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Özet
Amaç: Gebelik süresince demir tedavisi veya demir profilaksisinin serumda demir durumunu gösteren belirteçlere etkisini araﬂt›rmak.
Yöntem: Baﬂkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araﬂt›rma Merkezinde takip edilen 212 gebe ilk baﬂvuruda randomize olarak iki
gruba ayr›ld›. Birinci gruba (hemoglobin (Hb) grubu) kontrolleri s›ras›nda Hb düzeyi <11 g /dl tespit edildi¤inde günde bir tablet demir hidroksi polimaltoz kompleksi almas› önerildi. ‹kinci gruptaki ( ferritin grubu) hastalara ise erken gebelikteki ferritin düzeylerine
göre ayn› demir preparat›n› yine tüm gebelik boyunca almas› önerildi.
Bulgular: Gruplar›n kendi içinde Hb, hematokrit (Hct), ferritin, demir (fe) ve demir ba¤lama kapasitesi de¤erlerinin (febk) hepsi tüm
trimesterler için anlaml› ölçüde farkl› bulundu. Hb seviyesinde üçüncü ve birinci trimesterler aras›ndaki ortalama düﬂüﬂ d›ﬂ›ndaki di¤er
tüm belirteçlerin farklar› istatistiksel olarak anlams›zd›. Hb, hct, ferritin, demir ve demir ba¤lama kapasitesinin birinci ve üçüncü trimesterlerdeki de¤erlerinin aras›ndaki farklar hemoglobin ve ferritin gruplar› için s›ras›yla: 1.6±0.9 vs. 1.3±1.1 g/dl, 4.4±3.1 vs.
3.8±2.8%, 20.7±30.4 vs. 20.7±26.0 Ìg/L, 24.6±41.9 vs. 24.1±37.8 μg/ dl, -138.1± 84.4 vs. -119.1±84.4 μg/ dl idi.
Sonuç: Gebelikte demir tedavisinin Hb seviyesi 11 g/ dl alt›na düﬂtükten sonra baﬂlanmas›yla erken gebelikteki ferritin seviyelerine göre baﬂlanmas›n›n serum demir durumunu gösteren belirteçler aç›s›ndan benzer etkileri olmaktad›r.
Anahtar Sözcükler: Hemoglobin, hematokrit, ferritin, demir ve demir ba¤lama kapasitesi.

Iron status markers of pregnant women receiving iron treatment and iron
Objective: To investigate the effectiveness of iron treatment and iron prophylaxis in the regard of iron status markers during pregnancy.
Methods: Two-hundred twelve pregnant women admitted to Baskent University Alanya Medical Center included the study.The pregnant women in the hemoglobin group treated with one iron hydroxide polymaltose complex tablet (containing 100 mg of elemental iron= Fe+++) per day throughout pregnancy when hemoglobin (Hb) level was <11g/ dl. In the ferritin group, pregnant women
received iron prophylaxis with one the same tablet based on ferritin values early in pregnancy.
Results: All Hb,hematocrit (Hct), ferritin, iron and iron binding capacity values were found significantly different between trimesters
of pregnancy in both groups. And except the mean decrease of Hb values between the first and third trimester of pregnancy, the
other markers were not found significant between the two groups. Differences in Hb, Hct, ferritin, iron and iron binding capacity values between first and third trimester in the hemoglobin and ferritin groups were as follows; 1.6±0.9 vs. 1.3±1.1 g/dl, 4.4±3.1 vs.
3.8±2.8%, 20.7±30.4 vs. 20.7±26.0 Ìg/L, 24.6±41.9 vs. 24.1±37.8 μg/ dl, -138.1± 84.4 vs. -119.1±84.4 μg/ dl.
Conclusion: Even iron recommended to pregnant women when only if their Hb level was less than 11g/dl during pregnancy; those
have similar changes in the regard of iron status markers throughout pregnancy when compared to iron recommended according to
ferritin levels early in pregnancy.
Keywords: Hemoglobin, hematocrit, ferritin, iron and iron binding capacity.
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Giriﬂ

sinin demir durumunu gösteren serum belirteç-

Gebelikte demir tedavisinin verilmesi ile ilgi-

leri aç›s›ndan etkinliklerini de¤erlendirdik.

li ortak bir tedavi ﬂemas› veya bunu destekleyen
yeterli bilimsel veri yoktur. Bu nedenle genellik-

Yöntem

le tüm dünyada ve tabiki Türkiye’de demir teda-

Baﬂkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve

visi genel olarak kiﬂisel deneyim ve ekonomik

Araﬂt›rma Merkezinde Ocak- Temmuz 2008 ta-

koﬂullar düﬂünülerek verilmektedir.

rihleri aras›nda antenatal bak›m için Kad›n Has-

Demir profilaksisinin gebelikte rutin olarak

tal›klar› ve Do¤um poliklini¤ine baﬂvuran bü-

verilmesi veya demir durumunu gösteren se-

tün gebeleri çal›ﬂmaya dahil edilmesi planland›.

rum de¤erlerine göre verilmesi ile ilgili ülkeler

Belirtilen süre zarf›nda ikiyüz seksen gebe has-

baz›nda ortak bir tedavi ﬂemas› ile ilgili fikir bir-

ta poliklini¤e baﬂvurdu. Baﬂvuru an›nda ilk tri-

li¤i yoktur.

mesterde olmayan, son bir ay içinde demir veya

Food and Agriculture Organization of the

demir içeren preparatlar kullanan, ço¤ul gebeli-

United Nations, Nordic Nutrition Recommen-

¤i olan, kronik hastal›¤› olan (hipertansiyon, as-

dations ve Department of Health in United

t›m, diabetes mellitus, peptik ülser veya ülseratif

Kingdom3 gibi farkl› sa¤l›k kuruluﬂlar›n›n gebe-

kolit gibi gastrointestinal hastal›klar), komplike

likte demir profilaksisi ile ilgili farkl› önerileri

gebeli¤i olan (düﬂük tehdidi), sigara kullanan

olmakla birlikte hepsinin dikkat çekti¤i ortak

hastalar çal›ﬂma d›ﬂ› b›rak›ld›. Yukar›daki kriter-

nokta gebeli¤in baﬂ›ndaki demir rezervi duru-

ler göz önüne al›nd›¤›nda 54 hasta çal›ﬂmaya

mudur. Serum ferritin kosantrasyonu 60 Ìg/L ol-

dahil edilmedi. Çal›ﬂma grubuna dahil edilen

du¤unda bu yaklaﬂ›k olarak 500 mg’ l›k bir de-

tüm hastalardan onam formu al›nd› ve Baﬂkent

mir. deposu varl›¤›n› gösterirken demir eksikli-

Üniversitesi etik komitesi çal›ﬂmaya onay verdi.

¤i ferritin düzeyinin <12-15 Ìg/L olmas› ﬂeklinde

Ellidört hastan›n çal›ﬂma d›ﬂ› b›rak›lmas› sonu-

tan›mlanmaktad›r. Yeterli demir deposu olan

cu kalan 226 hasta rastgele bilgisayar sistemi ile

hastalarda (>500 mg üzerinde demir rezervi)

oluﬂturulmuﬂ numara sistemi ile hemoglobin ve-

esansiyel divalan metallerin emilimi üzerinde

ya ferritin grubu olarak ayr›ld›. Hastalar›n iki gru-

olumsuz etki olaca¤›ndan ve oksidatif stresi ar-

ba ayr›lmas› sonras›nda 14 hasta baﬂka nedenler-

t›raca¤›ndan gereksiz demir yüklemesi yap›lma-

le çal›ﬂma d›ﬂ› b›rak›ld›: 6 tanesi takibe gelmedi, 5

s›ndan da kaç›n›lmal›d›r.6-12

hastada ikinci trimesterde preeklampsi geliﬂti, 3

1

2

4

5

Türkiye’de genellikle hemen hemen tüm ge-

hasta ise bizim merkezimizde do¤um yapmad›.

be hastalara demir profilaksisi önerimektedir.

Sonuçta hemoglobin grubunda 100, ferritin gru-

Ancak baz› nedenlerle demir alamam›ﬂ hastalar

bunda 112 hasta de¤erlendirmeye al›nd›.

gebeli¤in bir döneminde düﬂük Hb seviyeleriy-

Hemoglobin grubundaki gebeler gebelik ta-

le karﬂ›m›za gelmekte ve demir tedavisi ancak

kibi s›ras›nda Hb seviyeleri <11 g/dl oldu¤unda

baﬂlanabilmektedir. Sonuç olarak biz araﬂt›rma-

günlük bir tablet demir hidroksi- polimaltoz

n›n bir kolunda hastalara erken gebelikte bak›-

kompleksini (100 mg elementar demir= Fe+++/

lan ferritin seviyelerine göre (demir profilaksi-

demir tedavisi) gebeli¤in sonuna kadar ald›lar.

si) ve di¤er kolunda da Hb seviyesi 11 g/dl alt›-

Ferritin grubundaki hastalara ise ayn› demir

na düﬂtü¤ü takdirde (demir tedavisi) demir

preparat› (demir profilaksisi) aﬂa¤›daki kriterle-

önerdik, demir profilaksisinin ve demir tedavi-

re göre önerildi:
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• ‹lk vizitte ferritin seviyesi <20 μg/L ise de-

ma kapasitesi) ortalama± SD (standart sapma)

mir preparat› hemen baﬂlan›p tüm gebelik bo-

olarak belirtildi ve gruplar›n kendi içindeki de-

yunca günlük 1 tb önerildi.

¤erlendirmeleri independent samples t-testi

• Ferritin seviyesi 20-60 μg/L ise demir pre-

kullan›larak yap›ld›. Her grubun kendi içinde

parat›n› 20. gebelik haftas›ndan sonra baﬂlama-

birinci, ikinci, üçüncü trimesterler aras›nda Hb,

s› ve günlük 1 tb gebelik boyunca kullanmas›

hematokrit, ferritin, demir ve demir ba¤lama ka-

önerildi.

pasitesi de¤erlerinin farklar› ‘repeated measu-

• Ferritin seviyesi >60 μg/L ise gebeye demir
preparat› kullanmas› önerilmedi. Her hastan›n
hemoglobin (Hb), hematokrit (Htc), ferritin, serum demir (fe) ve demir ba¤lama kapasitesi
(febk) seviyeleri ilk trimesterde (<14. gebelik
haftas›), ikinci trimesterde ( 20-28. gebelik haf-

res variance analysis’ testiyle ve trimesterler aras›ndaki fark›n anlaml›l›¤› ise ‘bonferoni adjusted paired samples t- test’ ile de¤erlendirildi. p≤
0.05 istatistiksel olarak anlaml› kabul edildi (boferoni adjusted testinde p<0.016 anlaml› kabul
edildi).

talar›), ve do¤umdan önce (32- 36. gebelik haf-

Bulgular

talar›) bak›l›p kaydedildi.
Serum ferritin de¤eri <12 μg/L oldu¤unda

Araﬂt›rmada Hb grubunda 100, ferritin gru-

demir rezervinin yetersiz ve sonuç olarak gebe-

bunda 112 hasta gebelik boyunca takip edildi.

de demir eksikli¤i oldu¤u kabul edildi. Dünya

Hb grubundaki gebelerin ortalama yaﬂ› 29.0±

Sa¤l›k Örgütü gebelik boyunca Hb düzeyi için

1.2, ferritin grubundakilerin ortalama yaﬂ› ise

13

alt s›n›r› 11.0 g/100 ml olarak kabul etti¤inden

28.7±1.3 olarak saptand›. Hastalarda yaﬂ, gebelik

ferritin seviyesi <12 μg/L ve Hb seviyesi <11.0

haftas›, gravida ve vücut kitle indeksi (VK‹) ara-

g/100 ml oldu¤unda demir eksikli¤i anemisi ol-

s›nda her iki grupta istatistiksel olarak anlaml›

du¤u kabul edildi. Demir eksikli¤i ve demir ek-

bir fark yoktu. Her iki grubun demografik özel-

sikli¤i anemisi insidanslar› yukar›da belirtilen

likleri Tablo 1’de gösterildi. Venöz kan örnekle-

kriterlere göre verildi.

ri ilk trimesterde Hb grubunda ortalama 7.7± 2.0

Verilerin analizinde SPSS 15.0 (Statistical Pac-

hf ve ferritin grubunda ortalama 8.0±2.2 hf iken,

kage for the Social Sciences, version 15.0, SPSS

ikinci trimesterde Hb grubunda 24.4±2.5 hf ve

Inc; Chicago, Ill, USA) paket program› kullan›l-

ferritin grubunda 27.0±2.8 hf iken, üçüncü tri-

d›. Sürekli de¤iﬂkenler (yaﬂ, VK‹, gravida, serum

mesterde ise Hb grubunda 33.7±1.4 ve ferritin

Hb, hematokrit, ferritin, demir ve demir ba¤la-

grubunda 33.5±1.7 iken al›nd› (p>0.05).

