Olgular›n %50–60’inde birinci gebelikte alloimmünizasyon geliﬂmesi nedeni ile vakalar›n ço¤u
ancak yeni do¤an döneminde teﬂhis edilebilmektedir.4–6 Maternal immünizasyon genel popülasyonlarda %80 civar›nda HPA-1a ya karﬂ›
oluﬂtu¤u kabul edilmektedir.7 HPA-1a alloimmünizasyon olas›l›¤› annedeki human leukocyte antigen (HLA) s›n›f II DR-B3*0101 (DR52a)
varl›¤› ile kuvvetli bir birliktelik göstermektedir.
HPA-1a negatif olan annenin anti-HPA-1a oluﬂturmas› HLA-DRB3*0101 alleli ile kontrol edilir.
Ülkemizde HPA-1a antijen s›kl›¤›n›n normal popülasyonda veya gebelerde araﬂt›r›ld›¤› bir çal›ﬂma bulunmamaktad›r. Bu çal›ﬂman›n amac›
gebe kad›nlarda HPA-1a negatiflik oran›n saptanmas› ve negatif kiﬂilerde anti-HPA-1a antikor
varl›¤›n›n araﬂt›r›lmas› ve DR52 genotipi ile iliﬂkisinin belirlenmesidir.

Yöntem
Bu çal›ﬂma Akdeniz Üniversitesi Hastanesi
Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um poliklini¤ine baﬂvuran arka arkaya gelen 240 gebe üzerinde yap›ld›. Rutin hemoglobin için kan örne¤i al›nan
olgulara alloimmünizasyon için bilgi verildi
onay al›narak kan örnekleri EDTA içeren 2 ml’lik vakumlu tüplere ve 10 ml’lik biyokimya tüp-
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lerine al›nd›. Tam kan tüplerine al›nan örnekler
6 saat içinde Enzyme-Linked Immunosorbent
Assay (ELISA )’da çal›ﬂ›ld›, biyokimya tüplerine
al›nan kan örnekleri önce santrifüj edildi ve daha sonra tüplere konarak -80 derecede sakland›.
Çal›ﬂmada gebelerde HPA-1a tayini DiaMed
Trombosit HPA-1a tiplendirme test kiti
(cat.no.030011, DiaMed AG, Switzerland) kullan›larak ELISA yöntemi ile çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Bu test
için yeterli trombosit varsa yalanc› negatiflik bildirilmemiﬂtir. Antiplatelet antikor tayini 50 μL
sa¤l›kl› trombositlerden her iki kattaki kuyucu¤a pipetlendi, 30–40 dakika inkubasyondan
sonra 10 dakika santrifüj edildi. Bunu takiben
DiaCell I-II-III hücre kar›ﬂ›m› her iki kuyucu¤a
da 50 μL pipetlendi.10 dakika inkübasyonu takiben 10 dakika santrifüj yap›l›p de¤erlendirildi.
Her iki kuyucu¤un üst k›sm›nda toplan›yorsa
pozitif, hücreler kuyucuklar›n alt k›sm›nda toplan›yorsa negatif olarak de¤erlendirildi. HLA
–DR 52 tiplendirilmesi yapmak için önce tam
kandan Puregene (D–5000), Gentra Systems,
Switzerland) izolasyon kiti kullanarak DNA izole edildi. HLA-DR tiplendirmesi GenoVision
Olerup SSP (Olerup SSP, Stockholm, Sweden)
kiti kullanarak yap›ld›.

Bulgular
Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi Kad›n
Hastal›klar› ve Do¤um poliklini¤ine baﬂvuran
240 gebede yap›lan HPA-1a antijenin tayini sonucunda 240 olgudan birinde HPA-1a antijeni
negatif olarak bulunmuﬂtur. Çal›ﬂ›lan popülasyonda HPA-1a s›kl›¤› %0.4 olarak saptanm›ﬂt›r.
HPA-1a antijeni negatif olarak saptanan gebenin anti-platelet antikor varl›¤› araﬂt›r›lm›ﬂ ve
negatif olarak bulunmuﬂtur. Neonatal alloimmünizasyonda HPA-1a antijeni ile HLA-DR52
aras›ndaki ba¤lant› nedeni ile HPA-1a negatif
olan gebede DNA izolasyonunu takiben HLADR tiplendirmesi yap›lm›ﬂ ve HLA-DR51 ve
HLA-DR 53 pozitif olarak bulunurken HLA-DR
52 negatif olarak bulunmuﬂtur.
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Tart›ﬂma
HPA antijen frekans› ›rklara göre farkl›l›k
gösterir. Literatüre göre klinik olarak en önemli
izoimmün trombositopeni nedeni olan antijenler: HPA-1a (%77.3), HPA-3a (%3.5), ve HPA-5b
(%3.5)dir.5 Bunlar›n d›ﬂ›nda yaklaﬂ›k 16 farkl›
antijen tan›mlanm›ﬂt›r. Ülkemizde HPA-1a antijen s›kl›¤›n› bildiren veri bulunmamaktad›r. Biz
çal›ﬂma grubumuzda negatiflik frekans›n› %0.4
olarak bulduk. Bu oran literatürde %1.6 ile 2.5
aras›nda olup8 ›rktan ›rka ve etnik gruba göre
de¤iﬂmektedir. Olgu say›m›z›n az olmas› frekans›n literatür de bildirilen orandan az olmas›n›
aç›klayabilece¤i sonucuna vard›k. HPA-1a negatif olan kad›nlar tüm gebelerin %2’sini oluﬂturur
ve bu olgular›n %11’inde antikor geliﬂti¤i gözlenmiﬂtir.8 Anti–HPA-1a antikorlar›n geliﬂmesini
etkileyen en önemli faktör HLA class II DR52a
(DRB3*0101)’dür. HLA-DR52a bulunmayan HPA1a negatif kad›nlar›n %99’unda antikor geliﬂmeyece¤i söylenebilir. HLA-DR52a bulunan HPA1a negatif kad›nlar›n ise üçte birinde (%35) antikor geliﬂti¤i bildirilmiﬂ fakat HLA-DR52a rutin
tarama testi olarak önerilmemiﬂtir.8 HPA-1a tiplendirme ve alloantikor taramas›n›n gerçek frekans›n belirlenmesi y›ll›k etkilenen vaka say›n›n
belirlenmesine, önleyici tedavi için sa¤l›k politikas› geliﬂtirilmesine ve trombositopeniye ba¤l›
sorunlar›n ilk gebeliklerde önlenebilmesine
olanak sa¤lar.9 Sonuç olarak rutin antenatal kliniklerde HPA-1a tiplendirme ve alloantikor seviyesinin taranmas› hem gereksiz invaziv giriﬂim say›s›n› artt›rabilir hem de ülkemiz için ekonomik de¤ildir. Bunun yerine yeni do¤an trombosit say›s›n›n taranmas›n›n uygun olabilece¤i
bildirilmiﬂtir.10 Alloimmün trombositopeni nadir olmas›na ra¤men morbidite ve mortalitesi
ﬂiddetlidir.6,11 Antenatal takipte anti HPA-1a titresinin 1/32 den daha yüksek bulunmas›n›n ﬂiddetli trombositopeniyi gösterdi¤ini bildiren yay›n bulunsa da bu test rutin takip de kullan›lmas› önerilmemiﬂtir.1 HPA antijeni pozitif olan vakalara 2 haftada bir obstetrik ultrason yap›lmas›

tavsiye edilmektedir. Alloimmün trombositopeninin antenatal tedavisinde önceki fetüs öyküsü
çok önemlidir. Önceki fetüste intraserebral kanama gözlendiyse maternal immünglobulin
(IVIG) ve prednizolon ile tedaviye 12. gebelik
haftas›nda baﬂlanabilir.12,13 Medikal tedavi alan
olgularda gebeli¤in 24. haftas›nda yap›lan kordosentezde trombositopeni bulunursa haftal›k
intrauterin trombosit transfüzyonu ile tedaviye
devam edilir. Transfüzyona ba¤l› fetal kay›p
oran›n›n yaklaﬂ›k %5.5–8.3 oldu¤u bildirilmiﬂtir.
Ayr›ca bu vakalar genelde 32. haftada do¤um
yapt›klar›ndan sadece medikal tedavi alanlara
göre prematüre sorunlar› ile daha fazla karﬂ›laﬂmaktad›rlar.14

Sonuç
Sonuç olarak çal›ﬂmam›zda HPA-1a antijen
negatiflik frekans› %0.4 olarak bulunmas›na
ra¤men bizim toplumumuzdaki HPA-1a antijen
frekans›n›n, HLA-DR52a ile iliﬂkisinin ve alloantikor oluﬂumu hakk›nda ülkemizde kesin bir
yarg›ya varmam›z için daha geniﬂ popülasyonu
içeren çal›ﬂmaya gerek vard›r.
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Özet
Amaç: Prenatal tan› amac›yla koryon villus örneklemesi (CVS), amniyosentez (AS), kordosentez (KS) uygulanan 2295 olgunun retrospektif analizi.
Yöntem: 2001–2007 (ilk 6 ay) tarihleri aras›nda kromozom analizi amac›yla CVS yap›lan 54, AS yap›lan 2086 ve KS yap›lan 155 gebenin endikasyon, karyotipleme baﬂar›s› ve karyotip sonuçlar›n›n retrospektif olarak de¤erlendirilmesi.
Bulgular: Çal›ﬂmam›zda üçlü testte yüksek risk (n=835, %36), anormal ultrasonografik bulgu (n=493, %21) ve ileri anne yaﬂ› (n=490,
%21), prenatal tan› yap›lan tüm gebeler için en s›k görülen endikasyonlard›r. Amniyosentez yap›lan vakalarda en s›k endikasyon üçlü testte yüksek risk (n=816) iken KS ve CVS yap›lan vakalarda anormal ultrasonografik bulgu (n=110, n=45) ilk s›ray› ald›. Amniyosentez yap›lan 2086 olgunun 64 (%3)’üne, kordosentez yap›lan 155 olgunun 10 (%6.4)’una, CVS yap›lan 54 olgunun 5 (%9.2)’ine
olmak üzere prenatal tan› amac› ile gönderilen 2295 hastan›n 79 (%3.4)’una sonuç verilememiﬂtir. Tüm olgularda elde etti¤imiz kültür baﬂar›s› %96.6’d›r. Prenatal tan› için sitogenetik çal›ﬂma yap›lan ve sonuç verilen 2216 olgunun 98 (%4.4) inde kromozom anomalisi saptanm›ﬂt›r. Bu kromozom anomalilerinin 52 (%2.3) tanesi say›sal anomali iken, 46 (%2.1) tanesi yap›sal anomalidir. Say›sal
anomaliler içinde en s›k görülen karyotip Trizomi 21 iken yap›sal anomaliler içinde kromozom 9’un perisentrik inversiyonudur. Endikasyonlara göre en s›k kromozom anomalisi saptanan ilk üç grup s›ras›yla anormal ultrasonografik bulgu (%8.8), ileri anne yaﬂ›-ÜTYR
(%5.1) ve ileri anne yaﬂ› (%3.1)’d›r. En s›k prenatal tan› endikasyonunu oluﬂturan grupta (üçlü testte yüksek risk) kromozomal anomali görülme oran› %2.6 olarak tespit edildi.
Sonuç: Çal›ﬂmam›zda üçlü testte yüksek risk (%36), anormal ultrasonografik bulgu (%21) ve ileri anne yaﬂ› (%21), prenatal tan› yap›lan tüm gebeler için en s›k görülen endikasyonlard›r. Tüm olgularda elde etti¤imiz kültür baﬂar›s› %96.6’d›r. Prenatal tan› için sitogenetik çal›ﬂma yap›lan ve sonuç verilen gebelerin %4.4’ünde kromozom anomalisi saptanm›ﬂt›r.
Anahtar Sözcükler: Koryon villus örneklemesi, amniyosentez, kordosentez, kromozom anomalisi.

Retrospective analysis of 2295 cases that performed invasive prenatal diagnosis
Objective: Retrospective evaluation of the results of the chorion villus sampling, amniocentesis, and cordocentesis of 2295 cases performed for prenatal diagnosis.
Methods: Between 2001 and 2007 (first 6 months) 54 cases of genetic chorion villus sampling, 2086 cases of genetic amniocentesis and 155 cases of cordocentesis were evaluated according to indications, success of karyotyping and the results of the karyotyping.
Results: The majority of indication was high risk in triple screening test (n= 835, %36), abnormal ultrasonographic examination
(n=493, %21), and advanced maternal age (n=490, %21) in all pregnant, respectively. High risk in triple screening test was the major
indication in the cases that amniocentesis performed, abnormal ultrasonographic examination in the cases that cordocentesis and
Yaz›ﬂma adresi: Dr. ﬁener Taﬂdemir, Erciyes Üniversitesi T›p Fakültesi, T›bbi Genetik Anabilim Dal›, Kayseri
e-posta: senertasdemir@gmail.com
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chorion villus sampling were performed. Tissues cultures were not successful in 64 of 2086 cases evaluated by AS, 10 of 155 cases
evaluated by KS, 5 of 54 cases evaluated by CVS. Cultures were successful 2226 of 2305 cases (%96.4). Chromosome aberration
were detected in 98 of 2216 cases (%4.4). 52 (%2.3) of this chromosomal aberration were number abnormalities, 46 of were structural abnormalities. The most frequent chromosomal abnormality was trisomy 21 in the number abnormalities and pericentric inversion of chromosome 9 in structural abnormalities. Karyotype aberration rate was higher in abnormal ultrasonographic examination
(%8.8), advanced maternal age- high risk in triple screening test (%5.1) and advanced maternal age (%3.1). Chromosomal abnormality rate was %2.6 in the most common prenatal diagnosis indication (high risk in triple screening test).
Conclusion: The majority of indication was high risk in triple screening test (%36), abnormal ultrasonographic examination (%21),
and advanced maternal age (%21) in all pregnant, respectively. Tissues cultures were successful in %96.4 of cases. Chromosome
aberration were detected in %4.4 of cases.
Keywords: Chorion villus sampling, amniocentesis, cordocentesis, and chromosome aberration.

