Perinatoloji Dergisi • Cilt: 17, Say›: 1/Nisan 2009

1

e-Adres: http://www.perinataldergi.com/20090171001

Yedi Y›ll›k ‹kinci Trimester Genetik
Amniyosentez Sonuçlar›m›z
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Özet
Amaç: Klini¤imizde son yedi y›lda yap›lan ikinci trimester amniyosentez iﬂlemlerini de¤erlendirmek.
Yöntem: 2001-2008 y›llar› aras›nda yap›lan amniyosentez iﬂlemlerinin endikasyonlar›, saptanan karyotip anomalileri, karyotip anomalisi saptanan olgular›n özellikleri, ve iﬂleme ba¤l› fetal kay›p oranlar› retrospektif olarak de¤erlendirildi.
Bulgular: 594 amniyosentez iﬂleminin endikasyonlar›, üçlü testte yüksek risk (%38), ileri anne yaﬂ› (%24.9), birinci trimester taramada yüksek risk (%14.8), ileri anne yaﬂ› ve üçlü testte yüksek risk (%10.9), major anomali (%3.7), minor anomali (%3), Down sendromlu bebek do¤urma öyküsü (%2), ailede trizomi öyküsü (%0.5), maternal anksiyete (%2.2) idi. Toplam 18 hastada trizomi 21, iki
hastada trizomi 13, iki hastada trizomi 18, 12 hastada di¤er anöploidiler tespit edilmiﬂ olup, major kromozom anomalisi s›kl›¤› %3.7
olarak tespit edildi. ‹ﬂlemi takip eden 15 gün içinde, toplam abortus oran› %1.18 olarak hesapland›. Ayr›ca iﬂlemi takip eden bir ila
dört hafta içinde dört olguda in utero fetal ölüm saptand›. ‹ﬂlemi takip eden bir ila dört hafta içinde toplam fetal kay›p oran› %1.9
olarak bulundu. Bir anomali saptamak için en az iﬂlemin ikili testte yüksek risk grubunda yap›ld›¤› saptand›.
Sonuç: Amniosentez iﬂlemi, son yedi y›lda klini¤imizde en s›k üçlü testte yüksek risk endikasyonu ile yap›lm›ﬂ olup, major kromozom
anomali s›kl›¤› ve fetal kay›p oran› literatürle uyumlu bulunmuﬂtur. Bir anomali saptamak için en az iﬂlemin birinci trimester tarama
testinde yüksek risk grubunda olmas› nedeniyle, birinci trimester tarama testinin yayg›nlaﬂmas› ile kromozom anomalisi saptayabilmek
için yap›lan iﬂlem say›s› azalacakt›r.
Anahtar Sözcükler: Amniyosentez, kromozom anomalisi, fetal kay›p.

Analysis of seven-year second trimester genetic amniocentesis results of our clinic
Objective: To evaluate the second trimester amniocentesis procedures in last seven years performed in our clinic.
Methods: Indications of 594 amniocentesis procedures are high risk in triple test (38%), advanced maternal age (24.9%), high risk
in first trimester screening test (14.8%), advanced maternal age together with high risk in triple test (10.9%), major anomaly (3.7%),
minor anomaly (3%), previous fetus with Down syndrome (2%), history of trisomy in the family (0.5%), maternal anxiety (2.2%).
There were trisomy 21 in 18 patients, trisomy 13 in two patients, trisomy 18 in two patients, other aneuploidies in 12 patients. The
frequency of major chromosomal anomalies was 3.7%. This resulted in an abortion rate of 1.18% in the first two weeks following
the procedure. Additionally, there occurred four other fetal deaths in the coming next two weeks. Totally, the fetal loss rate following the second-trimester amniocentesis in the first four weeks was calculated to be 1.9%. To obtain one chromosome anomaly, the
least number of amniocentesis was performed by the indication of high risk in first trimester test .
Results: Indications of amniocentesis, karyotype anomalies, fetal loss ratios between the years of 2001-2008 have been reviewed
retrospectively.
Conclusion: In last seven years , amniocentesis was performed mostly by the indication of high risk in triple test. The frequency of
major chromosomal anomalies and fetal loss rate was compatible with the litreture. To obtain one chromosome anomaly, the least
number of amniocentesis was performed by the indication of high risk in first trimester test . As first trimester screening test is more
commonly used, the number of procedures to obtain one chromosome anomaly will decrease.
Keywords: Amniocentesis, chromosomal anomaly, fetal loss.
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Giriﬂ

den iﬂlemi ve komplikasyonlar›n› anlatan onam

Amniyosentez, ilk kez 1881’de polihidram-

formunu okumalar› ve imzalamalar› istenmiﬂtir.

nios tedavisinde uygulanm›ﬂ olup, prenatal tan›

‹ﬂlemden önce fetal kalp at›m› ve biyometri de-

amaçl› kullan›lmas› ise 1966 y›l›nda Steele ve

¤erlendirilmiﬂ, 16-20. gebelik haftalar› aras›nda

Breg taraf›ndan amniyotik s›v›da hücre kültürü

olan gebelere iﬂlem yap›lm›ﬂt›r. ‹ﬂlemlerin tü-

ve kromozom analizi tan›mland›ktan sonra ol-

mü transabdominal yoldan, Logiq 200 Pro Seri-

muﬂtur.1,2 Prenatal tan› yöntemlerindeki geliﬂ-

es ultrasonografi eﬂli¤inde, 20 Gauge spinal i¤-

meler sayesinde, say›sal ve yap›sal kromozom

ne kullan›larak, mümkün oldu¤u kadar plasen-

anomalileri kadar, tek gen bozukluklar›, he-

tadan ve fetal yüz ve gövdeden uzak durmaya

moglobinopatiler, enzim eksiklikleri, konjenital

çal›ﬂ›larak, ilk 1-2 ml amniyotik s›v› at›ld›ktan

enfeksiyonlar›n tan›s› mümkün olmuﬂtur. Kli-

sonra gebelik haftas› baﬂ›na 1 ml amniyotik s›v›

nik olarak tan› konmuﬂ olan erken gebelik ka-

al›narak ve genetik laboratuara en k›sa zaman-

y›plar›n›n %50’sinden, tüm ölü do¤um ve ne-

da ulaﬂt›r›larak uygulanm›ﬂt›r. Amniyos s›v›s›-

onatal ölümlerin %6-11’inden kromozomal

n›n sitogenetik incelemesi özel bir genetik la-

anomaliler sorumludur.3,4 Biyokimyasal tarama

boratuvarda yap›lm›ﬂ olup, Giemsa bantlama

testlerinin giderek daha yayg›n kullan›m› ve ul-

tekni¤i kullan›lm›ﬂt›r. Hücre kültür süreleri or-

trasonografi teknolojisinde ortaya ç›kan geliﬂ-

talama 14-20 gün sürmüﬂtür. Hastalar›n takibi

meler sonucunda invaziv antenatal giriﬂimler

daha sonra riskli gebelik poliklini¤inde yap›l-

daha fazla uygulan›r olmuﬂtur. Bu ba¤lamda, en

m›ﬂt›r. Kay›tlar› tam olan ve gebeli¤in sonuna

fazla kullan›lan invaziv prenatal tan› yöntemi

kadar takip edilen toplam 594 olgu çal›ﬂmaya

amniyosentezdir.5 Yapt›¤›m›z bu retrospektif

dahil edilmiﬂ olup, amniyosentez yap›lma endi-

tan›mlay›c› çal›ﬂmada, son yedi y›lda klini¤imiz-

kasyonlar›, kromozom analiz sonuçlar›, iﬂleme

de yap›lan ikinci trimester genetik amniyosen-

ba¤l› komplikasyonlar ve gebelik sonuçlar› ana-

tez iﬂlemleri ve bunlar›n sonuçlar›n›n bildiril-

liz edilmiﬂtir.

mesini amaçlad›k.
Bulgular
Yöntem

Son yedi y›lda, merkezimizde toplam 732

Hastanemiz Riskli Gebelik poliklini¤ine

amniyosentez iﬂlemi yap›lm›ﬂt›r. Ancak 138 has-

Ocak 2001-Ocak 2008 tarihleri aras›nda baﬂvu-

tan›n kay›tlar› ve takipleri tam olmad›¤› için bu

ran ve endikasyonlar› ikili testte veya üçlü test-

hastalar çal›ﬂma d›ﬂ› b›rak›lm›ﬂt›r. 594 olgunun

te trizomi 21 riski yüksek olan gebeler, ultraso-

sonuçlar› retrospektif olarak de¤erlendirilmiﬂ-

nografide major anomali veya anöploidi için

tir. Hastalar›n demografik özelliklerine bak›ld›-

minor belirteç (hiperekojen barsak, ekojenik

¤›nda, yaﬂ ortalamas›n›n 32.2 (17-47) oldu¤u

intrakardiak fokus, tek umblikal arter, koroid

görüldü. Amniyosentez iﬂlemi en s›k üçlü testte

pleksus kisti, pyelektazi) tespit edilen gebeler,

yüksek risk (%38, n=226) endikasyonu ile uygu-

anne yaﬂ›n›n 35 ve üzerinde oldu¤u gebeler,

lanm›ﬂt›r. Di¤er endikasyonlar ise ﬂöyle s›ralan-

kromozom anomalili çocuk do¤urma öyküsü

m›ﬂt›r: ileri anne yaﬂ› (%24.9, n=147), birinci tri-

olan ve maternal anksiyete nedeniyle toplam

mester taramada yüksek risk (%14.8, n=88), ile-

732 gebeye amniyosentez iﬂlemi yap›lm›ﬂt›r.

ri anne yaﬂ› ve üçlü testte yüksek risk (%10.9,

Amniyosentez iﬂlemi yap›lacak gebe ve eﬂin-

n=65), major anomali (%3.7, n=22), minor ano-
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mali (%3, n=18), önceden Down sendromlu be-

mi takip eden bir ila dört hafta içinde toplam fe-

bek do¤urma anamnezi (%2, n=12), ailede

tal kay›p oran› % 1.9 olarak bulunmuﬂtur. Yirmi

Down sendromlu birey bulunmas› (%0.5, n=3) ,

olguda (%3.5) ise 30- 34 haftalar aras›nda pre-

aile anksiyetesi (%2.2, n=13) (Tablo 1). Toplam

term do¤um gerçekleﬂmiﬂtir. Bir anomali sapta-

18 hastada trizomi 21, iki hastada trizomi 13, iki

mak için yap›lmas› gereken iﬂlem say›lar› da en-

hastada trizomi 18, 12 hastada di¤er anöploidi-

dikasyonlara göre hesaplanm›ﬂt›r. Buna göre

ler tespit edilmiﬂ olup, major kromozom ano-

bir anomali saptamak için en az iﬂlem ikili test-

malisi s›kl›¤› %3.7 olarak tespit edilmiﬂtir (Tablo

te yüksek risk grubunda, en çok iﬂlem ise yaln›z

2). Endikasyonlara göre kromozomal anomalili

ileri anne yaﬂ› endikasyon al›nd›¤›nda yap›lm›ﬂ-

fetus h›z› de¤erlendirildi¤inde, birinci tarama-

t›r (Tablo 2).

da yüksek risk (%5.6) birinci s›rada, ileri anne
yaﬂ› ile birlikte üçlü testte yüksek risk (%4.6)

Tart›ﬂma

ikinci s›rada, üçlü testte yüksek risk (%3.5)

Ultrasonografi teknolojisindeki geliﬂmeler

üçüncü s›rada izlenirken sadece ileri anne yaﬂ›

ve serum biyokimyasal taramalar›nda giderek

nedeniyle amniyosentez yap›lan olgular›n yal-

artan çeﬂitlili¤e ra¤men prenatal tan›da invaziv

n›zca %2.7’sinde kromozom anomalili fetüs

giriﬂimlerin say›s›nda belirgin bir azalma ger-

saptanm›ﬂt›r. Olgular›n hiçbirinde amniyon

çekleﬂmemiﬂtir. Ayr›ca, polimeraz zincir reaksi-

hücre kültüründe üreme baﬂar›s›zl›¤› saptan-

yonu (PCR) ve floresan in situ hibridizasyon

mam›ﬂt›r. Anöploidi saptanan 24 hasta termi-

(FISH) gibi h›zl› sonuç al›nan genetik de¤erlen-

nasyonu tercih ederken, bir hasta terminasyo-

dirme yöntemlerinin yayg›nlaﬂmas› sayesinde

nu kabul etmemiﬂtir(Tablo 3). ‹ﬂlemi takip eden

de amniyosentez gibi invaziv testlere daha s›k

15 gün içinde, dört olguda spontan abortus, üç

baﬂvurulmaktad›r. ‹leri anne yaﬂ›, yüksek riskli

olguda

abortus

ikili veya üçlü test, fetal anomali varl›¤›, parental

gerçekleﬂmiﬂ olup toplam abortus oran› %1.18

dengeli translokasyon, tekrarlayan düﬂük ve

olarak hesap-lanm›ﬂt›r. Ayr›ca iﬂlemi takip eden

kromozom anomalili çocuk öyküsü klasik amni-

bir ila dört hafta içinde dört olguda in utero

yosentez endikasyonlar›d›r.6 Çal›ﬂmam›zdaki

fetal ölüm sap-tanm›ﬂ olup, üç olguda ise

amniyosentez endikasyonlar›n›n da¤›l›m›na ba-

ilerleyen gebelik haftalar›nda in utero fetal

k›ld›¤›nda, üçlü tarama testinde yüksek risk bi-

ise

amniyoreksis

sonucu

ölüm saptanm›ﬂt›r. ‹ﬂleTablo 1. Amniyosentez endikasyonlar›n›n da¤›l›m›.
Endikasyon
Üçlü testte yüksek risk
‹leri anne yaﬂ›

%

n

38

226

24,7

147

Birinci trimester taramada yüksek risk

14,8

88

‹leri anne yaﬂ›+Üçlü testte yüksek risk

10,9

65

Major anomali

3,7

22

Minor anomali

3

18

Trizomili bebek öyküsü

2

12

Ailede trizomi öyküsü

2

12

Maternal anksiyete

2,2

13

Toplam

100

594
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Tablo 2. Amniyosentez iﬂlemlerinde saptanan karyotip anomalilerinin da¤›l›m›.
Endikasyon

n (%)

Normal

‹leri anne yaﬂ›

147 (24,7)

140

‹leri anne yaﬂ›+
Üçlü testte yüksek risk

65 (10,9)

61

Üçlü testte yüksek risk

226 (38)

215

Birinci trimester taramada
yüksek risk

88 (14,8)

82

Trizomi 21

Trizomi 18

Trizomi 13

Di¤er Anöploidi

Anöploidi saptamak
için gereken iﬂlem say›s›

3

-

1

3

37

3

-

-

1

21

7

-

-

4

32

4

1

-

1

17

Tablo 3. Karyotip anomalisi saptanan amniyosentez sonuçlar›.
Karyotip

Yaﬂ

Endikasyon

Ultrasonografi bulgular›

46, XX, 15p
46, XY, inv (9) (p1q1)

39
43

Yok
Yok

Do¤um haftas›

Prognoz

46, XX, inv dup (9)

25

‹leri anne yaﬂ›
‹leri anne yaﬂ›+
Üçlü testte yüksek risk
Üçlü testte yüksek risk

37
39

Normal fenotip
Normal fenotip

Yok

39

Normal fenotip (anne taﬂ›y›c›)

46, XY, t (1;3) dengeli

42

‹leri anne yaﬂ›

Yok

39

Normal fenotip (baba taﬂ›y›c›)

46, --, t (3;12) (q12;p13)

27

Major anomali

Dandy-Walker malformasyon

46,--,t (2;7) (p11.1;q22.1)

28

‹kili testte yüksek risk

Yok

38

Sonland›r›ld›
Normal fenotip

46,--,t (11;12) (p11;q11)

34

Üçlü testte yüksek risk

Yok

38

Normal fenotip

46,--, 1qh+,1qh+

30

Üçlü testte yüksek risk

Yok

39

Normal fenotip

45,--,der(18)(21qter21q11:18p11.1-18qter)

26

Üçlü testte yüksek risk

Artm›ﬂ ense pilisi

39

Normal fenotip

47,--,idic(15;15) (q12;p12)

41

‹leri anne yaﬂ›+
üçlü testte yüksek risk

Yok

39

Normal fenotip

69,-47, XX+9

26
32

Üçlü testte yüksek risk
Major anomali

Simetrik IUGR + Sindaktili
Dandy-Walker malform+mikrognati
+VSD+çift ç›k›ﬂl› sa¤ ventrikül+
simetrik IUGR

-

Sonland›r›ld›
Sonland›r›ld›

47, XX+13

40

Major anomali

Omfalosel

-

Sonland›r›ld›

47, XX+13

25

Major anomali

Dandy-Walker malf+
hiperekojen barsak+Polidaktili

-

Sonland›r›ld›

47,--,+18

30

Major anomali

Omfolosel+bilat. Koroid plexus kisti+
tek umblikal arter+hiperekojen barsak

-

Sonland›r›ld›

47,--,+18

33

47, XX+21

35,43

‹kili testte yüksek risk

Erken simetrik IUGR

-

Sonland›r›ld›

‹leri anne yaﬂ›

Yok

-

Sonland›r›ld›

47, XX+21
47, XX+21

22

‹kili testte yüksek risk

Duodenal atrezi

-

Sonland›r›ld›

36

‹kili testte yüksek risk

Yok

-

Sonland›r›ld›

47, XX+21

36

‹kili testte yüksek risk

Kal›nlaﬂm›ﬂ ense pilisi+
geniﬂ cisterna magna+hipertelorizm+
Hiperekojen kardiyojenik fokus

-

Sonland›r›ld›

47, XX+21

41

‹leri anne yaﬂ›+
Üçlü testte yüksek risk

Nonimmun hidrops fetalis

-

Sonland›r›ld›

47, XY+21

37,40

‹leri anne yaﬂ›+
Üçlü testte yüksek risk

Yok

-

Sonland›r›ld›

47, XX+21

19,23, 29,29

Üçlü testte yüksek risk

Yok

-

Sonland›r›ld›

47, XY+21

38

‹kili testte yüksek risk

Kal›nlaﬂm›ﬂ ense pilisi+ VSD

-

Sonland›r›ld›

47, XY+21

23

Minör anomali

Bilateral pyelektazi

-

Sonland›r›ld›

47, XX+21

24,28

Üçlü testte yüksek risk

Hiperekojen barsak

-

Sonland›r›ld›

47, XX+21

38

‹leri anne yaﬂ›

Hiperekojen barsak

-

Sonland›r›ld›

47, XY+21

23

Üçlü testte yüksek risk

Yok

-

Sonland›rmay› kabul etmedi
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rinci s›rada, ileri anne yaﬂ› ise ikinci s›rada yer al-

kar›lm›ﬂt›r. Ancak, çal›ﬂmam›zda, ileri anne yaﬂ›

m›ﬂt›r. Bu endikasyonlar›, s›ras›yla birinci tri-

amniyosentez endikasyonlar› aras›nda s›kl›k

mester taramada yüksek risk, ileri anne yaﬂ› ile

olarak ikinci s›rada yer alm›ﬂt›r. Bunun nedenle-

birlikte üçlü tarama testinde yüksek risk, ultraso-

ri Down sendromu tarama testlerinden yararla-

nografide patolojik bulgu ve ailede trizomi öy-

namam›ﬂ ileri yaﬂtaki gebeler, ileri anne yaﬂ›n-

küsü takip etmiﬂtir. Çal›ﬂma süresi içersinde bi-

dan kaynaklanan maternal anksiyete, ileri anne

rinci trimester taramada yüksek riske sahip ge-

yaﬂ›n›n endikasyon olmaktan ç›kt›¤› bilgisinin

belere, hastanemiz bünyesinde koryon villus ör-

yayg›nlaﬂmamas›na ba¤l› olarak refere edilen

neklemesi'nden (CVS) karyotip analizi yapacak

gebelerdir. Anne yaﬂ› 35 ve üzerindeki 147 olgu-

genetik tan› laboratuar olanaklar›n›n bulunma-

nun %2.7’sinde kromozom anomalisi saptan-

mas› nedeniyle hastalar taraf›ndan amniyosen-

m›ﬂt›r. Cruikshank ve ark, bu tip gebeliklerde

tez tercih edilen iﬂlem olmuﬂtur. Literatürde am-

%3, Hassold ve ark ise, %3.7 oran›nda fetal kro-

niyosentez endikasyonlar›n› de¤erlendiren ça-

mozom anomalisi saptam›ﬂlard›r. Sjögren ve

l›ﬂmalarda y›llara göre de¤iﬂik oranlar mevcut-

ark, 35 yaﬂ›n üzerindeki annelerde bu oran›n %

tur. Özellikle geçmiﬂ y›llardaki yay›nlarda ileri

2.2, 40 yaﬂ üzeri gebelerde ise %5.3 oldu¤unu

anne yaﬂ› en s›k endikasyon olmuﬂtur. Örne¤in

tespit etmiﬂlerdir.12-14 Ülkemizde yap›lan çal›ﬂma-

bir çal›ﬂmada amniyosentez için en s›k endikas-

lara bak›ld›¤›nda, Yayla ve ark. benzer olgularda

yonun ileri anne yaﬂ› (%86.3) oldu¤u bulunmuﬂ-

kromozom anomalisi oran›n› %4, Cengizo¤lu ve

tur. Bizim çal›ﬂmam›zda ise, ﬁener ve ark.’n›n

ark. %6.1 bulurken Bal ve ark. taraf›ndan ise bu

yapt›¤› çal›ﬂmaya benzer olarak üçlü testte yük-

oran %13.3 gibi çok yüksek de¤erlerde bildiril-

sek risk en s›k endikasyon oldu¤u görülmüﬂtür.8

miﬂtir.9,11,15 Dommerguez ve ark. yapt›klar› çal›ﬂ-

Amniyosentez sonuçlar› de¤erlendirildi¤inde,

mada, ileri anne yaﬂ›na sahip kad›nlarda (>38

amniyosentez yap›lan olgular›m›z›n %3.9’unda

yaﬂ) amniyosentezin rutin bir iﬂlem olarak de¤il;

say›sal kromozom anomalisi saptanm›ﬂ olup, ay-

noninvaziv tarama testlerinin sonuçlar›na göre

r›ca %1.9’unda yap›sal minor kromozom ano-

selektif bazda önerilmesi gereken bir iﬂlem ol-

malileri tespit edilmiﬂtir. Literatüre bak›ld›¤›nda,

mas› gerekti¤i sonucuna varm›ﬂlard›r.16 Çal›ﬂma-

amniyosentez yap›lan olgularda kromozomal

lar›nda, 38-47 yaﬂlar› aras›nda 359 hastadan, üç-

anomali saptama s›kl›¤› %2.3 ile %4.5 aras›nda

lü testte riski 1/250’nin alt›nda olan, birinci tri-

de¤iﬂmektedir. Örne¤in, bu oran ﬁener ve ark.

mester taramada ense saydaml›¤› 3 mm’nin al-

taraf›ndan %2.3, Yayla ve ark. taraf›ndan %3.6,

t›nda olan ve normal ikinci trimester ultrasonog-

Baﬂaran ve ark. taraf›ndan %3.5, Cengizo¤lu ve

rafiye sahip hiçbir kad›n kromozomal anomali-

Bi-

ye sahip bir bebek do¤urmam›ﬂt›r. Böylece, bi-

zim saptad›¤›m›z kromozomal anomali oran›-

rinci trimester tarama, üçlü/dörtlü tarama testle-

n›n, Türkiye’deki çeﬂitli merkezler taraf›ndan

ri ve detayl› ikinci trimester ultrasonografi gibi

bildirilen serilerin oranlar›yla benzer oldu¤u

tarama testlerinin daha yüksek anomalili fetus

gözlenmiﬂtir. Özellikle ileri anne yaﬂ›n›n bir in-

saptama oranlar› olmas› nedeniyle yaln›z ileri

vaziv prenatal tan› endikasyonu olarak yeri, uy-

anne yaﬂ›na dayal› invaziv test uygulamalar›n-

gulamadaki yayg›nl›¤a ra¤men tart›ﬂma konusu

dan kaç›n›lmas› mant›kl› gözükmektedir. Çal›ﬂ-

olmuﬂtur. Son 10 y›lda birinci trimester Down

mam›zda, bir kromozom anomalisi saptamak

sendromu taraman›n yayg›nlaﬂmas› ile ileri an-

için yap›lan amniyosentez iﬂlem say›lar› incelen-

ne yaﬂ› amniosentez endikasyonu olmaktan ç›-

di¤inde, en az iﬂlem birinci trimester tarama tes-

7

ark. taraf›ndan ise %4.5 olarak bulmuﬂtur.

8-11
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Çok Merkezli Ço¤ul Gebelik Çal›ﬂmas› II
‹kizlerde Perinatal Mortalite
Murat Yayla1, Yeﬂim Baytur2
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International Hospital, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Klini¤i, ‹stanbul
Celal Bayar Üniversitesi T›p Fakültesi, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim Dal›, Manisa

2

Özet
Amaç: Çal›ﬂman›n amac› ülkemizdeki ikiz gebeliklerde perinatal mortalite oran›n› ve bu oran›n klinik bulgular ile iliﬂkisini araﬂt›rmak.
Yöntem: Onbeﬂ de¤iﬂik Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Klini¤inden elde edilen anket ve veri formlar›n›n yard›m› ile 2003-2004 y›llar›ndaki ikiz gebeliklerde perinatal mortalite ile anne yaﬂ›, gebelik ve do¤um say›lar›, anne morbiditesi, do¤um haftas› ve ﬂekli, yenido¤an
a¤›rl›¤› ve cinsiyeti aras›ndaki iliﬂki araﬂt›r›ld›. ‹statistiksel yöntem olarak Chi-square, Fisher’s exact ve Student t testleri kullan›ld›.
Bulgular: ‹kizlerde perinatal mortalite binde 107, ikiz gebeliklerde kay›ps›z do¤um ﬂans› %85 olarak belirlendi. Gebeli¤in 30. haftas›ndan önce veya 1000 g’›n alt›nda do¤anlarda, ayn› cinsiyetteki ikizlerde, k›zlarda, uyumsuz geliﬂen ve küçük olan ikiz eﬂlerinde mortalite daha yüksek oranda bulundu.
Sonuç: Ülkemizdeki onbeﬂ ayr› merkezimizin verilerine göre ikiz gebeliklerin %15’inde bir veya her iki ikiz eﬂini de ilgilendiren kay›p
söz konusudur ve perinatal mortalite oran› binde 107’dir. Gebeli¤in 30 haftas›ndan önce do¤an uyumsuz k›z ikizler en yüksek riske
sahip olan gruptur.
Anahtar Sözcükler: ‹kiz gebelik, perinatal mortalite, çok merkezli çal›ﬂma.