Tablo 1. Gebelerin demografik karakterleri.
De¤iﬂken

Hemoglobin grubu (s=100)

Ferritin grubu (s=112)

p***

Yaﬂ (y›l)*

29.0±1.2

28.7±1.3

>0.05

Do¤umda gebelik haftas› (hf)*

38.9±0.9

38.4±0.8

>0.05

Gravida*

2.1±1.0

2.1±1.1

>0.05

Parite**

1 (0-1)

1 (0-1)

>0.05

22.1±5.6

23.2± 7.8

>0.05

Vücut Kitle ‹ndeksi*

*Data ortalama± SD olarak verildi, **Medyan (inter quartiles), ***Independent samples t- testi.
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Tablo 2’de gruplardaki her trimester için serum Hb, Htc, ferritin, fe ve febk seviyeleri göste-

belirtecin de¤iﬂiminde istatistiksel olarak anlaml› fark gözlenmedi.

rildi. Gebelik süresince ortalama Hb, Htc, ferri-

Hemoglobin grubunda demir eksikli¤i pre-

tin ve fe seviyelerinde düﬂme gözlenirken febk

valans› ilk, ikinci, üçüncü trimesterler için s›ra-

seviyesinin artt›¤› görüldü (p<0.0001).

s›yla %14, %66, %68 iken demir eksikli¤i anemi-

Hb grubunda serum Hb düzeyi ilk trimester-

si prevalans› %6, %46, %32 olarak saptand›. Fer-

de 12.4±1.0 g/dl iken ikinci trimesterde 10.9±1.1

ritin grubunda ise demir eksikli¤i prevalans› tri-

g/ dl ve üçüncü trimesterde 10.7±1.1 g/dl seyi-

mesterler için %23, %68 ve %86 iken demir ek-

yesine düﬂtü¤ü görüldü. Ferritin grubunda Hb

sikli¤i anemisi prevalans› %9, %50 ve %34 ola-

seviyesindeki düﬂüﬂ ikinci trimesterde istatistik-

rak saptand›.

sel olarak anlaml› iken (p<0.016), üçüncü ve
ikinci trimester Hb düzeyleri aras›nda fark yok-

Tart›ﬂma

tu (p>0.016). Serum Htc, ferritin ve fe seviyele-

Çal›ﬂmam›zda her iki grubun kendi içinde

rinde ikinci trimesterdeki düﬂüﬂ her iki grup

trimesterler aras›ndaki Hb, Htc, ferritin, fe ve

içinde istatistiksel olarak anlaml›yd› (p<0.016).

febk de¤erlerinin istatistiksel olarak farkl› oldu-

Ortalama febk ikinci trimesterde her iki grup

¤u gözlendi. Ancak gruplar aras›nda Hb seviye-

içinde artm›ﬂ olarak bulundu ve üçüncü trimes-

sindeki birinci-üçüncü trimesterler aras›ndaki

terde de art›ﬂ›n devam etti¤i görüldü. Demir sta-

düﬂme d›ﬂ›nda di¤er belirteçlerden hiçbirinin

tüsünü gösteren serum belirteçlerinin (ortala-

seviyelerindeki farklar›n ortalamalar› aras›nda

ma Hb, Htc, ferritin, fe ve febk) birinci ve üçün-

istatistiksel olarak anlaml›l›k yoktu. Ancak grup-

cü trimesterler aras›ndaki farklar›n›n ortalama-

lar aras›ndaki Hb seviyesindeki fark klinik ola-

lar› Tablo 3’te gösterildi. Gruplar aras›nda Hb

rak anlaml› de¤ildi (1.6± 0.9 ve 1.3±1.1 g/dl, s›ra-

seviyesindeki fark›n ortalamas› d›ﬂ›nda hiçbir

s›yla hemoglobin ve ferritin gruplar› için). Çal›ﬂ-

Tablo 2. Her gruptaki demir rezervini gösteren belirteçlerin serum düzeyleri.
De¤iﬂken

1. trimester

2. trimester

3. trimester

p*

Hemoglobin grubu

12.4±1.0

10.9±1.1

10.7±1.1

<0.0001

Ferritin grubu

12.2±1.2

10.9±1.1

10.9±1.2

<0.0001

Hemoglobin grubu

36.7±2.5

32.7±2.9

32.2±3.0

<0.0001

Ferritin grubu

37.1±3.3

33.5±2.9

33.2±3.2

<0.0001

Hemoglobin grubu

39.0±28.3

16.1±18.1

18.2±22.7

<0.0001

Ferritin grubu

29.0±27.2

11.1±8.5

8.3±6.0

<0.0001

Hemoglobin grubu

73.9±35.6

55.4±37.4

49.3±38.8

<0.0001

Ferritin grubu

71.6±32.2

57.6±40.9

47.5±34.2

<0.0001

Hemoglobin grubu

325.8±67.1

421.8±74.7

420.6±60.5

<0.0001

Ferritin grubu

283.1±75.0

346.6±85.6

393.9±84.4

<0.0001

Hb düzeyi (g/ dl)

Hematocrit düzeyi (%)

Ferritin düzeyi (μg/ L)

Serum fe düzeyil (μg/ dl)

Serum febk (μg/ dl)

*Repeated measures variance analizi.
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Tablo 3. Gruplardaki demir rezervini gösteren serum
mark›rlar›n›n üçüncü ve birinci trimesterler aras›ndaki farklar›.
Demir Rezervinin
Serum Mark›rlar›
Hb fark›
Hemoglobin grubu
Ferritin grubu
Htc fark›
Hemoglobin grubu
Ferritin grubu
Ferritin fark›
Hemoglobin grubu
Ferritin grubu
Fe fark›
Hemoglobin grubu
Ferritin grubu
Febk fark›
Hemoglobin grubu
Ferritin grubu

Ortalama fark (± SD)

p*

1.6±0.9

<0.05

DE ve DEA prevalans› sosyoekonomik durum, hayat tarz›, yeme al›ﬂkanl›klar› gibi pek çok
faktörden etkilenebilmektedir.15-17 Bu nedenle
her ülkenin gebelikte demir profilaksisi için
kendi tedavi rehberini oluﬂturmas› gerekmekte-

1.3±1.1

dir. Literatürde bizim çal›ﬂmam›za benzer baﬂka
bir çal›ﬂma bulunmamaktad›r. Gofin ve ark.’ n›n

4.4±3.1

>0.05

3.8±2.8

çal›ﬂmas›nda 478 gebe hastaya gebeli¤in dördüncü ay›ndan itibaren rutin demir preparat›

20.7±30.4

>0.05

20.7±26.0

verilerek (destek grubu) bu hastalar Hb seviyesi 12 alt›na düﬂtükten sonra demir baﬂlanan 392

24.6±41.9

>0.05

24.1±37.8

hastayla (tedavi grubu) karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r. Bu çal›ﬂmada Hb ve Htc seviyelerinde ikinci ve üçün-

-138.1±84.4

>0.05

-119.1±84.4

cü trimesterler aras›ndaki ortalama fark›n destek grubundaki hastalarda (-0.9 g/dl Hb, %-2.1

*Independent samples t -testi.

Htc) tedavi grubundaki hastalara (-1.1 g/dl Hb,
%-3.3 Htc) göre daha düﬂük oldu¤u gözlenmiﬂ-

mam›z›n sonuçlar›na göre demir tedavisinin Hb

tir. Ancak sadece Htc seviyeleri aras›ndaki far-

seviyesi 11 g/dl alt›na düﬂtükten sonra baﬂlan-

k›n istatistiksel olarak anlaml› oldu¤u bildiril-

mas›yla ferritin düzeyleri baz al›narak baﬂlan-

miﬂtir.18 Bir baﬂka çal›ﬂmada Hb seviyesi ≥110

mas› aras›nda serum demir durumunu gösteren

g/L ve ferritin seviyesi ≥40 μ/L olan 429 hasta-

belirteçlerin farklar› aç›s›ndan benzer de¤iﬂik-

n›n bir grubuna prenatal 30 mg demir sülfat 26-

likleri oldu¤u görüldü. Üçüncü trimesterde he-

29. gebelik haftas›na kadar verilmiﬂ bir gruba

moglobin grubunda DE prevalans› %68 ve ferri-

verilmemiﬂ ve sonuçta onikinci gebelik hafta-

tin grubunda %86; DEA prevalans› ise Hb gru-

s›ndan sonra baﬂlang›çta anemisi olmayan ve

bunda %32 ve ferritin grubunda %34 olarak

demir rezervi yeterli olan (ferritin seviyesi ≥40

saptand›. Çal›ﬂmam›zdaki sonuçlar Milman ve

μ/L) hastalarda günlük 30 mg demir verilmesi-

ark.’n›n yapt›¤› çal›ﬂmayla karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda

nin demir rezervini üçüncü trimester baﬂ›nda

yüksek olarak görülmektedir. Milman ve ark. ça-

anlaml› ölçüde de¤iﬂtirmedi¤i görülmüﬂtür.14

l›ﬂmalar›nda 18. gebelik haftas›ndan sonra tüm

Literatürde yap›lm›ﬂ randomize, çift-kör , pla-

hastalara 80 mg/gün demir önermiﬂler ve DE ve

sebo kontrollü bir baﬂka çal›ﬂmada 13- 18. gebe-

DEA prevalans›n› 32. gebelik haftas›nda %12.3

lik haftalar›nda Hb seviyesi 13.2 g/dl ve üzerin-

Benzer ﬂekilde

de ve ferritin seviyesi 15 μg/L üzerinde olan 244

Siega Riz ve ark.’n›n üçüncü trimesterde DEA

gebeye gebelik boyunca 150 mg ferröz sülfat

için bildirdikleri rakamda (%10) bizim sonuçla-

veya plasebo verilmiﬂ ve sonuçlar de¤erlendiril-

r›m›za göre belirgin ﬂekilde düﬂüktü. Bu fark

miﬂtir. Sonuç olarak ikinci trimesterde Hb sevi-

çal›ﬂmalarda DE ve DEA tan›mlamalar› için fark-

yesi 13.2 g/dl ve üzerinde olan hastalarda demir

l› kriterler seçilmiﬂ olmas›ndan ve profilaksinin

deste¤i yap›lmayan hastalarda anemi belirteçle-

verilme biçimindeki farklardan kaynaklan›yor

ri aç›s›ndan bir fark gözlenmedi¤i bildirilmiﬂ-

olabilir.

tir.19

ve %0 olarak bildirmiﬂlerdir.

13

14
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Sonuç
Sonuçlar demir tedavisinin Hb seviyesi 11
g/dl alt›nda olana kadar baﬂlanmamas› veya erken gebelikte ferritin seviyelerine göre demir
tedavisi baﬂlanmas› aras›nda gebelik boyunca
demir belirteçleri aç›s›ndan benzer de¤iﬂiklikler
oldu¤unu göstermektedir.
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Down Sendromlu Olgularda
Ultrasonografik Bulgular
Cüneyt Eftal Taner, Mustafa O¤uz Aygören, ‹lkan Kayar, Gülsen Derin
Ege Do¤umevi ve Kad›n Hastal›klar› E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Klini¤i, ‹zmir

Özet
Amaç: Gebeliklerinde Down sendromu tan›s› alan olgular›n ultrasonografik bulgular› gözden geçirildi.
Yöntem: Gebeli¤i s›ras›nda ileri maternal yaﬂ, tarama testlerinde yüksek risk, ultrasonografide saptanan yap›sal anomaliler nedeniyle
amniosentez sonras› karyotip incelemesi ile Down sendromu tan›s› alan olgular›n ultrasonografik bulgular› gözden geçirildi.
Bulgular: Karyotip incelemesi yap›lan 1204 olgudan kesin Down sendromu tan›s› alan 19 olgunun ultrasonografik bulgular› incelendi. 7 olgu normal de¤erlendirildi (%36.8). 7 olguda ense kal›nl›¤› yüksekti. 4 olguda (%21.1) pelvikaliektazi saptand›. ‹kiﬂer olguda
omfolosel ve kardiak anomali tespit edildi. Birer olguda ise kistik higroma, kardiak ekojenik odak, koroid pleksus kisti ve pes ekinovarus saptand›.
Sonuç: Rutin ultrasonografik incelemeler ile down sendromlu olgularda saptanan soft markerlar üzerinde dikkatle durulmal› ve yaklaﬂ›m tekrar gözden geçirilmelidir.
Anahtar Sözcükler: Down sendromu, ultrasonografi, prenatal tan› .

Ultrasonographic findings in pregnants with Down syndrome
Objective: Review the ultrasonographic features of down syndrome cases during pregnancy.
Methods: Ultrasonographic features of Down syndrome cases diagnosed with karyotype investigations due to advanced maternal
age, increased risk in biochemistry tests, and structural anomalies diagnosed during ultrasonography.
Results: Ultrasonographic features of 19 cases with Down syndrome were reviewed in a group of 1204 karyotipe investigation. In 7
cases ultrasonographic features were normal (36.8%). In 7 cases nuchal folds were increased. In 4 cases (21.1%) pelvicaliectasis were
detected. In 2 other cases there were omphalocel and cardiac anomalies, and cystic hygroma and cardiac echogenic focus was detected in one cases.
Conclusion: During ultrasonographic investigations structural anomalies and soft markers should carefully searched and than decision for invasive procedures were should be considered.
Keywords: Down syndrome, ultrasonography, prenatal diagnosis .

Giriﬂ

lidir.1 Down sendromu tan›s› için yap›lan prena-

Ultrasonografik incelemelerde saptanan art-

tal tarama testleri, 2. trimester ultrasonografik

m›ﬂ ense deri kal›nl›¤›, ekojenik barsak, k›sa fe-

tarama testlerinden daha de¤erlidir. Yap›sal

mur, piyelektazi, nazal kemik, koroid pleksus

anomalilerde daha fazla kromozom bozuklu¤u

kisti, ekojenik intrakardiak fokus gibi belirteçler

izlenirken ultrasonografik belirteçler saptand›-

Down sendromu ve di¤er anöploidiler ile iliﬂki-

¤›nda amniosentez gereksinimi artmakta bu da

Yaz›ﬂma adresi: M. O¤uz Aygören, Ege Do¤umevi ve Kad›n Hastal›klar› E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Klini¤i, ‹zmir
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abortus oran›n› az da olsa artt›rmaktad›r. Bu ça-

dan kay›tlarda tam olarak nazal kemik verileri-

l›ﬂmada gebelikleri s›ras›nda genetik amniosen-

ne ulaﬂ›lamad›¤› için nazal kemik belirteci de-

tez ile Down sendromu tan›s› alan fetuslar›n ul-

¤erlendirme kapsam›na al›namad›. Saptanan ul-

trasonografi sonuçlar› retrospektif olarak göz-

trasonografik belirteçler ve yap›sal anomaliler

den geçirildi.

kaydedildi.