Giriﬂ
Do¤um öncesi tan›da esas hedef mümkün
oldu¤unca erken tan› koymak ve sonuca göre
gerekli karar› verebilmektir. Esas olan kullan›lan yöntemleri gebeli¤in sonland›r›lmas› için
bir araç olarak görmek de¤il; fetüsün durumu
hakk›nda do¤ru bilgi edinmek ve aileye kendi
kararlar›n› kiﬂisel, sosyal ve etik ilkeler çerçevesinde vermesini sa¤lamakt›r.1 Prenatal tan› yöntemleri giriﬂimsel olmayan ve giriﬂimsel yöntemler diye iki k›sma ayr›l›r. Giriﬂimsel olmayan
yöntemlerin en önemlileri ultrason incelemeleri ve anne kan›nda çal›ﬂ›lan biyokimyasal testlerdir. Birçok Avrupa ülkesini kapsayan çok
merkezli çal›ﬂmalarla USG’nin do¤um öncesi tan› koymada etkinli¤i araﬂt›r›lm›ﬂ ve USG bulgular› ile fetal sendromlar›n %50’sinin baﬂka bir
yönteme gerek kalmadan tan›s›n›n konabildi¤i
gösterilmiﬂtir.2,3 Günümüzde ikinci trimestirde
(14–22. haftalarda) AFP, total HCG ve ankonjuge Estriol düzeylerinin tespitini içeren "triple
test" yayg›n kullan›lan bir prenatal tarama testidir.4 Ayr›ca bu parametrelere inhibin –A eklenerek oluﬂturulan quadriple test ve birinci trimestirde PAPP-A (pregnancy associated placental
protein-A), B- HCG ve nukal kal›nl›¤›n birlikte
de¤erlendirildi¤i Nukal test de kullan›lmaktad›r.
Tarama testlerinin noninvazif ve ekonomik olmas›, invazif yöntemlerin kullan›m gereklili¤ini
azaltm›ﬂt›r.
Prenatal tan›da kullan›lan giriﬂimsel yöntemler sayesinde fetal karyotip hakk›nda bilgi sahi-

bi olabilmek mümkün olmuﬂtur. Prenatal tan›
amac›yla birinci ve ikinci trimestirde, günümüzde yap›lan giriﬂimsel klasik yöntemler olarak
“Chorion Villus Sampling” (CVS), Amniosentez
(AS) ve “Kordosentez” (KS) uygulanmaktad›r.
Her yöntemin uygulanabilme zaman›, uygulanma kolayl›¤›, laboratuar neticelerinin al›nma süresi ve komplikasyonlar bak›m›ndan birbirlerine göre farkl› taraflar› bulunmaktad›r. Amniyosentez gebeli¤in 16–20. haftalar› aras›nda yap›lan ve prenatal tan›da s›k kullan›lan invazif bir
yöntemdir. Ager ve Oliver yapt›klar› ara de¤erlendirmelerde amniyosentez grubunda kontrol
grubuna göre fetal kay›p riskinin %0.2–2.1 oran›nda artm›ﬂ oldu¤unu bildirmektedirler.5,6 Koryon Villi Örneklemesi (CVS); erken uygulanabilmesi (takriben hamileli¤in 8. haftas›nda), fetüse
do¤rudan müdahalenin olmamas›, fetal zarlara
zarar verilmemesi ve özellikle DNA çal›ﬂmalar›
için avantaj kabul edilecek biçimde fazla materyal elde edilmesi nedeni ile tercih edilmektedir.
CVS materyalinde do¤rudan metafaz veya di¤er
aﬂamalardaki hücreler de¤erlendirmeye al›nabilece¤i gibi kültür çal›ﬂmalar›n› takiben sitogenetik çal›ﬂma da yap›labilir.7,8 Smidt-Jensen ve ark.
fetal kay›p riskini transservikal yaklaﬂ›mda %2.5,
transabdominal yaklaﬂ›mda %2.3 olarak bulmuﬂlar ve aradaki fark›n anlams›z oldu¤unu
saptam›ﬂlard›r.9 KS veya kordon kan› örneklemesi (yaklaﬂ›k 21. haftadan itibaren), prenatal
tan› ve perinatal takip çal›ﬂmalar›n›n vazgeçilmez bir yöntemidir. Prenatal tan› için geç kal›nan baﬂvurularda ve AS ile baﬂar›s›z olundu¤u
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durumlarda KS gündeme gelmektedir. Problemli gebeliklerde giriﬂimsel prosedüre ba¤l› fetal mortalitenin daha yüksek olabildi¤i bilinmekle beraber, genel ortalaman›n %1–2 oldu¤u
kabul edilmektedir.10,11
Bu çal›ﬂmada 2001–2007 (ilk 6 ay) y›llar› aras›nda Erciyes Üniversitesi T›p Fakültesi T›bbi
Genetik Anabilim Dal›’nda prenatal tan› amaçl›
yap›lan sitogenetik analiz sonuçlar› retrospektif
olarak de¤erlendirilmiﬂtir.

d›.12 Tüm bu giriﬂimler sonunda Rh uygunsuzlu¤u olan sensitize olmam›ﬂ gebelere 300 mikrogram anti D- immunglobulin G uyguland›.
Sitogenetik çal›ﬂmalar için al›nan örnekler,
örne¤e uygun yöntemlerle kültüre edildi ve kültür ç›kar›m› yap›ld›. Tüm olgularda kromozomlardaki say›sal ve yap›sal düzensizliklerin de¤erlendirilmesi için en az 20 metafaz pla¤› bilgisayarl› analiz sistemi kullan›larak de¤erlendirildi.

Bulgular
Yöntem
2001–2007 (ilk 6 ay) y›llar› aras›nda, Gevher
Nesibe Araﬂt›rma Hastanesi Kad›n Hastal›klar›
ve Do¤um Klini¤i ve d›ﬂ merkezlerde prenatal
tan› amaçl› koryon villus örneklemesi, amniyosentez, kordosentez yap›larak örnek al›nan ve
bu örneklerden T›bbi Genetik Anabilim Dal›’nda kromozom analizi yap›lan 2295 gebenin
kay›tlar› retrospektif olarak; hücre kültürü baﬂar›s›, giriﬂim endikasyonlar› ve genetik sonuçlar›
aç›s›ndan de¤erlendirildi.
Tüm gebeler ve eﬂler giriﬂim öncesi iﬂlem
hakk›nda ve olas› komplikasyonlar hakk›nda
bilgilendirilmiﬂ ve giriﬂimi kabul eden çiftlerden yaz›l› onay formu al›nm›ﬂt›r. Bütün gebeler
iﬂlem öncesi hepatit portörlü¤ü, Rh uyuﬂmazl›¤›
yönünden de¤erlendirildi. Detayl› genetik sonogram yap›ld›. Koryon villus örneklemesi gebeli¤in 11. haftas›ndan sonra transabdominal
koryon villus örneklemesi tekni¤i ile yap›ld› ve
yaklaﬂ›k 10 mg kadar fetal doku transport medyumu içine al›nd›.12 Amniyosentez 16–20. gebelik haftalar›nda klasik amniyosentez kurallar›na
uyularak yap›ld›. Maternal kontaminasyon riskini azaltmak için ilk 2 ml ayr› bir enjektöre aspire edildi. Daha sonra toplam 18–20 ml amniyotik s›v› genellikle iki ayr› enjektöre al›nd›. Kordosentez, gebeli¤in 19–28. haftalar› aras›nda
plasentan›n lokalizasyonuna ba¤l› olarak serbest kordondan veya kordonun plasentaya giriﬂ
noktas›n›n 1–2 cm uza¤›ndan 0.5 cc heparinin
oldu¤u enjektöre 2 cc fetal kan al›narak yap›l-

Prenatal tan› giriﬂimi yap›lan gebelerin endikasyonlar› ve giriﬂimsel iﬂlemlerin yap›ld›¤› ortalama yaﬂlar› ve gebelik haftalar› Tablo 1’de
gösterilmiﬂtir. Tüm prenatal tan› giriﬂimlerinde
s›ras›yla üçlü testte yüksek risk (n=835), anormal ultrasonografik bulgu (n=493) ve ileri anne
yaﬂ› (n=490) önde gelen endikasyonlard›r. Amniyosentez yap›lan vakalarda en s›k endikasyon
üçlü testte yüksek risk (n=816) iken KS ve CVS
yap›lan vakalarda anormal ultrasonografik bulgu (n=110, n=45) ilk s›ray› ald›.
Amniyosentez yap›lan 2086 olgunun 64
(%3)’üne, kordosentez yap›lan 155 olgunun 10
(%6.4)’una, CVS yap›lan 54 olgunun 5
(%9.2)’ine olmak üzere prenatal tan› amac› ile
gönderilen 2295 hastan›n 79 (%3.4)’una sonuç
verilememiﬂtir. Tüm olgularda elde etti¤imiz
kültür baﬂar›s› %96.6’d›r.
Prenatal tan› için sitogenetik çal›ﬂma yap›lan
ve sonuç verilen 2216 olgunun 98 (%4.4)’inde
kromozom anomalisi saptanm›ﬂt›r. Bu kromozom anomalilerinin 52 (%2.3) tanesi say›sal anomali iken, 46 (%2.1) tanesi yap›sal anomalidir
(Tablo 2). Say›sal anomaliler içinde en s›k görülen karyotip Trizomi 21 iken yap›sal anomaliler
içinde kromozom 9’un perisentrik inversiyonudur.
Endikasyonlara göre en s›k kromozom anomalisi saptanan ilk üç grup s›ras›yla anormal ultrasonografik bulgu (%8.8), ileri anne yaﬂ›ÜTYR (%5.1) ve ileri anne yaﬂ› (%3.1)’d›r. En s›k
prenatal tan› endikasyonunu oluﬂturan grupta
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Tablo 1. Prenatal tan› yap›lan gebelerin endikasyonlar›, ortalama gebelik haftas› ve yaﬂlar›.

Prenatal tan› endikasyonlar›

CVS

AS

Üçlü testte yüksek risk (ÜTYR)
Anormal ultrasonografik bulgu

45

‹leri anne yaﬂ›
‹leri anne yaﬂ›-ÜTYR

KS

Toplam

Yüzdesi

816

19

835

36

338

110

493

21

481

9

490

21
14

314

5

319

Down sendromlu çocuk do¤urma öyküsü

3

61

3

67

3

Anomalili çocuk do¤urma öyküsü

4

41

3

48

2

Kas hastal›kl› çocuk do¤urma öyküsü

12

12

0,5

Tekrarlayan gebelik kayb›

7

7

0,3
1

Di¤erleri *
TOPLAM
Ortalama anne yaﬂ›

2

16

6

24

54 (%2)

2086 (%91)

155 (%7)

2295

27.84

Ortalama gebelik haftas›12;57

31.17

27.15

18.95

25.61

*Di¤erleri; IUGR, yüksek riskli ikili test, anne anksiyetesi, kromozom anomalili bebek do¤urma öyküsü, toxoplazmosis, ilaç kullan›m›,
intrauterin trasfüzyon, Rh uygunsuzlu¤u

Tablo 2. Tüm gebelerde tespit edilen kromozom anomalileri.

Karyotip
47,XY,+21 veya 47,XX,+21

CVS

AS

CS

Toplam

4

24

3

31

46,XX,inv9(p11;q12) veya 46,XY,inv9(p11;q12)

13

47,XY,+18 veya 47,XX,+18

4

3

4

1

46,XY,16qh+ veya 46,XX,16qh+

1

13
7
6

45,X

3

47,XXX

1

45,XY,der(13;14)(q10;q10)

3

3

46,XY,15ps+ veya 46,XX,15ps+

3

3

47,XY,+13 veya 47,XX,+13

1

3
2

1

3

2

69,XXX

1

46,XX,14ps+

2

2

46,XX,21ps+ veya 46,XY,21ps+

2

2

46,XY,22ps+ veya 46,XY,22ps+

2

46,XX[95]/47,XX,+18[5]

1

2

2
1

1

47,XY,+mar

1

1

47,XXY

1

1

46,XY[84]/47,XYY[16]

1

1

46,XX,der(14;21)(q10;q10),+21

1

1

46,XX,der(17)t(10;17)(q24.2;p13)mat

1

46,XX,der(9)t(7;9)(p15.3;p24)mat,16qh+

1
1

46,XX,t(1;3)(q23;21)

1

46,XX,t(1;16)(p13.3;p13)

1
1

1

1

46,XY,t(4;9)(pter;q34)

1

1

46,XX,t(12;22)(p11.2;p12)

1

1

46,XY,t(16;17)(q13;q23)

1

1

46,XY,t(7;15)(q11,2;q26.3)

1

1

46,XX[60]/46,XY[40]

1

1

46,XY[80]/46,XX[20]

1

1

46,XX,inv9(p11;q12),15ps+

1

1

46,XY,9qh+

1

1

Toplam

6

77

13

96
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(üçlü testte yüksek risk) kromozomal anomali
görülme oran› %2.6 olarak tespit edildi. Prenatal
tan› yap›lan tüm gebelerin endikasyonlar›na göre kromozom anomalisi görülme s›kl›klar› Tablo 3’te gösterilmiﬂtir.