Multicentric multiple pregnancy study II: Perinatal mortality in twins
Objective: The aim of the study is to determine the relationship between perinatal mortality and clinical demographic characteristics
in twin pregnancies.
Methods: A questionnary and data obtained from 15 obstetrics centers was used to show the relationship between perinatal mortality and maternal age, parity, maternal morbidity, gestational week at delivery, mode of delivery, fetal or newborn’s weight and sex
in twin pregnancies, delivered between the period of 2003 and 2004. Chi-square, Fischer’s exact and Student’s t tests are used for
statistical analyses.
Results: Perinatal mortality ratio was 107 per thousand in twins. A chance of delivery without fetal or neonatal mortality was assessed
in 85% of the twin pregnancies. Mortality was high in cases born before 30th gestational week, and less than 1000g, also in twins
with the same sex, in females, in discordant for growth and in small ones.
Conclusion: According to the results of 15 different national obstetrics centers, mortality is found in 15% of the twin pregnancies
at least in one of the twin pairs. Perinatal mortality ratio is 107 per thousand. Discordant females born before the 30th gestational
week have the highest risk.
Keywords: Twin pregnancy, perinatal mortality, multicentric study.

Yaz›ﬂma adresi: Murat Yayla, Tesvikiye Cad 63/11 Bayer Han Niﬂantaﬂ› ﬁiﬂli, ‹stanbul
e-posta: myayla99@yahoo.com
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Giriﬂ

p›lm›ﬂt›r. Ankette anne yaﬂ›, gebelik ve do¤um

Dünyada yap›lm›ﬂ olan çal›ﬂmalar›n genel

say›lar›, gebe kal›ﬂ ﬂekli, do¤um haftas› ve ﬂekli,

sonucuna göre ço¤ul gebelikler perinatal ölüm-

yenido¤an a¤›rl›¤›, cinsiyeti ve mortalitesi, ma-

lerin %10’undan sorumludur. Benzer ﬂekilde,

ternal mortalite-morbidite parametreleri sorgu-

fetal ölümlerin %8’i, neonatal ölümlerin %14’ü

lanm›ﬂt›r. Anket formunda bildirilmeyen baz›

yine ço¤ul gebeliklere ba¤l›d›r. Tekiller ile kar-

veriler ikincil olarak tekrar sorgulanm›ﬂ ve ek-

ﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda perinatal mortalite oran› ikizlerde 4 kat, üçüz ve üzerindekilerde ise 9 kat fazlad›r.1 Ço¤ul gebeliklerde perinatal morbidite ve
mortalitedeki bu art›ﬂ anne aday›nda ortaya ç›kan çeﬂitli medikal komplikasyonlara, gerçekleﬂen erken do¤umlara ve ço¤ul gebeliklere özgü
di¤er sorunlara ba¤l›d›r.2 Örne¤in monozigotik

sikler tamamlanm›ﬂt›r. Perinatal dönemde (20.
gebelik haftas›n›n üzerindeki do¤umlar ve do¤umdan sonraki ilk bir hafta) mortalite saptanan gruptaki veriler, mortalite olmayan ço¤ul
gebelik grubundaki veriler ile Chi square, Fisher’s exact ve Student T test yöntemleri uygulanarak karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r.

monokoryonik ikizler, kromozomal veya di¤er

Ölü do¤um 20 gebelik haftas›n› tamamlam›ﬂ,

letal oluﬂumlara yol açan hücre bölünmesi süre-

veya kendisi veya ikiz eﬂi en az 400 g olan fetus-

cine ba¤l› olarak en fazla risk alt›nda bulunan

lar›n do¤umdan önce ölmesi veya do¤duktan

gruptur. Yine monokoryonik ikizlere özgü

sonra nefes almamas›, kalbinin atmamas› ola-

komplikasyonlardan anormal plasenta al›ﬂve-

rak, erken neonatal ölüm ise do¤umdan sonra-

riﬂleri ve fetuslarda uyumsuz büyüme, morbidi-

ki ilk 7 gün içindeki yenido¤an ölümleri olarak,

te ve mortalitede art›ﬂa yol açmaktad›r.

Ülke-

uyumsuz ikiz geliﬂimi ise yenido¤an a¤›rl›klar›

mizde de son y›llarda ço¤ul gebeliklerde bir ar-

aras›nda %20 farkl›l›k bulunmas› olarak kabul

t›ﬂ oldu¤u pek çok bilimsel toplant›da dile geti-

edilmiﬂtir.

1-3

rilmekle birlikte, ço¤ul gebelik oranlar›n› etkileyen faktörler, ço¤ul gebeliklere ba¤l› maternal
ve fetal morbidite ve mortalite konular›nda geniﬂ bir çal›ﬂma yap›lamam›ﬂt›r. Bu konudaki en
geniﬂ ve çok merkezi içeren araﬂt›rma mevcut
çal›ﬂma grubu taraf›ndan yay›nlanm›ﬂt›r.4 Çok
merkezli kesitsel olan bu çal›ﬂmadaki amac›m›z, ülkemizin baz› merkezlerindeki ikiz gebeliklere ait perinatal mortalite oranlar›n› ve bununla iliﬂkili olabilecek baz› temel epidemiyolojik parametreleri ortaya koymakt›r.

Bulgular
Çal›ﬂmaya kat›lan 15 merkezin toplam do¤um say›s› 2003-2004 y›llar› içinde 70.091 olup,
bunlar›n 1310’u ikizdir. Buna göre ikiz do¤um
prevalans› binde 18.6 bulunmuﬂtur. ‹kizler ço¤ullar›n %96’s›n› oluﬂturmuﬂlard›r. Ayr›nt›l› ikiz
verisini göndermiﬂ olan 10 merkezin do¤um say›s› 43.258 olup, bunlar›n 818’i ikizdir ve genel
orana uygundur (binde 18.9). Bunlar›n içinde
26 olgunun verisi yetersiz oldu¤undan 792 ikiz
gebelik perinatal mortalite çal›ﬂma grubunu

Yöntem

oluﬂturmuﬂtur. Bu grubun demografik verileri

Bu çal›ﬂma 2003-2004 y›llar› içinde Türki-

Tablo 1’de gösterilmiﬂtir.

ye’nin de¤iﬂik bölgelerinde Üniversite ve E¤i-

Ço¤ullarda tüm gebelik ürününün kaybedil-

tim Araﬂt›rma Hastanesi bünyesinde yer alan 15

me riski yüzde 7.07 oran›nda bulundu (Tablo

ayr› Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Klini¤ine

2). ‹kiz gebeliklerde perinatal mortalite oran›

gönderilen anket ve klinik bilgi formlar› ile ya-

binde 106.9 (136/1272) idi. ‹kiz gebeliklerin

Yayla M, Baytur Y, Çok Merkezli Ço¤ul Gebelik Çal›ﬂmas›: II ‹kizlerde Perinatal Mortalite

10

%14.3’ünde bir veya daha fazla fetus-yenido¤an
kayb› söz konusu idi (Tablo 2). Kay›ps›z ikiz ge-

Tablo 1. Çal›ﬂma grubundaki ikiz gebeliklerde demografik ve klinik veriler.
‹kiz (n:792)

belik ﬂans› %85.7 idi.
Tek kay›pl› ikizlerde canl› do¤an›n a¤›rl›¤›,

Yaﬂ

27.91 ± 5.36

Gebelik say›s›

2.40 ± 1.90

ölü do¤andan ortalama 782 g daha fazla, her iki-

Do¤um Say›s›

si de sa¤ do¤muﬂ olanlar›n ortalama do¤um

Do¤um haftas›

34.41 ± 3.28

Fetal neonatal a¤›rl›k

2172 ± 674 g

1.10 ± 1.66

a¤›rl›¤›ndan ise 325 g daha eksik bulundu. Tek
kay›pl›larda ölü fetusun ortalama a¤›rl›¤›, çift

De¤erler Ortalama±Standart sapma olarak belirtilmiﬂtir.

kay›pl›lardaki ortalamadan 355 g daha fazla idi
(Tablo 3). Sezaryen operasyonu en fazla her iki-

Tablo 2. ‹kiz gebeliklerde perinatal mortalite.

si de canl› olan ikizlerde uygulanm›ﬂt›.
‹kiz (n:636)

‹kizlerde do¤um haftas› 28’in alt›nda ise
prognozun kötü oldu¤u, do¤um haftas› 30 haf-

Hepsi kay›p

45 (%7.07 )

Biri sa¤

46 (%7.23)

tan›n üzerine ç›kt›¤›nda ise mortalitede anlaml›

‹kisi sa¤

545 (%85.69)

azalma oldu¤u gözlendi (p<0.001) (Tablo 4)

En az bir kay›p

91 (%14.30)

(ﬁekil 1).
‹kizlerde 1000 g üzerindeki fetuslar›n sa¤

te ile cinsiyet iliﬂkisini inceledi¤imizde, k›zlarda

kalma ﬂans› 1000 g ve alt›ndakilere göre istatis-

mortalite %14 (82/582), erkeklerde ise %8.5

tiksel olarak anlaml› oranda yüksekti (p<0.001).

(55/650) bulundu (p<0.01). K›z/k›z ikizlerde

A¤›rl›¤› 1001-1500 g aras›nda olanlarda mortal-

mortalite %22 (42/192), erkek/erkek ikizlerde

ite oran› %20 idi. Mortalite oran› yenido¤an

%12 (28/227), kar›ﬂ›k ikizlerde ise %11 (21/197)

a¤›rl›¤› 1500 g üzerinde %7’ye, 2000 g üzerinde

bulundu. K›z/k›z ikizlerdeki mortalite fazlal›¤›

ise %1.7’ye düﬂmekteydi (Tablo 5) (ﬁekil 2).

istatistiksel yönden anlaml› bulundu (p<0.01).

Cinsiyet ve a¤›rl›k da¤›l›m› ikizlerde genel

Ayn› cinsiyette olan ikizlerde mortalite (70/419:

olarak incelendi¤inde, erkeklerin ortalama do-

%17) olas›l›¤› ayr› cinsiyette olan ikizlerdekine

¤um a¤›rl›¤› (2243±673 g), k›zlar›nkinden

(27/203: %13) göre daha yüksekti (p<0.05)

(2089±666 g) daha fazla idi. ‹kizlerdeki mortali-

(Tablo 6).

Tablo 3. ‹kizlerde perinatal mortalite olan ve olmayan gruplar›n karﬂ›laﬂt›rmas› (n: 636).
Tek mortalite
(d)

Çift mortalite
(n:46)

En az bir mortalite
(n:91)

Mortalite yok
(n:545)

p

Yaﬂ

27.30±5.32

26.84±5.26

27.07±5.26

28.07±5.44

>0.05

Gestasyon

2.71±1.92

2.62±2.24

2.67±2.06

2.39±1.92

>0.05

Parite

1.26±1.74

1.00±1.54

1.14±1.64

1.09±1.72

>0.05

Do¤um haftas›

32.57±4.03

26.89±3.62

29.66±4.78

35.07±2.56

<0.001

Sezaryen

29/45 (%64)

10/46 (%22)

39/91 (%43)

398/545 (%73)

<0.001

Sa¤kalan a¤›rl›¤›

1972±807g

-

1972±807g

2297±539g

<0.01

Kaybedilen a¤›rl›¤›

1201±615g

846±462g

1190±782g

-

<0.01

<0.001

-

<0.001

-

p

De¤erler Ortalama±Standart sapma olarak belirtilmiﬂtir.

Perinatoloji Dergisi • Cilt: 17, Say›: 1/Nisan 2009

ﬁekil 1. ‹kizlerde do¤um haftas› ve mortalite.

ﬁekil 2. ‹kizlerde yenido¤an a¤›rl›¤› (g) ve mortalite..
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Tablo 4. ‹kiz gebeliklerde (n:636) perinatal mortalitenin gebelik haftas› ile iliﬂkisi.
Mortalite yok

≥Mortalite var

Toplam

20-24 Hafta

0

14

14

100

25-27 Hafta

2

23

25

92.0

Mortalite (%)

28-30 Hafta

30

17

47

36.2

31-33 Hafta

128

15

143

10.5

34-36 Hafta

206

15

221

6.8

> 36 Hafta

176

9

185

4.9

Toplam

545

91

636

14

Tablo 5. ‹kizlerde perinatal mortalitenin do¤um a¤›rl›¤› ile iliﬂkisi (n:636x2=1272).
Mortalite yok

Mortalite var

Toplam

Mortalite (%)

< 500 g

0

18

18

100

501-1000 g

21

65

86

75.6

1001-1500 g

89

23

112

20.5

1501-2000 g

252

19

271

7.0

2001-3000 g

681

12

693

1.7

> 3000

92

0

92

0

Toplam

1135

137

1272

10.8

Tablo 6. Cinsiyeti bilinen ikizlerde (n:616) cinsiyet-perinatal mortalite iliﬂkisi (K›z: 582; Erkek:
650).
Tek mortalite
(n:45x2)

Çift mortalite
(n:46x2)

En az bir mortalite
(n:91x2)

Mortalite yok
(n:525x2)

Toplam
1232

Ölü k›z

23

59

82

-

82

Ölü erkek

22

33

55

-

55

Sa¤ k›z

23

-

23

477

500

Sa¤ erkek

22

-

22

573

595

K›z + K›z

15 tek

27 çift

42

150

192

Erkek + Erkek

14 tek

14 çift

28

199

227

K›z + Erkek

16 tek

5 çift

21

176

197

90

92

192

1050

1232

Toplam

Fetuslardan en az birinin yaﬂad›¤› ikiz gebe-

%28.83’lük

mortalite

uyumlu

ikizlerdeki

likler incelendi¤inde %78 (35/45) oran›nda,

%9.30’luk mortaliteden istatistiksel olarak

daha küçük olan fetusun kaybedildi¤i gözlendi.

anlaml› ﬂekilde 3 kat daha yüksek idi (p<0.001)

Perinatal kay›p olan ikizlerin %51.64’ü (47/91)

(Tablo 7).

uyumsuz ikiz idi. Kay›p olmayan grupta ise

‹kizlerde mortalite ve antenatal maternal

uyumsuz ikiz oran› %21.28 (116/545) idi.

hastal›k aras›ndaki iliﬂkiye bak›ld›¤›nda hiper-

Uyumsuz ikizler mortalite yönünden incelen-

tansif problemler (preeklampsi, eklampsi),

di¤inde kay›plar›n %64’ü küçük ikiz eﬂinde

erken membran rüptürü ve sistemik hastal›klar

gerçekleﬂmiﬂti. Uyumsuz ikiz gebeliklerdeki

(diyabet, kan hastal›klar›) ilk üç s›ray› paylaﬂt›.
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Tablo 7. ‹kizlerde uyumsuzluk ve perinatal mortalite.
Küçük ikiz
mortalitesi

Büyük ikiz
mortalitesi

‹kili
mortalite

Mortalite
olanlar

Mortalite
olmayanlar

Uyumsuz ikiz (n:163)

30

3

14

47 (%28.83)

116 (%71.17)

Uyumlu ikiz (n:473)

9

4

31

44 (%9.30)

429 (%90.70)

Toplam (n:1172)

39

7

45

91 (%7.76)

545 (%92.24)

Kay›p görülen ikizlerde sadece erken membran
rüptürü (EMR) varl›¤› di¤er bulgulara göre ista-

gebeliklerde anneye ait morbidite faktörleri
daha yüksek olmakla beraber arada istatistiksel
olarak fark saptanmad› (Tablo 8 ).

Tart›ﬂma
‹kiz gebelikler günümüzde en az gebelik diyabeti veya gebelikte kronik hipertansiyon kadar s›k karﬂ›laﬂt›¤›m›z bir durum halini alm›ﬂt›r.
Bu nedenle tekiller ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda fetal
ve neonatal mortalite ikiz gebeliklerde beﬂ ile
yedi kat daha yüksektir. ‹kizlerin %25’i yo¤un
bak›m hizmetine gereksinim duyar. Uzun dönemde fizik ve mental problemler bu grupta daha s›k görülür. Örne¤in serebral palsiye ikizlerde 12 kat daha fazla rastlan›r ve do¤um haftas›
düzeltilse bile bu oran 3 kata iner.5 ‹kizlerde ve

<0.001

Tablo 8. ‹kizlerde maternal morbidite perinatal mortalite
iliﬂkisi.
Mortalite
olmayan (n:545)

Mortalite olan
ikizler (n:91)

Hipertansif hastal›klar

44 (%8.1)

5 (%5.5)

>005

EMR

10 (%1.8)

7 (%7.7)

<0.01*

Sistemik hastal›k

10(%1.8)

2 (%2.2)

>005

Di¤er

5 (%0.9)

3 (%3.3)

>005

69 (%12.6)

17 (%18.7)

>005

tistiksel olarak anlaml› yükseklik gösterdi.
Genel olarak perinatal mortalite gözlenen

p

Toplam

P

Ülkemizde son 20 y›l içinde yard›mc› üreme
tekniklerindeki geliﬂmeler teknoloji, bilgi ve
tecrübe birikimi sayesinde olmuﬂ, eve giden bebek say›s› artm›ﬂt›r. Ancak antenatal ve neonatal
bak›m hizmetlerindeki geliﬂme bu h›za ayak uyduramam›ﬂt›r.8 Neonatal mortalite ülke genelinde azalmakla birlikte güncel geliﬂmeler özellikle
prematüre ve a¤›r prematürelerde sorunun devam edece¤ine iﬂaret etmektedir. Ülkemizdeki
baz› merkezlerin ço¤ul gebelik sonuçlar›n› inceledi¤imiz bu çal›ﬂmada perinatal mortalite h›-

di¤er ço¤ul gebeliklerde gözlenmekte olan bu

z› yaklaﬂ›k olarak binde 107, antenatal dönem-

yüksek perinatal morbidite ve mortalitenin ana

de veya do¤umda herhangi bir fetusunu kaybe-

sebebi erken do¤umlar ve bununla ilgili olarak

den gebelerin oran› %14, tüm fetus veya yeni-

geliﬂen respiratuar distres sendromu, nekroti-

do¤anlar›n› kaybeden gebelerin oran› ise % 7

zan enterokolit ve intraventriküler kanama gibi

olarak belirlenmiﬂtir. Ülkemizden bildirilmiﬂ

komplikasyonlard›r.6 Nitekim prematürite, ne-

olan klinik sonuçlara göz at›ld›¤›nda, 1990’l› y›l-

onatal mortalitenin 3/4'ünden ve uzun dönem

lara ait serilerden Buyru ve ark.’n›n9 retrospektif

nörolojik komplikasyonlar›n da yar›s›ndan so-

çal›ﬂmalar›nda ikizlerde perinatal mortalite ora-

rumludur. Fetal malformasyonlarda art›ﬂ, intra-

n› 28 hafta sonras› için %17, Karl›k ve ark.’n›n10

uterin geliﬂme k›s›tlanmas›, uyumsuz büyüme,

çal›ﬂmalar›nda %7.8, Kay›kç›o¤lu ve ark.’n›n11

monokoryonisite komplikasyonlar› ve intrapar-

çal›ﬂmalar›nda %7.8, Nas ve ark.’n›n12 çal›ﬂmala-

tum komplikasyonlar, morbidite ve mortalite-

r›nda %8.9, 2000’li y›llarda ise Güney ve

nin di¤er nedenlerdir.

ark.’n›n13 24 haftadan sonra, komplike olmuﬂ ol-

6

7
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gular› ay›klad›klar› serilerinde %7.7, Y›ld›r›m ve

‹kizlerdeki mortaliteyi etkileyen önemli bir

ark.’n›n ise yine komplike olgular›n bir k›sm›-

unsurun ikizler aras› uyumsuz geliﬂim (diskor-

n› almad›klar› serilerinde %8.9 olarak bildiril-

dans) oldu¤u ileri sürülmüﬂ ve ikizden ikize

miﬂtir. Kamac› ve ark.

ise Van’dan %18 gibi

transfüzyon (TTS) veya konjenital anomali bu-

yüksek bir oran bildirmiﬂlerdir. Çal›ﬂmam›zdaki

lunmasa bile uyumsuz ikizlerin uyumlu ikizler-

oran›m›z›n di¤er çal›ﬂmalardakilerden biraz da-

den daha kötü prognoza sahip olduklar› bildiril-

ha yüksek olmas›n›n sebebi, hem maternal

miﬂtir.16 Nassar ve ark.’n›n16 çal›ﬂmas›nda her iki-

komplikasyon olgular›n›n hem de 20 haftan›n

si de sa¤ do¤anlarda %12 uyumsuz geliﬂim

üzerindeki gebeliklerin çal›ﬂmaya dahil edilme-

(>%25 a¤›rl›k fark›) görülebildi¤ini ve uyumsuz

sine ba¤lanm›ﬂt›r.

ikizlerdeki mortalitenin yaklaﬂ›k üçte ikisinin

14

15

1984-2000 y›llar› aras›nda

küçük ikiz eﬂine ait oldu¤u belirtilmiﬂtir. Ayn›

tek bir merkezi içeren, ancak en küçük gebelik

ölçütleri inceledi¤imizde bizim çal›ﬂmam›zdaki

haftas›n› belirtmedikleri çal›ﬂmalar›nda, 750 ikiz

uyumsuzluk oran› da benzer olarak %16’n›n bi-

çiftinden 26’s›nda (%3.5) perinatal mortalite bil-

raz alt›nda olup mortalitenin %90’›n›n küçük

dirilmiﬂlerdir. Mevcut çal›ﬂmada bu oran üç kat

ikiz eﬂinden kaynakland›¤› gözlenmiﬂtir. Ülke-

daha yüksektir. Her iki çal›ﬂmay› karﬂ›laﬂt›rd›¤›-

mizden bildirilen 136 olguluk baﬂka bir yenido-

m›zda aradaki fark›n bir k›sm›n›n çok erken haf-

¤an çal›ﬂmas›nda ise uyumsuz ikizlerde hipogli-

talardaki (20-27 hafta) olgulardan ve ilgili mer-

semi ve sezaryen oran› yüksek bulunurken

kezlerimizin yar›s›nda neonatal bak›m bölümü-

mortalitenin farkl› olmad›¤› vurgulanm›ﬂt›r.17 Bi-

nün olmamas›ndan kaynakland›¤›n› düﬂün-

zim çal›ﬂmam›zdaki fark›n ölü do¤umlar› da

mekteyiz.

dikkate almam›zdan kaynakland›¤›n› düﬂün-

Nassar ve ark.

16

Çal›ﬂmam›zda ikizlerde 27 gebelik haftas›n-

mekteyiz.

dan önceki do¤umlarda neonatal sa¤kal›m en

Koryonisite ikiz gebeliklerde komplikas-

düﬂük düzeydedir. Mortalite gözlenmiﬂ olan

yonlar aç›s›ndan çok önemlidir. Örne¤in mono-

ikiz gebeliklerde ortalama do¤um haftas› (30

koryonik (MK) gebeliklerde fetal riskler dikor-

hafta) mortalite gözlenmemiﬂ gebeliklerdekin-

yoniklere (DK) göre daha fazlad›r.14,18 Gebeli¤in

den (35 hafta) 2.5-8.2 hafta daha erken döneme

12-24 haftalar› aras›nda fetal kay›p oran› DK

denk gelmiﬂtir. Bu oran Y›ld›r›m ve ark.’n›n ça-

ikizlerde %1.8 iken, MK’de 6 kat daha fazlad›r

l›ﬂmas›nda da benzer olarak 30 ve 35 haftalar

(%12.2). Gebeli¤in 24 haftas›ndan sonra perina-

olarak verilmiﬂtir.

tal kay›p olas›l›¤› DK‘lerde %1.6, MK’lerde

14

‹kizlerin yaklaﬂ›k dörtte üçünde kaybedilen

%2.8’dir. IUGR ve preterm do¤um ihtimali de

fetus a¤›rl›k olarak daha hafif oland›. Canl› do-

MK’lerde DK’lere göre yaklaﬂ›k 2 kat artm›ﬂt›r.

¤an ikiz eﬂleri ölü olandan ortalama 770 g daha

MK gebeliklere özgü ciddi bir komplikasyon

a¤›r bulunurken, her ikisi de sa¤ do¤muﬂ olan-

olan ikizden ikize transfüzyon sendromu, MK

lar›n do¤um ortalamas›ndan 325 g daha eksik

gebeliklerin yaklaﬂ›k %15-20’sini etkiler ve fetal

idi. Bu durum fetuslardan birinin kayb›ndan

morbidite ve mortalitede önemli bir yer tutar.18

sonra di¤erinin büyümeye devam etmesi veya

Monokoryonik fetüslerden birinin ölümü ile ya-

önceki süreçte geri kalan fetusun kaybedilmesi-

ﬂayan di¤er fetüste %38 mortalite ve %46 intrak-

ni takiben normal s›n›rlardaki di¤er fetusun he-

ranyal lezyonlar›n meydana gelebilme ﬂans›

men do¤mas› olarak aç›klanabilir.

mevcuttur.19 Bu oran bize ayn› cinsiyete sahip
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ço¤ul gebeliklerde, bir fetüsün ölümünü taki-

do¤muﬂ olmalar› ile aç›klanabilir (ortalama

ben serebral palsi oran›n neden yüksek oldu¤u-

2243 g’a karﬂ›l›k 2089 g).

nu aç›klar. Ayr›ca monoamniyotik gebelikler

Yap›lm›ﬂ çal›ﬂmalara göre ikiz gebeliklerin

%32 perinatal mortalite ile seyretmektedirler.