Yöntem

Bulgular

Çal›ﬂma grubunu 2006-2007 y›llar›nda gene-

Karyotip incelemelerinde kesin Down sen-

tik amniosentez incelemesi yap›lan 1204 olgu-

dromu tan›s› alan 19 olgunun gebelikleri s›ra-

dan kesin Down sendromu tan›s› alan 19 gebe

s›ndaki ultrasonografik bulgular› çal›ﬂma gru-

oluﬂturdu. Amniosentez endikasyonlar›, ailede

bunu oluﬂturdu. 2006-2007 y›llar› içinde ileri

kromozom bozukluklar› hikayesi, ileri maternal

maternal yaﬂ, tarama testlerinde risk art›ﬂ›, yap›-

yaﬂ, tarama testlerinde yüksek risk ve ultraso-

sal anomaliler, ultrasonografik belirteçler sap-

nografik incelemelerde saptanan baz› ultraso-

tanmas› veya ailede kromozom anomalisi bu-

nografik belirteçler ve yap›sal anomaliler oluﬂ-

lunmas› gibi endikasyonlarla amniosentez yap›-

turdu. Down sendromlu bebeklerin 11-22. ge-

lan ve karyotip inceleme sonuçlar›na ulaﬂ›lan

belik haftalar›nda yap›lan fetal anomali tarama-

1204 olgudan 19 unda trizomi 21 tan›s› kon-

s›nda saptanan ultrasonografik bulgular› göz-

muﬂtu. 19 olgudan 6’s› 35 yaﬂ sonras› gebelikler-

den geçirildi. Erken dönemde kaybedilen be-

di. 19 olgunun maternal yaﬂ ortalamas› 30.6, pa-

bekler, karyotip incelemesi yap›lmayanlar veya

rite ortalamas› ise 1.1’idi. Olgular›n gestasyonel

do¤um sonras› Down sendromu tan›s› alan ol-

yaﬂ ortalamas› ise 18 haftayd›. Dokuz olguda

gular arﬂivlerde tam olarak yer almad›¤› için çal›ﬂma kapsam›na al›nmad›. Ultrasonografik incelemeler Medison marka ve 3.5 MHz prob ile
hastanemiz uzmanlar›nca yap›ld›. Amniosentez
22 G spinal i¤ne ile bat›n iki kez povidone iodine ile silindikten sonra hastanemiz hekimlerin-

birden fazla belirteç saptand›. Down sendromu
tan›s› alan 19 olgunun ultrasonografik belirteçlerinin dökümü Tablo 1’de izlenmektedir.
Down sendromu tan›s› alan tüm olgular perinatoloji konseyinde de¤erlendirildi. Sonland›rma
karar› al›nan olgularda anne ve babaya gerekli

ce ultrasonografi alt›nda gerçekleﬂtirildi. Ultrasonografik belirteç tan›lar› olarak; ense saydaml›¤› 3 mm veya daha fazla, ense deri kal›nl›¤› 6
mm veya daha fazla,1,2 serebral ventriküllerde

Tablo 1. Down Sendromlu olgularda ultrasonografik bulgular.
Yap›sal anomaliler ve
ultrasonografik belirteçler

Olgu say›s›

%

Normal de¤erlendirilen

7

36.84

NT>3 mm (5) NF>6 mm(2)

7

36.84

Renal pelvikaliektazi

4

21.05

Hipoplazik nazal kemik

2

10.52

Kardiak anomali

2

10.52

Omfalosel

2

10.52

Kistik higroma

1

5.26

Kardiak ekojenik odak

1

5.26

herhangi bir say› ve büyüklükteki koroid pleksus kistleri, kardiak ventrikülde kemik ekojenitesinde punktat ekojenite art›ﬂ›, barsaklarda
ekojenite art›ﬂ›, renal pelvisin çap› 4 mm’yi geçti¤inde renal piyelektazi, femur ve humerus
uzunlu¤u beklenen uzunlu¤un 0.85’inden az oldu¤unda k›sa femur ve humerus olarak kabul
edildi. ‹ncelemeler farkl› hekimlerce yap›ld›¤›n-

Koroid pleksus kisti

1

5.26

Pes ekinovarus

1

5.26
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aç›klamalar yap›larak gebeliklerinin sonland›r›l-

bildirilmiﬂtir.11 Dahas› yap›sal anomali yok ise

mas› teklif edildi. 16 olgu misoprostol ile indük-

koroid pleksus kisti, ekojenik barsak, renal pi-

lenerek sonland›r›ld›. 3 olgu ise gebeliklerinin

yelektazi, klinodaktili, iki damarl› umbilikal kor-

sonland›r›lmas›n› kabul etmedi. Bu olgulardan

don, k›sa femur, k›sa humerus gibi izole ultraso-

biri ablatio plasenta nedeniyle di¤eri de fetal

nografik belirteçlerin Down sendromu ile iliﬂki-

distres tan›lar›yla sezeryanla do¤urtuldu. Bir ol-

li olmad›¤› ileri sürülmüﬂtür. Bizim serimizdeki

gu ise normal do¤um yapt›.

19 olgunun 7’sinde ultrasografik bir patoloji tespit edilememiﬂtir. Bu olgulara tekrar geri dönme olas›l›¤› olsayd› acaba ultrasonografik belir-

Tart›ﬂma

teçler saptanabilir miydi? Esas sorun düﬂük risk-

Down sendromu 1000 canl› do¤umda yakla-

li bir gebede ultrasografik belirteç görüldü¤ün-

ﬂ›k 1.41 görülme olas›l›¤› ile perinatologlar›n

de ne yap›laca¤›d›r. ‹kinci trimesterdeki normal

dikkatle araﬂt›rd›¤› kromozom anomalilerinin

gebeliklerin yaklaﬂ›k %14-15’inde ultrasonogra-

baﬂlar›nda gelmektedir.3 Ultrasonografik incele-

fik belirteçler görülebilmektedir.11,12 Her belirteç

melerde tan› konan artm›ﬂ ense kal›nl›¤›, ekoje-

görüldü¤ünde karyotipleme yap›l›rsa yanl›ﬂ po-

nik barsak, k›sa femur, k›sa humerus, piyelekta-

zitif oran› artacak ve diagnostik metoda ba¤l› fe-

zi, ekojenik intrakardiak fokus ve koroid plek-

tal kay›plar görülebilecektir. Bindman ve ark.

sus kisti en s›k görülen ultrasonografik belirteç-

izole ultrasonografik belirteçlerin Down sen-

lerdir. Nazal kemik yoklu¤u veya hipoplazisi da-

dromlu fetuslarda %13.9, normal fetuslarda ise

ha sonraki y›llarda bu listeye eklenmiﬂtir. Bütün

%9.3 oran›nda görüldü¤ünü bildirmiﬂlerdir.11

bu belirteçler Down sendromu tan›s›na yard›m-

En s›k görülen anomaliler konjenital kalp hasta-

c› ip uçlar›d›r.4 Down sendromlu çocuklar›n

l›klar›, serebral ventrikülomegali, kistik higro-

yaklaﬂ›k %50’sinde kardiak anomaliler bulun-

ma, hidrops, hidrotoraks, omfalosel, duodenal

maktad›r.5 Farkl› çal›ﬂmalarda de¤iﬂik oranlar

atrezi ve anormal ekstremitelerdir.8,12 Boyd ve

belirtilse de Down sendromlu çocuklar›n yakla-

ark. ultrasografik belirteçlerin malformasyon ta-

ﬂ›k % 30’unda 2. trimester ultrasonografik ince-

n›s›n› %4 oran›nda artt›rd›¤›n› fakat yanl›ﬂ pozi-

lemelerinde yap›sal anomaliler görülebildi¤i

tif oran›nda ise 12 kat art›ﬂa yol açt›¤›n› bildir-

bildirilmektedir.6-8 Y›ld›r›m ve ark.’n›n yapt›klar›

miﬂlerdir.13 Ultrasonografik belirteçlerin tarama

çal›ﬂmada ultrasonografide fetal anomali tespit

testlerini de¤erlendirirken olas›l›k oran›n›n 2.0

edilen olgular›n %12.9’unda kromozom anoma-

olarak kullan›lmas›n› önermiﬂlerdir.14 Ultraso-

lisi saptanm›ﬂ ve bu olgulardan %4.6’s› Down

nografik belirteç tespit edilmedi¤inde de hasta-

sendromu tan›s› alm›ﬂt›r. Bu çal›ﬂmada elde et-

n›n yüksek risk grubundan ç›kar›lmas› gerekti¤i

tikleri verilere göre vard›klar› sonuç amniyo-

ileri sürülmüﬂtür.15 Bromley 15-20. haftalarda ya-

sentezde kromozom anomalisi yakalayabilme

p›lan ultrasonografilerde normal fetuslar›n

olas›l›¤› (ileri maternal yaﬂ ve üçlü testten ziya-

%0.5’inde ve trizomi 21’li fetuslar›n %43’ünde

9

de) en s›k fetal anomali varl›¤›nda artmaktad›r.

nazal kemik yoklu¤u bildirmiﬂtir.16 Bu ultraso-

ﬁener ve ark. ise Down sendromlu olgular›n

nografik belirteçlerin olas›l›k oran›n› 83 kez art-

%30’unda patolojik ultrasonografi bulgusu sap-

t›rd›¤›n› ileri sürmüﬂtür. Bizim çal›ﬂmam›zda bir

Ultrasonografik belirteçlerin ge-

olguda nazal kemik yoklu¤u ve bir di¤er olguda

nellikle yap›sal anomaliler ile birlikte saptand›¤›

da hipoplazisi saptanm›ﬂt›r (%10.52). Bizim seri-

tam›ﬂlard›r.

10
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mizdeki nazal kemik belirtecinin literatürden

incelemeye yönlendirmesidir. Trizomi 21’li fe-

daha düﬂük oranda olmas›, incelemelerin farkl›

tuslar›n yaklaﬂ›k %17’sinde renal piyelektazi gö-

hekimlerce yap›lmas›na ve tarama s›ras›nda ay-

rülmektedir. 19 Down sendromlu olgumuzdan

n› özenin gösterilmemiﬂ olmas›na ba¤lanabilir.

4’ünde (%21) pelvikaliektazi saptand›. ‹zole pi-

Bu incelemelerin çok iyi yetiﬂmiﬂ hekimlerce,

yelektazilerde anöploidi oran› yaklaﬂ›k 1/300

çok dikkatli bir ﬂekilde yap›lmas› ile bu oranla-

dür ve piyelektazi, hidronefroz veya postnatal

r›n artaca¤› kanaatindeyiz. 15-22. haftalarda d›ﬂ

üriner reflü ile de iliﬂkili olabilir.24,25 Di¤er ano-

deri kenar›ndan oksipital kemik kenar›na ölçü-

maliler ile birlikte görülmeyen izole piyelektazi-

len ense deri kal›nl›¤› 6 mm veya daha kal›n ç›k-

nin trizomi 21 riskini artt›rmad›¤› kabul edil-

mas›n›n trizomi 21 riskini 17 kez artt›rd›¤› fakat

mektedir.7 Daha çok olgu sunumlar› olarak ya-

s›k görülen bir bulgu olmad›¤› bildirilmiﬂtir.13,17

y›nlanan 5. parma¤›n orta falanks›n›n hipoplazi-

Bizim grubumuzda 5 olguda ense saydaml›¤› ve

si, sandal gap, fetal kulak boyutu, brakisefali gi-

2 olguda ense deri kal›nl›¤› artm›ﬂ bulundu. ‹zo-

bi ultrasonografik bulgular da vard›r fakat bu

le ense deri kal›nl›¤› art›ﬂ› Down sendromlular-

bulgular ultrasonografik belirteçler olarak ka-

da %4 görülürken, %26 di¤er anomaliler ile bir-

bul edilmemektedir.14 Tek umbilikal arter, anöp-

likte görülebilmektedir.17 Yap›sal bir anomali

loidili fetuslarda önemli bir bulgudur fakat bu

görülmese de artm›ﬂ ense deri kal›nl›¤› Down

fetuslarda genellikle di¤er bulgular da mevcut-

sendromu riskini artt›rd›¤› kabul edilir.17,18 Trizo-

tur.24,26 ‹zole tek umbilikal arter anöploidi riskini

mi 21 olgular›n›n %15’inde hiperekojenik bar-

artt›rmamaktad›r.14

sak bulgusuna rastland›¤› bildirilmiﬂtir. Normal
fetuslarda görülme olas›l›¤› ise %6.6 d›r.19 Bizim
serimizde bu bulguya rastlanmam›ﬂt›r. Hipere-

Sonuç

kojenik barsak bulgusunun fetusun yuttu¤u

Sonuç olarak ultrasonografik belirteçler sap-

kan veya kistik fibrozis ve fetal enfeksiyonlarla

tand›¤›nda fetal yap›lar tekrar ve ayr›nt›l› bir ﬂe-

ilgili olabilece¤i de unutulmamal›d›r. K›sa fe-

kilde incelenmeli, belirteçlerin risk art›ﬂ› oran›

mur ve humerusun kromozom anomalilerinin

göz önünde bulundurulmal› ve sonras›nda in-

riskini artt›rd›¤› bilinmektedir.20,21 Tan› için ge-

vaziv giriﬂim karar› de¤erlendirilmelidir.