Tart›ﬂma
Çal›ﬂmam›zda üçlü testte yüksek risk (%36),
anormal ultrasonografik bulgu (%21) ve ileri anne yaﬂ› (%21), prenatal tan› yap›lan tüm gebeler
için en s›k görülen endikasyonlard›r. Literatürde amniyosentez endikasyonlar›n›n de¤erlendirildi¤i çal›ﬂmalarda de¤iﬂik oranlar mevcuttur.
ﬁener ve ark.’›n çal›ﬂmalar›nda en s›k ilk üç endikasyon bizim çal›ﬂmam›zla ayn›d›r.13 Köse ve
ark.’n›n çal›ﬂmalar›nda ilk üç endikasyon s›ras›yla ileri anne yaﬂ› (%42.3), ikinci tarama testinde patoloji (%28.3), patolojik ultrason bulgusu
(%8.6) iken, Güven ve ark. ilk üç endikasyonu
yüksek riskli üçlü test, ultrasonografide izlenen
anomali ve ileri maternal yaﬂt›r.14,15 Literatürde
kordosentez endikasyon s›kl›¤›na bak›ld›¤›nda
Güven ve ark. ileri maternal yaﬂ›, Yayla ve ark.’›
anormal ultrasonografik bulguyu en s›k endikasyon olarak göstermiﬂtir.15,16 Bizim çal›ﬂmam›zda da anormal ultrasonografik bulgu ilk s›rada yer alm›ﬂt›r.
Tüm prenatal tan› yap›lan olgular de¤erlendirildi¤inde 2295 hastan›n 79’una sonuç verile-

memiﬂtir. Elde etti¤imiz kültür baﬂar›s› AS’de
%97, KS’de %93.6, CVS’de %90.8 olmak üzere
genelde %96.6’d›r. Literatürde Cengizo¤lu ve
ark.’›n AS kültür baﬂar›s› %99, Güven ve ark.’›n,
Yüce ve ark.’›n amniyosentez kültür baﬂar›s›
%98, Yayla ve ark.’›n AS kültür baﬂar›s› %92.7,
kordosentez kültür baﬂar›s› ise %85 olarak belirtilmiﬂtir.17,15,18,16 Kordosentez ile fetal karyotipleme baﬂar›s› %90 civar›ndad›r.19 Literatürde Türky›lmaz ve ark.’›n CVS örneklerindeki kültür baﬂar›s› %88’dir. Kültür baﬂar›s›zl›¤›n›n materyal
al›m› esnas›nda amniyon s›v›s› kontaminasyonu, eski kanama, yetersiz materyal al›m›, kontaminasyon, örnek saklama ve transport koﬂullar›ndaki problemlerden kaynakland›¤›n› düﬂünmekteyiz.
Tüm prenatal giriﬂimi yap›lan gebelerimizde
görülen kromozom anomali oran› %4.4 dür. Literatürdeki AS olgular›nda görülen kromozom
anomali oran› %2–5.8 aras›ndad›r (AS serilerinde Yayla ve ark.’›n kromozom anomali oran›
%3.6, Baﬂaran ve ark.’›n %3.5, Güven ve ark.’n›n
%2).16,20,15 Kordosentez olgular›nda görülen kromozom anomali oran› %8.2–15.25’dir.21,15,16 Türky›lmaz ve ark koryon villus örneklemelerindeki
kromozom anomali oran›n› %8 olarak belirtmiﬂlerdir.
Anormal ultrasonografik bulgu nedeniyle AS
yap›lan gebelerde kromozom anomalisi görülme s›kl›¤› literatürde %8.7 ve %35.6 aras›nda de-

Tablo 3. Endikasyonlara göre kromozom anomali oranlar›.

Prenatal Tan› Endikasyonu

Sonuç verilen
gebe say›s›

Kromozom anomalili
fetus say›s›

Kromozom anomalili
fetus yüzdesi

Üçlü testte yüksek risk (ÜTYR)

805

21

2.6

Anormal ultrasonografik bulgu

475

42

8.8

‹leri anne yaﬂ›

471

15

3.1

‹leri anne yaﬂ›-ÜTYR

308

16

5.1

Down sendromlu çocuk do¤urma öyküsü

67

1

1.5

Anomalili çocuk do¤urma öyküsü

48

1

2

Kas hastal›kl› çocuk do¤urma öyküsü

11

0

0

Tekrarlayan gebelik kayb›

7

0

0

Di¤erleri

24

2

8

Toplam

2216

98

4.4
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¤iﬂmektedir.16,22-24 Çal›ﬂmam›zda tespit edilen
%8.8 oran› literatür ile uyumlu görünmektedir.
Bu da özellikle detayl› ultrasonografik taraman›n ne kadar önemli oldu¤unu göstermektedir.
Yüksek riskli üçlü test nedeniyle yap›lan amniosentez ve kordosentezlerde %2.6 olguda karyotip anomalisi saptanm›ﬂt›r. Literatürde bu
oran %1.5–10 aras›nda de¤iﬂmektedir.13,14,16 Bu
geniﬂ aral›¤›n üçlü testte al›nan eﬂik de¤er ve laboratuarlar aras›ndaki standardizasyon fark›ndan kaynakland›¤› düﬂünülmektedir. ﬁener ve
ark.’›n belirtti¤i gibi üçlü testin de¤eri di¤er
merkezlerce de sorgulanmal›d›r. Yüksek riskli
üçlü test endikasyonuyla kromozom analizi yap›lan gebelerde kromozom anomalisi görülme
s›kl›¤› %2.6 iken, ileri anne yaﬂ›-ÜTYR’de bu s›kl›¤›n %5.1’e ç›kmas›n›n nedeninin down sendromunun yaﬂla birlikte görülme s›kl›¤›n›n artmas› oldu¤unu düﬂünmekteyiz.
Tekrarlayan gebelik kay›plar›n›n %51–60’›nda sebep kromozomal anomalidir.25,26 Bizim çal›ﬂmam›zda tekrarlayan gebelik kayb› olan 7 gebeye direkt olarak AS yap›lm›ﬂt›r ve 7’sinin karyotipi de normal olarak bulunmuﬂtur.

Sonuç
Çal›ﬂmam›zda üçlü testte yüksek risk (%36),
anormal ultrasonografik bulgu (%21) ve ileri anne yaﬂ› (%21), prenatal tan› yap›lan tüm gebeler
için en s›k görülen endikasyonlard›r. Tüm olgularda elde etti¤imiz kültür baﬂar›s› %96.6’d›r.
Prenatal tan› için sitogenetik çal›ﬂma yap›lan ve
sonuç verilen gebelerin %4,4’ünde kromozom
anomalisi saptanm›ﬂt›r.
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Maternal Anemi ve Perinatal Sonuçlar
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Özet
Amaç: Gebelikte maternal aneminin intrauterin geliﬂme gerili¤inin, preterm do¤um, düﬂük do¤um a¤›rl›¤› gibi fetal; preeklampsi, eklampsi gibi maternal komplikasyonlar ile iliﬂkili olabilece¤i bildirilmektedir. Çal›ﬂmam›z›n amac› maternal anemi saptanan gebelerdeki
perinatal komplikasyon s›kl›¤›n› araﬂt›rmakt›r.
Yöntem: Çal›ﬂmaya 2. trimesterde hemoglobin düzeyi 8 gr/dl alt›nda olan 162 gebe (Grup 1) ve hemoglobin düzeyi 10 gr/dl’nin üzerinde 160 gebe (Grup 2) dahil edildi. Veriler retrospektif olarak hasta takip kartlar› ve dosyalardan elde edildi. Preterm do¤um, preeklampsi, eklampsi, intrauterin geliﬂme gerili¤i ve yeni do¤an ünitesine kabul oranlar› incelendi.
Bulgular: Grup 1’de ortalama Hg konsantrasyonu 7.63 (± 0.34) gr/dl, Grup 2’de 11.82 (± 1.23) olarak saptand›. Preterm do¤um oran› Grup 1’de %9.9 (n:16) iken Grup 2’de %3.2 (n:5) idi. Eklampsi oran› Grup 1’de % 8.6 (n:14) iken, Grup 2’de % 3.2 (n:5) idi. ‹ntrauterin geliﬂme gerili¤i Grup 1’de 14 iken (%8.6), Grup 2’de ise 7 (%4.3) idi. Grup 1’de sadece 1 olguda plasenta dekolman› (ablatio) ortaya ç›karken, Grup 2’de plasenta dekolman› izlenmedi. Yine her iki grupta eklampsi gözlenmedi. Yeni do¤an ünitesinde takip oran› ise Grup 1’de %13.6 iken (n:22), Grup 2’de ise %8.2 (n:13) idi. Anemik olan grupta preeklampsi ve preterm eylem geliﬂimi istatistiksel olarak anlaml› derecede farkl› idi.
Sonuç: Prekonsepsiyonel de¤erlendirme ile birlikte uygun bir gebelik planlanmas› maternal aneminin s›kl›¤›n›n azalt›lmas›nda önemlidir. Maternal anemi düzeyi ve perinatal sonuçlar›n iliﬂkisini incelemek için daha büyük gruplara gereksinim vard›r. Antenatal takipler
s›ras›nda maternal aneminin tespiti ve tedavisi, perinatal komplikasyonlar›n en aza indirilmesi için önemlidir.
Anahtar Sözcükler: Gebelik, anemi, preeklampsi, eklampsi, intrauterin geliﬂme gerili¤i.

Maternal anemia and perinatal outcome
Objective: Maternal anemia during pregnancy is reported to be associated with fetal complications such as intrauterine growth
restriction, preterm birth, low birth weight, and maternal complications such as preeclampsia and eclampsia. The purpose of our
study was to investigate perinatal complications associated with maternal anemia.
Methods: The mean Hgb concentration in G1 was 7.63 (± 0.34) gr/dl, in G2 it was 11.82 (± 1.23). Preterm birth rate in G1 was
9.9% (n:16) while it was 3.2% (n:5) in G2. Preeclampsia was found as 8.6% (n:14) in G1 and 3.2% (n:5) in G2. 14 (8.6%) intrauterine growth restriction cases were present in G1, while 7 (%4.3) cases were present in G2. While G1 had a single case of placental
ablation, G2 had no cases of ablation. No cases of eclampsia was reported in neither group. Neonatal Care Unit admission was 13.6%
n:22 in G1 and 8.2% (n:13) in G2. Preeclampsia and preterm labor rates were significantly higher in anemic group statistically.
Results: 162 pregnant women with 2. trimester hemoglobin (Hgb) levels equal or under 8 gr/dL (Group 1:G1) and 160 pregnant
women with 2. trimester Hgb levels equal or over 10 gr/dL (Group 2:G2) were included in our study. Data were collected retrospectively from the patient files. Preterm birth, preeclampsia, eclampsia, intrauterine growth restriction and admission to neonatal intensive care unit records were investigated.
Conclusion: Preconceptional evaluation along with a planned pregnancy is important in decreasing the frequency of maternal anemia. Larger study groups are necessary to evaluate the association of maternal anemia and perinatal outcomes. Diagnosis and treatment of maternal anemia is important to minimize the perinatal complications.
Keywords: Pregnancy, anemia, preeclampsia, eclampsia, intrauterine growth restriction.
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Giriﬂ
Gebelikte ve özellikle geliﬂmekte olan ülkelerde en s›k karﬂ›laﬂ›lan problemlerden birisi
maternal anemidir. Gebelik döneminde anemi
prevalans› farkl› çal›ﬂmalarda %35-100 aras›nda
bildirilmektedir.1 Gebeli¤in maternal ve perinatal etkileri konusunda farkl› görüﬂler bulunmaktad›r. Dünya Sa¤l›k Örgütü (WHO) maternal
mortalitenin %20’sinde aneminin katk›s› bulunabilece¤ini öne sürmüﬂtür.2 Gebeli¤e ba¤l› maternal de¤iﬂikliklere göz at›ld›¤›nda, fetal geliﬂimin desteklenmesi ve plasental kan ak›m›n›n
sa¤lanmas› için kardiyak outputun yaklaﬂ›k %50
oran›nda artmas›n›n gerekti¤i, bunu sa¤lamak
için de plazma hacminin artmas›n›n gereklili¤i
görülmektedir. Plazma hacmindeki bu art›ﬂ gebelikte karﬂ›m›za dilüsyonel anemi olarak ç›kmaktad›r.3-4 Anemi özellikle erken gebelik döneminde ortaya ç›kmakta ve terme kadar devam
etmektedir. Gebelikte maternal aneminin intrauterin geliﬂme gerili¤i, preterm do¤um, düﬂük
do¤um a¤›rl›¤› gibi fetal; preeklampsi, eklampsi
gibi de maternal komplikasyonlar ile iliﬂkili olabilece¤i öne sürülmüﬂtür.5-7 Farkl› çal›ﬂmalarda
ise kötü perinatal sonuçlar ile iliﬂkili olmad›¤›
ortaya konmuﬂtur.8 Bizim çal›ﬂmam›z amac›
kendi populasyonumuzda aneminin perinatal
komplikasyonlar üzerindeki etkisini araﬂt›rmakt›r.