%13-17’si 27 haftadan önce veya 1000 g’dan da-

Bu

gebeliklerin

ha hafif do¤maktad›r.9,10,15 Bunlarda perinatal

%71’inde izlenen kordon dolanmas› baﬂl›ca ro-

mortalite daha yüksektir. ‹kizlerin büyük bir bö-

lü oynamaktad›r. Ülkemizden bildirilen geniﬂ

lümü 34-37 hafta aras›nda “geç preterm dönem”

bir ikiz serisinde dikoryoniklerin oran› %85 ve

olarak adland›r›lan dönemde do¤maktad›rlar.

bunlarda perinatal mortalite %6, monokoryo-

Bu dönemde her ne kadar 34 hafta öncesine gö-

niklerin oran› %15 ve perinatal mortalite ise

re mortalite ve morbidite azalsa da düﬂük do-

%14 oran›ndad›r.14 Erdemo¤lu ve ark.20 ise di-

¤um a¤›rl›¤› ve prematüriteye ba¤l› riskler göz

koryonikleri %69, monokoryonikleri %31, Üs-

ard› edilmemelidir.24,25 Ayr›ca ikiz gebeliklerde

tün ve ark. ise dikoryonikleri %64, monokor-

perinatal mortalitenin 38. gebelik haftas›ndan

yonikleri de %36 oran›nda bildirmiﬂlerdir. Çal›ﬂ-

sonra, daha öncesine göre 13 kat artt›¤› gösteril-

mam›zda gerek anket sorgulamas›n›n›n özelli-

miﬂtir.1

oranda,

monoamniyotik
19

21

¤inden gerekse genel kay›tlardaki eksiklikler

Çal›ﬂmam›zda 25 haftadan önce veya 500

nedeni ile koryonisite da¤›l›m›n› belirlemek

g’dan daha az a¤›rl›kta do¤anlarda mortalite

mümkün olamam›ﬂt›r.

%100 iken, hafta ilerledikçe mortalite %5’lere

Aslan ve ark.,22 tekli kay›plar› iceledikleri 972

kadar düﬂmüﬂtür. Nispeten rahat olunabilecek

olguluk ikiz serilerinde antenatal kay›p oran›n›

gebelik haftas› s›n›r› 30, a¤›rl›k s›n›r› ise 1000 g

%3.3 olarak belirtmiﬂler, do¤um sonras› kalan

olarak belirlenmiﬂtir. Gebeli¤in 38. haftas›ndan

fetuslar›n %31’inin de ayr›ca kaybedildi¤ini bil-

sonra antenatal mortalite olmakla birlikte ne-

dirmiﬂlerdir. Zorlu ve ark. bu oranlar› %3.8 ve

onatal mortalite izlenmemiﬂtir.

23

%12 olarak bulmuﬂlard›r. Buyru ve ark. da tek

‹kizlerde anomali s›kl›¤› %3.6-6.3 aras›nda

ikiz eﬂi ölüm oran›n› %2.9 olarak saptam›ﬂlard›r.

bildirilmiﬂtir.8-10,20,26,27 Gül ve ark.,26 ikizlerde %6.3

Bizim tekli antenatal kay›p oran›m›z da benzer

anomali insidans› bildirirken, bunlar›n %76’s›n-

olarak %2.5 idi. Ancak çal›ﬂman›n özelli¤i nede-

da tek bir fetusta anomali saptam›ﬂlar ve bu tip

ni ile antepartum mortalitenin zaman› ve bunun

diskordan anomalilerin mortalitede %22’lik bir

di¤er fetus üzerindeki etkisi belirlenemedi.

art›ﬂa yol açt›¤›n› belirtmiﬂlerdir (%9’a karﬂ›l›k

9

Mortalite riski ayn› cinsteki ikizlerde, farkl›

%31). Serimizde anomali ve otopsi verileri çok

cins içeren ikizlere göre daha fazlad›r.19 Çal›ﬂma-

az oranda bildirildi¤inden karﬂ›laﬂt›rma yap›la-

m›zda tekli kay›plardaki cinsiyet da¤›l›m› birbi-

mam›ﬂt›r.

rine eﬂit idi. ‹kili kay›plarda ise ayn› cinsiyetten

Çal›ﬂmam›zdaki ikizlere maternal morbidite

kay›plardaki bask›nl›k (%89) dikkat çekiciydi.

yönünden bak›ld›¤›nda sadece EMR ile fetus ka-

Bu durum monokoryonik gebelik varl›¤› ile

y›plar› aras›nda anlaml› iliﬂki mevcut olmas›,

aç›klanabilir. Ayr›ca k›z/k›z çiftlerdeki kay›p er-

EMR sonras› do¤umun gerçekleﬂmesi ve pre-

keklerin yaklaﬂ›k iki kat›yd›. Bu nedenle k›zlar-

term-prematür fetuslar›n kaybedilmesi ile aç›k-

daki genel kay›p oran› da erkeklerdekinden da-

lanabilir. Ancak çal›ﬂmada sistemik hastal›klar›n

ha fazla idi. Bu bulgu erkek fetuslar›n k›zlardan

kay›plar üzerinde do¤rudan etkili oldu¤unu

daha a¤›r olmas› ve daha ileri gebelik haftas›nda

gösteren istatistiksel bir iliﬂki saptanmad›.
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veya daha fazla perinatal kay›p ile karﬂ›laﬂ›labilmektedir. Bu tür olgularda do¤um haftas› daha
erken, do¤um a¤›rl›¤› daha az bulunmaktad›r.
Cinsiyetin ayn› olmas›, uyumsuz geliﬂim, spontan ço¤ul gebelikler (muhtemelen göreceli olarak artan monokoryonik gebelikler) mortalite-

3. Sherer DM. Adverse perinatal outcome of twin pregnancies according to chorionicity: Review of the literature. Am J Perinat 2001; 18; 23- 37.
4. Yayla M, Baytur Y.Çok merkezli ço¤ul gebelik çal›ﬂmas›
I: Epidemiyoloji. Perinatoloji Dergisi 2008; 16: 1-8.
5. Newman RB. Multiple gestation. Clinical Obstet Gynecol
2004; 47; 1: 116-7.
6. Reddy UM, Wapner RJ, Rebor RW, Tosca RJ. Infertility,
assisted reproductive technology and adverse pregnancy outcomes: executive summary of a National Institute

de kuvvetlendirici belirteçler olarak karﬂ›m›za

of Child Health and Human Development workshop.

ç›kmaktad›r. Perinatal mortalite ancak 30. gebe-

Obstet Gynecol 2007; 109: 967-77.

lik haftas› ve 1000 g a¤›rl›k s›n›rlar›ndan sonra
azalmaktad›r.

7. Müngen E, Tütüncü L. ‹kizden fazla say›daki ço¤ul gebelikler. Perinatoloji Dergisi 2001; 9: 149-56.
8. Saygan-Karamürsel B, Tekﬂam O, Aksu T, Yurdakök M,

Ülkemizde daha önce benzeri yap›lmam›ﬂ

Ondero¤lu L. Perinatal outcomes of spontaneous twins

olan bu çok merkezli çal›ﬂma dar kapsaml› ol-

compared with twins conceived through intracytoplas-

mas›na ra¤men, 2003-2004 y›llar›ndaki ikiz do¤umlar›na bir ölçüde ›ﬂ›k tutmaktad›r ve bundan sonra yap›lacak çal›ﬂmalarda yol gösterici
rol oynayabilecektir. Kanaatimizce ço¤ul gebeliklerde morbidite ve mortaliteyi azaltman›n en
önemli yolu erken tan› ve kay›tlar›n gebeli¤in
baﬂ›ndan itibaren tutulmas›d›r. Yard›mla üreme
tekniklerinin kullan›m›nda konservatif davra-

mic sperm injection. J Perinat Med 2006; 34: 132-8.
9. Buyru F, Yüksel A, Demirören T, Kovanc› E, Mutafo¤lu
T, Bengisu E. ‹kiz gebeliklerde perinatal mortalite.
Kad›n Do¤um Dergisi 1996, 12: 12-6.
10. Karl›k ‹, Kesim M, Çal›ﬂkan K, Koç G, ‹nan R.
Klini¤imizde

do¤um

yapan

ço¤ul

gebeliklerin

de¤erlendirilmesi. Perinatoloji Dergisi 1996; 4: 83-7.
11. Kay›kç›o¤lu F, Koçak M, Pata Ö, Dölen ‹, Haberal A. ‹kiz
gebeliklerde perinatal sonuçlar: 268 vakan›n de¤erlendirilmesi. MN-GORM 2001; 7: 13-6.

n›lmas› da ço¤ul gebeliklerin art›ﬂ h›z›n› yavaﬂ-

12. Nas T, Noyan V, Öktem M, Maral I, Himmeto¤lu Ö. 1988-

latabilir. Gebelik karnesinin kullan›m›, kurum-

1999 y›llar› aras›ndaki ikiz gebeliklerimiz; do¤um ﬂekli

lar ve hekimler aras›nda haberleﬂmenin bilgisayar sistemi arac›l›¤› ile sa¤lanmas›, oluﬂturula-

ve neonatal sonuçlar. MN-Klinik Bilimler&Doktor 2000;
6: 503-6.
13. Güney M, Oral B, Mungan T, Özbaﬂar D. Antepartum,

cak bir ulusal veri taban›n› için verilerin düzgün

intrapartum and perinatal outcome of twin pregnancies

toplanmas› ve riskli ikizlerin perinatoloji mer-

after in vitro fertilization. J Turkish-German Gynecol

kezlerinde izlenmeleri olumsuz oranlar› zaman

Assoc 2006; 7: 115-9.

içinde kabul edilebilir çizgiye çekecektir.

14. Y›ld›r›m G, Gül A, Aslan H, Erol O, Güngördük K, Ceylan
Y.‹kiz gebeliklerde koryonisitenin neonatal ve maternal
sonuçlara etkisi. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derne¤i

Kaynaklar

Dergisi 2007; 4: 178- 83.

1. Yu VYH. Contribution of multiple pregnancies to peri-

15. Kamac› M, Zetero¤lu ﬁ, ﬁahin HG, ﬁengül M, Gülümser

natal mortality and morbidity. Perinatoloji Dergisi 2003;

S, Bolluk G. Ço¤ul gebeliklerde do¤um yöntemleri:

11(3-4): 109-12.

Obstetrik komplikasyonlar ve perinatal mortalite.

2. Allen VM, Wilson RD, Cheung A. Genetics Committee of
the Society of Obstetricians and Gynaecologists of

Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi (Logos) 2004; 18: 135-9.
16. Nassar AH, Usta IM, Khalil AM, Aswad NA, Seoud AF.

Canada (SOGC); Reproductive Endocrinology Infertility

Neonatal outcome of discordant twin gestations. J

Committee of the Society of Obstetricians and

Perinat Med 2003; 31: 330-6.

Gynaecologists of Canada (SOGC). Pregnancy out-

17. Kilic M, Aygun C, Kaynar-Tunçel E, Küçüködük S. Does

comes after assisted reproductive technology. J Obstet

birth weight discordance in preterm twins affect neona-

Gynaecol Can 2006; 28: 220-50.

tal outcome?. J Perinatol 2006; 26: 268-72.

Perinatoloji Dergisi • Cilt: 17, Say›: 1/Nisan 2009

17

18. Sebire NJ, Snijders RJM, Hughes K, Sepulveda W,

23. Zorlu CG, Yalcin HR, Caglar T, Gokmen O .Conservative

Nicolaides KH. The hidden mortality of monochorionic

management of twin pregnancies with one dead fetus:

twin pregnancies. Br J Obstet Gynaecol 1997; 104: 1203- 7.

is it safe? Acta Obstet Gynecol Scand 1997, 76: 128-30.

19. Pasquini L, Wirmalasundera RC, Fisk NM.Management

24. Lee MY, Cleary-Goldman J, D’Alton ME.Multiple gesta-

of other complications specific to monochorionic twin

tions and late preterm (near term) deliveries. Semin

pregnancies. In: Arulkumaran S, Keith L, Pena L

Perinatol 2006; 30: 103-12.

(Ed).Best Practice & Research Clinical Obstetrics &

25. Huang CT, Au HK, Chien LW, Chang CW, Chien YY,

Gynaecology. Multiple Pregnancy. Elsevier- 2004; 18: 4:

Tzeng CR. Twin pregnancy outcome among cases of

577-99:

spontaneous conceptions, intrauterin insemination,

20. Erdemo¤lu M, Kale A, Akdeniz N, Yal›nkaya A, Özcan Y,
Yayla

M.Ço¤ul

gebeliklerin

retrospektif

analizi.

Perinatoloji Dergisi 2005; 13: 213-7.

and invitro fertilization/intracytoplasmic sperm injection. Fertil Steril 2006; 86: 1017-9.
26. Gul A, Cebeci A, Aslan H, Polat I, Sozen I, Ceylan Y.

21. Üstün Y, Engin Y, ‹ltemir C, Cengiz B, Koç A, Cengiz L

Perinatal outcomes of twin pregnancies discordant for

.Ço¤ul gebeliklerde obstetrik ve perinatal sonuçlar. MN-

major fetal anomalies. Fetal Diagn Ther 2005; 20: 244-8.

Klinik Bilimler & Doktor 2002; 8: 506-9 .

27. Aköz ‹, Benk D, Ayas S, Yakut Y. 2000-2003 y›llar›

22. Aslan H, Gul A, Cebeci A, Polat I, Ceylan Y .The outcome

aras›ndaki ço¤ul gebeliklerde obstetrik ve perinatal

of twin pregnancies complicated by single fetal death

sonuçlar›m›z. Kartal E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi T›p

after 20 weeks of gestation.Twin Res 2004; 7: 1-4.

Dergisi 2003; 14: 180-3.

Perinatoloji Dergisi • Cilt: 17, Say›: 1/Nisan 2009

18

e-Adres: http://www.perinataldergi.com/20090171003

Gestasyonel Diabetes Mellitus Tan› ve
Taramas›nda Maternal Serum Leptin ve
Malondialdehitin Yeri
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Özet
Amaç: Gestasyonel diabetes mellitus (GDM) tan› ve taramas›nda maternal serum leptin ve malondialdehit (MDA) seviyesinin öneminin irdelenmesi.
Yöntem: Çal›ﬂmaya klini¤imizde takipleri yap›lan 212 gebe dahil edildi. 24-28 gebelik haftas›nda 96 gebeye tek aﬂamal› 75 gr OGTT
ve 116 gebeye de iki aﬂamal› gebelik diyabeti tarama testi uyguland›. Tüm gebelerin ayn› zamanda maternal leptin, MDA ve HbA1c
düzeylerine bak›ld›. Uygulanan testler sonucu GDM tan›s› koyulan gebelerle kontrol grubunun verileri karﬂ›laﬂt›r›ld›.
Bulgular: Yüz on alt› hastadan oluﬂan iki aﬂamal› test grubunun 31’inde (%26,7) GDM tespit edilirken, 96 gebeden oluﬂan tek
aﬂamal› test grubunun 23’ünde (%24,0) GDM tespit edildi (p>0.05). Toplam 212 hastan›n 54’ünde (%25,5) GDM oldu¤u görüldü.
Yap›lan testler sonucunda GDM tespit edilen gebelerde, GDM görülmeyen gebelere k›yasla, serum leptin (46,52±14,99 ng/ml’ye karﬂ›
39,13±17,04 ng/ml, p: 0,007), MDA (3,83±0,91 nmol/L’ye karﬂ›l›k 2,57±0,76 nmol/L, p<0,001) ve HbA1c (5,33±0,47’ye karﬂ›l›k
5.12±0,47, p:0,001) de¤erlerinin anlaml› derecede yüksek oldu¤u tespit edildi.
Sonuç: Gestasyonel diyabetli gebelerde Leptin, MDA ve HbA1c düzeyleri anlaml› olarak artm›ﬂ olup, saptanan bulgular GDM taramas›nda yap›lmakta olan testlerin özgüllü¤ünü art›r›c› nitelikte olaca¤› bulunmuﬂtur.
Anahtar Sözcükler: Gestasyonel diabetes mellitus, leptin, MDA, oral glukoz tolerans testi, HbA1c.

The role of maternal serum leptin and malondialdehyde levels in screening and diagnosis of
gestational diabetes mellitus
Objective: To evaluate the role of maternal serum leptin and malondialdehyde (MDA) levels in screening and diagnosis of gestational
diabetes mellitus (GDM).
Methods: Two hundred and twelve pregnant patients which were followed-up in our clinic were enrolled. Between the 24th and
28th gestational weeks we performed single step (75 g) OGTT in 96 pregnant patients and two steps (50/100 g) OGTT in 116 pregnant patients. We measured maternal leptin, MDA and HbA1c levels in all patients and compared the results of the GDM group and
the control group.
Results: In two steps OGTT we detected 31 (26,7%) GDM cases out of 116 patients. In the single step OGTT we detected 23 (24,0%)
GDM cases out of 96 patients (p>0.05). GDM was detected in 54 of 212 patients (25,5%). Pregnant women with GDM had significantly higher levels of leptin (46,52±14,99 ng/ml vs. 39,13±17,04 ng/ml, p: 0,005), MDA (3,83±0,91 nmol/L vs. 2,57±0,76 nmol/L,
p<0,001) and HbA1c (5,33±0,47 vs. 5.12±0,47, p:0,001) compared to pregnant women without GDM.
Conclusion: Leptin, MDA and HbA1c levels are significantly elevated in GDM patients and these are found to improve the specificity of GDM screening tests.
Keywords: Gestational diabetes mellitus, leptin, malondialdehyde, oral glucose tolerance test, HbA1c.
Yaz›ﬂma adresi: Onur Güralp, Akademiler Sit. B/37 Kat: 8, Zincirlikuyu, ‹stanbul
e-posta: dronur@hotmail.com
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Gebe kad›nlarda gebe olmayan ayn› yaﬂtaki

Gestasyonel Diabetes Mellitus (GDM), 20.

kad›nlara göre plazma leptin düzeyi yüksek bu-

gebelik haftas›ndan sonra görülen hiperglisemi

lunmuﬂtur.10-12 Plazma leptinindeki bu art›ﬂ ser-

veya gebelikte baﬂlayan veya ilk kez gebelikte

best plazma leptin düzeyinde art›ﬂ ve leptin

tan› alan karbonhidrat intolerans› olarak tan›m-

ba¤lay›c› proteinlerdeki de¤iﬂiklikler ile kore-

lanmaktad›r.1

lasyon göstermektedir.12 Her ne kadar plasenta

Leptin, 1994 y›l›nda Zhang ve arkadaﬂlar›2 taraf›ndan keﬂfedilen leptin, ad›n› Yunanca leptos (ince) kelimesinden alan, sitokinlere benzeyen ve 167 aminoasit içeren protein yap›s›nda
bir hormondur. Molekül a¤›rl›¤› 16 kDA’dur ve
vücutta birçok alanda fonksiyon gördü¤ü tespit
edilmiﬂtir.3 ‹nsanlarda 7. kromozomun uzun kolunda bulunan (7q31) ob/ob geni’nde kodlanm›ﬂt›r. ‹lk defa ob/ob mutant farelerde bir mutajenik gen ürünü olarak belirlenmiﬂtir.4,5 Vücutta baﬂl›ca adipoz dokuda sentezlenen leptinin,
bir miktar plasenta, gastrik epitel, iskelet kas›,
hipofiz ve meme bezi taraf›ndan da salg›land›¤›

leptinin as›l sentez yeri ve maternal ve fetal dolaﬂ›ma sal›n›m›n› sa¤layan kaynak olarak düﬂünülse de, gebelikte artm›ﬂ leptin sal›n›m›n›n nedeni ve fonksiyonu tam olarak aç›klanamam›ﬂt›r.11 Gestasyonel hormonlar; ço¤u östrojenler
ve kortizol de adipoz dokularca leptin üretimini stimüle eder.10 ‹lk iki trimesterdeki vücut ya¤
dokusundaki birikim ve vücut kitlesindeki art›ﬂ
bu yüzden leptin sal›n›m›n›n as›l nedeni olabilir. Ancak bu durum hiperinsülinemiye de ikincil geliﬂebilir ki;10 insülin direnci ve kompansatuvar olarak artm›ﬂ insülin sekresyonu geç gebeli¤in fizyolojik özellikleridir.

gösterilmiﬂtir.6 Kanda serbest ve proteine ba¤l›

Maternal leptin konsantrasyonunun gebelik-

olmak üzere iki formda bulunur. Leptinin akti-

te 2-3 kat›na ç›kt›¤›, 28. gestasyonel haftada pik

vitesinden serbest formun sorumlu oldu¤u dü-

yapt›¤› bilinmektedir.13 Leptinin ayn› zamanda

ﬂünülmektedir. Yap›lan çal›ﬂmalarda obez bi-

sistemik kan bas›nc›, trigliseritler ve do¤um

reylerde serumdaki leptinin büyük k›sm›n›n

sonras› bel-kalça oran› gibi metabolik sendro-

serbest formda oldu¤u tespit edilmiﬂtir.7 Bu ne-

mun kovaryantlar› ile de pozitif korelasyon

denle obez kiﬂilerde serbest leptin formunun

gösterdi¤i gözlenmiﬂtir. Gebeli¤in önceden la-

art›ﬂ›n›n tespit edilmesi, obezite geliﬂiminde

tent metabolik sendromu olan kad›nlarda ges-

as›l sorunun leptin eksikli¤i de¤il, leptin diren-

tasyonel diyabeti tetikledi¤i görülmektedir. Bu

ci oldu¤u hipotezini destekleyen kan›tlardan

durum, hiperleptineminin gebelikte geri dönü-

biri olarak görülmektedir.

ﬂümlü olarak diyabetik duruma dönüﬂen latent

Leptin düzeyinin ana belirleyicisi vücut ya¤
kütlesi ve vücut kütle indeksi (VK‹) olsa da,8,9

metabolik sendrom için bir belirteç olabilece¤ini düﬂündürmektedir.10

birçok faktör leptinin regülasyonunda rol al-

Gestasyonel diyabetli gebelerde maternal

maktad›r. ‹nsülin, glukokortikoidler ve prolak-

leptin düzeyini araﬂt›ran çal›ﬂmalarda leptin dü-

tin leptin sentezini stimüle ederken, tiroid hor-

zeyindeki de¤iﬂikliklerin sebep mi yoksa sonuç

monlar›, büyüme hormonu, somatostatin, ser-

mu oldu¤u saptanamam›ﬂt›r.10,14

best ya¤ asitleri, uzun süre so¤u¤a maruz kalma

Artm›ﬂ plazma leptin seviyesi ile glukoz into-

ve katekolaminler leptin üzerinde inhibitör etki

lerans› aras›ndaki korelasyon normal kilolu ka-

gösterirler.

d›nlarda gösterilmiﬂ ve tip II DM geliﬂtirme ris-
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kinde art›ﬂ ile iliﬂkilendirilmiﬂtir.15 Gestasyonel

liklerini etkileyebilir ve DNA’n›n azotlu bazlar›

diyabetli ve bozulmuﬂ glukoz tolerans› olan ge-

ile tepkimeye girip hasar yapabilir. Mutajenik,

belerde normal gebelerle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda

karsinojenik, genotoksik özelliklere sahiptir.19,20

açl›k insülin seviyesindeki yükselmeyle ba¤lan-

Hücrelerdeki hidroksil radikali hasar›n›n mikta-

t›l› olarak leptin seviyesinde yükseklik saptan-

r›n› tayin etmek için kullan›lan yöntemlerin en

m›ﬂt›r.16,17

önemlisi, MDA’n›n varl›¤›n› tespit eden thiobar-

Oksidatif stres ve malonaldehit, hücre zar›

bitürik asit (TBA) testidir.21

içerdi¤i çoklu doymam›ﬂ ya¤ asitleri nedeniyle

Gestasyonel diyabette fetus ve anneye iliﬂkin

oksidatif hasara duyarl›d›r. Lipid peroksidasyo-

komplikasyonlar›n patogenezinde fetal hiperg-

nu; serbest radikaller taraf›ndan baﬂlat›lan ve

lisemi, maternal hiperlipidemi ve hiperinsüline-

zar yap›s›ndaki çoklu doymam›ﬂ ya¤ asitlerinin

mi ile plasenta endotel disfonksiyonunun yan›

(ÇDYA) oksidasyonunu içeren kimyasal bir

s›ra, oksidatif stresin rolü üzerinde durulmakta-

olayd›r ve organizmada oluﬂan kuvvetli bir ok-

d›r.22 Oksidatif stresin göstergesi olarak lipit pe-

sitleyici oksijen türevi radikalin zar yap›s›ndaki

roksidasyon ürünü olan MDA düzeyi ölçümü

ÇDYA zincirindeki ·-metilen gruplar›ndan hid-

kullan›labilmektedir.21,23

rojen atomunun uzaklaﬂt›r›lmas› ile baﬂlar.18

HbA1c, glikolizillenmiﬂ hemoglobinin ölçü-

Ya¤ asidi zincirinden serbest radikal etkisiy-

mü uzun vadeli glisemik kontrolün ölçülmesin-

le hidrojen atomunun uzaklaﬂmas›, bu ya¤ asidi

de rutin kullan›lmakta olan bir yöntemdir. Plaz-

zincirinin radikal özelli¤i kazanmas›na neden

ma glukozu sürekli yüksek seyretti¤inde he-

olur. Oluﬂan lipid radikali (L•) dayan›ks›z bir bi-

moglobinin enzimatik olmayan glikozilasyo-

leﬂiktir. Bir dizi de¤iﬂikli¤e u¤rar. Önce molekül

nunda bir art›ﬂ meydana gelmektedir. Eritrosit-

içi çift ba¤ aktar›lmas› ile “dien” bileﬂikleri olu-

lerin ömrü yaklaﬂ›k 120 gün oldu¤undan he-

ﬂur. Bunu, lipit radikalin moleküler oksijen ile

moglobinde meydana gelen bu de¤iﬂiklik son

tepkimesi sonucu lipit peroksit radikalinin mey-

2-3 aya iliﬂkin kan glukoz düzeylerini yans›t-

dana gelmesi izler.