nellikle standart persentillerin 2.5 kat› kabul edilir22 ve k›sa humerusun k›sa femurdan daha çok
tan› koydurucu olabilece¤i de bildirilmektedir.16,23 ‹kinci trimester ultrason taramalar›nda
humerus ölçümlerinin rutin olarak bak›lmas› da
tavsiye edilmektedir.14 Koroid pleksus kistleri
trizomi 18’li fetuslar›n %25 ile 30'unda normal
fetuslar›n da %1’inde izlenmektedir.1 3-16 mm
aras›nda de¤iﬂen bu kistler, 14-16. haftalarda ortaya ç›kmakta ve 22. gebelik haftas›nda kaybolmaktad›r. Down sendromu için risk art›ﬂ› olmayan bu belirteçlerin önemi trizomi 18’lerde görülen yap›sal anomaliler için daha dikkatli bir
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Spinal ve Genel Anestezi Uygulanan
Sezaryen Do¤umlar›nda
Kan De¤erlerinin Karﬂ›laﬂt›r›lmas›
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Özet
Amaç: Spinal ve genel anestezi uygulanan sezaryen do¤umlar›nda preoperatif ve postopertif hematokrit ve hemoglobin de¤erlerini
karﬂ›laﬂt›rmakt›r.
Yöntem: Sezaryen uygulanan kanama aç›s›ndan düﬂük riskli 200 gebe, anestezi tipine göre 100 spinal (grup 1) ve 100 genel (grup
2) olmak üzere iki gruba ayr›ld›. Olgular›n demografik özellikleri, sezaryen endikasyonlar›, preoperatif ve postoperatif ortalama hematokrit (Htc) ve hemoglobin (Hb) de¤erleri belirlendi. ‹ki grupta postoperatif dönemde yap›lan kan transfüzyonu miktar› karﬂ›laﬂt›r›ld›.
Elde edilen veriler SPSS 15.0 For Windows istatistik paket program› ile de¤erlendirelerek verilerin homojen oldu¤u tespit edildi. ‹statistiksel analiz yöntemi olarak Indepedent Samples T-Test analizi kullan›ld›.
Bulgular: Spinal anestezi ve genel anestezi uygulanan gruplar›n yaﬂ ortalamas› 29.61±6.85 ve 29.59±5.85 olarak bulundu, gruplar
aras›nda fark saptanmad› (p>0.05). Preoperatif, grup 1 ve grup 2 Htc de¤erleri: 34.64±4.76 ve 33.47±3.93 (t=1.89, p=0.06), Hb de¤erleri: 11.56±1.78 ve 11.21±1.46 (t=1.51, p=0.13) olarak bulundu. Postoperatif, grup 1 ve grup 2 Htc de¤erleri: 30.21±3.92 ve
29.18±3.74 (t=1.89, P=0.059), Hb de¤erleri: 9.91±1.42 ve Hb: 9.56±1.40 (t=1.75, P=0.081) olarak bulundu. Grup 1 olgular›ndan 11
hastaya 24 ünite, grup 2 olgulardan 16 hastaya 43 ünite eritrosit süspansiyonu verildi.
Sonuç: Kanama aç›s›ndan düﬂük riskli hastalara spinal ve genel anestezi uygulanarak yap›lan sezaryen do¤umlar›nda, kan kayb› bak›m›ndan karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda anlaml› bir fark saptanmad›. Ancak genel anestezi uygulanan grupta postoperatif dönemde daha fazla
eritrosit suspansiyonu transfüzyonu yap›ld›¤› saptand›. Olgu say›m›z›n az olmas› nedeniyle gruplar aras›nda anlaml› fark bulunmad›¤›n› düﬂünmekteyiz. Daha kesin sonuç elde edebilmek için daha geniﬂ çapl› çal›ﬂmalara gerek vard›r.
Anahtar Sözcükler: Sezaryen, anestezi tipi,kan kayb›.

Comparing the blood values of the patients operated by cesarean under spinal and general
anesthesia
Objective: To compare preoperative and postoperative hematocrit and hemoglobine values in patients who had cesarean section
under spinal and general anesthesia.
Methods: The mean age of the cases operated by local and general anesthesia was 29.61±6.85 and 29.59±5.85, and there was not
meaningful statistically (p>0.05). The preoperative Htc values for group 1 and group 2 were; 34.64±4.76 and 33.47±3.93 (t=1.89,
p=0.06), and Hb values: 11.56±1.78 and 11.21±1.46 (t=1.51, P=0.13). The postoperative Htc values for group 1 and group 2 were;
30.21±3.92 and 29.18±3.74 (t=1.89, p=0.059), Hb values: 9.91±1.42 and Hb: 9.56±1.40 (t=1.75, P=0.081).11 cases of group 1 had
24 units of blood transfusion and 16 cases of group 2 had 43 units.
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Results: 200 pregnant cases with low risk for bleeding who delivered with cesarean section, were divided into two groups according to their anesthesia type, as 100 spinal (group 1) and 100 general (group 2). The demographic specialities, cesarean indications,
preoperative and postoperative hematocrit (Hct) and hemoglobin (Hb) values were determined. The data were evaluated with SPSS
15.0 For Windows statistics package programe and the data were evaluated as homogen. Independent Samples T-Test analyse were
used as statistically analyse method.
Conclusion: We did not find any difference of blood loss in the patients with low risk of bleeding operated by cesarean under spinal
and general anesthesia. However, the cases operated by general anesthesia had more blood transfusion. The statistically insignificant
result between the groups is because of the low number of our cases. With wider and better-designed studies.
Keywords: Cesarean, anesthesia type, blood loss.

Giriﬂ
Dünyada en s›k uygulanan obstetrik operasyon,sezaryen ile do¤umdur. Amerika Birleﬂik
Devletleri’nde (ABD) 1965 ile 1988 y›llar› aras›nda sezaryen oran› %4.5’dan, %25’lere kadar yükselmiﬂ ancak daha sonra sezaryen sonras› normal do¤umun artmas› ile 1989 ile 1996 y›llar›

feksiyon, koagulopati gibi durumlarda genel
anestezi, regional anesteziye tercih edilebilir.
Ancak genel anestezi s›ras›nda mide içeri¤inin
aspirasyonu, entübasyon zorlu¤u, maternal hiperventilasyon, neonatal depresyon ve uterin
atoniye ba¤l› kanama gibi komplikasyonlar›n
olabilece¤i ak›ldan ç›kar›lmamal›d›r.3

aras›nda bu oran önemli ölçülerde azalm›ﬂt›r.

Bu çal›ﬂman›n amac› spinal ve genel anestezi

Ancak daha sonra 2002 y›l›na kadar tekrar sezar-

uygulanan sezaryen do¤umlar›nda preoperatif

yen oran› artm›ﬂ ve bu y›lda kaydedilmiﬂ en yüksek orana gelmiﬂtir.1 Ülkemizde kesin veriler bulunmamakla beraber, bölgesel farkl›l›klarla bu
oran %23 civar›ndad›r.

ve postopertif hematokrit ve hemoglobin de¤erlerini karﬂ›laﬂt›rarak anestezi tipinin kanama
üzerinde etkili olup olmad›¤›n› ortaya ç›karmakt›r.

Obstetrik kanama, hem geliﬂmiﬂ ülkelerde
hem de geliﬂmekte olan ülkelerde halen en

Yöntem

önemli maternal mortalite nedenidir. Normal

Dicle Üniveristesi T›p Fakültesi Kad›n Hasta-

do¤umda 300-500 ml, sezaryen de ise 900-1000

l›klar› ve Do¤um Anabilim Dal›’na, Ocak 2007 ile

ml aras› kan kayb› normal karﬂ›lanmaktad›r.

Aral›k 2008 tarihleri aras›nda baﬂvuran ve sezar-

1500 ml’den fazla kanama olmas›, hematokrit

yen uygulanan kanama aç›s›ndan düﬂük riskli

de¤erinin %10‘dan fazla düﬂmesi ve hemodinamiyi düzeltmek için kan transfüzyonu ihtiyac›
obstetrik kanama olarak tan›mlanmaktad›r.2

200 gebe, anestezi tipine göre 100 spinal (grup
1) ve 100 genel (grup 2) olmak üzere iki gruba
ayr›ld›. Olgular›n demografik özellikleri, sezaryen endikasyonlar›, preoperatif ve postoperatif

Sezaryen do¤umlarda regional (spinal, epi-

ortalama hematokrit (Htc) ve hemoglobin (Hb)

dural) ve genel anestezi kullan›labilmektedir.

de¤erleri incelendi. Postoperatif de¤erler hasta-

1982 y›l›nda Amerika’da sezaryen do¤umlar›n›n

lara transfüzyon yap›lmadan önce al›nan kan ör-

yar›s›nda genel anestezi kullan›lmaktayd›. 1998

neklerinden çal›ﬂ›ld›.Plasenta previa totalis, de-

y›l›na gelindi¤inde ise bu oran %10‘un alt›na

kolman plasenta, uterus rüptürü gibi kanama

düﬂmüﬂtür. Son y›llarda ise spinal anestezi daha

aç›s›ndan yüksek riskli gebeler çal›ﬂma d›ﬂ› b›ra-

çok kullan›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Hipovolemi, in-

k›ld›. Spinal anestezi s›ras›nda 26 Gauge Atrocan

72

Yal›nkaya A ve ark., Spinal ve Genel Anestezi Uygulanan Sezaryen Do¤umlar›nda Kan De¤erlerinin Karﬂ›laﬂt›r›lmas›

spinal i¤ne kullan›ld›. Hastalara alt segment

Tablo 1. Her iki grup olgular›n demografik özellikleri.

transverse insizyon ile sezaryen uyguland›. HasGrup 1 (n:100)

Grup 2 (n:100)

p

Yaﬂ (y›l)

29.61±6.85

29.59±5.85

>0.05

Gravida

4.18±1.6

4.019±0.9

>0.05
>0.05

talara postoperatif dönemde yap›lan kan transfüzyonu miktarlar› belirlendi. Elde edilen veriler
SPSS 15.0 For Windows istatistik paket program›

Parite

2.62±0.9

2.72±1.0

ile de¤erlendirildi ve verilerin homojen oldu¤u

Do¤um haftas›

37.23±1.4

38.11±2.5

>0.05

tespit edildi. ‹statistiksel analiz yöntemi olarak

Do¤um kilosu (g)

3128±527.2

3022±486.1

>0.05

Indepedent Samples T-Test analizi kullan›ld›.

Bulgular

Tablo 2. Her iki grup olgular›n›n sezaryen endikasyonlar›.

Spinal anestezi ve genel anestezi uygulanan

Endikasyon

Grup 1 (n=100)

Grup 2 (n=100)

gruplar›n yaﬂ ortalamalar› 29.61±6.85 ve 29.59±

Eski sezaryen

40

28

5.85 olarak bulundu ve her iki grup aras›nda

Fetal distres

13

36

‹ri bebek

11

2

Presentasyon anomalileri

10

10

rite, do¤um haftalar› ve yenido¤an do¤um a¤›r-

Ço¤ul gebelikler

6

4

l›klar› (g) aras›nda da anlaml› fark bulunmad›

CPD*

2

7

(p>0.05) (Tablo 1). Hastalar›n sezaryen endikas-

Di¤erleri

18

13

yonlar› ve say›lar› Tablo 2’de gösterilmiﬂtir. Pre-

*Cephalo-pelvic disproportion

fark saptanmad› (p>0.05). Olgular›n gravida, pa-

operatif grup 1 ve grup 2 Htc de¤erleri 34.64±
4.76 ve 33.47±3.93 (t=1.89, p=0.06), Hb de¤erleri 11.56±1.78 ve 11.21±1.46 (t=1.51, p=0.13) olarak bulundu. Postoperatif, grup 1 ve grup 2 Htc
de¤erleri: 30.21±3.92 ve 29.18±3.74 (t=1.89,
p=0.059), Hb de¤erleri: 9.91±1.42 ve Hb: 9.56±
1.40 (t=1.75, P=0.081) olarak bulundu. Grup 1
olgular›ndan 11 hastaya 24 ünite, grup 2 olgulardan 16 hastaya 43 ünite eritrosit süspansiyonu verildi.

yonun aciliyeti cerrah›n tercihi ve ayr›ca anestezistin deneyimi en önemli faktörlerdir.4 Klini¤imizde acil durumlarda daha çok genel anestezi
tercih edilmektedir. Elektif ve mükerrer sezaryenler de ise spinal anestezi tercih edilmektedir. Sezaryen do¤umlarda; özellikle genel anesteziye ba¤l› olarak, uterin vasküler rezistans› veya perfüzyon bas›nc›n› de¤iﬂtirerek uterustaki
kan ak›m›n› ve dolayl› olarak uterus kontraksiyonlar›n› etkileyerek intraoperatif kan kayb›n›

Tart›ﬂma

artt›rabilmektedir. Afolabi ve ark., yapt›klar› ça-

Sezaryen oranlar›n›n y›llar içinde artmas›

l›ﬂmada; genel ve regional anestezi ile yap›lan

sonras› alternatif rejyonal anestezi yöntemleri

sezaryen operasyonlar›nda,kanama miktar›n›n

daha çok karﬂ›m›za ç›kmakta ve hastalar›n bi-

regional anestezi ile sezaryen olan grupta daha

linçlenmesi sonucunda da daha konforlu anes-

az oldu¤unu belirtmiﬂtir.5 Lertakyamanee ve

tezi yöntemleri beklentisi içine girmektedirler.

ark. ise genel anestezi ile sezaryen uygulanan

Sezaryen anestezisinde kullan›lan genel ve re-

olgularda, regional anesteziye göre daha çok

gional anestezinin her ikisinin de avantajlar› ve

kan kayb›, daha düﬂük post operatif hematokrit

dezavantajlar› olmakla birlikte, tamamen ideal

de¤erleri saptam›ﬂt›r.6 Çal›ﬂmam›zda iki grup

bir yöntem yoktur. Anestezi yöntemi seçimin-

aras›nda postoperatif hemotakrit de¤erleri ara-

de; gebenin sistemik sorunlar› ve iste¤i, operas-

s›nda fark istatistiksel olarak anlaml› bulunma-
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m›ﬂt›r. Bu sonucu olgu say›m›z›n az olmas› ve

l› fark bulunmad›¤›n› düﬂünmekteyiz. Daha ke-

grup 2 olgular›na daha fazla eritrosit suspansi-

sin sonuç elde edebilmek için daha geniﬂ çapl›

yonu transfüzyonuna ba¤lamaktay›z. 1970’li y›l-

çal›ﬂmalara gerek vard›r.

larda %4.6 olan obstetrik kanamaya ba¤l› transfüzyon oran› günümüzde %0.9’a kadar düﬂmüstür. Bunun sebebi kanama aç›s›ndan risk taﬂ›yan hastalar›n önceden tespiti ve gerekli önlemlerin al›nmas›d›r.7 Genel anestezi ile sezaryen
uygulanan olgular›m›da daha fazla eritrosit suspansiyonu transfüzyonu yap›lm›ﬂt›r.