Yöntem
Çal›ﬂma, Ocak 2003 - Aral›k 2006 tarihleri aras›nda tersiyer bir merkezin antenatal ünitesinde
takip edilen ve 2. trimesterde hemoglobin düzeyi 8 gr/dl’nin alt›nda olan 162 gebe (Grup 1) ve
hemoglobin düzeyi 10 gr/dl’nin üzerinde olan
160 gebeyi (Grup 2) kapsamaktad›r.
Retrospektif olarak dizayn edilen çal›ﬂmada
hasta verileri hasta takip kartlar› ve dosyalardan
elde edilmiﬂtir. Ço¤ul gebelikler, gebelik öncesi
sistemik hastal›¤› mevcut gebeler (hipertansiyon, diabetes mellitus, renal hastal›k vb.) çal›ﬂ-
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ma d›ﬂ› b›rak›lm›ﬂt›r. Çal›ﬂman›n yürütüldü¤ü
merkezde rutin antenatal takip protokolüne göre her gebeye 2. trimesterde oral ve/veya parenteral demir tedavisi baﬂlanmaktad›r.
Çal›ﬂman›n sonucunda maternal anemi saptanan ve maternal anemisi olmayan gebelerdeki preterm do¤um, preeklampsi, eklampsi, intrauterin geliﬂme gerili¤i ve yeni do¤an ünitesine kabul oranlar› incelendi.
‹statistiksel analiz için, SPSS for Windows
13.0 paket program› kullan›ld›. Tan›mlay›c› istatistiklerde ortalama (± standart sapma) kullan›ld›. Her 2 grupta preterm do¤um, preeklampsi,
eklampsi, intrauterin geliﬂme gerili¤i ve yeni
do¤an ünitesine kabul oranlar› ki-Kare testi kullan›ld›. p<0.05’in alt›nda olan de¤erler istatistiksel olarak anlaml› olarak kabul edildi.

Bulgular
Her iki gruptaki hastalar›n demografik özellikleri Tablo 1’de gösterilmiﬂtir. Grup 1’de ortalama Hg konsantrasyonu 7.63 (± 0.34) gr/dl iken
Grup 2’de 11.82 (± 1.23) olarak saptand›. Grup
1’de normal do¤um oran› %69.8 (n:113), sezaryen oran› %30.2 (n:49) olarak bulunmuﬂtur.
Grup 2’de ise normal do¤um oran› %72.5
(n:116), sezaryen oran› ise %27.5 (n:44) olarak
saptanm›ﬂt›r. Preterm do¤um yapanlar›n oran›
Grup 1’de %9.9 (n:16) olarak saptan›rken, Grup
2’de %3.2 (n:5) idi (p:0.02). Grup 1’de preeklampsi geliﬂme oran› %8.6 (n:14) iken, Grup
2’de %3.2 (n:5) idi (p:0.05). Antenatal takipler s›ras›nda Grup 1’de intrauterin geliﬂme gerili¤i
saptanan olgu say›s› 14 iken (%8.6), Grup 2’de
ise 7 (%4.3) idi (p:0.17). Grup 1’de 18 olguda
amniotik s›v›da mekonyum tespit edilirken
(%11.1), Grup 2’de ise 17 olguda (%10.6) mekonyum tespit edilmiﬂtir (p:0.51). Grup 1’de sadece 1 olguda plasenta dekolman› (ablatio) ortaya ç›karken, Grup 2’de plasenta dekolman› izlenmedi. Yine her iki grupta eklampsi gözlenmedi. Yeni do¤an ünitesinde takip için al›nanlar›n oran› ise Grup 1’de %13.6 iken (n:22), Grup
2’de ise %8.2 (n:13) idi (p:0.15) (Tablo 2).
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Tablo 1. ‹kinci trimesterda maternal anemi saptanan ve saptanmayan hasta grubunun demografik özellikleri.
Grup 1
(Anemik Grup)
n: 162
Ortalama

Grup 2
(Anemik olmayan Grup)
n: 160

Standart Sapma

Ortalama

Standart Sapma

p

Yaﬂ (y›l)

28.3

4.1

27.6

3.8

AD*

BMI

23.6

2.6

23.2

2.4

AD*

Hg Konsantrasyonu (g/dl)

7.63

0.34

11.82

1.23

<0.05

n

%

n

%

p

32

19.8

27

16.8

AD*

Sigara
Do¤um ﬁekli
Sezaryen

49

30.2

44

27.5

AD*

Vajinal Do¤um

113

69.8

116

72.5

AD*

*AD: anlaml› de¤il (p< 0.05 istatistiksel olarak anlaml› kabul edilmiﬂtir).

Tablo 2. ‹kinci trimesterda maternal anemi saptanan ve saptanmayan hasta grubunun perinatal sonuçlar›.
Grup 1
n: 162
n

Grup 2
n: 160
%

n

%

p

Preterm Do¤um

16

9.9

5

3.2

0.02

Preeklampsi

14

8.6

5

3.2

0.05

IUGR

14

8.6

7

4.3

0.17

Amniotik S›v›da Mekonyum

18

11.1

17

10.6

0.51

Yenido¤an Ünitesinde Takip

22

13.6

13

8.2

0.15

Tart›ﬂma
Bizim çal›ﬂmam›zda, ikinci trimesterde orta
düzeyde anemiye sahip olan gebelerin maternal adaptasyon durumlar› ve perinatal sonuçlar› de¤erlendirildi. Anemik olan hasta grubunda
preeklampsi ve preterm do¤um oran›n›n anemik olmayan gruba göre daha yüksek oldu¤u
sonucuna var›lm›ﬂt›r. Bununla birlikte IUGR, yeni do¤an ünitesine kabul ve amniotik s›v›da mekonyum izlenmesi anemik grupta daha fazla olmas›na ra¤men istatistiksel olarak anlaml› fark
saptanmam›ﬂt›r. Lone ve ark. taraf›ndan 626 gebe üzerinde yap›lan çal›ﬂmada, anemi saptanan
ve saptanmayan gebelerde preterm do¤um, düﬂük do¤um a¤›rl›¤›, IUGR, perinatal ölüm oranlar› karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂ ve preterm do¤um riski 4 kat,
düﬂük do¤um a¤›rl›¤› riski 1.9 kat, düﬂük AP-

GAR skoru oran› 1.8 kat, intrauterin ölüm oran›
3.7 kat fazla bulunmuﬂtur.9 Levy ve ark. ise, retrospektif olarak dizayn ettikleri çal›ﬂmada yaklaﬂ›k 15 y›ll›k süre içerisinde anemi nedeni ile
takip edilen gebelerin preterm do¤um ve do¤um a¤›rl›klar›n› incelemiﬂ ve yapt›klar› lojistik
regresyon analizleri sonucunda, maternal anemiyi, preterm do¤um ve düﬂük do¤um a¤›rl›¤›nda ba¤›ms›z risk faktörü olarak belirlemiﬂlerdir. Fakat kötü perinatal sonuçlar ile iliﬂki saptanmam›ﬂt›r.8 Bondevik ve ark. 1400 gebe üzerinde yapt›klar› vaka-kontrol çal›ﬂmas›nda, hematokrit de¤eri %24’ün alt›nda olan ciddi anemili hastalarda düﬂük do¤um a¤›rl›¤› ve preterm do¤um oran›n›n anlaml› derecede fazla oldu¤unu ortaya koymuﬂlard›r. Bu çal›ﬂmada, maternal anemi düzeyi için her hastan›n ilk vizitinde elde edilen parametreler kullan›lm›ﬂt›r.10 Mal-
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hotra ve ark. 447 gebeyi anemi düzeylerine göre 4 gruba ay›rm›ﬂ, maternal ve perinatal sonuçlar ile postpartum komplikasyonlar› de¤erlendirmiﬂler, sonuçta ciddi aneminin düﬂük do¤um a¤›rl›¤› için risk art›ﬂ›na sebep oldu¤unu
saptarken “hafif” düzeyde aneminin en iyi maternal ve perinatal sonuçlar sa¤lad›¤›n› belirtmiﬂlerdir.11 Murphy ve ark. ise Daha yüksek seviyedeki hemoglobin seviyeleri ile preterm do¤um ve düﬂük do¤um a¤›rl›¤› aras›nda iliﬂkiyi
ortaya koymuﬂtur.12 Baz› çal›ﬂmalarda ise, artm›ﬂ
hematokrit seviyelerine sahip kad›nlarda fetal
geliﬂim gerili¤i ve preterm do¤um oran›n›n artm›ﬂ oldu¤u saptanm›ﬂt›r.13-14 Patra ve ark., maternal hemoglobin seviyesi 5 g/dl’den daha düﬂük
seviyede olan 130 ciddi anemili gebelerin maternal ve perinatal sonuçlar›n› rapor etmiﬂlerdir.
Bu grupta maternal hemoglobin seviyeleri 3. trimesterde elde edilmiﬂti ve hastalar›n yaklaﬂ›k
%81’i multipar hastalard›. Multipar hastalarda
gebelik intervali ortalama 16.5 -/+ 0.5 ay olarak
bulunmuﬂtu ve preterm do¤um oran› %69.2,
preeklampsi geliﬂimi %17.0, eklampsi %4, dekolman plasenta %3, fetal distress geliﬂim oran›
%23, düﬂük do¤um a¤›rl›¤› %24.6 ve neonatal
ölüm oran› %35 olarak bildirilmiﬂti.15 Özellikle
gebeliklerinin aral›klar› yak›n olan multipar hastalarda, nutrisyonel deste¤inde yetersiz oldu¤u
durumlarda, gebeli¤e ba¤l› anemi daha belirgin
olarak ortaya ç›kt›¤›n› öne sürmüﬂlerdir.

Sonuç
Prekonsepsiyonel de¤erlendirme ile birlikte
uygun bir gebelik planlanmas› maternal aneminin s›kl›¤›n›n azalt›lmas›nda önemlidir. Antenatal takipler s›ras›nda maternal aneminin tespiti
ve tedavisi, perinatal komplikasyonlar›n en aza
indirilmesi için önemlidir. Bizim çal›ﬂmam›zda
anemi ile preterm do¤um ve preeklampsi aras›nda anlaml› iliﬂki bulundu¤u ortaya ç›km›ﬂ
olup, ancak bu iliﬂkiyi ortaya koyan daha büyük
olgu gruplar›n› içeren yeni çal›ﬂmalara ihtiyaç
vard›r.
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Riskli Gebelerde Öz-Bak›m Gücü’nün
Sa¤l›kl› Yaﬂam Biçimi Davran›ﬂlar›na
Etkisinin ‹ncelenmesi
Birsen Karaca Saydam, Özlem Demirel Bozkurt, Aytül Pelik Had›ml›, Hafize Öztürk Can, Neriman So¤ukp›nar
Ege Üniversitesi, ‹zmir Atatürk Sa¤l›k Yüksekokulu, ‹zmir

Özet
Amaç: Bu çal›ﬂmada; riskli gebe poliklini¤ine baﬂvuran gebelerin öz-bak›m gücü düzeylerini belirleyerek, bunun sa¤l›kl› yaﬂam biçimi
davran›ﬂlar›na etkisinin incelenmesi amaçlanm›ﬂt›r.
Yöntem: Tan›mlay›c› ve kesitsel tipte olan bu çal›ﬂma, Ekim 2003–May›s 2004 tarihleri aras›nda, ‹zmir’de bulunan Sa¤l›k Bakanl›¤›
Ege Do¤umevi ve Kad›n Hastal›klar› E¤itim Hastanesi’nde yap›lm›ﬂt›r. Çal›ﬂman›n yap›labilmesi için kurumdan yaz›l› izin al›nm›ﬂt›r. Veri toplama arac› olarak gebelerin sosyo-demografik, obstetrik ve t›bbi öykülerini içeren anket formu yan› s›ra, “Öz-Bak›m Gücü Ölçe¤i” (ÖBG) (alfa=0.72) ve “Sa¤l›kl› Yaﬂam Biçimi Davran›ﬂlar› Ölçe¤i” (SYBD-1) (alfa=0.91) de veri toplamada kullan›lan di¤er araçlard›r.
Bulgular: Gebelerin ÖBG puan ortalamas› 85.17±27.29 (min=35, max=140) ve SYBD toplam puan ortalamas› 121.31±21.02
(min=48, max=192) olarak belirlenmiﬂtir. Bu ortalamalar›n, ölçekten al›nmas› gereken minimum ve maksimum puanlara göre de¤erlendirildi¤inde orta düzeyin üzerinde oldu¤u söylenebilir. Çal›ﬂmada SYBD ölçe¤i alt ölçekler puan ortalamalar› incelenmiﬂ ve en yüksek puan ortalamas›n›n 35.49± 7.17 ile “Kendini Gerçekleﬂtirme” alt ölçe¤ine ait oldu¤u, en düﬂük alt ölçek puan ortalamas›n›n ise
8.32±3.21 ile “Egzersiz” alt ölçe¤ine ait oldu¤u saptanm›ﬂt›r. Çal›ﬂmada riskli gebelerde ÖBG toplam puan ortalamas› ile SYBD toplam puan ortalamas› aras›nda (r=0.195, p=0.033) anlaml› bir iliﬂki elde edilmiﬂtir. Riskli gebelerin ÖBG toplam puan ortalamas› ile
SYBD ölçe¤i alt ölçek maddelerinden “Kendini Gerçekleﬂtirme” alt ölçe¤i puan ortalamas› (r=0.193, p=0.036) ile “Sa¤l›k Sorumlulu¤u” alt ölçe¤i puan ortalamas› aras›nda (r=0.190, p=0.039) istatistiksel olarak anlaml› iliﬂki oldu¤u saptanm›ﬂt›r.
Sonuç: Gebelerin öz bak›m gücü ile sa¤l›kl› yaﬂam biçimi davran›ﬂlar› aras›nda pozitif bir korelasyon oldu¤u (p=0.03) saptanm›ﬂt›r.
Riskli gebelerin öz bak›m gücü yükseldikçe sa¤l›kl› yaﬂam biçimi davran›ﬂlar›nda artma oldu¤u söylenebilir.
Anahtar Sözcükler: Riskli gebe, öz bak›m gücü, Sa¤l›kl› yaﬂam biçimi davran›ﬂlar›.