Lipit peroksit radikalleri,

maktad›r. Özgüllü¤ü ve güvenilirli¤i yüksek bir

zar yap›s›ndaki ÇDYA’lar› etkileyerek yeni lipit

belirteç oldu¤undan HbA1c, DM olan tüm has-

radikalleri oluﬂumunu sa¤lar ve aç›¤a ç›kan hid-

talarda tan› koyuldu¤u andan itibaren hastal›-

rojen atomlar›n› alarak lipit peroksidlerine dö-

¤›n geçmiﬂi ile ilgili bilgi sahibi olmak ve hasta-

nüﬂür. Böylelikle tepkime otokatalitik bir ﬂekil-

l›¤›n uzun dönem komplikasyonlar›n› öngöre-

de yürür.

bilmek için düzenli olarak ölçülmelidir.
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Lipit hidroperoksitlerinin aldehit ve di¤er

Gestasyonel diabetes mellitus tan› ve

karbonil bileﬂiklerine dönüﬂmesi ile lipit perok-

taramas›: Gestasyonel diabetes mellitus tan›

sidasyonu sonlan›r. Bu bileﬂikler aras›nda, ma-

ve taramas›nda 75 gr oral glukoz tolerans testi

londialdehit (MDA), 4-hidroksinoneal (HNA),

(OGTT) veya 50/100 gr OGTT kullan›lmaktad›r.

alkoller, etan ve pentan yer al›r. MDA ve HNA, li-

Dünya Sa¤l›k Örgütü (DSÖ) GDM tan›s›nda 75

pit peroksit düzeylerinin saptanmas›nda kulla-

gr OGTT’nin kullan›lmas›n› önerirken, Türki-

n›labilir. MDA zar bileﬂenlerinde çapraz ba¤lan-

ye’nin de aralar›nda bulundu¤u birçok ülkede

ma ve polimerizasyona yol açarak esneklik,

GDM tarama ve tan›s›nda 50/100 gr OGTT kul-

iyon aktar›lmas›, enzim etkinli¤i gibi iç zar özel-

lan›lmaktad›r.
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Yöntem

fazla pozitif de¤eri olanlara GDM tan›s› konul-

Cerrahpaﬂa T›p Fakültesi Kad›n Hastal›klar›

du. Gebelerin hepsinde tarama yap›ld›¤› anda

ve Do¤um Anabilim Dal›’nda Mart 2005 ve ﬁu-

HbA1c düzeylerine bak›ld›.

bat 2006 tarihleri aras›nda gebe ve perinataloji

Serum MDA Düzeyi Ölçümü: Tiyobarbitü-

polikliniklerinde takip edilen 270 gebe çal›ﬂma-

rik asit ile MDA’n›n reaksiyona girmesi sonucu

ya dahil edildi. Çal›ﬂma tan› çal›ﬂmas› olarak dü-

oluﬂan kompleksin absorbans› spektrofotomet-

zenlendi. 58 hasta verilerinde eksiklik olmas›

rik olarak ölçüldü. Ölçülen absorbansa karﬂ›l›k

nedeniyle çal›ﬂma d›ﬂ›nda b›rak›ld›. Çal›ﬂmaya

gelen MDA düzeyi e¤riden hesapland›. Serum

212 gebe ile devam edildi.

MDA düzeyleri; nmol/L birimiyle verildi.

Gebelik haftalar›, son adet tarihine göre he-

Serum Leptin Düzeyi Ölçümü: ELISA esa-

sapland›, ﬂüpheli durumlarda 20. gebelik hafta-

s›na dayal› kit (Human Leptin Elisa DSL-10-

s›ndan önce gebelik haftalar› ultrasonografi ile

23100i, Texas, USA) ile ölçüldü. Leptin düzeyle-

do¤ruland›. Gebelerin hepsinden diyabet tara-

ri; ng/ml birimiyle verildi.

ma testleri yap›lmadan önce 24-28 gebelik haf-

‹statistiksel de¤erlendirme için Statistical

tas›nda bir kez kuru tüpe 10 cc venöz kan al›na-

Package for Social Sciences (SPSS Release 11.5,

rak serumlar› ayr›ld› ve hedeflenen olgu say›s›-

SPSS inc., Chicago, IL, USA) program› kullan›ld›.

na ulaﬂana dek, ayn› anda incelenmek üzere -

Ortalamalar›n karﬂ›laﬂt›r›lmas› amac› ile Stu-

80°C’de bekletildi. Yeterli olgu say›s›na ulaﬂ›nca

dent’s t testi, oranlar›n karﬂ›lat›r›lmas› amac›yla

Biyokimya Anabilim dal›nda leptin, malondial-

ki-kare testi kullan›ld›. ‹statistiksel anlaml›l›k

dehit ve HbA1c düzeylerine bak›ld›.

için p de¤eri 0.05’in alt›nda ise anlaml› kabul

Takibe al›nan 212 gebenin hepsine 24-28 gebelik haftas›nda GDM tan› ve tarama testleri yap›ld›. 96 gebeye tek aﬂamal› 2 saatlik 75 gr
OGTT uyguland›. Test sonucu American Diabe-

edildi. Duyarl›l›k, özgüllük, negatif prediktif de¤er, pozitif prediktif de¤er ve e¤ri alt›nda kalan
alan hesaplamalar› için ROC (Receiver operating characteristic) e¤rileri ç›kar›ld›.

tes Association (ADA)’n›n kriterleri dikkate al›narak (AKﬁ: 95 mg/dl, 1. saat: 180 mg/dl ve 2. sa-

Bulgular

at: 155 mg/dl ) 2 veya üzeri de¤er pozitifli¤inde

Çal›ﬂmaya dahil edilen 212 gebeden 54’ünde

GDM kabul edildi. 116 gebeye 2 aﬂamal› tarama

gestasyonel diabetes mellitus tespit edildi. 116

program› uyguland›. 50 gr OGTT sonras› ADA

gebeye 2 aﬂamal› 50 gr OGTT ve sonras›nda po-

ve American College of Obstetrics and Gyneco-

zitif olanlara 100 gr OGTT uyguland›. 96 gebeye

logy (ACOG) kriterlerine göre 1. saat kan glu-

de tek aﬂamal› 75 gr OGTT uyguland›.

koz düzeyi ≥140 mg/dl olanlar tarama testi pozi-

‹ki aﬂamal› test ile 116 hastan›n 31’inde

tif olarak de¤erlendirildi. Tarama testi pozitif

(%26.7) GDM saptan›rken, 75 gr OGTT uygula-

olanlara tan› testi 3 günlük standart diyet (gün-

nanlar›n ise 23’ünde (%24.0) GDM saptand›.

lük en az 250 gr karbonhidrat al›m›) sonras› uy-

Toplam 212 hastan›n 54’ünde (%25.5) GDM ol-

guland›. 12-16 saatlik açl›k sonras› kan örnekle-

du¤u görüldü.

ri sabah saat 8’den itibaren 0., 1., 2. ve 3. saatler-

GDM saptanan ve saptanmayan gebeler ara-

de al›nd›. 100 gr OGTT’de Carpenter ve Cous-

s›nda 24-28. GH aras›nda bak›lan serum leptin,

tan’›n kriterleri (95 mg/dl, 180 mg/dl, 155

MDA ve HbA1c düzeyleri aras›nda istatistiksel

mg/dl, 140 mg/dl) dikkate al›narak 2 veya daha

olarak anlaml› bir fark saptand›. GDM’li gebele-
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rin ortalama leptin düzeyi 46.52±14.99 ng/ml
iken, GDM olmayanlarda ortalama leptin de¤e-

Tablo 1. GDM olan ve olmayan gebelerin ortalama leptin, MDA, HbA1c de¤erleri.
Normal

ri 39.13±17.04 ng/ml olarak bulundu (p:0.007,

GDM

p

EAA: 0.623, %95 CI: 0.542-0.703). GDM’li gebele-

Hasta say›s› (n)

158

54

rin ortalama malondialdehid (MDA) de¤eri

Leptin (ng/ml)

39.13±17.04

46.52±14.99

0.007

MDA (nmol/L)

2.57±0.76

3.83±0.91

<0.001

3.83±0.91 nmol/L iken GDM olmayan gebelerin

HbA1c (%)

5.12±0.37

5.33±0.47

0.001

ortalama MDA de¤eri 2.57±0.76 nmol/L olarak

p<0.05: Anlaml›, MDA: M alondialdehid, GDM: Gestasyonel diabetes melli-

bulundu (p<0.001, EAA: 0.856, %95 CI: 0.8000.912). Ortalama HbA1c de¤erleri GDM olanlarda 5.33±0.47, GDM olmayanlarda ise 5.12±0.37

Tablo 2. GDM’li hastalarda çeﬂitli leptin de¤erlerine ait
duyarl›l›k, özgüllük, PPV ve NPV de¤erleri.

olarak bulundu (p:0.001, EAA: 0.655, %95 CI:

Leptin düzeyi

Duyarl›l›k (%)

Özgüllük (%)

0.565-0.744) (Tablo 1).

23.06 ng/ml

100

22,5

30

100

30.21 ng/ml

83

45

34

88

40.08 ng/ml

64

54

31

80

gatif olan 34 gebe ile GDM saptanmayan 178 ge-

50.09 ng/ml

42

68

30

76

bede serum leptin (s›ras›yla 38.38±17.62

60.00 ng/ml

20

88

36

76

70.1 ng/ml

7

97.5

42

75

50 gr OGTT testi pozitif ve 100 gr OGTT ne-

PPV (%) NPV (%)

ng/ml’ye karﬂ›l›k 39.36±16.94 ng/ml, p >0.05)
(Tablo 2), MDA (s›ras›yla 2.59±0.77 nmol/L’ye

GDM: Gestasyonel diabetes mellitus, PPV: Pozitif prediktif de€er, NPV: Negatif

karﬂ›l›k 2.57±0.71 nmol/L, p>0.05) (Tablo 3) ve
HbA1c (s›ras›yla %5.24±0.41’ye karﬂ›l›k %5.08±
0.36, p>0.05) (Tablo 4) düzeylerine bakt›¤›m›zda leptin düzeyleri aras›nda anlaml› farkl›l›k ol-

Tablo 3. GDM’li gebelerde çeﬂitli MDA de¤erlerine ait
duyarl›l›k ve özgüllük de¤erleri.
MDA düzeyi

Duyarl›l›k (%)

Özgüllük (%)

PPV (%) NPV (%)

1.79 nmol/L

100

11

27

100

2.53 nmol/L

92

66

52

96

3.50 nmol/L

55

88

61

85

4.50 nmol/L

31

98

84

80

Tart›ﬂma

5.00 nmol/L

5

99

60

75

Gebelikte diyabet taramas› yap›lmas›n›n ge-

GDM: Gestasyonel diabetes mellitus, MDA: M alondialdehid, PPV: Pozitif
prediktif de€er, NPV: N egatif prediktif de€er

mad›¤› gözlendi.

rekli olup olmad›¤›, taraman›n tüm gebelere mi
yoksa risk grubundaki kad›nlara m› uygulanmas› gerekti¤i ve bu taraman›n hangi yöntemle yap›laca¤› tart›ﬂma konusudur. GDM’nin birçok
populasyonda %5’in alt›nda olmas› taraman›n

Tablo 4. GDM’li gebelerde çeﬂitli HbA1c de¤erlerine ait
duyarl›l›k ve özgüllük de¤erleri.
HbA1c düzeyi

Duyarl›l›k (%)

Özgüllük (%)

PPV (%) NPV (%)

% 5,0

76

47,5

34

87

gereksiz oldu¤unu düﬂündürse de, perinatal

% 5,5

26

87

4

77

mortaliteyi 4 kat artt›rd›¤› dikkate al›nd›¤›nda

% 5,9

7

98

50

75

% 6,3

2

99

50

75

bu hastal›k taranmaya de¤er gözükmektedir.24
Çeﬂitli toplumlarda GDM prevalans› %1-14 ara-

GDM: Gestasyonel diabetes mellitus, PPV: Pozitif prediktif de€er, NPV: Negatif

s›nda de¤iﬂmektedir. Ülkemizde yay›nlanan
GDM insidanslar› %1.23-%6.6 aras›ndad›r.25-27 Bi-

Son y›llarda obezite d›ﬂ›nda glukoz iç denge-

zim çal›ﬂmam›zda GDM oran› %25.5 olarak bu-

sinin sa¤lanmas›nda da leptinin etkileri üzerin-

lundu, saptanan bu yüksek oran›n klini¤imizin

de durulmaktad›r.28,29 Kilo kayb› ve açl›¤›n leptin

üniversite hastanesi (referans merkez) olmas›-

konsantrasyonunda azalmay› tetikledi¤i bilin-

na ba¤l› olabilece¤i düﬂünüldü.

mekte iken kilo al›m› ve hiperinsülinemiyle lep-
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ﬁekil 1. GDM saptanan gebelerin serum leptin de¤erleri için ROC e¤risi.

ﬁekil 2. GDM saptanan gebelerin serum MDA de¤erleri için ROC e¤risi.
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ﬁekil 3. GDM saptanan gebelerin serum HbA1c de¤erleri için ROC e¤risi

tin konsantrasyonu artmaktad›r.30,31 Gebe kad›n-

saptanm›ﬂt›r.14 Bizim çal›ﬂmam›zda GDM’lu ge-

larda dolaﬂ›mdaki leptin konsantrasyonundaki

belerin 2. trimester maternal leptin düzeyi 46.52

art›ﬂ maternal ya¤ depolar› ve glukoz metaboliz-

ng/ml iken GDM olmayan gebelerin leptin dü-

mas›ndaki de¤iﬂikliklere ba¤lanmaktad›r. Ma-

zeyi 39.13 ng/ml olarak bulunmuﬂtur (p: 0.007).

ternal leptin konsantrasyonunun gebelikte 2-3

Kautzky-Willer ve ark.’n›n10 25 sa¤l›kl› gebe,

kat›na ç›kt›¤›, 28. gestasyonel haftada pik yapt›-

55 GDM’li gebe, 10 tip I DM’li gebe ile 10 sa¤l›k-

¤› bilinmektedir. Yap›lan klinik çal›ﬂmalar ge-

l› gebe olmayan kad›nla yürüttükleri çal›ﬂmada;

belikle iliﬂkili maternal leptin konsantrasyonu

tüm gebe kad›nlarda gebe olmayan benzer yaﬂ-

art›ﬂ›n›n gebeli¤in ikinci yar›s›nda geliﬂen insü-

taki kad›nlara göre plazma leptin düzeyi yüksek

lin direnci ve hiperinsülinemiye ba¤l› artan lep-

bulunmuﬂtur (p<0.0005). Gebelerdeki plazma

tin sentezine ba¤l› oldu¤unu düﬂündürmekte-

leptinindeki bu art›ﬂ serbest plazma leptin düze-

dir.31

yinde art›ﬂ ve leptin ba¤lay›c› proteinlerdeki de-

13

13

Qiu ve ark.’n›n 823 gebede yapt›klar› çal›ﬂ-

¤iﬂiklikler ile korelasyon göstermektedir. Her

malar›nda, erken gebelikte artm›ﬂ leptin düzeyi-

ne kadar plasenta leptinin ana sentez yeri ve

nin, 14.3 ng/ml ve alt›nda leptin düzeyine sahip

maternal ve fetal dolaﬂ›ma sal›n›m›n› sa¤layan

olan kad›nlarla karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, 4.7 kat yük-

kaynak olarak düﬂünülse de gebelikte artm›ﬂ

sek gestasyonel diyabet geliﬂme riski ile iliﬂkili

leptin sal›n›m›n›n nedeni ve fonksiyonu tam

oldu¤u belirtilmiﬂtir. Leptin düzeyinde her 10

olarak aç›klanamam›ﬂt›r. Gebelik hormonlar›

ng/ml’lik art›ﬂa karﬂ›l›k GDM riskinde %20 art›ﬂ

adipoz dokularca leptin üretimini stimüle et-

14
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mektedir. ‹lk iki trimesterdeki vücut ya¤ doku-

üretiminde art›ﬂ veya antioksidan savunma sis-

sundaki birikim ve vücut kitlesindeki art›ﬂ bu

temlerinde yetersizlikle iliﬂkili olabilir. Reaktif

yüzden leptin sal›n›m›n›n en önemli nedeni ola-

oksijen radikallerindeki art›ﬂ proteinin glikozi-

bilir. Gebelikte leptin sal›n›m› hiperinsülinemi-

lasyonu veya hiperglisemik ortamda glukozun

ye ikincil olarak da geliﬂebilir. Ayn› çal›ﬂmada

otooksidasyonuna ba¤lanm›ﬂt›r.33-35 Diyabetik

leptin GDM’li gebelerde ortalama 24.9 ng/ml,

farelerde36 ve insanlarda37 yap›lan çal›ﬂmalarda

tip I DM’li gebelerde 19 ng/ml, normal glukoz

eritrositlerde süperoksit dismutaz (SOD) aktivi-

toleransl› gebelerde 18.2 ng/ml bulunmuﬂtur.

tesinin azald›¤› saptanm›ﬂt›r. Kronik diyabetik-

GDM’li gebelerde tip I DM’li gebeler ve normal

lerde glutatyon peroksidaz ve katalaz enzim ak-

glukoz toleransl› gebelere oranla plazma leptin

tivitelerinde de azalma tespit edilmiﬂtir.38 Yap›-

düzeyindeki art›ﬂ istatistiksel olarak anlaml› bu-

lan çal›ﬂmalarda ayr›ca major intraselüler no-

lunmuﬂtur (p<0.008).

nenzimatik savunuculardan vitamin E seviyesi-

10

Moriya ve ark.’n›n32 insüline ba¤›ml› olma-

nin diyabetik hastalarda azalm›ﬂ oldu¤u bulun-

yan DM’li hastalarda yapt›klar› çal›ﬂmada uzun

muﬂtur.39 Baz› deneysel çal›ﬂmalarda diyabetik

dönemli hipergliseminin leptin sal›n›m› üzerine

farelerin embriyolar›nda serbest oksijen radikal

inhibitör etkisi oldu¤u HbA1c ile leptin seviyesi

aktivitesi saptanm›ﬂ ve diyabetik gebeliklerdeki

aras›ndaki ters iliﬂki ile gösterilmiﬂtir. Daha ön-

teratojenitenin nedeni olarak düﬂünülmüﬂtür.40

ce yap›lan çal›ﬂmalarda insülinin adipositlerden

Ayr›ca antioksidan tedavi ile diyabete ba¤l› em-

leptin üretimini stimule etti¤i gösterilmiﬂtir. Kö-

briyonik dismorfogenezin in vivo ve in vitro

tü glisemik kontrollü diyabetik hastalarda uzun

olarak önlenebildi¤i gösterilmiﬂtir.41 Di¤er yan-

süreli hipergliseminin insülin üzerine bask›lay›-

dan diyabetik gebeliklerde sadece glukoz sevi-

c› etkisi bilinmektedir. Bu hastalarda insülin sa-

yesinin düzeltilmesi ile iyi perinatal sonuçlar al›-

l›n›m›n›n azalmas› ile birlikte leptin seviyesinde

nabildi¤i bilinmektedir.42

de azalma beklenebilir. GDM’li hastalarda ise 2.

Kharb ve ark.’n›n43 25 sa¤l›kl› ve 25 GDM’li

trimesterde görülen hiperinsülinemiyle birlikte

gebe üzerinde yapt›klar› çal›ﬂmalar›nda GDM’li

leptin yükselmesi beklenmektedir.

gebelerde maternal MDA ve SOD düzeyinin art-

32

Çal›ﬂmam›zda leptin üzerine ç›kan sonuçlar

t›¤›n›; vitamin C ve vitamin E düzeyinin azald›¤›-

literatür bulgular›n› destekler nitelikte gestasyo-

n› saptam›ﬂlard›r. Peuchant ve ark.’n›n22 çal›ﬂma-

nel diyabetli gebelerde de anlaml› bir ﬂekilde

lar›nda GDM’de saptanan yüksek plazma ve ser-

yüksek bulunmuﬂtur. Bu bulgular do¤rultusun-

best eritrosit MDA düzeyleri, oksidatif stresin

da “leptin düzeyinin” gestasyonel diyabetin tan›

kan›t› olarak düﬂünülmüﬂtür. Ayr›ca ayn› çal›ﬂ-

ve tarama aﬂamas›nda kullan›labilecek bir belir-

mada glutatyon peroksidaz düzeyindeki anlam-

teç olabilece¤i sonucuna var›lm›ﬂt›r.

l› azalma ile iliﬂkili olarak düﬂük bulunan plaz-

Gestasyonel diyabette artan fetusa ve anne-

ma vitamin E ve eritrosit vitamin A düzeyleri ile

ye ait komplikasyonlar›n patogenezinde fetal

antioksidan koruyucu sistemde yetersizli¤e dik-

hiperglisemi, hiperlipidemi, hiperinsülinemi,

kat çekilmektedir.22

plasental endotelyal disfonksiyonlar›n yan› s›ra

Çal›ﬂmam›zda, gestasyonel diyabetli gebeler-

son dönemlerde oksidatif stresin rolü üzerinde

de anlaml› derecede yüksek bulunmuﬂ olan

durulmaktad›r. Diyabette oksidatif stres O2-,

MDA, oksidatif stress faktörünün gestasyonel

OH- ve H2O2 gibi reaktif oksijen radikallerinin

diyabetli gebelerde gebeli¤in erken aﬂamalar›n-
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da etkin olmaya baﬂlad›¤›n› göstermektedir. Bu
bulgu gestasyonel diyabetin artan fetal ve maternal komplikasyonlar›n patogenezinde oksidatif stresin rol alabilece¤inin bir göstergesi olabilmektedir. Literatürde gestasyonel diyabet ve
oksidatif stres üzerine yap›lm›ﬂ fazla çal›ﬂma olmamas›na ra¤men yap›lan birkaç çal›ﬂman›n sonuçlar› da bizim bulgular›m›z› destekler yöndedir. Ancak çal›ﬂmam›zda MDA düzeyleri indirekt olarak ölçülmüﬂ olup, MDA spesifik kitler
ile yap›lan çal›ﬂmalarla elde edilen sonucun desteklenmesi gerekmektedir.

Sonuç
Sonuç olarak, gestasyonel diyabetli gebelerde “MDA” düzeyleri anlaml› olarak artm›ﬂ olup,
saptanan bulgular GDM taramas›nda yap›lmakta olan testlerin özgüllü¤ünü artt›r›c› nitelikte
olaca¤› bulunmuﬂtur.
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Özet
Amaç: Antenatal bak›m amac›yla hastanemize baﬂvuran gebelerde anemi prevalans› ile etyolojisinin saptanmas› ve anemiyle iliﬂkili demografik faktörlerin tan›mlanmas›.
Yöntem: May›s 2007-Kas›m 2007 tarihleri aras›nda hastanemiz gebe poliklini¤ine ilk kez baﬂvuran, yaﬂ aral›¤› 17-44 aras›nda de¤iﬂen, maternal sistemik bir hastal›¤› bulunmayan, obstetrik nedenli vajinal kanama geçirmemiﬂ ve gebeli¤i süresince demir ve/veya multivitamin preparat› kullanmam›ﬂ, toplam 237 ard›ﬂ›k gebe çal›ﬂmaya dahil edildi. Gebelere ait sosyodemografik veriler ile hemoglobin,
hematokrit, serum demir, total demir ba¤lama kapasitesi, ferritin, folik asit, vitamin B12 seviyeleri incelendi. Hemoglobin de¤eri 11
g/dl’nin ve hematokrit de¤eri %33’in alt›nda olan gebeler anemik olarak kabul edildi. Normal da¤›l›ma uyan verilerin karﬂ›laﬂt›r›lmas›nda ki-kare testi, normal da¤›l›ma uymayan verilerin karﬂ›laﬂt›r›lmas›nda ise Fisher’s exact testi uyguland›.
Bulgular: Çal›ﬂmaya kat›lan gebelerin ortalama hemoglobin, hematokrit düzeyleri, serum demir, ferritin, folik asid ve Vitamin B12 düzeyleri s›ras›yla 12.0±1.24 g/dl, %35±5.31, 81.39±40.31 ugr/dl, 48.13±164.94 ng/dl, 18.33±62.89 ng/ml ve 224.5±92.47 pg/ml olarak bulundu. Çal›ﬂmaya dahil edilen toplam 237 gebenin 35’inde, anemi saptanm›ﬂ olup, klini¤imize çal›ﬂma döneminde baﬂvuran gebelerdeki anemi prevalans› %14.7 olarak hesapland›. Anemik gebelerdeki etyolojik faktörlerin s›kl›¤› incelendi¤inde, 15 hastada demir eksikli¤i (%42.9), 16’s›nda vitamin B12 eksikli¤i (%45.7), birinde folik asit eksikli¤i (%2.9) ve toplam dokuz hastada ise vitamin
B12 ve demir eksikli¤i bir arada bulundu.
Sonuç: Yapt›¤›m›z bu çal›ﬂmada, hastanemize baﬂvuran gebelerde anemi prevalans› %14.7 olarak bulunmuﬂ olup, etyolojide demir
eksikli¤i kadar vitamin B12 eksikli¤inin de rol olabilece¤i saptanm›ﬂt›r.
Anahtar Sözcükler: Anemi, etyoloji, gebelik, demir, Vitamin B12, mikrobesin.

The etiologic and demographic factors related to anem›a prevalence in the pregnant women
admitting to an education and research hospital in ‹stanbul
Objective: To detect the regional prevalence and etiology of anemia in the pregnant women admitting to our hospital and to determine the related demographic factors.
Methods: The study was conducted in our outpatient clinic between May 2007 and November 2007. A total of 237 consecutive
patients between the ages of 17 – 44, having no systemic disease or obstetric vaginal bleeding and who did not use any iron and/or
multivitamin supplements during pregnancy were enrolled to the study. The sociodemographic factors and the hemoglobin, hematocrit, serum iron, total iron binding capacity, ferritin, folic acid, vitamin B12 levels of the subjects were then studied. The pregnant
women with hemoglobin levels <33% were defined as anemic. Chi-square test and Fisher’s exact test were used for detecting the
statistical difference between the normally distributed and unequally distributed variables; respectively.
Yaz›ﬂma adresi: Oluﬂ Api, Dr. Lütfi K›rdar Kartal E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Klini¤i, ‹stanbul
e-posta: olusapi506@hotmail.com
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Results: The mean hemoglobin, hematocrit, serum iron, ferritin, folic acid, vitamin B12 levels of the subjects were 12.0±1.24 g/dl,
%35±5.31, 81.39±40.31 ugr/dl, 48.13±164.94 ng/dl, 18.33±62.89 ng/ml ve 224.5±92.47 pg/ml, respectively. Anemia was detected in 35 of 237 patients; therefore the prevalence of the anemia in our pregnant women was calculated to be 14.7%. The distribution of the etiologic factors for anemia were found as follows: iron deficiency anemia in 15 patients (42.9%), vitamin B12 deficiency in 16 patients (45.7%), folic acid deficiency in one patient (2.9%) and combination of vitamin B12 and iron deficiency in a total
of nine patients.
Conclusion: In our study, the prevalence of anemia was found to be 14.7 % in our pregnant women population. Vitamin B12 deficiency was also found to be a major causative factor as well as iron deficiency in the etiology of anemia in pregnancy.
Keywords: Anemia, etiology, pregnancy, iron, Vitamin B12, micronutrient.