Sonuç
Sonuç olarak, sezaryen s›ras›ndaki kan kayb›na etki eden faktörleri inceleyen birçok çal›ﬂmada genel anestezi uygulanmas› intraoperatif
kanama miktar›n› artt›ran bir risk faktörü olarak
gösterilmiﬂtir. Çal›ﬂmam›zda ise sezaryen operasyonlar›nda intraoperatif maternal kanama
miktar› üzerine gerek rejyonal ve gerekse genel
anestezi aras›nda istatistiksel olarak anlaml› bir
fark bulunmamas›na karﬂ›n, genel anestezi grubunda daha fazla kan transfüzyonu yap›ld›¤›
tespit edilmiﬂtir. Olgu say›m›z›n az olmas› nedeniyle gruplar aras›nda istatistiksel olarak anlam-
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A¤›r Preeklampsili ve Normal Gebelerde
sICAM-1 Düzeyleri
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Özet
Amaç: A¤›r preeklamptik gebelerde prepartum intersellüler adhezyon molekülü (sICAM-1) düzeylerini belirlemek.
Yöntem: Bu çal›ﬂma, prospektif kontrollu bir çal›ﬂma olarak planland›. Çal›ﬂmadaki hasta ve kontrol grubu, ocak 2003 ile ocak 2004
tarihleri aras›nda oluﬂturuldu. TC Sa¤l›k Bakanl›¤› Bak›rköy Do¤umevi Kad›n ve Çocuk Hastal›klar› E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi perinatoloji servisine a¤›r preeklampsi tan›s› ile yat›r›l›p izlenen 44 tekiz gebe ile muayene ve tetkikleri sonucu sa¤l›kl› gebelik saptan›p takip edilen 44 normotansif gebe çal›ﬂmaya al›nd›. Tüm gebelerden venöz kan antekübital bölgeden prepartum dönemde al›nd›. Bütün
gebelerde demografik veriler, do¤umda bebek a¤›rl›¤› ve sICAM-1 düzeylerini inceledik.
Bulgular: A¤›r preeklamptik gebelerle kontrol grubu serum ICAM-1 aç›s›ndan k›yasland›¤›nda a¤›r preeklamptik gebelerde ICAM-1
düzeyleri kontrol grubuna k›yasla daha yüksek ç›kmas›na karﬂ›n istatistiksel olarak anlaml› fark saptanmad› (p=0.055). A¤›r preeklamptik grupta intrauterin geliﬂme gerili¤i (IUGR) olan gebelerde sICAM-1 düzeyleri yine ayn› grupta ancak IUGR olmayan gebelere göre
anlaml› derecede yüksek bulundu (p=0.029). A¤›r preeklamptik gebelerde bebek do¤um a¤›rl›¤› anlaml› derecede düﬂük bulundu
(p=0.000).
Sonuç: A¤›r preeklamptik grupla normotansif grup aras›nda prepartum maternal sICAM-1 düzeyleri aras›nda anlaml› fark bulunmad›. Ancak IUGR’l› preeklamptik gebelerde sICAM-1 düzeyleri IUGR’l› olmayan preeklamptik gebeliklere göre anlaml› derecede yüksek
bulundu. Bu durum önceki çal›ﬂmalarla uygunluk göstermektedir. sICAM-1 düzeyleri preeklampsi hastal›¤›n›n aktivasyon derecesini
göstermede yetersiz olabilir, ancak IUGR’l› preeklampsili gebeliklerin takibinde yol gösterici olabilir ﬂeklinde yorumland›.
Anahtar Sözcükler: A¤›r preeklampsi, intrauterin geliﬂme gerili¤i, interselüler adhezyon molekülü.

Maternal serum ICAM 1 levels at prepartum period in severely preeclamptic pregnancies
Objective: To determine maternal serum ICAM-1 levels at prepartum period in pregnancies complicated with severe preeclampsia.
Methods: When we compared serum ICAM-1 levels between two groups, there was no statistically significant difference even if
serum ICAM-1 levels in severely preeclamptic group were higher than the normotensive group(p:0.069). Serum ICAM-1 levels in
preeclamptic pregnants with IUGR was statistically higher than preeclamptic pregnants without IUGR (P:0.029). Neonatal birth weight
at delivery was found statistically lower in pregnants with severe preeclampsia.
Results: In this prospective, controlled study we measured serum ICAM-1 levels of 44 severely preeclamptic and 44 normotensive
pregnant women at prepartum period. All pregnant women in our study were admitted to our clinic between January 2003 and
January 2004. All severely preeclamptic women were hospitalized in our perinatology service. Blood samples were collected from an
antecubital vein at prepartum period when the pregnant women were fasting. We analyzed the correlations between serum ICAM1 and neonatal birth weight at delivery, levels of serum ICAM-1 and demographic data.

Yaz›ﬂma adresi: ‹smet Alk›ﬂ, ‹ki Nisan Cad. Halil A¤a Mah. Kurtbeyo¤lu Sok. Yükseliﬂ Apt. No: 10, Van
e-posta: ismetalkis@hotmail.com
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Conclusion: There was no significant difference in prepartum maternal serum ICAM-1 levels, between severelly preeclamtic and normotensive groups. But, the level of sICAM-1 in preeclamptic women having intrauterine growth retarded fetuses has been found statistically higher than the level of sICAM-1 in preeclamptic women that do not have intrauterine growth retarded fetuses.This results
corrolates with the previous studies. It is suggested that serum ICAM-1 levels are not adequate to show the activation status of
preeclampsia. However, this may guide in the follow up of the preeclamptic women having intrauterine growth retarded fetuses.
Keywords: Severe preeclampsia, intrauterine growth restriction, intercellular adhesion molecule.

bosit aktivasyonu trombozise ve vazokonstruk-

Giriﬂ
Preeklampsi tüm gebeliklerin %5-10’unu etkiler ve geliﬂmiﬂ ülkelerdeki maternal morbidite
ve mortalitenin ana nedenlerinden biridir. Anne
ve fetus sa¤l›¤› üzerine olan klinik önemine karﬂ›n etyolojisi aç›k de¤ildir. Hipertansiyon, hastal›¤›n en temel özelliklerinden biridir. Fakat literatürdeki bilgilere göre preeklampsi, basitçe gebelikten kaynaklanan hipertansiyon olarak aç›klanamaz. Preeklampside patolojik ve patofizyolojik çal›ﬂmalar koagülasyon kaskad›n›n aktive
olmas› yan›nda, vazokonstruksiyon ve azalm›ﬂ
organ perfüzyonunu göstermektedir. Son çal›ﬂmalar göstermiﬂtir ki, preeklampsili gebelerdeki
anormal plasenta bir veya birkaç faktör salarak
“ki bu faktörler endotelyal aktivasyonuna ve
multisistemik bozuklu¤a neden olabilir”, endo-

siyona neden olmaktad›r. Bu da fetusa azalm›ﬂ
kan ak›m›na, fetal büyüme gerili¤ine, hatta fetal
ölüme neden olabilir.5 Lökositler damar duvar›na yap›ﬂma ile; aktive olurlar, düzleﬂirler ve damar d›ﬂ›na ç›karlar. Tüm bu olaylar hem dolaﬂan
hücre yüzeyinde hem de vasküler endotelyumda hücre yüzey adhezyon moleküllerinin sal›n›m› ile olur. Adhezyon molekülleri hücre-hücre
iliﬂkilerinde (endotel hücre, monosit, düzkas,
trombosit aras›nda) ve hücre-matriks iliﬂkisinde
(ekstraselüler matriks ile lökosit, trombosit ve
fibroblast) anahtar rol oynar. Aktive olmuﬂ endotelyumdan; immunoglobulin gen superfamilyas› adhezyon molekülleri, interselüler adhezyon molekülü 1 ve 2 (ICAM-1, ICAM-2), vasküler
hücre adhezyon molekülü ve ayr›ca selektinler
sal›n›r.6 Adhezyon moleküllerinin serum düzey-

telyal fonksiyonu etkileyebilir. Preeklampside

leri, hastal›k aktivitesinin monitörizasyonunda

endotel hücre disfonksiyonunun; vasküler tan-

yararl› olabilir. Embriyolojik geliﬂme sürecinde,

siyonda, koagülasyonda ve intravasküler s›v› da-

trofoblastik hücreler diferansiasyon özellikle-

¤›l›m›nda etkili oldu¤unu gösteren deliller var-

rinden dolay› invazif davran›ﬂ gösterirler. Yap›-

d›r.1,2 Vazodilatatör prostasiklinin endotelyal

lan birkaç çal›ﬂma, trofoblast ve endometrial

hücrelerdeki üretimi preeklampside azalm›ﬂt›r.3

hücreler aras›ndaki iliﬂkinin çeﬂitli hücre yüzey

Buna karﬂ›n vazokonstriktör endotelin-1’in kan

adezyon moleküllerinin kontrollü sal›n›m›na

konsantrasyonu artm›ﬂ oldu¤u bildirilmiﬂtir. Bu

ba¤l› oldu¤unu göstermiﬂtir.7,8 Adhezyon mole-

de¤iﬂimler olas›l›kla arteriollerin vasokonstruk-

külleri, desidual hücreler aras›nda yüksek oran-

siyonuna, dolay›s› ile hipertansiyonun geliﬂimi-

da sal›n›r. Adhezyon moleküllerinin artm›ﬂ sal›-

ne katk›da bulunur. Ayr›ca trombosit agregas-

n›m›n›n, lökositlerin dokularda retansiyonuna

yon inhibitörü prostaglandin I2 (PGI2) ve anta-

ve yuvalanmas›na katk›da bulunmakta oldu¤u

gonisti tromboksan A2 (TXA2) aras›ndaki den-

kabul adilmektedir.9 Preeklampsinin patogenezi

gesizlik (TXA2 konsantrasyonunda art›ﬂ) preek-

olas›l›kla plasentadan kaynaklanmaktad›r. Son

lampsililerde gösterilmiﬂtir. Olas›l›kla bu trom-

gözlemler, invazif trofoblastlar taraf›ndan Ad-

4

3
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hezyon moleküllerinin anormal sal›n›m›n›n pre-

¤erlendirilerek saptand› ve do¤ruland›. Kontrol

eklampsinin etyolojisinde temel oldu¤unu gös-

grubu; medikal sorunu ve ilaç kullan›m› olma-

termiﬂtir. Gittikçe artan kan›tlar, adhezyon mo-

yan, sigara içmeyen tekiz gebelerden oluﬂturul-

leküllerinin sadece etyolojik mekanizmada de-

du. Kontrol grubuna da a¤›r preeklamptik gebe-

¤il, ayr›ca preeklamptik hastal›¤›n progresyo-

lere uygulanan tüm incelemeler uyguland›. Bu

nunda da baﬂl›ca sorumlu oldu¤unu göstermek-

grup do¤umhanede do¤um eyleminde olan ge-

tedir. Endoteldeki hasar; nötrofillerin aktivasyo-

belerden seçildi. Tüm gebelerden venöz kan, an-

nu, artm›ﬂ sitokin düzeyleri ve adhezyon mole-

tekübital bölgeden erken prepartum dönemde

küllerinin ekspresyonunun düzenlenmesinden

al›nd›. ICAM-1 çal›ﬂ›lmas› için al›nan kan 4 oC’de

kaynaklanan hastal›k prosesinin göstergesi-

santrifüj edildi ve elde edilen serum hemen don-

dir.11,12 Yapt›¤›m›z çal›ﬂmada; preeklamptik ge-

durulup, çal›ﬂ›ncaya kadar –20 °C’de sakland›.

belerde, endotel hasar›n›n oluﬂumunda önemli

sICAM-1 düzeyi ELISA (Enzyme Linked Imuno-

rol oynad›¤› bildirilen adhezyon moleküllerini

sorbent Assay) yöntemi ile sICAM-1 IM3247 (Cel-

(ICAM-1) araﬂt›rmay› amaçlad›k.

lular Communication Investigation ) kiti kullan›-

10

larak saptand›. Saptanabilir minimal sICAM-1
konsantrasyonu 0.25 ng/ml’dir. ‹statistikler için

Yöntem

SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for

Bu çal›ﬂma, prospektif kontrollü bir çal›ﬂma

Windows 10.0 program› kullan›ld›. Çal›ﬂma veri-

olarak planland›. Etik kurul karar› al›nd›ktan son-

leri de¤erlendirilirken tamamlay›c› istatistiksel

ra çal›ﬂma yap›lm›ﬂt›r. Çal›ﬂmadaki hasta ve kon-

yöntemlerin (ortalama, standart sapma) yan› s›ra

trol grubu ocak 2003 ile ocak 2004 tarihleri ara-

parametrik verilerin karﬂ›laﬂt›r›lmas›nda ba¤›m-

s›nda oluﬂturuldu. TC Sa¤l›k Bakanl›¤› Bak›rköy

s›z student t testi, parametrik olmayan verilerin

Do¤umevi Kad›n ve Çocuk Hatal›klar› E¤itim ve

karﬂ›laﬂt›r›lmas›nda ki-kare testleri; sICAM-1’in

Araﬂt›rma Hastanesi perinatoloji servisinde a¤›r

di¤er klinik parametreler ile iliﬂkisinin belirlen-

preeklampsi tan›s› ile yat›r›l›p do¤um yapan 44

mesinde ANOVA testi kullan›ld›. ‹statistiksel an-

tekiz gebe ile muayene ve incelemeler sonucu

laml›l›k p<0.05 olarak kabul edildi.

sa¤l›kl› gebelik saptan›p do¤um yapan 44 normotansif tekiz gebe çal›ﬂmaya al›nd›. A¤›r preeklampsili olgular, Amerikan Obstetrik ve Jinekolo-