Evaluation of the effects of self-care capacity on healthy life style behaviors in risky pregnants
Objective: In this study; it is aimed to evaluate the effects of self-care capacity on healthy life style behaviors by determining the selfcare capacities of pregnants applied to risky pregnant polyclinic.
Methods: Descriptive and cross-sectional type of this was performed in Ministry of Heath, Ege Maternity and Gynecology Training
Hospital in Izmir in between October 2003 and May 2004. A written consent was taken from the establishment for performing the
study. For data collecting tools, “Self-Care Capacity Scale” (SCC) (alpha=0.72) and “Healthy Life Style Behaviors Scale” (HLSB-1)
(alpha=0.91) were used as well as survey forms including the socio-demographic, obstetric and medical histories of pregnants.
Results: Average SCC scores of pregnants were found as 85.17± 27.29 (min=35, max=140) and average HLSB total scores were
found as 121.31±21.02 (min=48, max=192). When these averages are evaluated as to the minimum and maximum scores that

Yaz›ﬂma adresi: Dr. Birsen Karaca Saydam, Ege Üniversitesi Atatürk Sa¤l›k Yüksekokulu, ‹zmir
e-posta: birsen.saydam@ege.edu.tr
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should be taken from the scales, it can be said that they are higher than average level. Score averages of sub-scales of HLSB scale
were examined in the study and it was found that the highest score average was from “Self-Actualization” sub-scale with a score of
35.49±7.17 and that the lowest score average was from “Exercise” sub-scale with a score of 8.32± 3.21. In the study, a significant
relation (r=0.195, p=0.033) was found between SCC total score average and HLSB total score average in risky pregnants. Also, a significant relation was found statistically between SCC total score average and score average of “Self- Actualization” sub-scale of HLSB
scale (r=0.193, p=0.036) and score average of “Health Responsibility” sub-scale (r=0.190, p=0.039).
Conclusion: It is found that there is a positive correlation (p=0.03) between self-care capacities and healthy life style behaviors of
pregnants. It can be said that there is an increase in healthy life style behaviors of risky pregnants as their self-care capacities increase.
Keywords: Risky pregnant, Self-care capacity, healthy life style behaviors.

Giriﬂ

ﬂirelik e¤itimi, uygulamas› ve araﬂt›rmas›nda en

Annenin ya da fetüsün belirgin düzeyde
morbidite ve mortalite riski artt›¤› zaman, gebelik yüksek riskli gebelik olarak ele al›n›r. En yüksek düzeyde sa¤l›kl› bir perinatal sonuca ulaﬂmak için, uygun ve zaman›nda tedavinin uygulanabilmesi aç›s›ndan risk faktörlerinin erken
dönemde tan›mlanmas› önemlidir.1

çok kullan›lan kuramlardan biri olan Orem’in

Toplumlar›n sa¤l›k düzeyini gösteren ve bu
alanda verilen hizmetleri de¤erlendiren en
önemli ölçütler anne-bebek ölüm ve hastal›k
oranlar›d›r. Bu oranlar, ülkelerin geliﬂmiﬂlik düzeyine göre farkl›l›klar gösterir. Geliﬂmekte
olan ülkeler içinde yer alan ülkemizde de annebebek ölüm oranlar›na bak›ld›¤›nda olumlu
yönde geliﬂme kaydedilmesine karﬂ›n henüz istenen düzeye gelmedi¤i görülmektedir. Ülkemizde annelerin; %83’ü gebelik ve do¤uma ait
do¤rudan obstetrik nedenlerle kaybedilmektedir.2 Do¤rudan gebelik ve do¤uma ba¤l› ölümlerin en önemli özelli¤i; risklerin ve ölümlerin
%75-80 oran›nda erken teﬂhis ve bak›mla önlenebilir olmalar›d›r.3

bilmesi için bireysel bak›ma gereksinim vard›r.

Son y›llarda temel sa¤l›k hizmetlerinin felsefesi olan, hastal›¤›n tedavisinden çok sa¤l›¤›n
korunmas›, sürdürülmesi ve geliﬂtirilmesinin
önem kazanmas›yla birlikte bireysel bak›m (özbak›m) kavram› ön plana ç›kmaya baﬂlam›ﬂt›r.

ren faaliyetler; bireyin sa¤l›¤›n› korumak, sür-

Bireysel bak›m (öz-bak›m) herkesin karﬂ›lamas› gereken temel insan gereksinimleridir. Bu
gereksinimler karﬂ›lanmad›¤›nda bak›m eksikli¤i ve sa¤l›¤›n bozulmas› söz konusudur.4 Hem-

yelini ve enerjisini kullanma, doyurucu bir ya-

genel hemﬂirelik kuram›n›n ana kavramlar›ndan biri olan öz-bak›m, “bireylerin kiﬂisel olarak
yaﬂamlar›n›, sa¤l›k ve iyiliklerini korumak için
kendilerine düﬂen faaliyetleri yapmalar›” olarak
tan›mlan›r.5
Yaﬂam›n her döneminin sa¤l›kl› sürdürüleBireysel bak›m›n gerekli oldu¤u önemli dönemlerden biri de gebeliktir. Yap›lan bir çal›ﬂma ile
kad›n sa¤l›¤›nda gebelik süresince sa¤l›¤› geliﬂtirici yaﬂam biçimi davran›ﬂlar›n›n (SYBD), düﬂük do¤um a¤›rl›kl› bebek do¤um riskini azaltarak, sa¤l›kl› bir yeni do¤an için yaﬂamsal öneme
sahip oldu¤u ispat edilmiﬂtir.6 Bu dönemde gebenin ve fetüsün sa¤l›¤›n›n korunmas›, sürdürülmesi ve yükseltilmesi gerekmektedir. Bunun
sa¤lanabilmesi için, gebenin düzenli antenatal
kontrollere gitmesi ve kendi bireysel bak›m›na
önem vermesi gerekir.7
Sa¤l›¤›n sürdürülmesi sürecinde, bireyin en
üst düzeyde sa¤l›¤a ulaﬂabilmesini cesaretlendidürmek ve sa¤l›¤› geliﬂtirmek amac›n› güder.
Sa¤l›¤› koruma ve sürdürmede sa¤l›k durumunu bozacak tutum ve davran›ﬂlardan sak›nma
yer al›rken, sa¤l›¤› geliﬂtirmede bireyin potansiﬂam sürme, üretken olabilme, sa¤l›k konusunda
yeteneklerini sonuna kadar kullanabilme imkân›na sahip olma durumuna yer verilir.8
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Birey, sa¤l›¤›n›n geliﬂtirilmesinde, sa¤l›kl› yaﬂam biçimi sergilemede ve bu yaﬂam biçimine
iliﬂkin aktiviteleri yerine getirmede aktif rol oynar. Sa¤l›kl› yaﬂam biçimi aktiviteleri veya davran›ﬂlar›; kendini gerçekleﬂtirme, sa¤l›k sorumlulu¤u, egzersiz, beslenme, kiﬂileraras› destek
ve stres yöntemidir. Tüm bu aktivite ve davran›ﬂlar kad›n›n yaﬂam döngüsünde özel bir dönem olan gebelik sürecinde daha da önem kazanmaktad›r.7

Veri toplama arac› olarak araﬂt›rmac›lar taraf›ndan literatür bilgileri dahilinde haz›rlanm›ﬂ
olan gebelerin sosyo-demografik, obstetrik ve
t›bbi öykülerini içeren anket formu kullan›lm›ﬂt›r. Ayr›ca, gebelerin öz-bak›m gücünü belirlemek için Kearney ve Fleischer taraf›ndan 1979
y›l›nda geliﬂtirilmiﬂ ve 1993 y›l›nda Nahç›van taraf›ndan Türk toplumuna uyarlanm›ﬂ olan “ÖzBak›m Gücü Ölçe¤i”nden (ÖBG) (alfa=0.72) yararlan›lm›ﬂt›r.4

Gebelikte öz-bak›m gücünün yükseltilmesinde hemﬂirelere önemli görevler düﬂmektedir.
Kad›n do¤um polikliniklerinde ve ana-çocuk
sa¤l›¤› alan›nda çal›ﬂan ebe ve hemﬂirelerin özbak›mda ve sa¤l›kl› yaﬂam biçimi davran›ﬂlar›n›
geliﬂtirmede görevi, gebelere bak›m› ö¤retmek,
dan›ﬂmanl›k yapmak ve e¤itim vermektir.

Gebelerin sa¤l›kl› yaﬂam biçimi davran›ﬂlar›n› belirlemek amac›yla ise 1987 y›l›nda Pender
taraf›ndan geliﬂtirilmiﬂ ve 1997 y›l›nda Nihal
(Özabac›) Esin taraf›ndan Türk toplumuna
uyarlanm›ﬂ olan “Sa¤l›kl› Yaﬂam Biçimi Davran›ﬂlar› Ölçe¤i” (SYBD-1) (alfa=0.91) de veri toplamada kullan›lan di¤er bir ölçektir.10

Bu çal›ﬂmada amaç; riskli gebe poliklini¤ine
baﬂvuran gebelerin öz-bak›m gücü düzeyini belirleyerek, bunun sa¤l›kl› yaﬂam biçimi davran›ﬂlar›na etkisini incelemektir.

Çal›ﬂman›n verileri SPSS 11.0 paket program›nda kodlanm›ﬂ ve analiz edilmiﬂtir. Elde edilen verilerin de¤erlendirilmesinde; say› ve yüzdelik da¤›l›mlar› yap›lm›ﬂ, ba¤›ml› ve ba¤›ms›z
de¤iﬂkenler aras›ndaki iliﬂki korelasyon ve Student t testleri ile de¤erlendirilmiﬂtir.

Yöntem
Tan›mlay›c› ve kesitsel tipte olan bu çal›ﬂma,
‹zmir’de bulunan Sa¤l›k Bakanl›¤› Ege Do¤umevi ve Kad›n Hastal›klar› E¤itim Hastanesi’nde
yap›lm›ﬂt›r. Çal›ﬂman›n verileri Ekim 2003–May›s 2004 tarihleri aras›nda toplanm›ﬂt›r. Çal›ﬂman›n yap›labilmesi için kurumdan yaz›l› izin al›nm›ﬂt›r. Hastanenin bilgisayar sisteminde tüm
poliklinik kay›tlar›n›n ortak ç›kar›lmas› nedeniyle “Riskli Gebe Poliklini¤i’ne baﬂvuran gebe
say›s› bilinememektedir. Bu nedenle; olay›n görülüﬂ s›kl›¤› bilinen (%60), fakat evrendeki birey
say›s›n›n bilinmedi¤i durumlarda örnekleme
al›nacak birey say›s› formülü ile hesapland›¤›nda evren (primipar olma gibi kaç›n›lmaz riskler
hariç tutulmuﬂtur) 369 olarak saptanm›ﬂ olup,
çal›ﬂmaya kat›lmay› kabul eden ve anket formlar›n› eksiksiz dolduran 119 gebe örneklemi oluﬂturmuﬂtur.9 Örneklem, evrenin %32.25’ini yans›tmaktad›r.