Giriﬂ

vücuttaki demir depolar›n›n boﬂalmas›d›r.8,9 Ül-

Dünya Sa¤l›k Örgütü’nün (DSÖ) verilerine

kemizde önemli bir halk sa¤l›¤› sorunu olan

göre, dünya nüfusunun yaklaﬂ›k %30’unun,

anemi ile ilgili farkl› yaﬂ gruplar›na ait pek çok

dünyadaki gebe kad›nlar›n ise yar›s›ndan fazla-

bölgesel çal›ﬂma bulunmaktad›r. Bu çal›ﬂmalar-

s›n›n anemik oldu¤u tahmin edilmektedir. Gebelik döneminde anemi prevalans› farkl› çal›ﬂmalarda %35-100 aras›nda bildirilmektedir.1 Gebelikte aneminin maternal ve perinatal etkileri
konusunda farkl› görüﬂler bulunmaktad›r. DSÖ,
maternal mortalitenin %20’sine aneminin katk›s› bulunabilece¤ini öne sürmüﬂtür.1 Ayr›ca, maternal anemi, intrauterin geliﬂme gerili¤i, preterm do¤um, düﬂük do¤um a¤›rl›¤› gibi fetal
komplikasyonlar ve preeklampsi, eklampsi gibi
maternal komplikasyonlar ile iliﬂkilendirilmiﬂ
olup; bunun tersine baz› çal›ﬂmalarda ise kötü
perinatal sonuçlar ile iliﬂkili olmad›¤› ortaya
konmuﬂtur.2-5 Bu nedenlerden dolay› anemi, kad›n sa¤l›¤› ve gebe sa¤l›¤› aç›s›ndan önemle ele
al›nmas› gereken bir sa¤l›k sorunudur. Gebelikte fetal geliﬂimin desteklenmesi ve plasental kan
ak›m›n›n sa¤lanmas› için plazma hacmi yaklaﬂ›k

da, gebelikte anemi prevalans› %29.4 ila %95.2
gibi çok farkl› oranlarda bildirilmiﬂtir.10-15 Ancak
bu çal›ﬂmalarda, aneminin etyolojisini ayd›nlatacak çok fazla veri bulunmamaktad›r. Ayr›ca, bu
çal›ﬂmalar›n sonuçlar› tüm ülke genelindeki
anemi durumunu yans›tmaya yeterli de¤ildir.
Bu nedenle, Türkiye’de gebelerde görülen aneminin prevalans›n› ve etyolojisini belirlemek
amac›yla ülke genelinde yap›lacak bir prevalans
çal›ﬂmas›na ihtiyaç bulunmaktad›r. Böyle bir
epidemiyolojik çal›ﬂma yap›l›ncaya kadar yap›lmas› gereken ise, bölgesel anemi prevalans›n›n
saptanarak anemi takip ve tedavisinin do¤ru ﬂekilde planlanmas› olmal›d›r. Yapt›¤›m›z bu çal›ﬂmada, hastanemiz gebe poliklini¤ine baﬂvuran
gebelerde anemi prevalans› ile etyolojisinin saptanmas› ve anemiyle iliﬂkili demografik faktörlerin tan›mlanmas› amaçlanm›ﬂt›r.

%50 oran›nda artmaktad›r. Ancak, plazma hacmindeki art›ﬂ eritrosit kütlesindeki art›ﬂtan daha

Yöntem

fazla oldu¤undan maternal hematokrit düﬂmek-

Bu çal›ﬂma için lokal etik komite onay›n›n

tedir. Bu durum gebeli¤in fizyolojik anemisi ola-

al›nmas›n›n ard›ndan, May›s 2007-Kas›m 2007 ta-

rak adland›r›l›r ve hematokrit seviyesi 30. ila 34.

rihleri aras›nda hastanemiz gebe poliklini¤ine ilk

6,7

gebelik haftalar›nda en düﬂük de¤ere ulaﬂ›r.

kez baﬂvuran, yaﬂ aral›¤› 17-44 aras›nda de¤iﬂen,

Gebelikte anemiyi tetikleyen di¤er faktörler ise

maternal sistemik bir hastal›¤› bulunmayan, obs-

yetersiz beslenme ve s›k gebelikler nedeniyle

tetrik nedenli vajinal kanama geçirmemiﬂ ve ge-
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beli¤i süresince demir ve/veya multivitamin pre-

Serum demir düzeylerinin çal›ﬂmaya kat›lan

parat› kullanmam›ﬂ, toplam 237 ard›ﬂ›k gebe ça-

gebelerin %73.8’inde 37 ugr/dl de¤erinin üze-

l›ﬂmaya dahil edilmiﬂtir. Bu hastalarda, gebelerde

rinde oldu¤u görülmüﬂtür. Buna göre, çal›ﬂma-

anemi s›kl›¤› ve etyolojisi kesitsel olarak araﬂt›r›l-

ya kat›lan gebelerin yaklaﬂ›k %12’sinde demir

m›ﬂt›r. Centers for Disease Control (CDC) öneri-

eksikli¤i bulunmuﬂtur. Çal›ﬂmaya dahil edilen

si do¤rultusunda, hemoglobin de¤eri 11 g/dl’nin

toplam 237 gebenin 35’inde, çal›ﬂma öncesi be-

ve hematokrit de¤eri %33’in alt›nda olan gebeler

lirlenmiﬂ kriterlere göre (Hb <11 g/dl ve/veya

anemik olarak kabul edilmiﬂtir.

Htc <33) anemi bulundu¤u saptanm›ﬂ; böylece

16

Baﬂvuran tüm gebelerden bilgilendirilmiﬂ
onam formu al›nmas›n›n ard›ndan, risk faktörlerini sorgulayan anket formu doldurmalar› istenmiﬂtir. Anket formunda sorgulanan demografik parametreler ﬂöyledir: Yaﬂ, do¤um yeri,
sa¤l›k güvencesi, obstetrik anamnez, yaﬂad›¤›
bölge, ö¤renim durumu, meslek, ortalama gelir
düzeyi. Ard›ndan, hastalar›n hemoglobin (Hb),
hematokrit (Htc), serum demir (Fe), total demir
ba¤lama kapasitesi (TDBK), ferritin, folik asit,
vitamin B12 (vit B12) seviyeleri çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. On
üç hasta hiç kan örne¤i vermemiﬂ olup, 11 hastan›n hemogramlar› ise hemolizli örnek nedeniyle de¤erlendirilememiﬂtir. Hemogramlar
XT2000‹ Sysmex cihaz› ile; serum demir, ferritin, folat, vitamin B12 düzeyleri Modularanalytics E170 yöntemiyle Cobas® (Roche, Almanya)
kitiyle çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Veriler bilgisayar ortam›nda
SPSS 13.0 program› ile de¤erlendirilerek tan›m-

klini¤imize çal›ﬂma döneminde baﬂvuran gebelerdeki anemi prevalans› %14.7 olarak hesaplanm›ﬂt›r. Anemi saptanan bu hastalardaki etyolojik faktörlerin s›kl›¤› incelendi¤inde, 15 hastada demir eksikli¤i anemisi (%42.9), 16’s›nda vitamin B12 eksikli¤i (%45.7) ve birinde ise folik
asit eksikli¤i (%2.9) oldu¤u belirlenmiﬂtir. Toplam dokuz hastada ise vitamin B12 ve demir eksikli¤i bir arada bulunmuﬂtur. Çal›ﬂmaya kat›lan
gebelerin ortalama hematokrit ve hemoglobin
de¤erleri Tablo 2’de gösterilmiﬂtir.
Çal›ﬂmam›zda anemi saptanan gebelerin
%45.7’sinin 20-25 yaﬂ aral›¤›nda oldu¤u,
%45.7’sinin gebelik say›s›n›n 3-5 aras›nda ve
%77.1’inin ikinci trimesterde oldu¤u tespit edilmiﬂtir. Anemisi olan ve olmayan gebeler do¤um
yeri, yaﬂad›¤› bölge, sa¤l›k güvencesi, meslek,
gelir düzeyi gibi sosyodemografik veriler aç›s›ndan karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, gruplar aras›nda istatistiksel olarak anlaml› bir farkl›l›k saptanmam›ﬂ-

lay›c› ve karﬂ›laﬂt›rmal› istatistiksel analizleri ya-

t›r. Bu gebelerin hematolojik parametreleri kar-

p›lm›ﬂt›r. Karﬂ›laﬂt›rmal› istatistiksel analizlerde,

ﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda ise, anemik olan gebelerde se-

normal da¤›l›ma uyan verilerin karﬂ›laﬂt›r›lma-

rum demir ortalamas›n›n istatistiksel olarak an-

s›nda ki-kare testi, normal da¤›l›ma uymayan ve-

laml› oranda daha düﬂük, TDBK’n›n ise daha

rilerin karﬂ›laﬂt›r›lmas›nda ise Fisher’s exact tes-

yüksek oldu¤u saptanm›ﬂt›r (Tablo 3).

ti uygulanm›ﬂt›r. ‹statistiksel anlaml›l›k düzeyi
olarak p<0.05 olarak kabul edilmiﬂtir.

Tart›ﬂma
Dünya Sa¤l›k Örgütü’nün (DSÖ) verilerine

Bulgular

göre, dünya nüfusunun yaklaﬂ›k %30’unun,

Çal›ﬂmaya al›nan gebelere ait demografik

dünyadaki gebe kad›nlar›n ise yar›s›ndan fazla-

verilerle, tüm gruba ait ortalama serum vit B12,

s›n›n anemik oldu¤u tahmin edilmektedir.1 Yi-

folik asit, demir, TDBK de¤erleri Tablo 1’de gös-

ne DSÖ’ye göre demir eksikli¤i anemisi oran›

terilmiﬂtir.

ise, Avrupa’da %14, Türkiye’de %25’tir.12
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Tablo 1. Gebelere ait demografik veriler (N=237) ve ortalama Hb, Htc, demir, ferritin, folik asit, vit.
B12 de¤erleri (N=213).
Hasta say›s›

gebelerdeki anemi s›kl›¤› ve nedenleri araﬂt›r›lm›ﬂ olup; ortalama Hb ve Htc de¤erleri s›ras›yla

Hematokrit

12 g/dl ve %35 olarak bulunmuﬂtur. Çal›ﬂma öncesi belirlenmiﬂ kriterlere göre, klini¤imize baﬂvuran gebelerdeki anemi prevalans› %14.7 olarak hesaplanm›ﬂt›r.
hastalar›n yaklaﬂ›k yar›s›nda bunun yaln›z de-

10

4.2

%30-33

47

19.8

%34-39

126

53.2

%40 ve üzeri

16

6.8

Bilinmeyen

38

16.0

0-11

28

11.8

11 ve üzeri

184

77.6

Bilinmeyen

25

10.5

<37

24

10.1

>37

174

73.8

Bilinmeyen

38

16.0

<13

55

23.2

>13

143

60.3

Bilinmeyen

39

16.5

Fe (ugr/dl)

de demir eksikli¤ine vitamin B12 eksikli¤inin
eﬂlik etti¤i belirlenmiﬂtir. Sonuç olarak tüm çal›ﬂma grubumuzda demir eksikli¤i anemisi pre-

%30’dan az

Hemoglobin (gr/dl)

Etyoloji araﬂt›r›ld›¤›nda ise, anemi saptanan
mir eksikli¤ine ba¤l› oldu¤u, ayr›ca dörtte birin-

Yüzde (%)

Ferritin (ng/ml)

valans› %10.1 olarak belirlenmiﬂtir.
Gebelikte anemi ile ilgili çal›ﬂmalarda, serum
Fe, TDBK, ferritin, vit B12, folik asit düzeyleri gibi etyolojiye yönelik parametrelerin de¤erlen-

Folik asit (ng/dl)

dirmeye al›nmad›¤›n›, ço¤unlukla sadece hemoglobin ve hematokrit de¤erlerinin çal›ﬂ›ld›¤›n› gördük. Bu parametrelerin de¤erlendirildi¤i

<3,1

3

1.3

>3,1

189

79.7

Bilinmeyen

45

19.0

34.6

B12 vitamini (pg/ml)
<197

82

nadir çal›ﬂmalardan biri Al Khatib ve ark taraf›n-

>197

112

47.3

dan yap›lm›ﬂt›r. Lübnan’da yap›lan bu çal›ﬂma-

Bilinmeyen

43

18.1

17

da, do¤urganl›k ça¤›nda gebe olmayan kad›nlar›n %7.7’sinde demir eksikli¤i anemisi saptan›rken, %25.9’unda folik asit eksikli¤i, %39.4’ünde
ise vit B12 eksikli¤i tespit edilmiﬂtir. Bu nedenle, do¤urganl›k ça¤›ndaki kad›nlarda anemi et-

Tablo 2. Çal›ﬂmaya kat›lan gebelerin ortalama Htc, Hb,
Fe, Ferritin, Folik Asit ve Vit B12 de¤erlerine göre da¤›l›m›.

yolojisinde demir eksikli¤i kadar folik asit ek-

Anemisi olan Anemisi olmayan P de¤er
(ortalama ± SS) (ortalama ± SS)
(N=35)
(N=176)

sikli¤inin de rolü olabilece¤inin alt› çizilmiﬂtir.
Afrika’da yap›lan baﬂka bir çal›ﬂmada ise çal›ﬂ-

Demografik parametreler

ma grubunun %23’ünde yaln›z demir eksikli¤i-

Gebelik yaﬂ›

22,65 ± 6,62

20.80±8,16

Anne yaﬂ›

26,05 ± 5,49

27,20±5,38

0,250

Gravida

2,28±1,22

2,09±1,12

0,401

Parite

0,91±0,68

0,23±0,50

0,861

Abortus

0,34±0,68

0,23±0,50

0,366

ne ba¤l› anemi görülürken, %32’sinde demir eksikli¤iyle beraber di¤er mikrobesinlerin (folik
asit, vit. B12, vit. A) eksikli¤ine ba¤l› oldu¤u,
%26’s›nda ise demir eksikli¤i olmay›p, yaln›zca
mikrobesin eksikli¤i oldu¤u saptanm›ﬂt›r.18 Bizim çal›ﬂmam›z da Türkiye’de anemi ile ilgili
olarak yap›lan çal›ﬂmalar aras›nda, anemi ile di-

0,153

Hematolojik parametreler
Demir

63,05±47,58

85,15±37,90

0,015

TDBK

437,31±106,14

394,22±82,88

0,014

25,19±87,47

16,80±16,80

0,449

210,11±128,66

228,29±83,12

0,328

Folik asit
Vitamin B12
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¤er mikrobesinler aras›ndaki iliﬂkiyi araﬂt›ran

daki iliﬂki istatistiksel olarak anlaml› bulunmuﬂ-

nadir çal›ﬂmalardan biri olma özelli¤ini taﬂ›mak-

tur.15 Bunun tersine, Pirinçci ve ark., Toksöz ve

tad›r ve gebelikte görülen aneminin etyolojisin-

ark ile Mersin ve ark taraf›ndan yap›lan çal›ﬂma-

de demir eksikli¤i kadar vitamin B12 eksikli¤i-

larda gebelik say›s› ile anemi s›kl›¤› aras›nda is-

nin de görülebilece¤ini vurgulamas› aç›s›ndan

tatistiksel anlaml› bir iliﬂki ortaya konamam›ﬂ-

önemli görünmektedir.

t›r.10-12 Biz de benzer ﬂekilde gebelik say›s› ile

Ülkemizde gebelerde anemi prevalans› ile il-

anemi s›kl›¤› aras›nda istatistiksel olarak anlam-

gili olarak yap›lan di¤er çal›ﬂmalar› tarad›¤›m›z-

l› bir iliﬂki saptamad›k. Bunun nedeninin, araﬂ-

da, tüm ülke popülasyonunu temsil edecek bo-

t›rmam›za kat›lan kad›nlar›n %67,2’sinin çocuk

yutta geniﬂ ölçekli bir araﬂt›rmaya rastlayama-

say›s›n›n iki ve alt›nda olmas› olabilece¤ini dü-

d›k. Ülkemizde gerçekleﬂtirilmiﬂ olan araﬂt›rma-

ﬂünmekteyiz.

lar›n ço¤unun sa¤l›k oca¤›na baﬂvuran gebele-

Anemi için bir di¤er risk faktörü olan adöle-

rin anemi prevalans›n› saptamaya yönelik oldu-

san gebelik s›kl›¤› incelendi¤inde, hastalar›m›-

¤unu ve nispeten küçük ölçekli çal›ﬂmalar oldu-

z›n %82’sinin 20-35 yaﬂ aras›nda oldu¤u ve yal-

¤unu gördük. Bu çal›ﬂmalara göz at›ld›¤›nda,

n›zca %5.2’sinin adolesan gebe (<19 yaﬂ alt›) ol-

Türkiye’deki anemi prevalans› bölgelere göre

du¤u görülmüﬂtür. Türkiye Nüfus ve Sa¤l›k

geniﬂ varyasyon göstermekte ve %29.4 ile %95.2

Araﬂt›rmas› (TNSA) 1998’e göre Türkiye’de adö-

aras›nda de¤iﬂmektedir.

10-15

Buna göre en düﬂük

lesan gebelik s›kl›¤› %14.6’d›r.19

anemi prevalans› Afyon bölgesinde, en yüksek

Dünya Sa¤l›k Örgütü (DSÖ) raporuna göre,

prevalans ise Diyarbak›r ve Karadeniz bölge-

ciddi anemi anne ölümlerinde 5 kat art›ﬂa yol aç-

si’nde bulunmuﬂtur. Beslenme ﬂekli ve do¤ur-

maktad›r.1 Bu nedenle DSÖ, gebelerde anemi

ganl›k oran›ndaki bölgesel farkl›l›klar›n, preva-

prevalans› %40’tan az saptand›¤›nda ikinci tri-

lanstaki bu yüksek varyasyonun olas› nedenle-

mesterden itibaren 6 ay süre ile günlük 60 mg

rinden biri olabilece¤ini düﬂünmekteyiz. Örne-

elementer demir verilmesini, %40 ve üzerinde

¤in, beslenme ﬂekli ile ilgili bir çal›ﬂmada, gebe-

saptand›¤›nda ise ikinci trimesterden itibaren 6

lik döneminde pekmez tüketmeyenlerde anemi

ay ve postpartum 3 ay olmak üzere toplam 9 ay

görülme s›kl›¤› pekmez tüketenlere göre 3.5 kat

süre ile günlük 60 mg elementer demir verilme-

fazla bulunmuﬂtur.12 Bununla birlikte, bizim ça-

si ülke deneyimlerine ba¤l› olarak önermektedir.

l›ﬂmam›zda gebelerin beslenme durumuna yö-

Ülkemizde de bu öneriler do¤rultusunda Sa¤l›k

nelik bir sorgulama yap›lmam›ﬂt›r. Ancak, gebe-

Bakanl›¤› ve AÇSAP Genel Müdürlü¤ü gebelerde

lerin beslenme durumunu indirekt olarak yans›-

demir destek tedavisi program› baﬂlatm›ﬂt›r.20

tabilece¤ini düﬂündü¤ümüz sosyoekonomik

Buna göre, klinik anemi olmasa da günlük demir

düzey göstergeleri (gelir düzeyi, meslek, yaﬂad›-

gereksinimi göz önüne alarak tüm gebelere ikin-

¤› bölge, mensup oldu¤u sosyal güvenlik kuru-

ci trimesterden baﬂlayarak 6 ay ve do¤um sonra-

mu, e¤itim durumu) ile ilgili bilgiler araﬂt›r›lm›ﬂ

s› 3 ay olmak üzere toplam 9 ay süre ile günlük

olup, bu parametreler ile anemi s›kl›¤› aras›nda

50-60 mg elementer demir verilmesi uygun gö-

da bir iliﬂki gösterilememiﬂtir.

rülmüﬂtür. Ancak, ‹ngiltere’den National Institu-

Anemi prevalans›n› etkiledi¤i düﬂünülen bir

te for Clinical Excellence (NICE) k›lavuzu anne

di¤er faktör de gebelik say›s›d›r. Bir Türkiye ça-

ve fetus sa¤l›¤›na faydas› kan›tlanmam›ﬂ oldu-

l›ﬂmas›nda, gebelik say›s› art›ﬂ› ve anemi aras›n-

¤undan, gebelikte demir deste¤inin rutin olarak
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uygulanmas›n› önermemektedir ve bu öneriyi A

Sonuç

düzeyi kan›ta dayand›rmaktad›r. Literatüre ba-

Sonuç olarak, yapt›¤›m›z bu çal›ﬂmada, gebe-

k›ld›¤›nda, gebelikte rutin ve selektif demir des-

likte anemi prevalans› beklenenden daha dü-

te¤i kullan›m›n›n karﬂ›laﬂt›r›ld›¤› tek bir çal›ﬂma

ﬂük bulunmuﬂ olup; demir eksikli¤inin yan› s›ra

bulunmaktad›r ve bu çal›ﬂma 2912 hastay› kapsa-

vitamin B12 eksikli¤i de gebelerde anemiye yol

maktad›r. Bu çal›ﬂman›n sonuçlar›na göre, se-

açan önemli bir etken olarak tespit edilmiﬂtir.

lektif demir deste¤i alan kad›nlarda sezaryen ve

Halen gebelikte anemiyi etkileyen faktörlerin

postpartum kan transfüzyonu olas›l›¤› artm›ﬂ

ve ülke genelindeki anemi prevalans› ile bölge-

olarak bulunsa da, perinatal mortalitenin daha

sel farkl›l›klar›n ortaya konmas›na ihtiyaç duyul-

düﬂük oldu¤u gözlenmiﬂtir. Ayr›ca, gebelikte

maktad›r. Ülke genelindeki sa¤l›k kuruluﬂlar›,

anemi ile ilgili yap›lm›ﬂ çal›ﬂmalarda yüksek ma-

baﬂta sa¤l›k ocaklar›, e¤itim ve araﬂt›rma hasta-

ternal hemoglobin düzeyinin obstetrik kanama-

neleri ile üniversite hastanelerin kat›l›m› ile

n›n sonuçlar›n› iyileﬂtirdi¤ine dair kan›t buluna-

oluﬂturulacak bir hasta veritaban› ile geniﬂ hasta

mam›ﬂt›r. Mahomed ve ark. taraf›ndan yay›mla-

say›lar›na ulaﬂ›lmas› mümkün olabilir.

21

22

nan bir Cochrane derlemesinin sonucuna göre,
gebelikte rutin demir ve folik asid deste¤inin perinatal morbidite ve mortaliteyi iyileﬂtirici bir etkiye sahip olmad›¤›, yaln›zca do¤umda ve postpartum alt›nc› haftada düﬂük hemoglobin düzeyleri oluﬂmas›na engel oldu¤u bulunmuﬂtur.23
2006 y›l›nda yay›nlanm›ﬂ olan baﬂka bir Cochrane derlemesinde, 12.706 kad›nla gerçekleﬂtirilmiﬂ 40 çal›ﬂman›n meta analizinde, gebelikte rutin demir deste¤inin antenatal ve postnatal hemoglobin düzeylerini art›rd›¤› fakat önemli
oranda gastrointestinal yan etkilere ve hemokonsantrasyona neden oldu¤u bildirilmiﬂtir.

24

Hemokonsantrasyonun da anemi gibi düﬂük do¤um a¤›rl›¤›, preterm do¤um ve SGA bebek gibi
istenmeyen fetal sonuçlara yol açabilece¤i bilinmektedir ve yüksek hemoglobin seviyelerinin
iyi demir depolar›n› gösterdi¤i düﬂünülmemelidir.25 Özellikle demir eksikli¤i anemisinin bulunmad›¤› bölgelerde rutin demir deste¤i yerine selektif demir deste¤i tercih edilmesi daha ak›lc›
bir yaklaﬂ›m olarak görünmektedir. Bu nedenlerle, anemi taramas›nda sadece hemoglobin ve hematokrit düzeyleri ile yetinmeyerek, etyolojiye
yönelik demir depolar›n›n ve di¤er mikrobesin
seviyelerinin de incelenmesi uygun olacakt›r.
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Do¤um Eylemi Yönetim Rehberi
Bu rehber, uygulamada birlikteli¤i sa¤lamak ve hekimlerin klinik pratiklerinde yol gösterici olmas› amac› ile,
Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derne¤i, Türk Perinatoloji Derne¤i, Türkiye Maternal Fetal T›p ve Perinatoloji
Derne¤i iﬂbirli¤inde Sa¤l›k Bakanl›¤› Ana Çocuk Sa¤l›¤› ve Aile Planlamas› Genel Müdürlü¤ü Do¤um Program› Bilim Kurulu ile taraf›ndan haz›rlanm›ﬂt›r. Do¤um Eylemi Yönetim Rehberi de¤iﬂmez kurallar dizisi de¤ildir ve hastaya sunulan hizmetlerin hukuki standartlar›n› oluﬂturmaz. T›bb›n ana prensibi olarak hastal›k
de¤il hasta vard›r kural›na uygun olarak her hastan›n durumunun kendi özel koﬂullar› içerisinde de¤erlendirilmesini temel prensip olarak kabul eder.