Bulgular

ji Komitesi’nin (ACOG) a¤›r preeklampsi kriter-

A¤›r preeklamptik gebelerle kontrol grubun-

lerine dayan›larak seçildi. Bu olgular perinato-

daki gebeler aras›nda yaﬂ, evlilik süresi, do¤um

loji servisine yat›r›l›p laboratuar incelemeleri so-

say›s›, BMI, do¤umda gebelik haftas› aç›s›ndan

nucunda a¤›r preeklampsi tan›s› alm›ﬂ gebeler-

anlaml› fark saptanmad› (p>0.05). ‹ki grup ara-

den seçildi. Çal›ﬂmaya al›nan tüm olgular tekizdi

s›nda sistolik ve diastolik tansiyon ile do¤umda

ve 3. trimesterdeydi. Hipertansif gebelerin tü-

bebek a¤›rl›¤› (gebelik haftas› olarak eﬂleﬂtiril-

münden demografik bilgiler ve öykü al›nd›. Ol-

mesine karﬂ›n) aç›s›ndan istatistiksel olarak an-

gular›n tümü sigara içmeyen, enerji metaboliz-

laml› fark saptand› (Tablo 1). A¤›r preeklamptik

mas›n› etkileyebilecek bir hastal›¤› ve ilaç kulla-

gebelerle kontrol grubu, sICAM-1 düzeyleri aç›-

n›m› olmayan gebelerden seçildi. Tüm olgular›n

s›ndan k›yasland›¤›nda a¤›r preeklamptik gebe-

gebelik haftas› ultrasonografide (USG) fetal bi-

lerde sICAM-1 düzeyleri kontrol grubuna k›yas-

yometri yap›l›p ilk trimestere ait USG verileri de-

la daha yüksek ç›kmas›na karﬂ›n istatistiksel ola-

13
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Tablo 1. A¤›r preeklamptik ve normotansif gebe gruplar›n›n demografik verileri.
A¤›r Preeklamptik Normotansif
Gebeler (n:44) Gebeler (n:44)

p

Tablo 2. A¤›r preeklamptik ve normotansif gebe gruplar›nda do¤um ﬂekli ve sectio endikasyonlar› k›yaslamas›.
NSD

11

Yaﬂ (y›l)

27.34±5.9

28.3±6

AD

Fetal distress

Evlilik Süresi (y›l)

5.88±5.3

6.5±5.5

AD

Kordon sarkmas›

Do¤um say›s›

0.84±0.9

0.88±0.9

AD

Geliﬂ anomalisi

Sistolik Tansiyon (mmHg)

11

22

20

3

23

-

1

1

-

1

1

4.3±15.7

111.8±8.9

p:0.000

Geçirilmiﬂ sectio

5

13

18

115.9±10.6

71.13±6.8

p:0.000

Makat geliﬂ

2

6

8

34.6±3.3

34.7±2.8

AD

Sectio

Dekolman

4

-

4

Do¤umda bebek a¤›rl›¤› (gr)

1938±706.7

2670±838.7

p:0.000

Endikasyonlar›

‹lerlemeyen eylem

2

3

5

BMI (kg/m2)

25.41±5.11

25.18±5.27

AD

Primigravid age

-

1

1

Diastolik Tansiyon (mmHg)
Do¤umda gebelik haftas›

AD: Anlaml› de¤il.

rak anlaml› fark saptanmad› (p: 0.055) (ﬁekil 1).

Tart›ﬂma

‹ntrauterin geliﬂme gerilikli (IUGR) gebelerdeki

Preeklampsi; do¤umdan sonra kaybolan hi-

sICAM-1 düzeyleri IUGR olmayan gebeliklere

pertansiyon, proteinüri ve ödemle karakterize,

göre anlaml› derecede yüksek bulundu (p:

gebeli¤e özgü bir hastal›kt›r. Patogenezinin ha-

0.029) (ﬁekil 2). A¤›r preeklamptik grupla kon-

la aç›klanamamas›na karﬂ›n preeklampsinin ge-

trol grubu aras›nda do¤um ﬂekli aç›s›ndan fark

nel endotel disfonksiyonundan kaynakland›¤›

saptanmad› (p: 1.000). Sectio endikasyonlar› k›-

düﬂünülmektedir. Preeklampsi ve eklampsinin

yasland›¤›nda ise, iki grup aras›nda istatistiksel

ilk gebelikte daha s›k olmas›, daha önceki gebe-

olarak anlaml› fark saptand› (p: 0.001) (Tablo 2).

lik ve düﬂü¤ün yada kan transfüzyonunun ve lö-

Neonatal morbidite ise a¤›r preeklamptik olgu

kosit immünizasyonunun hastal›¤›n insidans›n›

grubunda yüksek olup istatistiksel olarak an-

azaltmas› etyolojide immün nedenleri düﬂün-

laml› idi (p: 0.01) (Tablo 3).

dürmektedir. Normal gebelikte fetusun reddi-

ﬁekil 1. A¤›r preeklamptik ve normotansif gebelerde sICAM-1 düzeyleri (p: 0.55).
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ﬁekil 2. ‹ntrauterin geliﬂme gerili¤i olan ve olmayan gebelerin sICAM-1 düzeyleri
(p:0.029).

nin önlenmesi için anne immün sisteminde ba-

olan yayg›n bir endotel disfonksiyonudur; an-

z› de¤iﬂiklikler olmaktad›r. Preeklampsi ise bu

cak bu endotel hasar›n› neyin tetikledi¤i hala

immün yan›ttaki bozukluklar sonucu oluﬂabilir.

aç›klanamam›ﬂt›r. Hastal›¤›n pek çok klinik ve

Preeklampsinin karakteristik vaskülopatisi, de-

biyokimyasal bulgusu bunu desteklemektedir.

siduada akut aterozdur. Bu de¤iﬂimin nedeni-

Preeklampside p›ht›laﬂma aktive olur, vazopres-

nin, immünolojik oldu¤u düﬂünülmektedir.14

sinlere yan›t artar ve biyokimyasal olarak da ak-

Hastal›¤›n klinik bulgular› ele al›n›nca (koagu-

tive endotel hücrelerinden sal›nan Von Willeb-

lasyonun uyar›lmas›, damarlar›n daralmas›) pre-

rand faktör, endotelin ve fibronektin gibi ajan-

eklampsinin temelinde endotel hücrelerinin iﬂ-

lar ve doku plazminojen aktivatörü seviyeleri

lev bozuklu¤u ön plana ç›kmaktad›r. Daha önce

artar. Bu endotel hasar›n›n morfolojik kan›t› da

yap›lan bir çal›ﬂmada preeklamptik gebelerin

patognomonik renal lezyonu olan glomerulo-

serumunda insan endotel hücreleri için toksik

endotelyozistir. Endotel hücrelerinin, immün

Sonuç

ve inflamatuar olaylar› düzenleyen bir çok iﬂle-

olarak preeklampsinin patogenezinde esas

vi vard›r. Bu hücrelerin iﬂlevlerinin bozuldu¤u

bir faktörün var oldu¤u saptanm›ﬂt›r.

15

Tablo 3. A¤›r preeklamptik ve normotansif gebe gruplar›nda neonatal
morbidite k›yaslamas›.

Ölü do¤um yada
ilk 12 saatte ölüm
Neonatal Morbidite

Toplam
Pearson ki-kare p: 0.001.

A¤›r Preeklamptik
Gebeler (n:44)

Normotansif
Gebeler (n:44)

Toplam

3

-

3

Morbidite var

24

14

38

Morbidite yok

17

30

47

44

44
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hallerde, preeklampsi patogenezinde de önem-

oynad›¤›n› düﬂündürmektedir. Yap›lan çal›ﬂma-

li yeri olan damar içi p›ht›laﬂma art›ﬂ› ve damar

larda lökosit aktivasyonunun göstergesi olan

kas hücrelerinin kas›l›p vazokonstruksiyonun

baz› maddelerin preeklamptik gebelerin kan ör-

oluﬂmas› gibi baz› klinik bulgular ortaya ç›kar.

neklerinde belirgin olarak artt›¤› gösterilmiﬂ-

Dolaﬂ›mdaki sitokinlerle uyar›lan adhezyon

tir.21 Preeklampside endotel hasar›n› tetikleyen

molekülleri, hücrelerin inflamasyon yerine ha-

mekanizmalar tam olarak bilinmemektedir, an-

reketlerini yönetir ve endotel hücrelerinin akti-

cak nötrofil aktivasyonunun bu oluﬂumda

vasyonunu yans›t›r.

Son zamanlarda yap›lan

önemli oldu¤u düﬂünülmektedir. Greer ve ark.,

çal›ﬂmalar, artm›ﬂ hücre adhezyon molekülleri-

nötrofil aktivasyonunun bir göstergesi olan nöt-

nin preeklampside endotel disfonksiyonunun

rofil elastaz düzeyinin, preeklamptik gebelerin

Hücre ad-

serumlar›nda yükseldi¤ini ve bu yüksekli¤in

hezyon molekülleri, lökosit- endotel iliﬂkisinde

maternal serumla s›n›rl› oldu¤unu göstermiﬂler-

rol oynar ve yap›lar›na göre 3 gruba ayr›l›rlar.

dir.22 Prieto ve arkadaﬂlar›, nötrofil aktivasyonu-

Bunlar; selektinler, integrinler ve immünoglo-

nun belirteçleri olan defensin ve laktoferrin dü-

bulin gen superfamilyas›d›r. Selektinler, aktive

zeylerinin normal gebelere oranla preeklamp-

endotel hücrelerin ve lökositlerin adhezyonu-

tik gebelerde anlaml› derecelerde artt›¤›n› gös-

nun erken basamaklar›nda rol oynar. ‹ntegrin

termiﬂlerdir.23 Lyall ve ark. yapt›klar› çal›ﬂmada

ve immünoglobülin gen superfamilyas› daha

preklampside, normal gebeler ile karﬂ›laﬂt›r›ld›-

sonraki basamaklarda rol oynar.

ICAM-1, im-

¤›nda sadece vasküler cellüler adhesyon mole-

münoglobülin gen superfamilya hücre adhez-

kül-1 (VCAM-1) düzeyinin belirgin olarak artm›ﬂ

yon moleküllerinden biridir. ICAM-1; monosit,

oldu¤unu; buna karﬂ›n E-selektin ve ICAM-1 dü-

lenfosit ve nötrofillerin aktive endotelyuma ad-

zeylerinin normal gebelerden farkl›l›k göster-

19

hezyonunda önemlidir. Bu moleküllerin endo-

medi¤ini saptam›ﬂlard›r21. Shin- Young Kim ve

tel hücrelerinin aktivasyonunu gösteren çözü-

arkadaﬂlar› 2004’te yapt›klar› çal›ﬂmalar›nda;

nür ﬂekilleri, EL‹SA yöntemi ile serumda veya

ICAM-1, VCAM-1 ve E-selektin’nin hem normal

plazmada saptanabilir. Böylece bu moleküller

hem de preeklamptik gebelerde serum düzey-

endotel disfonksiyonunun bir göstergesi olarak

lerinin belirlenebildi¤ini gösterdiler, ancak tüm

kabul edilirler. Daha önce yap›lan çal›ﬂmalarda

adhezyon moleküllerinin serum düzeylerini

da endotel hücrelerinin aktive oldu¤u neoplas-

preeklamptik gebelerde daha yüksek olarak

tik hastal›klarda, inflamatuar durumlarda ve dia-

saptad›lar ve özellikle VCAM-1’in preeklampsi-

bet gibi metabolik hastal›klarda dolaﬂ›mda ad-

nin a¤›rl›¤›n› tahmin etmek için yararl› olabile-

hezyo›n moleküllerinin konsantrasyonlar›n›n

ce¤i kan›s›na vard›lar.24 Rigmor Austgulen ve

artt›¤› gösterilmiﬂtir.20 Son y›llarda ICAM-1 ile il-

ark.’n›n 1997’de yapt›klar› çal›ﬂmada sICAM-1,

gili çal›ﬂmalar dikkat çekmektedir. Gelecekte sI-

VCAM-1 ve E-selektin düzeyleri ile preeklampsi

CAM-1, bir çok hastal›¤›n izleniminde yeni bir

hastal›¤›n›n aktivitesi aras›nda korelasyon gös-

tan› arac› olabilece¤i gibi transplantasyon ve

terememiﬂlerdir. Ancak her üç adhezyon mole-

onkolojide immün sistemin düzenlenmesinde

külünün serum düzeylerini preeklamptik gebe-

yard›mc› olarak tedavide de kullan›labilecektir.

lerde normal gebeliklere göre daha yüksek sap-

Son y›llarda yap›lan araﬂt›rmalar preeklampside

tam›ﬂlard›r.25 Djurovic ve ark.’n›n 1997’de yap-

endotel hasar›n›n oluﬂum mekanizmas›nda ve

t›klar› çal›ﬂmada, sICAM-1 düzeylerini preek-

devam›nda lökosit aktivasyonunun önemli rol

lamptik gebelerde normal gebelere göre daha

16

göstergesi oldu¤unu göstermiﬂtir.
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17

80

Bayram N ve ark., A¤›r Preeklampsili ve Normal Gebelerde sICAM-1 Düzeyleri

yüksek bulmuﬂlard›r. Ancak bu farkl›l›k istatis-

düzeyini preeklamptik hastalarda normal seyir-

tiksel olarak anlaml› de¤ildi. Serum VCAM-1 dü-

li gebelere göre anlaml› düzeyde yüksek bula-

zeyleri ise preeklamptik gebelerde anlaml› de-

mad›k (p: 0.055). Ancak IUGR’l› preeklamptik

recede yüksek bulunmuﬂlar (p<0.0001). Ayn› ça-

gebelerde sICAM-1 düzeyini IUGR’l› olmayan

l›ﬂmada serum VCAM-1 düzeyleri; fetal büyüme

gebelere göre istatistiksel olarak anlaml› dere-

gerilikli preeklamptik gebelerde, orta dereceli

cede yüksek saptad›k (p: 0.029).