Bulgular
Çal›ﬂmada, gebelerin sosyo-demografik özellikleri incelendi¤inde; %31.9’unun 25-29 yaﬂ
grubunda ve yaﬂ ortalamalar›n›n 29.54±6.26 oldu¤u ve eﬂlerinin yaﬂ gruplar›na bak›ld›¤›nda;
%37.0’sinin 35 yaﬂ ve üzerinde oldu¤u tespit
edilmiﬂtir.
Gebelerin öz bak›m›nda önemli derecede
rol oynayan e¤itim durumu incelendi¤inde; gebelerin %53.8’inin ilkokul mezunu oldu¤u,
%49.6’s›n›n ilkokul mezunu/ortaokulu bitirmemiﬂ olduklar› görülmektedir.
Çal›ﬂma bulgular›na göre; gebelerin %84.9’u
herhangi bir iﬂte çal›ﬂmad›klar›n› belirtmiﬂlerdir. Gebeli¤in devam›na ve sonucuna etki etmesi bak›m›ndan gebelere “gelir durumlar›” sorulmuﬂ ve %72.3’ünün gelir-gider durumlar›n›n
“denk” olarak alg›lad›klar› belirlenmiﬂtir. Gebe-
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lerin %64.8 ’inin büyükﬂehir/il’de yaﬂad›¤› ve
%89.9’unun aile tipinin “çekirdek aile” oldu¤u
saptanm›ﬂt›r.
Riskli gebe poliklini¤i’ne baﬂvuran gebelerin
%12.6’s›n›n eﬂiyle akraba oldu¤u, %14.2’sinin
ortalama 6.70±4.44 adet/gün olmak üzere ortalama 10.26±5.17 y›ld›r sigara içti¤ini belirtmiﬂtir.
Riskli gebelerin baz› obstetrik özelliklerine
göre da¤›l›mlar› Grafik 1’de görülmektedir. Çal›ﬂmaya kat›lan gebelerin gebelik say›s› ortalamas› 2.47±1.36, canl› do¤um say›s› ortalamas›
1.36±0.58’dir (Grafik 1). Çal›ﬂmada, toplam do¤um say›s› (canl›+ölü do¤um) ortalama 1.46±
0.68’dir (Grafik 1).
Çal›ﬂmaya kat›lan riskli gebelerin düﬂük/kürtaj say›s› ortalamas› 1.55±0.92, gebelik haftas› ortalamas› 25.36±9.27’dir. Son iki gebelikler aras›nda, ortalama 6 y›l gibi (59.05±49.77 ay) bir süre geçti¤i tespit edilmiﬂtir (Grafik 1).
Gebelikte bireyin öz bak›m›n› etkileyebilecek olan mevcut gebeli¤in istenme durumu,
%83.2 iken istenmeme durumu %16.8’dir. Riskli
gebe poliklini¤ine baﬂvuran gebelerin taﬂ›d›kla-

r› risk faktörlerine göre da¤›l›mlar› Grafik 2’de
görülmektedir. Buna göre, gebelerin %33.1’inin
“Gebelik öncesi var olan hastal›klar” nedeniyle
(Diabetes Mellitus (DM), Ast›m, Anemi, Kalp
Yetmezli¤i, Epilepsi, Böbrek Kisti, Varis, Hepatit
B, Talasemi, Hipertansiyon, Kolestaz vb.) izlendi¤i belirlenmiﬂtir. Gebelerin %29.0’u “Gebeli¤e
ait risk faktörleri” nedeniyle (Erken do¤um tehdidi, preeklampsi, abortus imminens, oligohidramnios/polihidramnios, ço¤ul gebelik, erken
membran rüptürü, servikal yetmezlik, postmatürite, idrar yolu enfeksiyonu ve RH Uyuﬂmazl›¤› v.b.) izlenmektedirler. Gebelerin %13.7’si
“Sosyo demografik faktörleri nedeniyle oluﬂan
riskler” nedeniyle izlenmektedir. Poliklini¤e izlem amac›yla gelen gebelerin %12.9’unun ise
“Fetüse ait riskler” nedeniyle konjenital anomali ve intrauterin geliﬂme gerili¤i-IUGR) izlendi¤i
belirlenmiﬂtir. Di¤er gebeler ise “Tan›, tetkik,
kötü öykü ve belirtilmeyen v.b” nedenlerle izlenen gebeler olup oran› ise %11.3’dür (Grafik 2).
Tablo 1’de gebelerin ÖBG, SYBD ve alt ölçek
puanlar›n›n ortalamalar› görülmektedir. Gebe-

Grafik 1.Gebelerin baz› obstetrik özelliklerine göre da¤›l›mlar›.
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Grafik 2.Gebelerin taﬂ›d›klar› risk faktörlerine göre da¤›l›mlar›.

lerin ÖBG puan ortalamas› 85.17±27.29 (min=

ait oldu¤u, en düﬂük alt ölçek puan ortalamas›-

35, max=140) olarak belirlenmiﬂtir (Tablo 1).

n›n ise 8.32± 3.21 ile “Egzersiz” alt ölçe¤ine ait

Çal›ﬂmaya kat›lan gebelerin SYBD toplam

oldu¤u saptanm›ﬂt›r (Tablo 1).

puan ortalamas› 121.31±21.02 (min=48, max=

Riskli gebelerin SYBD ölçek puan ortalamas›

192) olarak saptanm›ﬂt›r (Tablo 1). Çal›ﬂmada

ve alt ölçek puan ortalamalar› ile ÖBG puan or-

SYBD ölçe¤i alt ölçekler puan ortalamalar› ince-

talamalar› aras›ndaki iliﬂki Tablo 2’de görülmek-

lenmiﬂ ve en yüksek puan ortalamas›n›n 35.49±

tedir. Çal›ﬂmada riskli gebelerde ÖBG toplam

7.17 ile “Kendini Gerçekleﬂtirme” alt ölçe¤ine

puan ortalamas› ile SYBD toplam puan ortala-

Tablo 1. Gebelerin ÖBG, SYBD ve alt ölçek puanlar›n›n ortalamalar›n›n da¤›l›m›.
Ölçekten al›nmas› gereken
puan ortalamalar›

ÖBG Puan Ortalamas›

Ort.-SD

Min- Max

En düﬂük

En yüksek

85.17± 27.29

9.00- 133.00

35

140

SYBD Ve Alt Ölçek Puan Ortalamalar›
SYBD Toplam Puan›

121.31± 21.02

70.00- 169.00

48

192

- Kendini Gerçekleﬂtirme

35.49± 7.17

17.00- 52.00

13

52

- Sa¤l›k Sorumlulu¤u

23.10± 5.80

11.00- 38.00

10

40

- Egzersiz

8.32± 3.21

5.00- 18.00

5

20

- Beslenme

17.44± 3.40

8.00- 24.00

6

24

- Kiﬂiler aras› Destek

20.38± 3.44

13.00- 28.00

7

28

- Stres Yönetimi

16.54± 3.90

7.00- 27.00

7

28
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mas› aras›nda (r=0.195, p=0.033) anlaml› bir iliﬂ-

(TDS) ortalamas› (r=0.044, p=0.707) aras›nda

ki elde edilmiﬂtir (Tablo 2). Riskli gebelerin

anlaml› bir iliﬂki olmad›¤› tespit edilmiﬂtir. Ge-

ÖBG toplam puan ortalamas› ile SYBD ölçe¤i

belerin SYBD ölçek puan ortalamas›na göre yaﬂ

alt ölçek maddelerinden “Kendini Gerçekleﬂtir-

ortalamas› (r=0.114, p=0.217), gebelik say›s› or-

me” alt ölçe¤i puan ortalamas› (r=0.193,

talamas› (r=-0.101, p=0.276) ve toplam do¤um

p=0.036) ile “Sa¤l›k Sorumlulu¤u” alt ölçe¤i pu-

say›s› (TDS) ortalamas› (r=0.082, p=0.483) ara-

an ortalamas› aras›nda (r=0.190, p=0.039) istatis-

s›nda da anlaml› bir iliﬂki saptanmam›ﬂt›r (Tab-

tiksel olarak anlaml› iliﬂki oldu¤u saptanm›ﬂt›r

lo 3). Çal›ﬂmaya dahil edilen gebelerin SYBD öl-

(Tablo 2).

çe¤ini oluﬂturan alt ölçek maddeleri ile gebele-

Tablo 3’de çal›ﬂmaya kat›lan gebelerin ÖBG

rin baz› obstetrik özellikleri aras›ndaki iliﬂki de

ve SYBD ölçeklerinden ald›klar› puan ortalama-

incelenmiﬂtir (Tablo 3). SYBD ölçe¤ini oluﬂtu-

lar› ile gebelerin yaﬂ ortalamas›, gebelik say›s›

ran alt ölçek maddelerine göre gebelerin obs-

ortalamas› ve toplam do¤um say›s› ortalamas›

tetrik özellikleri aras›nda yap›lan istatistiksel

aras›ndaki iliﬂki görülmektedir. Gebelerin ÖBG

analizde sadece gebelerin yaﬂ› ile SYBD ölçe¤i

ölçek puan ortalamas›na göre yaﬂ ortalamas›

alt ölçek maddelerinden “Beslenme” alt ölçe¤i

(r=0.059, p=0.523), gebelik say›s› ortalamas›

aras›nda pozitif yönde bir iliﬂki (r=0.214,

(r=0.054, p=0.557) ve toplam do¤um say›s›

p=0.02) tespit edilmiﬂtir.

Tablo 2. Riskli gebelerin SYBD puan ortalamalar› ile ÖBG puan ortalamalar› aras›ndaki iliﬂki.
Öz Bak›m Gücü

Sa¤l›kl› Yaﬂam Biçim Davran›ﬂlar›

r

p

n

0.195

0.033

119

- Kendini Gerçekleﬂtirme

0.193

0.036

119

- Sa¤l›k Sorumlulu¤u

0.190

0.039

119

- Egzersiz

0.066

0.478

119

- Beslenme

0.087

0.348

119

- Kiﬂileraras› Destek

0.161

0.080

119

- Stres Yönetimi

0.143

0.121

119

Tablo 3. Riskli gebelerin ÖBG ve SYBD ölçeklerinden ald›klar› puan ortalamalar› ile yaﬂ ortalamas›, gebelik say›s› ortalamas› ve toplam do¤um say›s› ortalamas› aras›ndaki
iliﬂki.
Yaﬂ
Ortalamas›
r

p

ÖBG

0.059

SYBD

0.114

- Kendini Gerçekleﬂtirme

Gebelik Say›s›
Ortalamas›
r

p

0.523

0.054

0.217

-0.101

0.013

0.889

- Sa¤l›k Sorumlulu¤u

0.081

- Egzersiz

Toplam Do¤um
Say›s› Ortalamas›
r

p

0.557

0.044

0.707

0.276

-0.082

0.483

-0.105

0.258

-0.082

0.479

0.383

-0.084

0.366

-0.054

0.646

0.163

0.077

-0.080

0.387

0.015

0.896

- Beslenme

0.214

0.020

-0.046

0.623

-0.075

0.519

- Kiﬂiler aras› Destek

0.081

0.384

0.002

0.979

-0.024

0.834

- Stres Yönetimi

0.079

0.394

-0.122

0.187

-0.131

0.259
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Riskli gebelerin ÖBG ve SYBD ölçek toplam
puan ortalamalar›, yaﬂ gruplar›, e¤itim düzeyleri, gelir durumlar›, yaﬂad›klar› yer, akrabal›k ve
çal›ﬂma durumu, sigara içme ve gebeli¤i isteme
durumlar› gibi baz› sosyo demografik özellikleri ile de karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r. Riskli gebelerin ÖBG
puan ortalamas› ile yaﬂ gruplar›, e¤itim düzeyleri, gelir durumlar›, yaﬂad›klar› yer, akrabal›k ve
çal›ﬂma durumu, sigara içme ve gebeli¤i isteme
durumlar› istatistiksel olarak fark tespit edilememiﬂtir (p>0.05). Yap›lan istatistiksel analizde
sadece SYBD ölçek toplam puan› ile çal›ﬂma durumu aras›nda (t=4.279, p=0.000) anlaml› bir
iliﬂki saptanm›ﬂt›r.
Tablo 4’de gebelerin ÖBG ve SYBD toplam
puan ortalamalar› ve SYBD ölçe¤i alt ölçek maddeleri puan ortalamalar› ile gebelerin risk durumlar› karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r. Çal›ﬂmada gebelerin
risk durumlar› aç›s›ndan ÖBG puan ortalamas›
ile “Gebeli¤e ait riskler” (r=-2.428, p=0.017) aras›nda anlaml› bir iliﬂki saptanm›ﬂt›r (Tablo 4).
Ayr›ca gebelerin risk durumlar› ile SYBD ölçek
puan ortalamalar›n›n karﬂ›laﬂt›r›lmas› sonucunda, “Gebeli¤e ait riskler” (t=-2.505, p=0.014) ile
“Sosyo demografik faktörler nedeniyle oluﬂan
riskler” (t=2.681, p=0.008) aç›s›ndan istatistiksel
olarak anlaml› iliﬂki elde edilmiﬂtir. Yap›lan istatistik analizde “Gebelik öncesi var olan hastal›k-

lar nedeniyle oluﬂan riskler”, “Fetüse ait riskler”
ve di¤er ad› alt›nda toplanm›ﬂ olan “Tan›, tetkik,
kötü öykü ve belirtilmeyen v.b” aç›s›ndan hem
ÖBG puan ortalamas›, hem de SYBD toplam puan ortalamas› aras›nda anlaml› iliﬂki elde edilmemiﬂtir (Tablo 4). Çal›ﬂmaya dahil edilen gebelerin SYBD ölçe¤ini oluﬂturan alt ölçek maddelerine göre risk durumlar› aras›ndaki iliﬂki incelenmiﬂtir (Tablo 4). Tabloya göre, SYBD alt ölçeklerinden “Sa¤l›k sorumlulu¤u” alt ölçe¤i ile
“Gebeli¤e ait riskler” (t=-3.487, p=0.001) ve “Sosyo-demografik faktörler nedeniyle oluﬂan riskler” (t=2.683, p=0.008) aras›nda istatistiksel olarak fark tespit edilmiﬂtir (Tablo 4). SYBD alt ölçeklerinden “Egzersiz” alt ölçe¤i ile “Gebeli¤e
ait riskler” (t=-2.002, p=0.04) ve “Sosyo-demografik faktörler nedeniyle oluﬂan riskler” (t=2.54,
p=0.01) aras›nda istatistiksel olarak fark tespit
edilmiﬂtir (Tablo 4). SYBD ölçe¤i alt ölçek maddelerinden “Beslenme” alt ölçe¤i ile gebelerin
“Sosyo-demografik faktörler nedeniyle oluﬂan
riskler” (t=3.498, p=0.001) ve “Fetüse ait riskler”i
olanlar (t=-2.512, p=0.013) aras›nda anlaml› bir
fark tespit edilmiﬂtir (Tablo 4). SYBD alt ölçeklerinden “Kiﬂiler Aras› Destek” alt ölçe¤i ile “Gebeli¤e ait riskler” (t=-2.27, p=0.023) aras›nda da
istatistiksel olarak anlaml› bir fark tespit edilmiﬂtir (Tablo 4).