Giriﬂ

la birlikte halen enfeksiyon, kanama, transfüz-

Genel olarak sezaryen; vajinal do¤umun gü-

yon ihtiyac›, tromboembolik riskler, hastanede

venle tamamlanmas›n›n mümkün olmad›¤› du-

daha uzun kalma, iyileﬂmenin daha geç olmas›,

rumlar söz konusu ise veya vajinal do¤um ile

daha çok a¤r› çekilmesi gibi riskler devam et-

birlikte maternal ve/veya fetal morbidite ve
mortalitede belirgin art›ﬂ riski varsa uygulan›r.
Türkiye’de 2003 Türkiye Nüfus ve Sa¤l›k
Araﬂt›rmas›na (TNSA) göre %21.2 olan sezaryen
oran›n›n, son do¤um say›lar›na bak›ld›¤›nda
yer yer % 40’lara ulaﬂt›¤› görülmektedir. Mevcut
oran›n geliﬂmiﬂ ülkelerin oranlar›n›n ve Dünya
Sa¤l›k Örgütü taraf›ndan konulan hedefin (%515) üzerinde oldu¤u bilinmektedir.
Sa¤l›k Bakanl›¤› Ana Çocuk Sa¤l›¤› ve Aile
Planlamas› Genel Müdürlü¤ünce bunun nedenlerini ortaya koyacak geniﬂ ölçekli retrospektif
ve prospektif çal›ﬂmalar planlanm›ﬂ olmakla birlikte, bu oran› yükselten nedenler aras›nda isteme ba¤l› ve mükerrer sezaryenlerin artmas›, endikasyonlar›n geniﬂletilmesi gibi faktörlerin rol

mektedir. Amerikan Kad›n Do¤umcular Birli¤i
(ACOG) 9 May›s 2006’da yapt›¤› aç›klamada
sezaryenlerin isteme ba¤l› olarak de¤il t›bbi nedenlere ba¤l› yap›lmas› gerekti¤ini belirtmiﬂtir.
Bakanl›¤›m›zca anne sa¤l›¤›n› korumak amac›yla ülke genelinde kamu ve özel sa¤l›k kuruluﬂlar›nda do¤um eylemi ve sonuçlar›n›n izlenmesi
çal›ﬂmalar›na baﬂlanm›ﬂt›r. Bu çerçevede sezaryen endikasyonlar› ve sonuçlar›n›n izlenmesi
de önem arzetmektedir. Modern do¤um hekimli¤ince önerilen t›bbi gerekçe ve endikasyonlara uyulmas›, hasta dosyalar›na kay›tlar›n belirli
bir formda ve uygulama birli¤i içinde, detayl› ve
do¤ru olarak yaz›lmas›, istatistiklerin düzgün tutulmas› ve etik kurallara uyulmas› bu hedefe
ulaﬂmay› sa¤layacak en önemli önlemlerdir.

oynad›¤› düﬂünülmektedir. Günümüzde anestezi, kullan›lan ilaç ve malzemeler, cerrahi ve

Uygulamaya Yönelik Temel Öncelikler

postoperatif bak›mdaki geliﬂmeler sezaryenlere

• Sezaryen ile do¤um cerrahi bir giriﬂim olup

ba¤l› mortalite ve morbiditeleri azaltm›ﬂ olmak-

t›bbi gerekçelerle yap›lmas› esast›r ve vajinal
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do¤umun alternatifi de¤ildir. Sezaryen plan-

• Uygun olan vakalarda sezaryen sonras› vaji-

lan›rken, gebeye ve gebeli¤e özgü yararlar›

nal do¤um önerilebilir. Uygulama öncesi gi-

ve riskleri göz önüne al›nmal›d›r.

riﬂimin riskleri anne aday›na ayd›nlat›lm›ﬂ
hasta onam formu ile aç›klanmal›d›r.

• Annenin istemi, sezaryen için tek baﬂ›na yeterli bir neden olmamakla beraber, kiﬂiye ait
aﬂ›r› korku, endiﬂe, panik gibi psikolojik du-

Sezaryen Endikasyonlar›

rumlar›n varl›¤› göz önünde bulundurulmal›d›r. Bu durumlarda yeterli ve do¤ru dan›ﬂmanl›k verilmelidir.
• Sezaryen karar›, her hastan›n bulgular› bireyselleﬂtirilerek verilmelidir.
• Tüm t›bbi müdahalelerde oldu¤u gibi, sezaryen olgular›nda da bilgilendirilmiﬂ ve ayd›n-

Sezaryen ile do¤um genel olarak aﬂa¤›da belirlitilen durumlarda tercih edilmekle birlikte,
bu endikasyonlar kesin olmay›p, olgunun özelliklerine göre do¤um ﬂeklinin bireyselleﬂtirilece¤i, bulunulan koﬂullara göre karar verilmesi
gereken durumlard›r.
1.

lat›lm›ﬂ hasta onam formu al›nmal›d›r.

Fetal Endikasyonlar
1.1. Fetal S›k›nt›
1.2. Fetal Prezentasyon anomalileri
1.2.a. Makat Prezentasyon

Sezaryen Olas›l›¤›n›n Düﬂürülmesi

1.2.b. Di¤er Prezentasyon Anomalileri

• Do¤um eyleminin takip edildi¤i bütün gebe-

(Transvers, al›n, yüz geliﬂ, vb.)

liklerde spontan do¤um ilerleyiﬂini izlemek

1.3. Ço¤ul Gebelikler

için partograf kullan›lmal›d›r.

1.4. Fetal Anomaliler (Hidrosefali, sakro-

• Gebeli¤in 36. haftas›ndan itibaren kompli-

koksigeal teratom vb.)

kasyonsuz tekil makat bebe¤i olan gebelere,
istisnai durumlar d›ﬂ›nda (do¤um eylemi

2.

baﬂlam›ﬂ olan, uterin skar› ve anormalli¤i

di¤er operasyonlar)

olan, fetal s›k›nt›, membran rüptürü olan, va-

2.2. Sistemik Hastal›klar (DM, HT, Gebeli¤e

jinal kanamas› olan gebeler) d›ﬂ sefalik versi-

Ba¤l› Hipertansiyon vb.)

yon (DSV) önerilebilir,

2.3. Vertikal Geçiﬂli Maternal Enfeksiyonlar

Uygulama öncesi giriﬂimin riskleri anne ada-

(HIV, HSV-2, HCV vb.)

y›na ayd›nlat›lm›ﬂ hasta onam formu ile aç›klanmal›d›r.

Maternal Endikasyonlar
2.1. Geçirilmiﬂ Uterus Cerrahisi (Sezaryen,

3.

Travay veya Do¤uma Ait Endikasyonlar
3.1. Baﬂ-pelvis Uyumsuzlu¤u

• 42. gebelik haftas›n› aﬂan, komplikasyonsuz
tekil gebelik yaﬂayan gebelerde, tedavinin

3.2. Uzam›ﬂ Eylem

bireyselleﬂtirilmesi ve olguya göre karar veri-

3.3. Fetal Makrozomi

lerek do¤um ﬂeklinin belirlenmesi önerilmektedir.
Do¤umun indüklenmesi ile sezaryen oran›n-

4.

Umblikal Kord ve Plasentaya Ait Endikasyonlar
4.1. Kordon Sarkmas›

da ve di¤er komplikasyonlarda art›ﬂ olabilece¤i

4.2. Plasenta Previa

bilinmelidir. Bu konu hakk›nda gerekli bilgiler

4.3. Ablasyo plasenta

anneye verilmelidir.

4.4. Vasa Previa

Perinatoloji Dergisi • Cilt: 17, Say›: 1/Nisan 2009
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Fetal Anomaliler

Protokol

‹lgili Mesajlar

Bilgi notu: 1 Fetal S›k›nt› Tan›s›

• Fetal myelomeningosel, sakrokoksigeal tera-

• Anormal kalp at›m h›z› e¤risi.

tom, fetal bat›n ön duvar› defektleri ve non-

• Koyu-kal›n mekonyumlu amnion s›v›s›.

immun hidrops gibi durumlarda sezaryen ile

• Fetal pals oksimetre ve saçl› deri kan örneklemesi kullan›m› ile fetal hipoksinin saptanmas›.

do¤um önerilebilir.
• Genel olarak fetal anomalilerde do¤um ﬂekli
olgunun özelliklerine göre bireyselleﬂtirilmelidir. Bu olgularda sezaryenden beklenen
perinatal morbidite ve mortaliteyi düﬂür-

Günümüzde bu yöntemler az say›da hastanede uygulanabilmektedir ve pratik bir yaklaﬂ›m de¤ildir.

mektir.
Bilgi notu: 2 Fetal S›k›nt› Tan›s› Var ‹se

Fetal S›k›nt›
‹lgili Mesajlar
• Do¤um s›ras›ndaki gebelik haftas›, konjeni-

• Gebe sol yan›na yat›r›lmal› veya oturur pozisyona getirilmelidir.
• Veriliyor ise oksitosin infüzyonu veya baﬂka
indüksiyon durdurulmal›d›r.

tal anomali olmas› ve geliﬂme bozukluklar›
perinatal sonucu ciddi ﬂekilde etkiler.
• Yenido¤an uzmanlar›n›n kulland›¤› teknoloji ve prenatal bak›mdaki ilerlemeler (yüksek
riskli hastalar›n belirlenmesi, ultrasonografi
ve erken do¤um riski olanlarda antenatal steroidlerin artan kullan›m› gibi) perinatal sonucu olumlu yönde etkilemektedir.
• Fetal s›k›nt› tan›s› risk durumuna göre aﬂa¤›daki yöntemlerden bir yada bir kaç› uygulanarak koyulur.
1. Partogram ve fetal kalp at›m h›z›n›n fetoskop yard›m› ile izlenmesi.
2. Aral›kl› ya da sürekli elektronik fetal monitörizasyon.
3. Fetal saçl› deri kan örneklemesi veya pals
oksimetre.
• Fetal kalp h›z›nda düzelmeyen ve normale

Bilgi notu: 3 Kalp At›m H›z›
• Normal kalp at›m h›z› kas›lma esnas›nda yavaﬂlayabilir ancak genellikle uterus gevﬂer
gevﬂemez normale döner.
• Kas›lma olmad›¤› halde kalp at›m h›z›n›n çok
yavaﬂ olmas› veya kas›lma bittikten sonra yavaﬂ devam etmesi fetal s›k›nt›y› düﬂündürür.
• H›zl› kalp at›m h›z› annede yüksek ateﬂ, annede kalp at›m h›z›n› artt›ran ilaçlar (ör tokolitik ilaçlar), koryoamnionitis, hipertiroidi veya yüksek tansiyona cevap olarak geliﬂebilir.
Bu bilgilerin ›ﬂ›¤› alt›nda fetüste yüksek kalp
at›m h›z› tespit edildi¤inde ilk yap›lmas› gereken maternal kaynakl› nedenlerin araﬂt›r›lmas›d›r.
• Anne kalp at›m h›z› normal oldu¤u halde fetüste yüksek kalp at›m h›z›n›n varl›¤› fetal s›k›nt›n›n bir bulgusu olarak düﬂünülmelidir.

dönmeyen bir durum mevcutsa, perinatal
morbidite ve mortaliteye önlemek için sezaryen önerilir.
• Fetal s›k›nt› tan›s› konulan hastaya en geç 30
dakika içerisinde sezaryen yap›lmas› gerekmektedir.

Bilgi notu: 4 Mekonyum
• Fetus matür hale geldikçe mekonyum ile boyanm›ﬂ amnion mayisi s›k olarak görülür ve
tek baﬂ›na fetal s›k›nt›n›n bir göstergesi olmayabilir. Kalp at›m h›z›nda anormallik ol-

Do¤um Eylemi Yönetim Rehberi
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maks›z›n mekonyumla boyal› amnion s›v›
varl›¤›nda dikkatli olunmal›d›r.

• Makat geliﬂte eylem esnas›nda fetüs kar›n›na

• Kal›n-koyu mekonyum varl›¤› azalm›ﬂ amnion mayisi içine mekonyum geçiﬂini gösterir
ve do¤umun çabuklaﬂt›r›lmas›n› gerektirir.
E¤er bu bulgu do¤um eyleminin erken faz›nda meydana geldiyse ve do¤um eyleminin
uzun sürece¤i (primigravida) öngörülüyorsa
sezaryen düﬂünebilinir. Mekonyum aspirasyonunu önlemek için do¤umda gerekli a¤›zburun aspirasyonu h›zl› bir ﬂekilde yap›lmal›d›r.

Bu durum eylemin erken döneminde olma-

gelen bas› nedeniyle mekonyum geçiﬂi olur.
mak kayd›yla fetal s›k›nt›n›n bir bulgusu de¤ildir.

Bilgi notu: 5 Ek Kinik Bulgu
• Enfeksiyon bulgular› varsa (ateﬂ, kötü kokulu vajinal ak›nt›) koryoamnionitte oldu¤u gibi antibiyotikler verilmelidir.

Fetal S›k›nt› Ak›ﬂ ﬁemas›
Tan›y› koyunuz
Fetal hipoksinin saptanmas›
Anormal kalp at›m h›z› e¤risi
Koyu-kal›n mekonyumlu amnios s›v›s›
Bilgi notu-1

Fetal s›k›nt› tan›s› (+)
Bilgi notu-2

Gebe sol yan›na yat›r›l›r veya oturur pozisyona getirilir
Bilgi notu-2

Fetal kalp at›m h›z›ndaki anormallik devam eder
veya
Fetal s›k›nt›n›n ilave bulgular› var ise
Bilgi notu-3
Bilgi notu-4
Bilgi notu-6

H›zl› bir ﬂekilde do¤umu planlay›n›z
Bilgi notu-6

Gerekli kondisyonlar›n
varl›¤›nda

Serviks aç›kl›¤› tam de¤il
Fetüs baﬂ› “0” hizas›n›n üstünde

Vakum ekstraksiyon veya
forseps ile do¤urtunuz

Sezaryen ile do¤um
gerçekleﬂtiriniz.

Bilgi notu-5 Enfeksiyon bulgular› var ise de¤erlendiriniz, gerekli ise antibiyotik tedavisine baﬂlay›n›z. Kordon
sarkmas› var ise kordon sarkmas› olarak yönetiniz.
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• Kordon gelen k›sm›n aﬂa¤›s›nda veya vajinada ise kordon sarkmas› olarak yönetilmelidir.
Bilgi notu: 6 Do¤um
• E¤er fetus kalp at›m h›z›ndaki anormallik devam eder veya s›k›nt›n›n ilave bulgular› var
ise (kal›nkoyu mekonyumlu amnion s›v›s›)
do¤um planlanmal›d›r:
• Gerekli kondisyonlar›n varl›¤›nda vakum
ekstraksiyon veya forseps denenebilinir.
Aksi durumlarda sezaryen ile do¤um gerçekleﬂtirilir.
• Serviks tam aç›k de¤il veya fetus baﬂ› 0 seviyesinin üstünde ise sezaryen ile do¤urtulmal›d›r.

Makat Prezentasyon
‹lgili Mesajlar
• Tekil gebeliklerin %4’ü yaklaﬂ›k olarak makat prezentasyondur. Gebelik haftas› artt›kça
görülme s›kl›¤› azalmaktad›r (term gebeliklerde %3).
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• Gebe, düzenli olarak muayene edilerek eylemin ilerleyiﬂi do¤um eylemi izlem grafi¤inde
iﬂaretlenmelidir.
• Makat geliﬂte uzam›ﬂ eylem bir sezaryen endikasyonudur.
• Zarlar aç›lmamal›d›r, zarlar aç›l›nca gebe kordon sarkmas› aç›s›ndan hemen muayene
edilmelidir.
• E¤er kordon sarkarsa ve do¤um yak›n de¤il
ise sezaryen ile do¤urtulmal›d›r.
• Erken makat do¤umda fetüsün gestasyonel
haftas› 34. gebelik haftas›ndan küçük ise sezaryen uygundur.
• Makat prezentasyonda, sezaryen ile do¤um
aﬂa¤›da s›ralanan durumlarda s›kl›kla önerilmektedir;
1.
2.
3.
4.
5.

• Makat geliﬂlerin hepsinin do¤umu ameliyat
yapma imkan› olan hastanelerde gerçekleﬂtirilmelidir.

6.
7.
8.

• Tahmini fetal a¤›rl›k 2500-3500 gram aras›nda olan saf ve tam makat prezentasyona sahip multipar gebelerde planlanm›ﬂ vajinal
do¤um önerilebilir.

9.
10.

• Vajinal makat do¤umlarda uzmanlaﬂmak
çok önemlidir ve bu prati¤e sahip olunmadan do¤um eyleminin denenmesi önerilmemektedir.

11.

Büyük fetüs
Uygunsuz pelvis
Boyunda kordon dolanmas›
Baﬂ›n hiperekstansiyonu
12 saat veya daha uzun süre önce geliﬂen
membran rüptürü varl›¤›nda spontan
travay›n baﬂlamam›ﬂ olmas›
Uterus disfonksiyonu
Ayak prezentasyonu
34. gebelik haftas› ve alt›ndaki gebeliklerde, görünüﬂte sa¤l›kl› olan preterm fetusta, annenin aktif do¤um eyleminde olmas›
Ciddi fetal büyüme gerili¤i
Geçirilmiﬂ perinatal ölüm veya do¤um
travmal› çocuk hikayesi
Sterilizasyon istemi

Protokol

• 36. gestasyonal hafta ve üzerinde yap›lan
DSV, komplike olmayan (tam ve saf makat
geliﬂ) makat geliﬂli gebelerde pozisyonu, makat geliﬂten sefalik geliﬂe çevirebilmektedir.
Ancak DSV ülkemiz do¤um hekimli¤inde
yayg›n kullan›lan bir yöntem de¤ildir. Hekimin bu konuda deneyimi olmas› durumunda alternatif olarak sunulabilir.

Bilgi notu-1. Antenatal Dönemde De¤erlendirme

• DSV baﬂar›l› olursa normal eylem takibi yap›l›r.

• Tam(fleksiyonlu) veya saf (ekstansiyonlu)
makat

• DSV baﬂar›s›z olursa vajinal makat do¤um
olarak izlenir veya sezaryen ile do¤urtulur.

36 haftadan önce gebenin bir obstetrisyen
ile konsültasyonu:
Komplike olmayan tekil makat prezantasyonun tan›m›:
• 37-42 haftal›k gebelik

• Feto-pelvik uyumsuzluk yok

Do¤um Eylemi Yönetim Rehberi
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• Fetal baﬂ tam fleksiyonda veya hiperekstansiyonu yok (Leopold 3, 4)

O

Tam dilatasyondan sonra 2 saat içerisinde
makat›n perineye inmesi.

• Fetal anomali yok
• Herhangi bir mekanik engel yok

Bilgi notu-3 Eylem ‹çin Öneriler

• Fetusun klinik olarak 3500 gr’›n alt›nda hesaplanmas›

• Makat perineye inene kadar gebeye aktif itme hareketi yapt›r›lmamal›d›r.

Bilgi notu-2 Do¤um Eyleminin ‹lerlemesi

• Bir saatlik aktif itmeden sonra do¤um yak›nd›r.

• Servikal Dilatasyonun:
O

O

Multiparlar için 3 cm’ den sonra saatte en
az 0.5 cm aç›larak ilerlemesi.
Nulliparlar için 3 cm.’ den sonra 1.5 saatte
en az 0.5 cm aç›larak ilerlemesi.

• Gebeye aktif do¤um pozisyonu verilir.
• E¤er toraks›n do¤umu yavaﬂlarsa ‘’Lovsett’’
manevras› yap›lmal›d›r. Takiben kontrollü
ve nazik bir ﬂekilde baﬂ do¤urtulmal›d›r.

Makat Prezentasyonlu Gebenin Do¤um Öncesi
Bak›m Ak›ﬂ ﬁemas›
Komplike olmayan tekil
makat prezantasyonun tan›m›
Bilgi notu-1

>36 haftadan
Evet
DSV için kontraendikasyon var m›?

Hay›r

Evet
Do¤um seçeneklerini tart›ﬂ

DSV öner

Baﬂar›l› m›?

Do¤um
seçeneklerini
tart›ﬂ

Hay›r

Hay›r

Halen makat geliﬂ mi ?

Hay›r

Hay›r

Sonraki izlemlerde
halen sefalik geliﬂ mi?

Evet

Spontan olarak
verteks geliﬂe döndü

Planlanm›ﬂ VAJ‹NAL DO⁄UM

Do¤um
seçeneklerini
tart›ﬂ

Perinatoloji Dergisi • Cilt: 17, Say›: 1/Nisan 2009
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Makat Prezentasyonda Eylem Ve Do¤um
Ak›ﬂ ﬁemas›
Komplike olmayan tekil
Komplike olmayan makat
prezentasyonlu eylemde gebe
Bilgi notu-1

Kad›n do¤um uzman›n›n bilgilendirilmesi
ve do¤umun yönetim plan›n›n tart›ﬂ›lmas›

Kesin makat geliﬂ mi?
Evet

Hay›r

‹lerlemiﬂ eylem/
Do¤um yak›n
Bilgi notu-3
Hay›r

Hay›r

Vajinal do¤um
Hay›r planland›m›?

Kontraendikasyonlar›
yeniden gözden geçir,
seçenekleri tart›ﬂ, tercih ve
onam konusunda
bilgilendirme
Bilgi notu-3

Evet
Amniyotomiyi
takiben oksitosin
dozu artt›r›ld›m›?

Hay›r

Hay›r

Evet

Eylemin ilerlemesi
yeterlimi?
Bilgi notu-2
Evet

Eylemin yeterli ilerleyiﬂi
sürüyor mu?

Anne izlemine devam ederek
do¤um plan›n› ve ilerleyiﬂini
partograma kaydet

Hay›r
Evet

tam dilate,
makat perineumda
Evet
Hay›r
SEZARYEN

VAG‹NAL DO⁄UM
Bilgi notu-1

• Gerekli durumlarda arkadan gelen baﬂa bu
konuda yeterli donan›m ve deneyime sahip
obstetrisyence forseps uygulanabilir.
• Kad›n do¤um uzman› aktif eylemin baﬂlang›c›ndan itibaren haberdar edilmelidir.
• Planlanm›ﬂ vajinal makat do¤um için olmas›
gereken hastane koﬂullar› ﬂunlard›r;

O

Deneyimli ebe

O

Pediatri uzman›

O

Do¤umu izlemek için gerekli donan›ma
sahip kad›n do¤um uzman›

O

Acil sezaryen için ameliyathane ve acil koﬂullar›n›n olmas›

Do¤um Eylemi Yönetim Rehberi
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Yan Geliﬂ (Transvers Geliﬂ)
‹lgili Mesajlar
• Eylemin erken döneminde ve zarlar aç›k de¤il ise fetüsü d›ﬂardan döndürme (eksternal
versiyon) denenebilir. Bu prosedürün erken
do¤uma ve ablasyo plasentaya yol açabilece¤i anne aday› ile bilimsel ölçülerde tart›ﬂ›lmal› ve gerekirse anne aday›n›n onam› ile
elektif ﬂartlarda sezaryen düzenlenmelidir.
• Gebe 36. gebelik haftas›ndan sonra do¤um
yapaca¤› hastaneye yak›n yerde ikamet etmelidir.
• D›ﬂardan döndürme giriﬂimi baﬂar›l› olursa
normal eylem takibi yap›l›r.
• D›ﬂardan döndürme giriﬂimi baﬂar›l› olmaz
ise veya yap›lmas› uygun de¤il ise gebe sezaryen ile do¤urtulmal›d›r.
• Kordon sarkmas› konusunda obstetrisyenin
uyan›k olmas› ve izlemi dikkatli bir ﬂekilde
yapmas› gerekir. Kordon sarkmas› olur ve
do¤um yak›n de¤il ise gebe sezaryen ile do¤urtulmal›d›r.

Çene Önde Pozisyon (Mentum Anterior)
• Yak›n izlem ile vajinal do¤um sa¤lanabilir.

Ço¤ul Gebelikler
‹lgili Mesajlar
• Ço¤ul gebelikler 15/1000 s›kl›kla gebeliklerde gözlenmektedir, bunlar›n da büyük ço¤unlu¤unu ikiz gebelikler oluﬂturmaktad›r
(ikiz gebelikler:14.4/1000, üçüz gebelikler:4/10000).
• Ço¤ul gebeliklerde perinatal morbidite ve
mortalite (serebral palsy, ölü do¤um, neonatal ölüm vb.) oranlar› anlaml› bir ﬂekilde artt›¤›ndan do¤um ﬂeklinin belirlenmesi önemli bir süreçtir.
ÇO⁄UL GEBEL‹KLER YETERL‹ DENEY‹M
VE DONANIMA SAH‹P MERKEZLERDE DO⁄URTULMAK ÜZERE PLANLANMALIDIR.
O

• Vajinal do¤um tercih edilir.
• ‹kinci fetus mortalite ve morbidite aç›s›ndan her zaman yüksek riske sahip
olmas›na ra¤men bu riskin büyük bir
bölümü birinci fetus lehine büyümenin
uygunsuzlu¤undan kaynaklan›r.

• Transvers geliﬂ malprezentasyonlar›n en tehlikelisi olup, yüksek morbidite ile seyretti¤inden istisnai örnekleri göz önüne almadan
(DSV vs.) elektif sezaryen düzenlenebilir.
• Olgu ihmal edilirse uterus rüptürü geliﬂebilir. Obstetrisyen anne aday› ile görüﬂüp maternal-fetal mortalite riskini tart›ﬂmal› ve sezaryen önermelidir.

O

‹lgili Mesajlar
• Fetüs canl› ise sezaryen ile do¤urtulur
• Fetus ölü ise vajinal do¤um ön planda düﬂünülmelidir.

‹lgili Mesajlar
Çene Arkada Pozisyon (Mento-posterior)
• Sezaryen ile do¤urtulur
• Fetus ölü ise vajinal do¤um ön planda düﬂünülmelidir.

Birinci bebek vertex, ikinci bebek vertex
geliﬂ de¤il ise;
• ‹kinci fetusun verteks olmad›¤› durumda birincinin do¤umunu takiben prezentasyon makat ise vajinal do¤um sa¤lanabilir. Transvers duruﬂta ise internal
podalik versiyon (‹PV) yard›m› ile ikinci fetus vajinal yoldan do¤urtulabilir.
Her iki durumda da yeterli deneyim ve
uygun koﬂullar yok ise sezaryen tercih
edilebilir.