preeklamptik gebelere göre çok daha yüksek
bulunmuﬂ (p=0.03).26 Zeisler H ve ark. 2001’de
yapt›klar› çal›ﬂmada preeklamptik gebelerde serum ICAM-1 ve VCAM-1’in ekspresyonunun artt›¤›n› göstermiﬂlerdir. Özellikle platelet/endotel
sellüler adhezyon molekül (sPECAM) düzeylerinin ciddi preeklampsinin geliﬂebilme olas›l›¤›n›
saptamada etkili olabilece¤i karar›na varm›ﬂlar.27 Airoldi L ve ark. preeklamptik gebelerde sICAM-1 düzeylerini gebelik haftalar› eﬂit olan
normal gebelere göre daha düﬂük saptam›ﬂlar
ve preeklampside farkl› immünolojik bir olay›n
olabilece¤i kan›s›na varm›ﬂlar.28 Krauss T ve ark.
1997’de yapt›klar› çal›ﬂmada, artm›ﬂ sICAM-1 ve
sVCAM-1 düzeylerinin preeklampsi geliﬂimi
için temel risk faktörü oldu¤unu ve preeklamp-

Sonuç
A¤›r preeklamptik grupla normotansif grup
aras›nda sICAM-1 düzeyleri aras›nda anlaml›
fark bulunamad›. Ancak IUGR’l› a¤›r preeklamptik gebelerde sICAM-1 düzeyi anlaml› derecede yüksek bulundu. Bu durum önceki çal›ﬂmalarla uygunluk göstermektedir. sICAM-1 düzeyleri preeklampsi hastal›¤›n›n aktivasyon derecesini göstermede yetersiz olabilir, ancak
IUGR’li preeklampsili gebeliklerin takibinde
yolgösterici olabilir ﬂeklinde yorumland›. Bu çal›ﬂman›n taraf›m›zdan literatüre katk› yapaca¤›
kan›s›nday›z ve bu konuda daha fazla bilimsel
çal›ﬂmaya ihtiyaç duyulmaktad›r.

si geliﬂme olas›l›¤›n› saptamada prediktif de¤eri
olabilece¤i kan›s›na vard›lar. Preeklamptik gebelerde artm›ﬂ adhezyon moleküllerinin hastal›¤›n temelinde primer endotelyal hücre disfonksiyonu oldu¤unu ileri sürdüler.29 Yapt›¤›m›z çal›ﬂmada; a¤›r preeklamptik hastalar›m›zda sICAM-1 düzeyini normal gebelerdeki serum düzeyine göre yüksek bulduk, ancak bu yükseklik
istatistiksel olarak anlaml› de¤ildi. Hastalar›m›zda intrauterin geliﬂme gerili¤i olan grupta ise sICAM-1 düzeyini anlaml› bir ﬂekilde daha yüksek
bulduk. 2002 y›l›nda Chaiworapongsa T ve ark.’n›n yapt›klar› çal›ﬂmada preeklamptik gebelerde serum VCAM-1 düzeylerini artm›ﬂ olarak
saptam›ﬂlard›r, buna karﬂ›n sICAM-1 ve sPECAM-1 düzeyleri aç›s›ndan preeklamptik gebelerle normal seyirli gebeler aras›nda anlaml›
fark saptamam›ﬂlar.30 Çal›ﬂmam›zda; daha önceki çal›ﬂmalarla uygun olacak ﬂekilde sICAM-1
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Gebeli¤i Komplike Eden ‹kiz Eﬂinde
Dev Kistik Higroma: Olgu Sunumu
Mahmut Erdemo¤lu, Ahmet Kale, Umur Kuyumcuo¤lu, Nurten Akdeniz, Ali ‹rfan Güzel, Kadir Kangal
Dicle Üniversitesi T›p Fakültesi, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim Dal›, Diyarbak›r

Özet
Amaç: ‹kiz eﬂinde dev kistik higroma saptanan bir olgunu klinik özelliklerinin irdelenmesi
Olgu: 38 yaﬂ›nda miad›nda tekil gebelik ön tan›s› ile bir ikinci basamak sa¤l›k kuruluﬂuna baﬂvuran hasta tam aç›kl›k olarak acilen
do¤um odas›na al›nm›ﬂ, acil ﬂartlarda do¤umu gerçekleﬂtirilmiﬂ ve plasenta retansiyonu nedeni ile yap›lan obstetrik ultrasonografik
incelemede yaklaﬂ›k 20 cm. çap›nda septal› kistik oluﬂum, muhtemelen over tümörü olarak de¤erlendirilip klini¤imize
sevkedilmiﬂtir.Hastan›n klini¤imizde yap›lan pelvik muayenesinde servikal aç›kl›k 8cm ve uterus 36 haftal›k gebelik cesametinde olup,
obstetrik ultrasonografik incelemede yaklaﬂ›k 20x24 cm boyutlar›nda septal›, multikistik bir yap› izlendi. Detayl› inceleme sonras›nda
bu yap›n›n ikiz gebeli¤in di¤er eﬂine ait oldu¤u ve ileri evre kistik higroma ile uyumlu oldu¤u gözlendi. Kistler ultrasonografi eﬂli¤inde
spinal i¤ne ile boﬂalt›ld›ktan sonra ikinci fetusun do¤umu gerçekleﬂtirildi (1200 gr., 36 cm, APGAR 00 ).
Sonuç: Antenatal takip yap›lmayan gebeliklerde, ço¤ul gebelik gözden kaçabilece¤i gibi fetus veya fetuslarda geliﬂebilecek bir kistik
higroma, ileri derecede büyüyerek yanl›ﬂ tan› konulmas›na ve tedavinin de aksamas›na neden olabilir. Bu nedenle septal› kistik kitlelerde, ay›r›c› tan›da kistik higroma mutlaka ak›lda bulundurulmal›d›r.
Anahtar Sözcükler: ‹kiz gebelik, kistik higroma.

Giant cystic hygroma complicating on one of the twin pregnancy: A case report
Objective: Our aim is to report a twin pregnacy that determined a giant cystic hygromaon one of the twin after the birth.
Case: 38 years old woman had applied to a second step hospital with single pregnancy, on her pelvic examination complete openness had been determined and urgently she had spontaneus vaginal delivery, after her placenta couldn’t be pulled out, on ultrasound
examination aproximetly 20 cm of septated cyst has been explained as overian cancer and she referred to our clinic. In our cl›n›c on
the pelvic examination we found taht she had 8 cm of openness, the uterus was 36 weeks in growth and on the ultrasound examination we found 20x24 cm of multiseptated and multicystic lesion. When we detailed our examination we understood that this lesion
is a giant cystic hygroma of the other fetus of the twin pregnancy. Under ultrasound we aspirated the cysts with spinal needle and
second fetus had burned. (1200g, 36 cm , APGAR 00)
Conclusion: In the pregnancies that have no antenatal care, both multiple pregnancy and cystic hygroma could not be diagnosed
and than the cystic hygroma could grow to advanced size and causes to delay in the diagnosis and the treatment. So we have to
remember cystic hygroma when we see a giant and septated cystic mass.
Keywords: Twin pregnancy, cystic hygroma.
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Giriﬂ
Kistik higroma, kistik lenfanjiyom olarak da
bilinen ve tüm vücutta görülebilmekle birlikte
özellikle boyun arka k›sm›nda lenfatik damarlar›n ana toplay›c› damarlarla iliﬂkisinin bozulmas› sonucu ortaya ç›kan konjenital bir malformasyondur. ‹ncelenen abortus materyallerinin
200’de birinde görülebilmektedir.1 Turner, Noonan, Achondroplasia,
Lethal multiple pterygium, Roberts, Gumming, Cowchock sendromlar› gibi baz› kromozomal anomalilerle görülebilme s›kl›¤›n›n artm›ﬂ olmas› nedeni ile kistik higroma saptanan
olgularda genetik tarama önerilmektedir, ayr›ca
etyolojisinde alkol ,aminopterin ve timetadion
gibi çeﬂitli teratojen ajanlar da bildirilmiﬂtir.2
Bu makalede amac›m›z, klini¤imize overyal
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ayenesinde servikal aç›kl›k 8 cm ve uterus 36 haftal›k gebelik cesametinde idi.Obstetrik ultrasonografik incelemede yaklaﬂ›k 20x24 cm boyutlar›nda septal›, multikistik bir yap› izlendi. Detayl›
inceleme sonras›nda bu yap›n›n ikiz gebeli¤in
di¤er eﬂine ait oldu¤u ve ileri evre kistik higroma
ile uyumlu oldu¤u gözlendi. Fetusta fetal kalp
at›m› izlenmiyordu. Fetusun bu hali ie do¤urtulamayaca¤›na karar verildi ve kistler ultrasonografi eﬂli¤inde spinal i¤ne ile boﬂalt›ld›. Daha sonra
1200 g, 36 cm ve 0-0 Apgar skorlu bir k›z bebek
normal spontan vaginal yol ile do¤urtuldu.Fetus
ileri derecede hidropik ve multiple anomalilli
idi. Plasenta incelendi¤inde gebeli¤in monokoryonik diamniotik oldu¤u izlendi.Hastada postpartum dönemde komplikasyon geliﬂememesi
üzerine hasta klinik takibinin 2. gününde ﬂifa ile
taburcu edildi.

kanser ﬂüphesi ile refere edilmiﬂ ancak detayl›
inceleme sonucu ikiz gebeli¤in di¤er eﬂine ait
bir dev kistik higroma olgusunun sunulmas›d›r.

Tart›ﬂma
Kistik higroma, di¤er ad› ile kistik lenfanjiom

Olgu

olarak da adland›r›lan, tüm vücutta görülebilmekle birlikte daha çok boyun bölgesinde gö-

38 yaﬂ›nda, gravida 10, parite 8, gebelik ve

rülen ve etyolojisinde o bölgedeki lenfatik da-

over kanseri tan›lar› ile klini¤imize refere edilen

marlar›n jugüler damarlara ba¤lant›s›nda t›ka-

hastadan al›nan anamnezde sistemik bir hastal›-

n›kl›k olan ve nadiren de olsa baz› genetik has-

¤›n›n olmad›¤› ve gebeli¤i süresince antenatal

tal›klarla birliktelik gösteren bir konjenital ano-

bak›m almad›¤› saptand›. Hasta acil ﬂartlarda

malidir. En s›k görüldü¤ü genetik anomali Tur-

ikinci basamak bir sa¤l›k merkezine baﬂvurmuﬂ

ner Sendromudur.1,2 Olgumuzda ailenin izini ol-

ve burada yap›lan pelvik muayenesinde 9 cm

mad›¤›ndan dolay› genetik analiz yap›lmam›ﬂ-

servikal aç›kl›k saptanmas› üzerine spontan vagi-

t›r. Fetusta lenfatik sistem yaklaﬂ›k 5. haftada

nal yol ile 3200 g, 48 cm, 6-8 Apgar skorlu bir er-

oluﬂmaya baﬂlar ve yaklaﬂ›k 7. haftada juguler

kek bebek do¤urtulmuﬂtur. Do¤umdan sonra

venla birleﬂme baﬂlar. E¤er bu birleﬂme 11-12.

plasenta retansiyonu nedeni ile hastaya yap›lan

gebelik haftas›na kadar oluﬂmam›ﬂsa kistik hig-

obstetrik ultrasonografik incelemede yaklaﬂ›k 20

roma geliﬂir.4 Kistik higromalar, septal› veya

cm. çap›nda septal› kistik oluﬂum saptanm›ﬂ ve

septas›z olabilecekleri gibi, olgumuzda da oldu-

bunun gebeli¤i komplike eden over tümörü ola-

¤u gibi dev boyutlara da ulaﬂabilmektedir. Shul-

bilece¤i düﬂünülerek hasta klini¤imize sevk edil-

man ve ark, küçük higromalar›n spontan gerile-

miﬂtir. Hastan›n klini¤imizde yap›lan pelvik mu-

yebilece¤ini ve bu olgularda fetal karyotip ile
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ekokardiografik bulgular›n normal oldu¤unu

Sonuç

ve prognozlar›n›n da iyi oldu¤unu bildirmiﬂler-

Antenatal takip yap›lmayan gebeliklerde, ço-

dir.3 Dev boyuta ulaﬂ›p multiple septasyonlu

¤ul gebelik gözden kaçabilece¤i gibi fetus veya

olan ve hidrops fetalisin de eﬂlik etti¤i kistik hig-

fetuslarda geliﬂebilecek bir kistik higroma, ileri

romalar›n kötü prognozlu oldu¤u belirtilmiﬂtir.5

derecede büyüyerek yanl›ﬂ tan› konulmas›na ve

Olgumuzda fetusta bulunan kistik higroma dev

tedavinin de aksamas›na neden olabilir. Bu ne-

boyutta ve multiple septasyonlu oldu¤undan

denle septal› kistik kitlelerde, ay›r›c› tan›da kis-

dolay› kötü prognozlu idi. Tedavide lezyonun

tik higroma mutlaka ak›lda bulundurulmal›d›r.

anatomik yerleﬂimine göre erken dönemde cerrahi olarak ç›kar›lmas›n›n önemli oldu¤u belir-
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Canl› Sezaryen Skar Gebeli¤inin
‹ntrakardiyak KCl ve Sistemik Metotreksat
Kombinasyonu ile Tedavisi: Olgu sunumu
Gürkan Yaz›c›, Aysun Savaﬂ, Talat Umut Kutlu Dilek, Saffet Dilek
Mersin Üniversitesi T›p Fakültesi, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim Dal›, Mersin

Özet
Amaç: Sezaryen skar gebeli¤inin baﬂar›l› farmakolojik tedavisi literatür eﬂli¤inde gözden geçirilmiﬂtir.
Olgu: Yirmi dört yaﬂ›nda, G3P2A0 olan, 2 kez sezaryen ile do¤um yapm›ﬂ, asemptomatik ve son adet tarihine göre 8 hafta 4 günlük
gebeli¤i olan bir sezaryen skar› gebeli¤i (CSP) olgusunun intrakardiyak potasyum klorür (KCl) enjeksiyonu sonras›, multiple doz
metotreksat kemoterapisi ile tedavisi edilmiﬂtir.
Sonuç: Yüksek hCG titreleri olan veya kardiyak aktivitenin izlendi¤i sezaryen skar gebeliklerinin farmakolojik tedavisi intrakardiyak KCl
ile kombine edilmelidir.
Anahtar Sözcükler: Sezaryen skar gebeli¤i, intrakardiyak KCl, sistemik metotreksat.