Tablo 4. Riskli gebelerin ÖBG ve SYBD ve alt ölçekleri ile risk durumlar›n›n karﬂ›laﬂt›r›lmas›.

Gebelik öncesi varolan hastal›klar›
nedeniyle oluﬂan riskler
t

p

ÖBG

-1.041

0.300

SYBD

0.094

0.921

0.551
0.329
0.878
0.374
0.650
0.270

Gebeli¤e
ait riskler
t

p

Sosyo-demografik faktörleri
nedeniyle oluﬂan riskler
t

p

-2.428 0.017

1.792

0.076

-2.505 0.014

2.681

0.008

-1.250
-3.487
-2.002
-1.716
-2.297
-.851

1.265
2.693
2.540
3.498
1.958
1.190

0.208
0.008

Fetüse

Di¤er

ait riskler
t

p

t

p

0.739 0.462

0.702

0.484

-0.484 0.629

1.381

0.170

-0.632 0.528

1.558

0.122

0.058 0.954

0.757

0.571

0.012

0.900 0.370

-0.228

0.820

0.001

-2.512 0.013

1.152

0.252

0.053

-0.872 0.385

1.801

0.074

0.236

0.636 0.526

1.046

0.298

Gebelerin SYBD alt ölçekleri puan ortalamalar›
- Kendini Gerçekleﬂtirme

-0.598

- Sa¤l›k Sorumlulu¤u

0.981

- Egzersiz

0.153

- Beslenme

0.834

- Kiﬂiler aras› Destek

0.455

- Stres Yönetimi

-1.107

0.214
0.001
0.048
0.089
0.023
0.397
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Tart›ﬂma
Riskli gebelerle yap›lm›ﬂ olan bu çal›ﬂmada;
gebelerin eﬂi ile akraba olma oranlar›n›n, sigara
kullanma durumlar›n›n yüksek olmas› beklenen bir bulgudur. Çal›ﬂma bulgular›; araﬂt›rman›n yap›ld›¤› yer olan ‹zmir gibi, ülkenin bir baﬂka bat› ﬂehri olan Ayd›n’da, Okyay ve arkadaﬂlar›n›n bir merkez sa¤l›k oca¤›nda yapt›klar› çal›ﬂma ile k›yasland›¤›nda aradaki fark da bu bulgular› güçlendirmektedir.11 Çal›ﬂmaya kat›lan tüm
gebeler risklidir. Gebelerin risk gruplar›na göre
de¤erlendirilmesinde en yüksek riskin %33.1
oran›nda “Gebelik öncesi var olan hastal›klar›”
nedeni ile oluﬂan risklere ait olmas› beklenen
bir sonuçtur.
Adölesan gebelerle yap›lan bir çal›ﬂmada öz
bak›m gücü puan ortalamas› 76.38±19.91 olarak
çal›ﬂma bulgular›ndan daha düﬂük bulunmuﬂtur.5 Bu, adölesanlar›n henüz ruhsal aç›dan
mental geliﬂimini tamamlama dönemi içerisinde olmalar› nedeni ile gebelik aç›s›ndan risk kategorisinde yer almalar› ile aç›klanabilir. Ery›lmaz gebelik say›s›n›n öz bak›m gücüne etkisini
ölçtü¤ü çal›ﬂmas›nda, gebelerde öz bak›m gücü
ortalamas›n› 93.2±19.0 olarak saptam›ﬂt›r.7 Nahç›van’›n sa¤l›kl› adölesanlar ile yapt›¤› çal›ﬂmas›nda ise öz bak›m gücü ortalamas›n› 93.54±
17.40’d›r.4 Nahç›van ve Ery›lmaz’›n çal›ﬂmas›ndaki ortalamalar›n çal›ﬂma bulgular›na göre daha yüksek olmas›n›n nedeni, her iki çal›ﬂmada
da örneklemin sa¤l›kl› gebeler/bireylerden
oluﬂmas› olabilir.
Sayan’›n çal›ﬂan kad›nlarla yapt›¤› çal›ﬂmas›nda, sa¤l›kl› yaﬂam biçimi davran›ﬂlar› toplam
puan ortalamas› 122.50±14.57 saptanm›ﬂ olup
çal›ﬂma bulgular› ile benzerlik içerisindedir.8 Bu
sonuç, toplumun kültürel özelliklerinin sa¤l›¤›
geliﬂtirici davran›ﬂlar üzerindeki etkisi ile aç›klanabilir. Çal›ﬂmada riskli gebelerin SYBD ölçe¤inin alt ölçeklerinden ald›klar› puan ortalamalar›
Esin’in çal›ﬂmas›na paralellik göstermektedir.10
Ürdün’lü gebe kad›nlar ile yap›lan bir baﬂka çal›ﬂmada total SYBD sonuçlar›n›n orta düzeyde
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oldu¤u belirlenmiﬂ ve en yüksek alt ölçek puan
ortalamalar›n›n “Kendini Gerçekleﬂtirme” ile
“Sa¤l›k Sorumlulu¤u” alt ölçe¤ine ait oldu¤u, en
düﬂük alt ölçek puan ortalamalar›n›n da “Egzersiz” ile “Stres Yönetimi” alt ölçe¤ine ait oldu¤u
saptanm›ﬂt›r.12 Çal›ﬂma bulgular› ile benzerlik
gösteren bu sonuçlar, her iki ülkenin de Müslüman ülkeler olmas› ve benzer yaﬂ ortalamalar›
ile yap›lm›ﬂ olmalar› ile aç›klanabilir. Mastektomili kad›nlar ile yap›lan bir baﬂka çal›ﬂmada total SYBD puan› 162.60±13.81 olarak oldukça
yüksek bulunmuﬂtur.13 Bu durum, çal›ﬂman›n
Ca tan›s› alm›ﬂ, tedavi ve kontrol alt›nda olan
hasta grubu ile yap›lmas› bu nedenle kad›nlar›n
daha dikkatli ve özenli olmalar› ile aç›klanabilir.
Çal›ﬂmada riskli gebelerde ÖBG toplam puan ortalamas› ile SYBD toplam puan ortalamas›
aras›nda (r=0.195, p=0.033) anlaml› bir iliﬂki elde edilmiﬂtir. Elde edilen bu sonuç, literatürde
sa¤l›k etkinliklerini baﬂlatma ya da uygulama
yetene¤i olarak belirtilen öz bak›m gücünün
artmas› ile gebelerde, genel olarak sa¤l›kl› yaﬂam biçimi davran›ﬂlar›n› artt›rd›¤›n› göstermektedir.14 Güner taraf›ndan mastektomili kad›nlar ile yap›lan bir çal›ﬂmada da SYBD ölçe¤i
toplam puan ortalamas› ile ÖBG puan ortalamas› aras›nda anlaml› bir iliﬂki elde edilmiﬂtir.13
Riskli gebelerin ÖBG toplam puan ortalamas› ile SYBD ölçe¤i alt ölçek maddelerinden
“Kendini Gerçekleﬂtirme” ve “Sa¤l›k Sorumlulu¤u” alt ölçekleri puan ortalamas› aras›nda bulunan anlaml› iliﬂki; riskli gebelerde öz bak›m›n,
kendini gerçekleﬂtirmek ve sa¤l›k sorumlulu¤u
almak aç›s›ndan önemli bir etken oldu¤unu ortaya koymaktad›r. Sayan’›n çal›ﬂan kad›nlar ile
yapt›¤› çal›ﬂmas›nda da ÖBG ile SYBD ölçe¤i
toplam puan› aras›nda ve SYBD alt ölçek maddelerinden “Egzersiz” d›ﬂ›nda tüm alt ölçek puanlar› aras›nda anlaml› bir iliﬂki oldu¤u saptanm›ﬂt›r.8 Callaghan taraf›ndan adölesanlar ile yap›lan çal›ﬂmada SYBD ölçe¤inin bir alt ölçe¤i
olarak “Kendini Gerçekleﬂtirme” ile ÖBG aras›nda istatistiksel olarak anlaml› bir iliﬂki elde
edilmiﬂtir.15

Perinatoloji Dergisi • Cilt: 15, Say›: 3/Aral›k 2007

139

SYBD ölçe¤ini oluﬂturan alt ölçek maddelerine göre, gebelerin yaﬂ› ile SYBD ölçe¤i alt ölçek
maddelerinden “Beslenme” alt ölçe¤i aras›nda
pozitif yönde bir iliﬂki saptanm›ﬂ olmas› toplumumuzun kültürel ve geleneksel yap› itibar› ile
gebelik döneminde beslenmeye verdi¤i önemle iliﬂkilendirilebilir. Ayr›ca bu sonuç gebelikte
yaﬂ artt›kça olumlu beslenme al›ﬂkanl›klar›n›n
geliﬂti¤ini düﬂündürmektedir.
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Preeklamptik Gebelerde Maternal Plazma ve
Kordon Kan› Leptin Konsantrasyonlar›
Neﬂe Yücel, Fikret Gökhan Göynümer, Ergün Bilgiç, Cengiz Omurcan, Tonguç Arslan
Göztepe E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Klini¤i, ‹stanbul

Özet
Amaç: Preeklamptik ve normal gebelerde, gebelikte ve gebelik sonras›nda maternal plazma leptin de¤erleri ile her yenido¤an kordon
kan› leptin de¤erlerini karﬂ›laﬂt›rmakt›r.
Yöntem: Gebelikte maternal plazma, do¤umda kordon kan›, postpartum dönemde maternal plazma kan› leptin de¤erleri, örnekleme zaman›ndaki gestasyonel yaﬂa ve gebelik vücut indeksine göre denkleﬂtirilmiﬂ preeklampsi grubu (n=40) ile normal gebelik grubu
ile (n=32) karﬂ›laﬂt›r›ld›. ‹statistiklerde student t ve Mann Whitney U testleri kullan›ld›.
Bulgular: Maternal plazma leptin konsantrasyonu gruplar aras›nda istatistiksel anlaml› bir farkl›l›k göstermektedir. Preeklamptik grupta leptin konsantrasyonu anlaml› olarak yüksek bulunmuﬂtur (p=0.048). Kordon kan› ve do¤um sonras› leptin de¤erlerinde, gruplar
aras›nda istatistiksel fark saptanmam›ﬂt›r (p>0.05).
Sonuç: Preeklampside maternal plazma leptin konsantrasyonu artarken, kordon kan› ve do¤um sonras› leptin de¤erleri farkl› bulunmam›ﬂt›r. Ölçümlerdeki da¤›l›m farkl›l›¤› daha geniﬂ serilerde çal›ﬂmay› gerekli k›lmaktad›r.
Anahtar Sözcükler: Preeklampsi, leptin, obezite.

Preeklamptik gebelerde maternal plazma ve kordon kan› leptin konsantrasyonlar›
Objective: To compare the maternal plasma and umbilical cord blood leptin values in the prenatal and postnatal periods of women
with normal pregnancies and pregnant women with preeclampsia.
Methods: The prenatal and postnatal maternal plasma and umbilical cord blood leptin values in the preeclampsia group (n=40) with
the patients selected to have similar body mass indexes and to be at the similar gestational weeks were compared with those of the
normal pregnancy group (n=32).
Results: We found a significant difference in the maternal plasma leptin concentrations between the groups. The leptin concentration in the preeclampsia group was significantly high ( p=0.048) . No difference in the umbilical cord blood leptin concentrations was
detected (p>0.05).
Conclusion: We detected an increase in maternal plasma leptin concentrations in preeclamptic women independent from the pregnancy body-mass index. We found remarkable but non statistical difference of leptin values in the postnatal maternal plasma and the
umbilical cord blood between the preeclampsia group and the matched control group. However, our knowledge about leptin is limited, and more studies are needed to explain the reason for the increase in leptin in such patients.
Keywords: Preeclampsia, leptin, obesity .
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Giriﬂ
Leptin, obezite geni taraf›ndan kodlanan ve
adipositler taraf›ndan üretilen bir proteohormondur. Leptin mRNA her ne kadar insan plasentas›nda gösterilebilse de esas olarak ya¤ dokusunda bulunur.1 Gebelikte plasental trofoblastik hücrelerden maternal dolaﬂ›ma önemli miktarlarda leptin salg›lan›r.2 Leptin konsantrasyonlar› hamile kad›nlarda hamile olmayanlara göre
3-4 kat daha yüksektir.3 Leptin preeklampside,
özellikle de a¤›r preeklampside, anlaml› olarak
yükselir, bu yükseklik plasental leptin mRNA
ekspresyonu ile paralellik gösterir ve plasentan›n do¤umunu takiben hemen beklenen de¤erlere düﬂer. Laboratuvar ﬂartlar›nda; hipokside,
leptin sekresyonunun art›¤› tespit edilmiﬂtir.
Preeklampside plasental leptin üretiminin artmas›n›n hipoksiye cevap olarak gerçekleﬂti¤i
düﬂünülmektedir.4 Preeklamptik kad›nlarda leptin de¤erlerinin yükseldi¤i di¤er çal›ﬂmalarda da
gösterilmiﬂtir.5-7 Artm›ﬂ leptin düzeyinin, maternal ya¤lanman›n ve plasental yetersizli¤in göstergesi oldu¤u düﬂünülmektedir. Leptin ayr›ca
serbest ya¤ asidi oksidasyonunu artt›rarak endotel disfonksiyonuna da katk›da bulunabilir.8
Bu çal›ﬂmadaki amac›m›z; normal gebelerin,
gebelikte ve gebelik sonras› maternal plazma
leptin de¤erleri ile preeklamptik gebelerin, gebelik ve gebelik sonras›nda maternal plazma
leptin de¤erlerini ve her iki grupta kordon kan›
leptin de¤erlerini karﬂ›laﬂt›rmakt›r.