Al›n Geliﬂi

Yüz Geliﬂi

Birinci bebek vertex, ikinci bebek vertex
geliﬂ ise;

O

Birinci bebek vertex geliﬂ de¤il;
• Sezaryen ile do¤um tercih edilen yöntemdir.
• Komplike olmayan ikiz gebeliklerde,
planl› sezaryen için en ideal hafta 38.
gebelik haftas› olarak görünmektedir.
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Bununla birlikte, ikiz gebeliklerin büyük bir ço¤unlu¤u 35-38. gebelik haftalar› aras›nda do¤maktad›r. 35. gebelik
haftas›ndan önce gerçekleﬂecek do¤um sonucu bebeklerde solunum sorunlar› riski artmaktad›r.
Düﬂük do¤um a¤›rl›kl› ikizler;
• Prezentasyon vertex-vertex geliﬂ ise ve de fetüslerin do¤um a¤›rl›¤›n›n 1500 gram alt›nda
oldu¤u düﬂünülüyorsa literatür vajinal do¤umu desteklemektedir. Bununla birlikte, düﬂük do¤um a¤›rl›¤›n›n, intrauterin geliﬂme
gerili¤i (IUGR) gibi kronik hipoksiye ba¤l›
bir sonuç olabilece¤i ve fetal s›k›nt› ile karﬂ›laﬂ›labilece¤i gözden kaç›r›lmamal›d›r. Ço¤ul gebeliklerde, koryonisite tayinine göre
ikizler aras›nda geliﬂim yönünden dengesizlik olabilece¤i ve bu sebeple plesantal rezervin de¤erlendirilmesi için Doppler USG’nin
gerekebilece¤i unutulmamal›d›r. E¤er, fetüslerden birinde veya ikisinde kronik hipoksi
bulgular› mevcut ise, gebeli¤in sezaryenle
sonland›r›lmas› uygundur.
• Düﬂük do¤um a¤›rl›kl› (1500 gram alt›) vertex geliﬂi olmayan ikinci ikizin oldu¤u durum çok tart›ﬂmal›d›r ve anne ile bebek aras›ndaki kar-zarar oran›n› de¤erlendirmek
zordur. Bu durumda hekim bulundu¤u koﬂullar› ve e¤itimini göz önüne alarak do¤umu planlamal›d›r.
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Protokol
Ço¤ul Gebelikte Do¤um Eylemi
Bilgi notu 1- Tan›
• Fetüs say›s› USG ve abdominal muayene ile
belirlenir.
Bilgi notu 2-Birinci Bebek
• Verteks geliﬂi ise tekil verteks geliﬂ gibi eylemin ilerlemesine izin verilir ve eyleminilerleyiﬂi do¤um eylemi grafi¤i (partogram) kullan›larak izlenir, ola¤an d›ﬂ› durum yok ise vajinal do¤um uygulan›r.
Bilgi notu 3- Birinci Bebek
• Makat geliﬂi ise sezaryen tercih edilen yöntemdir.
• Yan geliﬂi ise sezaryen ile do¤urtulur.
Bilgi notu 4- Monoamniyotik ‹kizler
• Bu ikiz gebelikler, ikizlerin do¤um an›nda kilitlenmesi, kordonlar›n›n birbirine dü¤ümlenmesi ve ikizden ikize transfüzyon gibi perinatal mortaliteyi artt›ran özellikler ile iliﬂkilidir. Tan› USG kullan›m› ile mümkündür. Bu
durumda do¤um tercihi sezaryen olmal›d›r.
Bilgi notu 5- ‹kinci Bebek Verteks Geliﬂ
• Vajinal do¤um yap›l›r.
• ‹lk bebe¤in do¤umunu takiben fetal s›k›nt›
bulgular›n› gözden geçirilir.
Bilgi notu 6- ‹kinci Bebek Makat Geliﬂ

Monoamniyotik ikizler;
• Bu ikiz gebelikler, ikizlerin do¤um an›nda kilitlenmesi, kordonlar›n›n birbirine dü¤ümlenmesi ve ikizden ikize transfüzyon gibi perinatal mortaliteyi artt›ran özellikler ile iliﬂkilidir. Tan› USG kullan›m› ile mümkündür. Bu
durumda do¤um tercihi sezaryen olmal›d›r.
Üç ve üzeri gebeliklerde;
• Do¤umda düﬂük Apgar skoru olas›l›¤›n› ve
perinatal ölüm insidans›n› düﬂürdü¤ü için
sezaryen uygulan›r.

• Vajinal do¤um planlan›r.
• Kas›lmalar aras›nda fetüs kalp at›m h›z› kontrol edilir.
• Ola¤an d›ﬂ› durum var ve vajinal do¤um
mümkün de¤il ise sezaryen ile do¤urtulur.
Bilgi notu 7-‹kinci Bebek Yan Geliﬂ
• ‹nternal podolik versiyon (‹PV) ile vajinal
do¤um planlan›r (e¤er hekim yeterli tecrübeye sahip ve teknik koﬂullar uygun ise). ‹PV
iﬂlemleri yüksek morbidite ve mortalite ile
seyredebilmektedir. Dolay›s› ile, fetüs-fetüslerin malprezentasyonu veya malpozisyonla-
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r› önceden öngörülebiliniyorsa sezaryen
planlanabilir.

• ‹kinci bebe¤in birincisinden çok büyük olmas›

Not: Uterusta skar var, membranlar aç›lm›ﬂ, amnion mayisi kalmam›ﬂ ve uygulayacak kiﬂinin
e¤itimi yok ise ‹PV giriﬂiminde bulunulmaz. Bebek kolayca dönmüyor ise ›srar edilmez.

• Serviksin kas›lmas› ve birinci bebe¤in do¤umundan sonra kal›nlaﬂmas›, kendili¤inden
dilate olamamas›

Ola¤an D›ﬂ› Durumlar;
• Anormal kanama

• Fetal kalp seslerinin 100/dk alt›na inmesi,
180/dk üstüne ç›kmas›
Bu durumlarda sezaryen ile acil do¤um planlanmal›d›r.

• Kordon prolapsusu

Ço¤ul Gebelik Ak›ﬂ ﬁemas› Var
Fetus say›s›n› belirle
Bilgi notu-1

‹ki fetus

Prezentasyonu
belirle

Üç ve üzeri fetus

Amniyon durumunu
belirle

Monoamniyotik
Bilgi notu-4

Diamniyotik
Do¤um eylemi s›ras›nda meydana
gelebilecek morbiditeden dolay› rutin
elektif sezaryen önerilir.
1. Fetus
makat/transvers geliﬂ
Bilgi notu-3

1. Fetus
verteks geliﬂ
Bilgi notu-2

2. Fetus
verteks geliﬂ
Bilgi notu-5

Ola¤›n d›ﬂ›
durum var

2. Fetus
makat geliﬂ
Bilgi notu-6

‹lk bebe¤in
do¤umundan
sonra ola¤an d›ﬂ›
durum var

Ola¤›n d›ﬂ›
durum var

3. Fetus
yan geliﬂ
Bilgi notu-7

‹lk bebe¤in
do¤umandan
sonra ola¤›n d›ﬂ›
durum var

IPV ile makat
geliﬂe
döndürülür
Baﬂar›s›z

VAG‹NAL DO⁄UM

SEZARYEN

Hekim tecrübeli
de¤il ve ﬂartlar
uygun de¤il
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Sezaryenden Sonra Vajinal Do¤um
‹lgili Mesajlar
• Sezaryen sonras› vajinal do¤um ile tekrar sezaryen aras›nda do¤ru tercih yap›labilmesi
için her iki durum hakk›ndaki gerekli bilgilendirme tam olarak yap›lmal›d›r.
• Sezaryen sonras› vajinal do¤um (SSVD) sadece uygun merkezlerde uygulanmal›d›r. Bu
tip merkezlerde, 24 saat hizmet veren kan
bankas›, 24 saat fetal monitorizasyon ve 24
saat cerrahi yapabilecek ekibe ihtiyaç vard›r.
Dolay›s›yla acil konsültan hekimin ve anestezi verecek ekibin hastanede kalmad›¤› durumlarda bu uygulama yap›lmamal›d›r.
• Eylemin izlemi, sezaryen ile do¤umun derhal gerçekleﬂtirilebilece¤i, an›nda kan nakline olanak sa¤lanabilecek bir yerde yap›lmal›d›r.
• Kan›tlanm›ﬂ herhangi bir kontrendikasyon
yoksa, daha önce transvers alt segment kesili sezaryen ile do¤um yapm›ﬂ gebelere, maternal ve perinatal risk ve faydalar ile ilgili
uygun bir tart›ﬂmadan sonra SSVD, uygun
koﬂullar› taﬂ›yan merkezlerde önerilebilir.
Ancak uterustaki skar dokusunun alt segment lokalizasyonu d›ﬂ›nda bulunmas› olas›l›¤› varsa vajinal do¤um denenmemelidir.
- E¤er gebe SSVD’ yi tercih etti ise bunu aç›k
bir ﬂekilde ifade etmelidir. Daha önceki
uterin insizyonun yeri hakk›nda bilgi yok
ise, bu konuda gebeye bilgi verilerek perinatal mortalite riskinin artt›¤› vurgulanmal›d›r. Bu bilgi aç›k bir ﬂekilde prenatal kay›tlarda yer almal›d›r.
- Daha önce sezaryen ile do¤um yapm›ﬂ gebeler antenatal bak›m s›ras›nda tercihan
36. haftadan önce kad›n do¤um uzman› taraf›ndan de¤erlendirilmelidir.
- Do¤um tipine karar verilirken annenin tercihleri ve öncelikleri, genel risklerin ve faydalar›n gözden geçirilmesi (kesin olmayan
spesifik riskler ve faydalar) ayr›ca uterin

45

rüptür ve perinatal mortalite ve morbiditenin göz önünde bulundurulmas› gerekmektedir.
- Daha önce iki kez sezaryen ile do¤um yapm›ﬂ ve vajinal do¤um için herhangi bir ek
risk faktörü olmayan gebelere riskler ve
yararlar (yukar›daki belirtilen riskler) anlat›ld›ktan sonra planlanm›ﬂ vajinal do¤um
önerilebilir.
- S›n›rl› say›daki veri daha önce sezaryen ile
do¤um yapm›ﬂ gebelerde oksitosin ile eyleme yard›m›n dikkatli bir ﬂekilde kullan›m›n› önermektedir.
- Baﬂar›l› vajinal do¤um ﬂans›n› artt›rd›¤›na
dair herhangi bir kan›t olmamas›na ra¤men daha önce sezaryen ile do¤um yapm›ﬂ gebelere epidural anestezi önerilebilir.
- Daha önce sezaryen ile do¤um yapm›ﬂ gebelerde sürekli elektronik fetal izlem yap›lmal›d›r.
- Hangi izlem metodu seçilirse seçilsin fetal
kalp at›m h›z› kaydedilmelidir. Fetal kalp
at›m h›z›ndaki bozukluklar acil olarak kad›n hastal›klar› ve do¤um uzman› konsültasyonu istenmesini gerektirir.
• Daha önce sezaryen ile do¤um yapm›ﬂ gebelere gebelik, eylem ve do¤um s›ras›nda sürekli ebe bak›m› almalar› önerilmelidir.
- Önceden hem vajinal do¤um hem de sezaryen ile do¤um yapm›ﬂ olan gebelerin
vajinal do¤uma daha yatk›n oldu¤u bilinmelidir.
- Her hastanenin, olas› acil sezaryenden sorumlu konsültasyon hekimine nas›l ulaﬂ›labilece¤ine dair yaz›l› bir politikas› olmal›d›r.

Sezaryen Sonrasi Vajinal Do¤um
(SSVD) Koﬂullar›
• Sezaryenin alt segment transvers insizyonla
yap›lm›ﬂ olmas›

Do¤um Eylemi Yönetim Rehberi
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• Uterusta sezaryen d›ﬂ›nda baﬂka skar ya da
anormallik olmamas›
• Pelvik darl›k olmamas›
• Fetüsün 4000 gram’ ›n alt›nda olmas›
• Hastan›n tüm eylem süresince bir hekimce
izlenebilmesi ve gerekti¤inde acil sezaryen
yap›labilme koﬂullar›n›n bulunmas›
• 24 saat fetal monitorizasyonun gerçekleﬂece¤i koﬂullar›n bulunmas›
• Acil bir durum için gereken anestezi ekibi ve
ameliyathane koﬂullar›n›n bulunmas›
• Acil bir durum halinde kan nakline olanak
sa¤layan koﬂullar›n bulunmas›

Yararlar›:
• Azalm›ﬂ enfeksiyon riski
• Azalm›ﬂ kan kayb› ve kan transfüzyonu, azalm›ﬂ p›ht›laﬂma bozukluklar›
• Erken mobilizasyon
• Azalm›ﬂ t›bbi müdahale ihtiyac›
• Daha önce sezaryen olmuﬂ ve uygun vajinal
do¤um kondisyonlar› taﬂ›yan gebelerin vajinal do¤um baﬂar› oranlar› % 60-80’dir.
Riskleri:
• Uterus rüptürü [% 0.2-1.5 (önceki sezaryende alt transvers insizyon ise)]
• Acil sezaryen gereksinimleri (% 30)

Sezaryen Sonras› Vajinal Do¤um Kontrendikasyonlar›

• Fetal s›k›nt› ve bebek için yenido¤an ünitesine ihtiyaç

• Daha önce klasik veya ters T insizyonu olanlar
• Geçirilmiﬂ histeretomi ve myomektomi operasyonlar›
• Geçirilmiﬂ uterus rüptürü
• Baz› plasenta previa ve prezentasyon bozukluklar›nda oldu¤u gibi eylemin kontrendike
oldu¤u durumlar
• Daha önce bilinmeyen bir ﬂekilde (alt segment, T, klasik insizyon) sezaryen operasyonu geçiren gebe, vajinal do¤um iste¤inde
bulunursa, uterus rüptürü ve perinatal mortalite riskinin, önceki uterin kesinin alt segment insizyonu olmad›¤› durumlarda daha
fazla oldu¤u aç›klanmal›d›r.

PROTOKOL
Bilgi notu 1-Antenatal Süreci De¤erlendirme
Göz önünde bulundurulmas› gerekenler:

Bilgi notu 3-Uzman De¤erlendirmesi
• Makat prezantasyonlu, ço¤ul gebelik ya da
plasenta previal› ve makrozomik fetüsü olan gebelere elektif sezaryen olmalar› tavsiye edilmelidir.

Bilgi notu 4-Do¤umda
• Planlanm›ﬂ vajinal do¤um için, hastanede
olmas› gereken koﬂullar:
1. Yeterli beceriye sahip ebe, kad›n do¤um uzman›, yenido¤an uzman›
2. Fetal monitorizasyon olana¤›n›n olmas›
3. Acil sezeryan durumu için, ameliyathane ve
anestezi olanaklar›
4. Do¤umda a¤r›n›n azalt›lmas› (kiﬂisel tercihtir)

• Gebelik yaﬂ›

5. Elektronik metotlarla ya da dinleme yoluyla
izlem

• Di¤er t›bbi koﬂullar

6. Damar yolunun aç›lmas›

• Önceki uterus insizyon tipi

7. Kan transfüzyonu imkan›
Bilgi notu 2-Risklerin ve Yararlar›n›n De¤erlendirilmesi

8. Oksitosin ile eyleme yard›m (kontrendike
de¤ildir)

Perinatoloji Dergisi • Cilt: 17, Say›: 1/Nisan 2009
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Bilgi notu 5-Oksitosin

• Oksitosin kullan›m süresi 6 saatle s›n›rl›d›r.

• Kan›ta dayal› olarak tavsiye edilebilecek
çok etkili oksitosin dozu bulunmamaktad›r.

• Bilgi notu 4’de anlat›ld›¤› gibi uterus rüptürü için izlem sürdürülmelidir.

Ço¤ul Gebelik Ak›ﬂ ﬁemas› Var
Daha önce sezaryen olmuﬂ gebe
Bilgi notu-1

Planlanm›ﬂ do¤umun yarar ve zararlar›n› tart›ﬂ›lmas›
Bilgi notu -2

Uzman De¤erlendirmesi
Bilgi notu-3

Antenatal bak›m
38-40. haftalarda
planlanm›ﬂ sezaryen

Hay›r

Gebe planlanm›ﬂ
do¤um için uygun mu?

Oksitosin kullan›m› Hay›r
için uygun mu?

Evet

Hay›r

Eylem
Bilgi notu-4

Eylemin ilerlemesi
yeterli mi?

Oksitosin
kullan›m›n› planlay›n›z
Bilgi notu-5
Evet

Eylemin ilerlemesi
yeterli mi?

Evet

Hay›r

ELEKT‹F SEZARYEN

AC‹L SEZARYEN

VAJ‹NAL DO⁄UM
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Anneden Fetusa Bulaﬂabilecek
Maternal Enfeksiyonlar
‹lgili Mesajlar
• Bu baﬂl›k alt›nda genel olarak maternal HIV
(human immunodeficiency virus), Hepatit B
virus, Hepatit C virus ve genital herpex simplex virus (HSV-2) ele al›nmaktad›r.
HIV

Genital herpex simplex virus (HSV-2)
• Seksüel olarak bulaﬂan ülseratif enfeksiyondur.
• Neonatal HSV yüksek mortalite ile seyreden
sistemik bir hastal›kt›r ve enfekte annenin
do¤um kanal›ndan temas ile bulaﬂt›¤› düﬂünülmektedir (1.65/100000 canl› do¤um).
• Yeterli kan›t olmasa da neonatal herpex yük-

• Anneden çocu¤a bulaﬂ hiçbir müdahale yap›lmayan do¤umlar›n yaklaﬂ›k %25.5’inde
görülür.

sek mortalite ile seyretti¤inden primer HSV-

• Antiretroviral tedavi, sezaryen ile do¤um, anne sütü ile beslenmeme birlikteli¤i ile bu
oran %1’e düﬂmektedir.

• Rekürrent HSV-2 enfeksiyonu olan gebeler-

2 enfeksiyonunda sezaryen ile do¤um önerilmektedir.
de planl› sezaryenin neonatal HSV riskini
azaltt›¤› yönünde bir etkisinin oldu¤u kesin

• Sezaryen ile do¤um çocu¤a bulaﬂ› anlaml›
bir ﬂekilde azaltmaktad›r (0.05 vs 0.55).

de¤ildir. Sezaryen ile do¤um önerilebilir.

• HIV pozitif gebelere planlanm›ﬂ sezaryen
önerilmelidir.

Gebeli¤in Hipertansif Hastal›klar›

Hepatit B virus
• Bulaﬂ do¤umda ve postnatal dönemde gözlenmektedir.

‹lgili Mesajlar
Preeklampsi-Eklampsi
• Hipertansiyonlu gebede fetüste ciddi geliﬂ-

• Hepatit B immunglobulin ve hepatit B aﬂ›s›n›n bebe¤e do¤umda ve sonras›nda (1. ve 6.
aylarda) uygulanmas› ile bulaﬂ önemli ölçüde azalmaktad›r.

me gerili¤i veya s›k›nt› (distres) bulgusu var-

• Sezaryen ile do¤um ile bulaﬂ›n azalaca¤› düﬂünülse de bu konuda yap›lm›ﬂ yeterli çal›ﬂma bulunmamaktad›r.

yüksekli¤i bile takip için hospitalizasyon ge-

• Yeterli kan›t olmad›¤›ndan hepatit B pozitif
gebelere planlanm›ﬂ sezaryen önerilmemektedir.

sa ileri de¤erlendirme ve muhtemelen do¤umu h›zland›rmak için gebe hastaneye yat›r›lmal›d›r. Bununla birlikte, sadece tansiyon
rektirebilir.
• Gebe ve ailesi preeklampsi ve eklampsinin
tehlike bulgular› hakk›nda bilgilendirilmelidir.
• Hafif preeklampsi olgular›, gebelik haftas› ve

Hepatit C virus
• Bulaﬂ riski düﬂüktür (%3-5).
• Elimizdeki verilere göre do¤um ﬂekline göre
virusun bulaﬂ riski de¤iﬂmemektedir.
• Bulaﬂ riski de¤iﬂmedi¤inden dolay› hepatit C
pozitif gebelere planlanm›ﬂ sezaryen önerilmemektedir.
• Ancak hepatit C pozitif olup HIV virusu ile
co-infekte olan gebelere planlanm›ﬂ sezaryen önerilir.

fetüsün matürasyonuna göre de¤erlendirilerek tedavileri düzenlenmelidir.
• 32.gebelik haftas› alt›nda olan Orta Preeklampsi ancak hastane ﬂartlar›nda izlenmeli
ve her an a¤›r preeklampsiye dönüﬂme olas›l›¤› gözden kaç›r›lmamal›d›r.
• A¤›r preeklampsi ve eklampside gebelik haftas› ne olursa olsun maternal klinik durum
stabilize edilerek do¤um sa¤lanmal›d›r.
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• A¤›r preeklampsi ve eklampside MgSO4 per-

tal morbidite ve mortalite de art›ﬂ olaca¤›

füzyonu alt›nda do¤um eylemi indüklenme-

göz önünde bulundurulmal›d›r. Ek olarak,

lidir. ‹ndükleme baﬂar›s›z oldu¤unda sezar-

bu tip hastalar da preeklampsi riskinin artt›¤›

yen ile do¤um düﬂünülebilir. E¤er 34. gebe-

bir gerçek olup olgular›n yak›n izlemi gerek-

lik haftas›ndan önce do¤um öngörülüyor ise

mektedir .

fetal akci¤er matürasyonun sa¤lanmas› için
maternal steroid uygulamas› yap›labilir. Ek

• Fetal kalp at›m e¤risinde anormallik var ise
fetal s›k›nt›dan ﬂüphelenilmelidir.

olarak, do¤um sonras› yenido¤an bak›m› ko-

• E¤er fetüste ciddi geliﬂme gerili¤i var ve ge-

ﬂullar›n›n da sa¤lanm›ﬂ olmas› gerekmekte-

belik yaﬂ› güvenilir ise serviksi de¤erlendir-

dir.

dikten sonra do¤um düﬂünülmelidir.

• Eklamptik gebeleri mümkün olan en k›sa sü-

Not: Gebeli¤in ultrasonografi ile geç gebelikte

rede do¤urtmak gerekir. Gebenin gerekli vi-

de¤erlendirilmesi gestasyonel yaﬂ aç›s›ndan gü-

tal bulgular› düzeltildikten sonra indüksiyon

venilir de¤ildir.

ile do¤um sa¤lanmaya çal›ﬂ›l›r, indiksiyon
baﬂar›s›z olur ya da baﬂka obstetrik endikasyonlar ç›kar ise sezaryen ile do¤um planlanmal›d›r.
• Serviks de¤erlendirilmelidir.
1. Serviks olgun ise (yumuﬂak, ince, k›smen
aç›k) membranlar aç›l›r ve oksitosin kullan›larak do¤um eylemi indüklenir.
2. Fetal kalp at›m e¤risinde anormallik varsa

• E¤er serviks olgun ise (yumuﬂak, ince, k›smen aç›lm›ﬂ) membranlar› açarak oksitosin
ile do¤um eylemi indüklenmelidir.
• E¤er serviks olgun de¤il ise (kal›n, sert, kapal›), prostaglandin kullanarak serviks olgunlaﬂt›r›lmal›d›r.
• Do¤um eylemi izleminde ola¤an d›ﬂ› bir durum gerçekleﬂir ise sezaryen ile do¤um gerçekleﬂtirilir.

sezaryen ile do¤um gerçekleﬂtirilir.
3. Serviks olgun de¤il (sert, kal›n, kapal›) ise
prostaglandinler kullan›larak serviks olgunlaﬂt›r›labilir veya sezaryen ile do¤um
gerçekleﬂtirilir.
• Fetüs ölü veya hayatta kalmak için çok prematür ise;
1. Vajinal do¤um planlan›r.
2. Serviks olgun de¤il ise (sert, kal›n, kapal›),
prostaglandinler ile serviks olgunlaﬂt›r›l›r.
3. Bunlara ra¤men vajinal do¤um gerçekleﬂmiyorsa sezaryen ile do¤um planlanabilir.

Uzam›ﬂ Eylem (Distosi)
‹lgili Mesajlar
• Distosi 4 farkl› anomalinin tek tek veya kombinasyon halinde görülmesi ile oluﬂur;
1. ‹tici güçlerdeki anormallik; Serviksin dilate olmas› veya silinmesine yetmeyecek
ﬂiddetteki uterin kontraksiyonlar (uterin
disfonksiyon) veya do¤umun ikinci aﬂamas›nda yetersiz istemli kas eforu.
2. Maternal kemik pelvis anormallikleri; Pelvik kontraksiyon
3. Fetüs geliﬂim, pozisyon veya prezantas-

Kronik (Kr.) Hipertansiyon

yon anormallikleri

• Kronik hipertansiyonlu hastada komplikas-

4. Fetüsün ilerlemesine engel teﬂkil eden

yon geliﬂmez ise termde do¤um planlay›n›z.

ürogenital sistem yumuﬂak doku anor-

Bununla birlikte, Kr. hipertansiyon’a ba¤l› fe-

mallikleri

Do¤um Eylemi Yönetim Rehberi
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Baﬂ-pelvis Uyumsuzlu¤una Ba¤l›
Anormal Eylem
• Baﬂ-pelvis uyumsuzlu¤u ifadesi; fetal baﬂ
ve maternal pelvis ﬂeklinin (üç boyutlu) normal
vajinal yolla do¤uma olanak sa¤lamad›¤›, do¤um eyleminin bu nedenle t›kand›¤› durumlarda kullan›l›r. Bu uyumsuzluklar›n ço¤u fetal baﬂ›n malpozisyonundan kaynaklanmaktad›r
(asinklitizm, hiperekstansiyon vb.)
• Oksitosin ile augmentasyona ra¤men eylemin
durmas› halinde baﬂ-pelvis uyumsuzlu¤undan veya olas› bir makrozomik fetustan ﬂüphelenilmelidir. Bu durumda;
1. Vajinal do¤uma devam edilmesi kanama
ve uterin rüptür riskini artt›r›r.
2. Uzam›ﬂ membran rüptürü nedeni ile anne ve fetüs için enfeksiyon riskini artt›r›r.
3. Omuz distosisine ba¤l› anne ve fetüste
travma riskini artt›r›r. Bununla birlikte
makrozomik olmayan bebeklerde de
omuz distosisi gerçekleﬂebilir. Omuz distosisini do¤um eyleminden önce ve do¤um eylemi s›ras›nda öngörmek mümkün de¤ildir.
• Pelvimetri eylemde “ilerleme olmamas›n›”
öngörme konusunda yararl› de¤ildir, o yüzden do¤um biçimi konusunda karar vermede kullan›lmamal›d›r.
• ‹ntrapartum bak›mda aﬂa¤›dakilerin ‘’eylemin ilerlemesi’’ konusunda sezaryen olas›l›¤›n› etkiledi¤i görülmüﬂtür ve bu yüzden gerekmedikçe bunlar önerilmemektedir:
O

Do¤um eyleminin aktif yönetimi (indüksiyon)

O

Erken amniyotomi.

• Distosiye ba¤l› gereksiz sezaryenleri azaltabilmek için endikasyonsuz do¤um indüksiyonlar›ndan kaç›n›lmas› ve serviksi uygun
olmayan hastalarda serviksi olgunlaﬂt›racak
prostoglandin preparatlar›ndan faydalan›lmas› gerekmektedir.

Protokol
1. evre
• Partograf kullanarak uzam›ﬂ eylemin erken
tan› ve yönetimi yap›lmal›d›r.
• Uzam›ﬂ eylemin tan›s› konulduktan sonra
yap›lacak ilk müdahale amniyotomi yaparak
ve oksitosin uygulayarak uterus aktivitesini
artt›rmakt›r.
• Erken amniyotomi, erken oksitosin uygulamas› ve sürekli profesyonel destek eylemin
ilerlemesini dolay›s› ile normal do¤umu sa¤layacakt›r.
• E¤er uterus aktivitesi sa¤land›ysa eylem hala
zor ilerliyorsa mekanik engel düﬂünülmelidir. Bu durum kesin baﬂ-pelvis uyumsuzlu¤u
veya baﬂ›n yanl›ﬂ yerleﬂimine ba¤l› göreceli
baﬂ-pelvis uyumsuzlu¤u olabilir.

2. evre
• Fetusun al›n ve yüz geliﬂ pozisyonunda oldu¤u gebeler ameliyathanede müdahaleli vajinal do¤um için uygun olabilirler, yine de bu
durumlarda sezaryen tercih edilmelidir.
• Oksipito lateral veya posterior pozisyondaki
gebelerin do¤um eylemlerinin daha uzun
sürebilece¤i ak›lda tutulmal›d›r. Yine bu gebelerde de ameliyathanede müdahaleli vajinal do¤um denenebilir. Tüm bunlara ra¤men do¤um gerçekleﬂmiyorsa sezaryen tercih edilmelidir.
• Uzam›ﬂ eylemden;
O

Oksitosin infüzyonuna baﬂlan›ld›ktan 8
saat sonra halen gebe aktif döneme
geçmemiﬂ ise,

O

Servikal aç›lma do¤um eylem grafi¤inde (partograf) uyar› hatt›n›n sa¤›nda
ise,

O

Gebede 12 saat veya üzerinde devam
eden eylem a¤r›lar›na ra¤men do¤um
gerçekleﬂmez ise, söz edilir.
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‹lerlemeyen Eylemin Tan›s›
Bulgular

Tan›

Serviks aç›k de¤il

Yalanc› Eylem

Kas›lma yok/seyrek
8 saatten uzun süredir düzenli kas›lmalara ra¤men serviks aç›kl›¤› 4 cm’i geçmez

Uzam›ﬂ Latent Safha

Servikal aç›lma do¤um eylem grafi¤inde uyar› hatt›n›n sa¤›nda

Uzam›ﬂ Aktif Safha

Yeterli kas›lmalar›n bulunmas›na ra¤men servikal aç›lma ve gelen

Baﬂ-Pelvis Uyumsuzlu¤u

k›sm›n iniﬂinin duraklamas›
Büyük baﬂ, saçl› deride 3. düzey ödem (moulding), serviksin gelen k›sma uyum

T›kanm›ﬂ Eylem (Obstrüksiyon)

sa¤lamamas›, servikste ödem, uterus alt bölümde balonlaﬂma, retraksiyon
halkas›n›n oluﬂmas›, anneve fetusta s›k›nt› gibi nedenler ile servikste aç›lma ve
gelen k›sm›n iniﬂinin duraklamas› 10 dakika içinde, 40 saniyeden k›sa süren,
üçten az kas›lma

Yetersiz Uterus

Oksiput anterior verteks d›ﬂ›ndaki geliﬂler

Kötü

Aktivitesi

Prezentasyon Veya

Pozisyon
Serviks tam aç›k ve kad›n›n güçlü ›k›nmalar›na karﬂ›l›k iniﬂ yok

Uzam›ﬂ

Ik›nma

(Expulsive)

Safhas›

Anormal Do¤um Eylemi Paternleri, Tan› Kriterleri ve Tedavi Yöntemleri
Tan› Kriterleri
Do¤um Eylemi Paterni

Nullipar

Multipar

Tercih Edilen
Tedavi

‹stisnai Tedavi

Uzam›ﬂ latent faz

>20 saat

>14 saat

Yatak istirahati,
beslenme

Acil problemler için
oksitosin veya sezaryen
do¤um

Aktif faz
dilatasyonunun
uzamas›

<1.2 cm/saat

<1.5 cm/saat

Bekle-Destek tedavi

Sefalopelvik uygunsuzluk için

‹niﬂin uzamas›

<1.0 scm/saat

<2.0cm/saat

Deselarasyon
faz›n›n uzamas›

>3 saat

>1 saat

Sefalopelvik
uygunsuzluk yokoksitosin

Yorgunluk söz konusu ise
yatak istirahati

Dilatasyonda
sekonder
duraklama

>2 saat

>2 saat

Sefalopelvik
uygunsuzluk- sezaryen

Uzama Bozukluklar›

Duraklama bozukluklar›

‹niﬂin duraklamas›
‹niﬂin yetersizli¤i

>1 saat
Do¤umun
deselerasyon
faz›nda veya ikinci
fazda iniﬂ yok

>1 saat
Hastaya göre karar ver

Sezaryen do¤um

Taburcu ediniz

Bulgular normal

• Amniyotomi yap›n›z
• Oksitosin ile eylemi
indükleyiniz

VAJ‹NAL DO⁄UM

Oksitosin infüzyonu sonras› 8
saat içinde aktif safha baﬂlad›

SEZARYEN

(VAR)

Baﬂ-pelvis
uyuﬂmazl›¤›
do¤rulan›rsa

• Baﬂ-pelvis
uyumsuzlu¤u
• Amniyotomi yap›n›z
• Kötü pozisyon
• Oksitosin ile eylemi
veya kötü
indükleyiniz
prezansayon
(YOK)
Yeterli kas›lmalar sa¤land›ktan
2 saat sonra yap›lan vajinal
muayenede ilerleme yok ise

Yetersiz uterus
aktivitesi

Oksitosin infüzyonu sonras› 8 saat
içinde aktif safha baﬂlamad›

4 saat ara ile yeniden de¤erlendiriniz

Tan›y› tekrar gözden geçiriniz
Do¤um eylemi olmayabilir

4. Baﬂ-pelvis
Uyuﬂmazl›¤›

5. T›kanm›ﬂ
Eylem

• Fetus çok iri
• Fetus canl›
• Fetus canl›
veya
• Pelvis çok ufak • Servix aç›kl›¤› tam • Servix aç›kl›¤›
• Baﬂ “0” düzeyinde
tam de¤il
veya alt›nda
• Vakum baﬂ
ekstraksiyon
Kas›lmalar
için çok
yeterli (10 dk.
yukar›da
içinde en az 40
sn süren 3
Vakum
kas›lma)
ekstraksiyon ile

Uterus kas›lmalar›n›
de¤erlendiriniz

3. Uzam›ﬂ Aktif
Safha

Kas›lmalar yetersiz
(10 dk içinde 40
Servikal aç›lma ve silinmede
saniyeden k›sa üçten
de¤iﬂiklik var
az kasl›lma

8 saatten uzun süre latent
safhada, ilerleme bulgusu yok,
serviksi tekrar de¤erlendiriniz

Üriner sistem veya
di¤er enfeksiyonlar ve
zarlar›n aç›lmas› aç›s›ndan
de¤erlendiriniz

• Servikal aç›lma ve silinmede
de¤iﬂiklik yok
• Fetal distres yok

2. Uzam›ﬂ Latent
Safha

1. Yalanc›
Eylem

Uzam›ﬂ Eylem Ak›ﬂ Sistemi
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l›k aç›s›ndan gebe dikkatli bir ﬂekilde de¤erlendirilmelidir.

Fetal Makrozomi
‹lgili Mesajlar
• Fetusun do¤um a¤›rl›¤›n›n 4000 gr ve üzerinde olmas›d›r (s›kl›¤›:%9).
• Fetal makrozomi maternal (postpartum hemoraji, anal sfinkter laserasyonu, postpartum enfeksiyon) ve fetal morbidite (uzam›ﬂ
eylem, artm›ﬂ müdaheleli do¤um olas›l›¤›,
omuz distosisi, brakial pleksus zedelenmesi,
mekonyum aspirasyonu, fetal mortalite)
oranlar›n› yükseltir.
• Gebelik takibinde gerek klinik (fundal uzunluk-Leopold manevras›) gerekse ultrasonografik (yap›labiliyorsa) olarak tahmini fetal
a¤›rl›k belirlenmelidir.
• Obez, diabetik ve makrozomik bebek do¤umu öyküsü olan gebelerde fetal makrozomi
aç›s›ndan uyan›k olmak gerekmektedir.
• Postterm gebeliklerde de tahmini fetal a¤›r-

• 4000-4500 gr tahmini fetal a¤›rl›¤› (TFA) olan
non-diyabetik gebelerde normal vajinal yolla
do¤um denenebilir (anne ile bütün riskler
ve yararlar tart›ﬂ›ld›ktan sonra). Do¤um eylemi takibi dikkatli yap›lmal›, ilerlemeler düzenli bir ﬂekilde partograf kullan›larak kaydedilmelidir. Do¤um eylemine yard›mc› indüksiyon kullan›labilir (sezaryen oranlar›n›
artt›rd›¤› unutulmamal›d›r). Uzam›ﬂ eylem
düﬂünülüyorsa sezaryen ile do¤um gerçekleﬂtirilir.
• TFA’s› >4500 gr olan nullipar gebeliklerde ve
>4000 gr olan diyabetik anne adaylar›na sezaryen önerilmektedir.
• Geçirilmiﬂ sezaryen öyküsü olan tahmini fetal a¤›rl›¤› (TFA) >4000 gr olan gebelerde do¤um sezaryen ile yap›lmal›d›r.
• Omuz distosisi öyküsü olan TFA>4000 gr olan
gebelerde do¤um sezaryen ile yap›lmal›d›r.

Fetal Makrozomide Ak›ﬂ ﬁemas›
Komplike olmayan gebeliklerde*
4000-4500gr

4500-5000gr

Nullipar+Multipar

Multipar

>5000gr
Nullipar

Nullipar+Multipar

Anne ile risk-yarar tart›ﬂ›l›r

Tercih

Vajinal do¤um

Sezaryen

Dikkatli do¤um eylemi takibi,
düzenli partograf kayd›

‹lerleme düzgün

Uzam›ﬂ eylem

VAJ‹NAL DO⁄UM
*: Komplike olmayan gebelikler;
1) Gebenin diyabetik olmamas›
2) Geçirilmiﬂ sezaryen öyküsünün olmamas›
3) Omuz distosisi öyküsünün olmamas›

SEZARYEN

Do¤um Eylemi Yönetim Rehberi
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Kordon Sarkmas›

Protokol

‹lgili Mesajlar

Bilgi notu: 1 Tan›

• Son y›llarda do¤um ﬂekli ne olursa olsun kordon sarkmas›na ba¤l› fetal mortalite oran›
%0.43’ten %0.55’ e yükselmiﬂtir.
• Kordon sarkmas›n›n %20-30’unda serviks
tam aç›k ve baﬂ spinalar›n hizas›nda veya alt›ndad›r. Bu durumda acil forseps ve vakum
ile do¤um olabilmekle beraber, vakum ve
forseps kondisyonlar› uygun olmas›na ra¤men morbidite oran›n yüksek oluﬂu (intrakraniyal hematom, fasiyal veya kraniyal hasarlar vs.) nedeni ile sezaryen uygulanabilir.

• Göbek kordonu do¤um kanal›nda, fetüsün
gelen k›sm›n›n alt›nda uzan›r.
• Membranlar aç›ld›ktan sonra göbek kordonu vajinada görülür.
Bilgi notu: 2 Kordon pulsasyon veriyor ise
• Fetus canl›d›r.
• Hemen vajinal muayene yap›larak eylemin
safhas›n› belirlenmelidir.
• Gebe eylemin ilk safhas›nda ise, olgular›n tümünde;

Kordon Sarkmasi Akiﬂ ﬁemasi
Tan›y› koyunuz
(Göbek kordonu do¤um kanal›nda, fetüsün gelen k›sm›n›n alt›nda,
membranlar aç›ld›ktan sonra göbek kordonu vajinada görülmekte)
Bilgi notu-1

Kordon pulsasyon veriyor
fetüs canl›
Bilgi notu-2

Kordon pulsasyon vermiyor
fetüs cans›z
Bilgi notu-3

Eylemin safhas›n› belirleyiniz

Gebe için en güvenli yoldan
do¤um gerçekleﬂtirilir

Eylemin 1.safhas› ise
Bilgi notu-2

Eylemin 2.safhas› ise
Bilgi notu-3

Uygun basamaklar›
gerçekleﬂtirdikten sonra

Do¤umu epizyotomi,
vakum ekstraksiyon veya
forseps ile çabuklaﬂt›r›n›z.

Vakum veya forseps tatbik edilemiyor,
do¤um h›zla gerçekleﬂemiyorsa

AC‹L SEZARYEN YAPINIZ

veya
• Kordon sarkmas› makat geliﬂ ise makat ekstraksiyon yap›n›z
ve gerekti¤inde arkadan gelen baﬂa Piper veya uzun forseps
uygulay›n›z Yenido¤an canland›rmas› için haz›rlan›n›z

Yenido¤an canland›rmas› için haz›rlan›n›z
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1. Steril eldiven giyerek el vajinaya yerleﬂtirilmeli ve kordon üzerindeki bas›nc›
azaltmak için gelen k›s›m yukar› do¤ru itilip pelvisten uzaklaﬂt›r›lmal›d›r.
2. Di¤er el kar›ndan pubis üstüne konarak
gelen k›s›m pelvis d›ﬂ›nda tutulmal›d›r.
3. Gelen k›s›m pelvis giriﬂinin üstünde s›k›ca tutulurken vajinadaki el çekilmelidir.
Sezaryen yap›l›ncaya kadar kar›ndaki el
tutulmaya devam edilmelidir.
4. Kas›lmalar› azaltmak için, e¤er mümkünse tokolitik ajanlar uygulanmal›d›r.
5. Takiben acil sezaryen yap›lmal›d›r.
Gebe Do¤um Eylemin ‹kinci Safhas›nda ise;
1. Do¤um epizyotomi ve mümkün ise vakum ekstraksiyon veya forseps ile çabuklaﬂt›r›lmal›d›r.
2. Kordon sarkmas› durumunda prezentasyon makat geliﬂ veya ayak geliﬂi ise makat
ekstraksiyon yap›l›p arkadan gelen baﬂa
gerekti¤inde Piper veya uzun forseps uygulanabilir. Bununla birlikte bu yöntem
uygulanabilirli¤i aç›s›ndan önemli derecede e¤itim gerektirmektedir. Ek olarak
prosedüre ba¤l› olarak morbidite artacakt›r. Makat veya ayak geliﬂi tespit edilir edilmez sezaryen uygulamas› yap›labilir.
3. Yenido¤an resusitasyonu için yenido¤an
hekimi ile birlikte haz›rlan›lmal›d›r.
Bilgi notu: 3 Kordon Pulsasyon Vermiyor ise:
• Fetus ölüdür.
• Gebe için en güvenli yoldan do¤um gerçekleﬂtirilmelidir.
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¤ul gebelikler, kokain kullan›m› risk faktörleridir.
• Tüm sezaryenlerin yaklaﬂ›k %3’ünde Pp ilk
endikasyondur (%2.2 aktif olmayan, %0.9 aktif vajinal kanama gözlenir).
• Pp a¤r›s›z kanama ile beraber olabilir. Pp
grade 3 ve 4’de (plasenta internal os u kapatm›ﬂ) gebe fetüsle beraber de¤erlendirilir ve
36. haftadan sonra gebenin sezaryen olas›l›¤›
tart›ﬂ›labilir. Elektif sezaryen 36-37. gebelik
haftalar›nda mümkünse fetal akci¤er maturasyonu dökümente edildikten sonra uygulanabilir.
• Pp nedeniyle sezaryen olan gebelerin kan
kayb› riski, di¤er sezaryen endikasyonlar›na
göre daha fazlad›r. Bu nedenle kan transfüzyon ünitesi ve tecrübeli obstetrisyen gereklidir.
• Plasentas› iç servikal os’u k›smen veya tamamen kaplayan gebeler (grade 3 veya 4 plasenta previa) sezaryen olmal›d›r.
• Plasenta previa ve plasenta akreta birlikteli¤i
her zaman ak›lda tutulmal›d›r (imkan varsa
ultrasonografi ile ekarte edilmelidir).
• Ultrasonografi ile plasentan›n internal osa
uzakl›¤› hesaplanabiliyorsa, uzakl›¤›n 2 cm
ve üzeri oldu¤u durumlarda vajinal do¤um
denenebilir.
• Plesanta previa ve anterior duvar yerleﬂimi
birlikteli¤i mevcutsa sezaryendeki insizyon,
ciddi hemoraji riski göz önünde bulundurularak yap›lmal›d›r.

Protokol
Bilgi notu: 1 Tan›

Plasenta Previa
‹lgili Mesajlar
• Plasenta previa (Pp) gebeliklerin %0.3-0.5’inde görülür.
• Geçirilmiﬂ sezaryen ve uterin cerrahi, sigara
kullan›m›, ileri yaﬂ gebeli¤i, multiparite, ço-

• Plasenta previa, plasentan›n serviks üzerine
veya yak›n›na implante olmas›d›r.
• Plasenta previa 20. haftadan sonra tespit
edilmiﬂ olmal›d›r. E¤er plasenta servikal os
üzerini kaplam›ﬂ ise ayl›k olarak USG tekrarlanmal›d›r.

Do¤um Eylemi Yönetim Rehberi
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• Vajinal kanama mevcut ve Pp tan›s› konuldu
ise acil olarak en az 4 ünite eritrosit süspansiyonu ve koagülasyon faktörleri haz›rlat›lmal›d›r.
• Gebelik haftas› 24-34 ise fetal akci¤er maturasyonu için steroid uygulanmal›d›r.
• Gebelik haftas› 34’den düﬂük ise aktif uterin
kontraksiyonlar›n varl›¤›nda Pp tan›s› alan
hasta neonataloji bak›m› yapabilen merkezlere sevk edilmelidir. (Annenin durumu stabilize edilerek).
Bilgi Notu 2-Do¤um
1. Pp grade 1 veya 2 ve fetal baﬂ yerleﬂmiﬂ ise
vajinal do¤um denenebilir. Bununla birlikte
anne aday› ile do¤um eylemi ve prosedür s›ras›ndaki riskler konuﬂularak sezaryen onam› ile birlikte sezaryen düzenlenebilir. E¤er
vajinal do¤um düﬂünülüyor ise amniyotomi
ameliyathanede yap›l›p acil sezaryen önlemleri al›nmal›d›r.
2. Pp grade 3 ve 4 de sezaryen ile do¤um gerçekleﬂtirilir.
Uyar›: Acil sezaryen haz›rl›¤› yapmadan vajinal muayene yap›lmamal›d›r.

• Kanama tekrarlarsa anne ve fetüs aç›s›ndan
do¤uma karﬂ›l›k bekle-gör tedavisinin fayda
ve riskleri karﬂ›laﬂt›r›larak tedaviye karar verilmelidir.

Plasentan›n Erken Ayr›lmas›
(Ablasyo Plasenta)
‹lgili Mesajlar
• Ablasyo plasenta do¤umlar›n yaklaﬂ›k %1’inde görülür.
• Travma, sigara kullan›m›, ço¤ul gebelikler,
hipertansiyon, preeklampsi, trombofililer,
ileri yaﬂ gebeli¤i, intrauterin enfeksiyonlar,
polihidroamnios, erken membran rüptürü,
daha önceki gebeliklerde ablasyo öyküsü,
erkek fetus ve kokain kullan›m› ablasyo plasenta için risk faktörleridir.
• Tan› temelde klinik olarak konulur, ultrasonografi ve Kleihauer-Betke testi’nin tan›da s›n›rl› de¤eri vard›r.
• Ablasyo plasentada yönetim bireyselleﬂtirilmelidir. Karar hastaya göre, (ablasyonun ciddiyeti, gebelik haftas› ve fetusun prezentasyonuna göre) verilmelidir.

Plasenta Previa Ak›ﬂ ﬁemas›
20. haftadan sonra tan› koyunuz.
Ayl›k USG ile takip ediniz.
Grade’i tespit ediniz
Bilgi notu-1

Grade 1-2
Baﬂ angaje
Bilgi notu-2

Vajinal do¤um ameliyathane
koﬂullar›nda yap›lmal›
acil sezaryen önlemleri
al›nmal›d›r.

Grade 3-4
Bilgi notu-2

SEZARYEN
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• Büyük ablasyo plasenta’da (>%50) fetüs aç›s›ndan bak›ld›¤›nda fetüs canl› olsa bile sonuçlar kötüdür.
• Ablasyo plasenta’da koagülopati ve hipovolemik ﬂok aç›s›ndan uyan›k olunmal› ve bu
koﬂullara göre tedbir al›nmal›d›r.
• E¤er vajinal do¤um planlan›yor ise perinatal
mortaliteyi azaltmak için sürekli fetal izlem
gerekmektedir. Anne aday›na süreç hakk›nda bilgi verilmeli ve bilgi al›ﬂveriﬂi sonunda
annenin sezaryen istemi halinde acil sezaryen uygulanmal›d›r.
• Preterm gebeliklerde daha az ciddi vakalarda fetal akciger matürasyonu sa¤lan›ncaya
kadar konservatif yönetim politikas› kabul
edilebilir.
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Bilgi notu-2
• Ablasyo plasenta’da sezaryen do¤umun tercih edilece¤i durumlar;
O

Ablasyo plasenta a¤›r ise, mümkün olan
en k›sa sürede sezaryen olas› koagülasyon problemlerini de düﬂünerek (taze
donmuﬂ plazma, fibrinojen, eritrosit süspansiyonu haz›rlat›larak) düzenlenmelidir.

O

Anne de hipovolemi ve a¤›r tüketim koagülopatisi varsa ve olay›n kayna¤› ablasyo plasenta ise, dissemine intravasküler
koagüllasyon (D‹C)’nun kesin tedavisi
do¤umun biran önce gerçekleﬂmesi ile
olacakt›r.

O

Normal vajinal do¤um karar› al›nd›ktan
sonra do¤um eylemi h›zl› bir ﬂekilde ilerlemez ise do¤umu sezaryen ile gerçekleﬂtirilmelidir.

O

Feto-pelvik uyumsuzluk, malprezentasyon, geçirilmiﬂ uterus cerrahisi durumlar›nda koagülopati geliﬂme riskide oldu¤undan sezaryen ile do¤um tercih edilmelidir.

• Anne stabil ve fetus kaybedildiyse, vajinal
do¤um tercih edilmelidir.
• Ablasyo plasenta ve a¤›r preeklampsi birlikteli¤i unutulmamal›d›r.

Protokol
Bilgi notu-1
• Canl› fakat s›k›nt›da olan fetüsün do¤umu
sezaryen ile olmal›d›r.
• Ciddi koagülasyon bozukluklar› sezaryende
geliﬂebilecek kanama riskini artt›rmakla birlikte, a¤›r ablasyo plasenta durumunda vajinal do¤um s›ras›nda fetüsü kaybedebilme
olas›l›¤› oldukça yüksektir. Dolay›s› ile ablasyo plasenta saptand›¤›nda gebeye olas› riskler hakk›nda gerekli bilgiler verilmelidir. Sonuçta ablasyo plasenta tespit edildi¤inde
olay daha kötüye gitmeden do¤um sezaryen
ile gerçekleﬂtirilebilir.

Bilgi notu-3
• Do¤um sonras› anne yak›n takibe al›nmal›d›r. Vital bulgular›n izlenmesi için monitorizasyon ve ald›¤›-ç›kard›¤› s›v›n›n takibi yap›lmal›d›r. Annenin koagülopati yönünden yak›n izlemi sa¤lanmal›d›r.
• Do¤um sonras› uterin tonus ve boyut dikkatlice takip edilmelidir (Kanama devam ediyor
ve uterus hipotonik ise histerektomi gerekebilir).

Do¤um Eylemi Yönetim Rehberi
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Ablasyo Plasenta Ak›ﬂ ﬁemas›
Ayr›lman›n büyüklü¤ü
Fetal kalp at›m›
Annenin hemodinamik durumu
DE⁄ERLEND‹R

Fetüs canl› ama s›k›nt›da
Bilgi notu-1

Fetüs ölü
Anne hipovolemik ve
A¤›r tüketim koagülopatisi
Bilgi notu-2

Plasental ayr›lma a¤›r,
ﬂiddetli hemoraji
Bilgi notu-2

SEZARYEN

Ablasyo Plasenta (Term Gebelikte) Ak›ﬂ ﬁemas›

Fetüs ölü
Fetüs canl›

Fetusun durumunu
yak›n takip et

Vajinal do¤um kontrendike
Anne stabil de¤il
Fetal s›k›nt› oluﬂtu ya da
Fetusu yak›n takip edecek
koﬂullar mevcut de¤il

VAJ‹NAL DO⁄UM

Anne satabil de¤il
‹lerlemede problem
Vajinal do¤um kontrendike

VAJ‹NAL DO⁄UM
SEZARYEN DO⁄UM

Vasa Previa
‹lgili Mesajlar
• Yüksek fetal mortalite ile seyreden nadir görülen bir durumdur.

• Antenatal tan›s›nda transvajinal ultrasonografi ve renkli Doppler ultrasonografik inceleme faydal› olabilir.
• Elektif sezaryen yap›lmal›d›r.