Yöntem
Bu çal›ﬂma prospektif, kontrollü randomize
bir çal›ﬂma olarak planland›. Nisan 2004-Ekim
2004 tarihleri aras›nda, kad›n hastal›klar› ve do¤um klini¤ine gebeli¤inin üçüncü trimesterinde preeklampsi tan›s› ile yat›r›lan 40 tekil gebe
ile gebeli¤in üçüncü trimesterinde, muayene ve
tetkikleri sonucunda sa¤l›kl› oldu¤u ve kronik
hastal›¤› (diyabet, kalp hastal›¤›, tiroid hastal›¤›)
olmad›¤› tespit edilen 32 tekil normotansif gebe
çal›ﬂmaya dahil edildi. Alt› saat ara ile en az iki
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kez ölçülen arteryel kan bas›nc›n›n 140/90
mmHg’n›n üstünde olmas›, 24 saatlik idrarda
500 mg üzerinde proteinüri veya rastgele al›nan
bir idrar örne¤inde dipstick’le proteinürinin en
az 2(++) olmas›, preeklamptik gruba seçilme
kriterleri olarak kabul edildi.9 Bu kriterleri sa¤layan preeklamptik olgulardan önceden tedavi almam›ﬂ olanlar› çal›ﬂmaya dahil edildi. Plazma
leptin konsantrasyonuna etki edebilme ihtimali
göz önünde buludurularak seçilen tüm gebelerde sigara içmeme ﬂart› arand›. Çal›ﬂma ve kontrol grubunu oluﬂturan bütün gebelerden açl›k
ve istirahat durumunda iken sabah saat 08.0011.00 aras›nda antekübital venden venöz kan
örne¤i al›nd›. Do¤um veya sezaryan› takiben
göbek kordonu plasental taraf›na ikinci bir
klemp konarak göbek kordonundan arter veya
venden kan örnekleri al›nd›. Do¤um sonras› ilk
24 saat içinde, sabah saat 08.00-11.00 aras›na
denk gelecek ﬂekilde kan örnekleri al›nd›. Hem
çal›ﬂma hem de kontrol grubunu oluﬂturan bütün gebelerin ilk muayeneleri s›ras›nda kilo ve
boylar› ölçülerek, [kg/m2] formülüyle vücut
kütle indeksleri (VK‹) hesapland›.10
Randomizasyonda gruplar anne yaﬂ›na, gestasyonel yaﬂa ve vücut kütle indeksine göre tabakaland›r›ld›. Gruplardaki vakalar basit rastgele
örnekleme ile seçildi. Maternal plazma, kordon
kan› ve postpartum maternal plazma kan› leptin
konsantrasyonlar›, örnekleme zaman›ndaki fetal
gestasyonel yaﬂa ve gebelik vücut kütle indeksine göre denkleﬂtirilmiﬂ preeklampsi grubu
(n=40) ile normal gebelik grubu (n=32) aras›nda
karﬂ›laﬂt›r›ld›. Çal›ﬂma verileri de¤erlendirilirken
tan›mlay›c› istatiksel metodlar›n (Ortalama, Standart sapma) yan›s›ra, niceliksel verilerin karﬂ›laﬂt›r›lmas›nda t Student testi ve Mann-Whitney U
test kullan›ld›. Sonuçlar %95’lik güven aral›¤›nda, anlaml›l›k p<0.05 düzeyinde de¤erlendirildi.

Bulgular
Preeklamptik grupta örnekleme zaman› gebelik yaﬂ› 38.40±1.90 hafta iken, normal gebeli¤i
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olan grupta örnekleme zaman› gebelik yaﬂ›
39.00±1.75 hafta bulunmuﬂtur. Örnekleme zaman›ndaki gebelik haftas› ve maternal plazma
leptin konsantrasyonu için kan al›nmas›ndan
do¤uma kadar geçen süreye göre, gruplar aras›nda istatistiksel olarak anlaml› bir farkl›l›k bulunmamaktayd› (p>0.05). Preeklamptik grupta
VK‹: 28.11±3.88 kg/m2, normal gebeli¤i olan
grupta VK‹: 26.76±3.38 kg/m2 bulundu. VK‹, serum kreatinin düzeylerine göre gruplar aras›nda istatistiksel olarak anlaml› bir farkl›l›k bulunmamaktayd› (p>0.05). Maternal plazma leptin
konsantrasyonu, gruplar aras›nda istatistiksel
olarak anlaml› farkl›l›k göstermekteydi. Ortalama leptin konsantrasyonlar› preeklamptik
grupta (196.8±190.8 ng/ml) normal gebelik grubundan (60.3±45.2 ng/ml) anlaml› olarak yüksek bulunmuﬂtur (p<0.05). Her iki grupta kordon kan› leptin konsantrasyonlar› ve do¤um
sonras› leptin düzeyleri 2 ve 2.5 kat farkl› bulunmakla birlikte da¤›l›m›n çeﬂitlili¤i nedeni ile istatistiksel anlamda bir farkl›l›k göstermemiﬂtir
(16.7±17.2 ng/ml ve 8.2±5.2 ng/ml, P>0.05),
(77.5±109.2 ng/ml ve 31.3±23.5 ng/ml P>0.05).
Do¤um öncesi ve sonras›ndaki leptin düzey
farklar› gruplar aras›nda istatistiksel farkl›l›k
göstermiﬂtir (p<0.05) (Tablo 1).

Tart›ﬂma
Gebe olmayanlarda, leptinin ana üretim yeri
adipoz dokudur.1 Obezitede karﬂ›laﬂ›lan glukoz
intolerans›, insulin rezistans› gibi metabolik

olaylar preeklampside de görülür. Leptinin,
hem obezitede hem de preeklampside artm›ﬂ
olmas› anlaml› bir bulgudur. Mise ve ark’›n4 yapt›klar› çal›ﬂmada, ilk defa preeklamptik gebelerde özellikle de a¤›r preeklampsi olgular›nda serum leptin düzeyinin anlaml› olarak yüksek oldu¤unu tespit etmiﬂlerdir.4 Bu hastalarda plasental leptin mRNA ekspresyonunun serum leptin düzeyleri ile orant›l› olarak artt›¤›, do¤um
sonras› plasentan›n ç›k›ﬂ›n› takiben serum leptin düzeylerinin düﬂtü¤ünü göstermiﬂlerdir. Bu
durum, preeklamptik kad›nlardaki leptin art›ﬂ›n›n plasental üretimle ilgili oldu¤una iﬂaret etmektedir. Plasental leptin üretiminin art›ﬂ› plasental hipoperfüzyon ve/veya hipoksiyi yans›tmaktad›r. Hipoksi trofoblastik hücrelerdeki bir
grup plasental geni indükleyerek plasental leptin üretimini artt›rmaktad›r. Böylece artm›ﬂ leptin düzeyinin trofoblastik hücrelerin hipoksiye
genel bir reaksiyonu oldu¤u sonucuna ulaﬂ›lmaktad›r.
A¤›r preeklampside; leptin, plasental hipoksiyi yans›tan bir göstergedir.11 McCarty ve ark,5
Ouyang ve ark,12 Sharma ve ark,13 Mise’nin çal›ﬂmas›na benzer olarak preeklamptik olgularda
plazma leptin de¤erlerinin anlaml› olarak artt›¤›n› saptam›ﬂlard›r. Çal›ﬂmam›zda preeklamptik
grubun leptin konsantrasyonun ortalamas›,
normal gebelik grubunun 3.26 kat›yd›.
Hipertansiyon etyopatogenezi ile plazma
leptin de¤erlerinin artmas› aras›ndaki iliﬂkiyi irdeleyen çok say›da çal›ﬂma bildirildiyse de sadece kan bas›nc›n›n artm›ﬂ olmas› leptin düzeyi

Tablo 1. Gruplara göre leptin düzeylerinin karﬂ›laﬂt›r›lmas›.
Preeklamptik (n:40)

Kontrol (n:32)

Ort.± SD

Medyan

Ort.± SD

Medyan

p

196.8±190.8

124

60.3±45.2

40.5

Z=-1.751; 0.048*

16.7±17.2

12

8.2±5.2

8.5

Z=-1.146; 0.252

Do¤um sonras› plazma leptin (ng/ml)

77.55±109.2

35

31.3±23.5

22.2

Z=-0.478; 0.633

Do¤um öncesi- sonras› leptin fark› (ng/ml)

119.2±126.7

83

29.0±40.6

16.1

Z=-2.308; 0.021*

Anne plazma leptin (ng/ml)
Kordon plazma leptin (ng/ml)

*p<0,05 düzeyinde anlaml›
Z: Mann-Whitney U testi
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art›ﬂ›n› aç›klamaya yeterli de¤ildir.14-17 Çal›ﬂmam›zda, erken postpartum dönemde, kan bas›nc›n›n yüksek oldu¤u dönemde, preeklamptik
maternal plazma leptin de¤erlerinin, normotansif olgularla benzer olmas› yukar›daki sat›rda
bahsedilen görüﬂü desteklemektedir.
Preeklamptik gebelerdeki patofizyolojik bulgulardan biri olan bozulmuﬂ renal fonksiyon,
dolay›s›yla azalm›ﬂ renal klirens preeklamptik
gebelerdeki yüksek leptin düzeyinden sorumlu
olabilir. Çal›ﬂmam›zda preeklamptik ve kontrol
grubunda kreatinin klirensi hesaplanmad›; ama
kreatinin de¤erleri aç›s›ndan iki grup aras›nda
istatiksel olarak anlaml› bir fark bulunmad›. Bu
da leptin düzeylerindeki preeklamptik ve kontrol grubu aras›ndaki farkl›l›¤›n renal fonksiyon
farkl›l›¤› ile aç›klanamayaca¤›n› göstermektedir.
Preeklampside söz konusu olabilen azalm›ﬂ
plazma volümü, hemokonsantrasyona yol açarak serum leptin düzeyindeki art›ﬂta sorumluluk pay›na sahip olabilir.
Gebe olmayan kad›nlarda leptin düzeyleri
vücut kütle indeksi ile korelasyon gösterir. Halbuki gebelikte, vücut kütle indeksi vücut ya¤
miktar›n› do¤ru olarak yans›tmayabilir çünkü;
fetüs, plasenta, amniyon mayi, artm›ﬂ plazma
volümü ve de¤iﬂken miktarlarda ekstraselüler
s›v› toplanmas› maternal a¤›rl›¤› artt›r›r.5 Preeklamptik gebelerde ekstraselüler s›v› da¤›l›m› belirgindir. Çal›ﬂmam›zda preeklamptik grup ile
normal gebe grubu aras›nda vücut kütle indeksi yönünden istatistiksel olarak anlaml› bir iliﬂki
saptanmad›. Gebeli¤in ilk iki üçay›ndaki plazma
leptin de¤erleri ile VK‹ aras›ndaki iliﬂki üçüncü
trimesterde gözlenmez.16 Çal›ﬂmam›zda olgular
üçüncü trimesterde bir kez görülerek vücut kütle indeksleri saptan›ﬂt›r. Bu nedenle vücut kütle
indeksi de¤iﬂimi saptanamam›ﬂt›r. Normal gebelikte maternal ve kordon kan› leptin konsantrasyonlar› aras›ndaki korelasyon yoklu¤una
dayanarak fetoplasental leptin regülasyonunun
non-kommunike, çift-kompartman modeline
uygun oldu¤u söylenebilir.5 Halbuki, preeklampside, maternal ve fetal leptin konsantrasyonlar› aras›ndaki güçlü korelasyon, iki kom-
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partman aras›nda iletiﬂimle sonuçlanan de¤iﬂimi gösterir.5
McCarthy ve ark.5 preklamptik gebelerin maternal plazma leptin konsantrasyonu ile kordon
kan› leptin konsantrasyonlar› aras›nda pozitif
bir korelasyon bulmuﬂlard›r. Çal›ﬂmam›zda da
kordon kan› leptin de¤erleri kontrollerden yüksek bulunmakla birlikte, bu fark istatiksel yönden anlaml› bulunmam›ﬂt›r. Buradaki en önemli etkenin leptin de¤erlerindeki geniﬂ da¤›l›m
yelpazesi oldu¤unu düﬂünmekteyiz.

Sonuç
Sonuç olarak eﬂleﬂtirilmiﬂ kontroller ile preeklamptik gebelerin gebeli¤in son döneminde
karﬂ›laﬂt›r›lmas›nda, maternal plazma leptin
konsantrasyonunun maternal vücut kütle indeksinden ba¤›ms›z olarak artt›¤›n› saptad›k.
Leptin düzeyinde kordon kan› ve do¤um sonras› de¤erlerde de istatistiksel olmayan bir art›ﬂ
mevcuttur. Ancak leptin de¤erlerindeki da¤›l›m
çeﬂitlili¤i leptinin gruplar aras›ndaki farkl›l›¤›n›
vurgulamada yetersiz kalm›ﬂt›r. Preeklamptiklerdeki plazma leptin düzeylerindeki art›ﬂ›n ana
nedeni bulabilmek için daha geniﬂ serilerde çal›ﬂmalara gereksinim vard›r.
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