Treatment of viable cesarean scar ectopic pregnancy with combination of intracardiac KCl
and systemic methotrexate: a case report
Objective: Succesful pharmacologic treatment of ceserean scar pregnancy was reviewed by recent litereture.
Case: 24 years old G3P2A0 woman who diagnosed as ceserean scar pregnancy was treated by systemic multiple dose of methotrexate following the ultrasound guided intracardiac KCl injection.
Conclusion: Pharmacologic treatment of ceserean scar pregnancy should be combined with intracardiac KCL injection in the presence of high hCG titer and cardiac activity.
Keywords: Ceserean scar pregnancy, intracardiac KCl, methorexate.

Giriﬂ

CSP h›z›n› sezaryen ile do¤um yapm›ﬂ kad›nlar-

Sezaryen skar›na implante olan gebelik

da %0.15, en az bir sezaryen ile do¤um yapm›ﬂ

(CSP), d›ﬂ gebeli¤in en nadir görülen formudur.

ve bir d›ﬂ gebeli¤i olan kad›nlarda ise %6.1 ola-

Jurkovic ve ark.1 bölgesel popülasyonlar›nda

rak bildirmiﬂlerdir.1,2 Ender olmas› nedeniyle

CSP prevalans›n› 1/1800 olarak bildirmiﬂlerdir.

CSP’ye dair veriler ço¤unlukla olgu sunumlar›

Seow ve ark.2 ise 12 olguluk serilerinde tüm ge-

ve anekdotal bilgilere dayan›r. Bu nedenle tan›

beliklerdeki tahmini CSP insidans›n› 1:2226,

ve tedavisi üzerine fikir birli¤ine var›lm›ﬂ bir kli-

Yaz›ﬂma adresi: Gürkan Yaz›c›, Mersin Üniversitesi T›p Fakültesi, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim Dal›, Mersin
e-posta: gyazici@mersin.edu.tr
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nik yönetimi bulunmamaktad›r. Bu yaz›da in-

üzerine yerleﬂimli 42x33 mm çap›nda gestasyo-

trakardiyak KCl enjeksiyonu sonras› multiple

nel kese ve içerisinde kalp at›m› bulunan em-

doz metotreksat kemoterapisi ile baﬂar›l› bir ﬂe-

briyo oldu¤u izlendi. Servikal kanal ve uterin

kilde tedavi edilen CSP olgusu sunularak ilgili li-

kavitenin boﬂ oldu¤u ve sagittal kesitte gestas-

teratür gözden geçirilmiﬂtir.

yonel kesenin uterin istmusun anteriorundan
geliﬂti¤i, anterior uterin duvar›n devaml›l›k arz
etmedi¤i ve mesane ile kese aras›nda myomet-

Olgu
Yirmi dört yaﬂ›nda gravida 3, para 2, abortus
0 ve kan gurubu O Rh (-) olan kad›n hasta son

riyumun inceldi¤inin izlenmesi üzerine hastaya
CSP tan›s› konuldu (Resim 1 ve 2).

adet tarihine göre gebeli¤inin 8 hafta 4 günlük

Hastaya ultrasonografi eﬂli¤inde 20 gauge

gebe iken, servikal gebelik ön tan›s› ile klini¤i-

spinal i¤ne yard›m›yla intrakardiyak KCl uygu-

mize refere edildi. Hastan›n baﬂvuru s›ras›nda

land› ve kardiyak at›m›n kayboldu¤u izlendi. ‹ﬂ-

ﬂikâyeti yoktu. Hastan›n özgeçmiﬂinde, ilk do-

lem sonras› hastaya anti D immünglobulin pro-

¤umunun dört y›l önce makat prezantasyonu

filaksisi uyguland› ve multiple doz sistemik me-

nedeniyle sezaryenle gerçekleﬂti¤inin, bundan

totreksat protokolüne baﬂland›. Hastaya 1, 3, 5

10 ay önce de sezaryen ile ikinci do¤umunu

ve 7. günlerde 1 mg/kg intramusküler metot-

gerçekleﬂtirdi¤i ö¤renildi. Serum Beta-hCG de-

reksat ile 2, 4, 6 ve 8. günlerde 0.1 mk/kg intra-

¤eri 62316 mIU/ml idi. Yap›lan transvajinal ul-

musküler folinik asit uyguland›. Hastada tedavi

trasonografide (TVUSG) internal os’un hemen

süresince herhangi bir komplikasyon izlenme-

Resim 1. Transvajinal incelemede, servikal kanal ve uterin kavitenin boﬂ oldu¤u ve alt segment yerleﬂimli gestasyonel kese izlenmekte.
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di. Tedavinin ikinci gününden itibaren üç gün

mektedir. Son y›llarda sezaryenle do¤umlar›n

süresince hastan›n vajinal kanamas› oldu. Teda-

artmas›na ba¤l› olarak CSP s›kl›¤› artmakla bir-

vinin baﬂland›¤› gün 70074 mIU/ml olan serum

likte, erken gebelik haftalar›nda transvajinal gö-

Beta-hCG de¤eri kemoterapi sona erdi¤i gün

rüntülemenin daha yayg›n kullan›lmas› ile er-

44174 olarak ölçüldü. Daha sonra tedricen aza-

ken tan›s› ve histerektomiye varacak cerrahi

lan serum Beta-hCG de¤eri kemoterapi sonras›

operasyon gereksinime ihtiyaç kalmaks›z›n

alt›nc› haftada s›f›rland› ve daha sonraki takiple-

konservatif yöntemlerle baﬂar›l› bir ﬂekilde teda-

rinde progresyon izlenmedi (ﬁekil 1). Gestasyo-

visi mümkün hale gelmiﬂtir.1

nel kese ise kemoterapi sonras› birinci haftada
14x10 mm’lik yer yer kistik ve solid alanlar içeren bir hal ad› ve üçüncü haftan›n sonundan itibaren kayboldu.

CSP geliﬂiminin patofizyolojisine yönelik tan›mlanan tüm teoriler aras›nda en s›k kabul göreni blastokistin myometriyumdaki mikroskobik ayr›lma alan›na implantasyonudur. Mikroskobik ayr›lma alan› sezaryen, dilatasyon&küre-

Tart›ﬂma

taj, myomektomi, metroplasti, histeroskopi gibi

Sezaryen skar gebeli¤i ilk defa 1978’de bildi-

di¤er uterin cerrahilere ba¤l› travmalar sonu-

rilmiﬂtir. Ocak 1966 - Ekim 2006 aras›nda ‹ngiliz-

cunda oluﬂtu¤u gibi plasentan›n elle ç›kar›lmas›

ce t›p literatüründe bildirilen toplam 161 vaka

(hallas) s›ras›nda da oluﬂabilmektedir. CSP için

vard›r ve literatüre az say›da vaka bildirilmesin-

artm›ﬂ risk faktörleri; makat prezantasyonu ne-

den dolay› CSP’nin gerçek insidans› bilinme-

deniyle sezaryen yap›lm›ﬂ olmas›, iki ve üzeri sa-

Resim 2. Transvajinal incelemede myometriyumun inceldi¤i ve mesaneye do¤ru protrude
olan kese izlenmektedir.
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ﬁekil 1.

Sistemik metotreksat tedavisi sonras› serum hCG titresinin seyri.

y›da sezaryen, dilatasyon/küretaj, ektopik gebe-

ma (%15.8) ve yaln›z abdominal a¤r› (%8.8) ise

lik, plasental patolojilerin varl›¤›, gebeli¤in invit-

di¤er önemli klinik belirtilerdir.4

ro fertilizasyonla sa¤lanm›ﬂ olmas› ve önceki se-

CSP’de transvajinal ultrasonografi kullan›-

zaryen ile gebelik geliﬂimi aras›ndaki sürenin k›-

m›n sensitivitesi %84.6’d›r ve s›kl›kla servikal ge-

sal›¤› yer al›r.2,3

belik, servikoistmik gebelik, ilerleyen spontan

Olgular de¤erlendirildi¤inde sezaryen say›s›

abortus ve inkomplet abortus ile kar›ﬂt›r›lmakta-

ile yaﬂ artmakla beraber hastalar›n ortalama yaﬂ-

d›r.4 CSP’ni sonografik tan› kriterleri: (i) boﬂ ute-

lar› 33.4±5.7 y›l olarak bildirilmiﬂtir.4 Tan› an›nda

rin kavite; (ii) boﬂ servikal kanal; (iii) amniyotik

gebelik yaﬂ› 5-12 (ortalama 7.5±2.5) hafta, 4 gün

kesenin gösterildi¤i sagittal uterus kesitinde an-

ve son sezaryen ile sezaryen skar gebeli¤i ara-

terior uterin duvar›n incelmesi veya devams›zl›-

s›nda geçen süre 6-12 ay olarak bulunmuﬂtur.1,2

¤› ve (iv) gestasyonel kesenin uterin isthmusun

Literatürde bildirilen ço¤u vakada oldu¤u gibi

anteriorundan geliﬂmiﬂ olmas› ve mesane ile ke-

olgumuzun da ilk sezaryen endikasyonu makat

se aras›nda incelmiﬂ myometriyal tabaka varl›¤›-

prezentasyonu ve bir önceki sezaryeni ile sezar-

d›r.2 Renkli doppler ultrasonografi, üç boyutlu

yen skar gebeli¤i aras›nda geçen süre 10 ayd›.

ultrasonografi, üç boyutlu power doppler ultra-

Yine olgumuzun gebelik yaﬂ› 8 hafta 4 gün idi.

sonografi ve manyetik rezonans görüntüleme

Olgular›n ço¤unlu¤unda (%38.6) a¤r›s›z vaji-

tan›da kullan›labilecek di¤er yöntemlerdir.

nal kanama görülmekle beraber önemli bir k›s-

CSP tan›s›nda oldu¤u gibi tedavisinde de

m›n›n da (%36.8), olgumuzda oldu¤u gibi,

üzerinde fikir birli¤ine var›lm›ﬂ bir algoritma bu-

asemptomatik seyir gösterebilece¤i unutulma-

lunmamaktad›r. Ancak ilerleyen gebelik haftala-

mal›d›r. Abdominal a¤r› ile birlikte vajinal kana-

r›nda masif kanama, uterin rüptür gibi hayat›
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tehdit eden komplikasyonlar›n geliﬂme riskindeki art›ﬂ nedeniyle, gebeli¤in birinci trimesterde sonland›r›lmas› ço¤u araﬂt›rmac› taraf›ndan
önerilmektedir. Mevcut tedavi seçenekleri aras›nda konservatif medikal tedavi, lokal enjeksiyon tedavileri, cerrahi kese (sac) aspirasyonu,
dilatasyon küretaj (D&C), cerrahi tedaviler ve
bunlar›n çeﬂitli kombinasyonlar› yer al›r.2
Medikal tedavide s›kl›kla kullan›lan ajan metotreksat olup tek veya multiple doz protokolleri kullan›labilir. Lokal enjeksiyon tedavisinde
metotreksat, KCl, hiperosmolar glukoz, kristalize trikosantin kullan›lmaktad›r. Dilatasyon ve
küretaj tek baﬂ›na yap›labildi¤i gibi medikal tedavi ve lokal enjeksiyon tedavileri ile kombine
edilebilir. Dilatasyon ve küretaj sonras›nda sistemik metotreksat kullan›m› gerektirecek rest
doku kalma ihtimali ve histerektomiye kadar gidecek masif kanama riski unutulmamal›d›r. Cerrahi tedavi uygulanan hastalar›n ço¤unlu¤unu
geç dönem tan› alan ve/veya hemodinamisi instabil olan hastalar oluﬂturmaktad›r.4,5 Smorgick
ve ark.6 sistemik metotreksat uygulad›klar›, 5 sezaryen skar gebeli¤i olgusunda %100 baﬂar› bildirmiﬂlerdir. Olgumuzda baﬂlang›ç hCG titresinin yüksek oluﬂu ve fetal kardiyak aktivite varl›¤› nedeni ile intrakardiyak KCl uygulamas›n›
multiple sistemik metotreksat uygulamas› tercih
edilmiﬂtir.

89

Sonuç
Yüksek hCG titresi veya kardiyak embriyonal kardiyak aktivitenin izlendi¤i olgularda tek
baﬂ›na sistemik metotreksat kullan›lmas› durumunda baﬂar› oranlar›n›n düﬂük olmas› nedeni
ile sistemik tedavilerin lokal tedavilerle kombinasyonu uygun bir yönetim ﬂekli olarak gözükmektedir.
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Fetal Toraks Anomalilerinde Ultrasonografi ve
Manyetik Rezonans Görüntülemenin
Korelasyonu: Olgu Serisi
Talat Umut Kutlu Dilek1, Arzu Doruk1, Sevgül Köse2, Filiz Çayan1, Saffet Dilek1
1

Mersin Üniversitesi T›p Fakültesi, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim Dal›, Mersin
2
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Özet
Amaç: Pulmoner anomalilerin ay›r›c› tan›s›nda manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ve ultrasonografi korelasyonunu tart›ﬂmak.
Olgu: ‹kinci trimesterde ultrasonografisinde tan› alan, Konjenital kistik adenomatoid malformasyon ve bronkopulmoner sekestrasyon
olan 2 pulmoner anomali vakas› ve konjenital diafragmatik herni olgusu MRG ile de¤erlendirilmiﬂtir.
Sonuç: Bronkopulmoner sekestrasyon ve konjenital kistik adenomatoid malformasyon aras›ndaki ay›r›c› tan› MRG ile baﬂar›l› bir ﬂekilde yap›labilir. Buna ek olarak diyafragmatik herniye ba¤l› mediastinal ﬂift ve akci¤er hipoplazisi do¤ru olarak de¤erlendirilebilir.
Anahtar Sözcükler: Ultrasonografi, manyetik rezonans görüntüleme, bronkopulmoner sekestrasyon, konjenital diyafragma hernisi,
konjenital kistik adenomatoid malformasyon.

The correlation of ultrasound and magnetic resonance imaging in the thoracic anomalies: case
Series
Objective: To discuss, the correlation of ultrasound and magnetic resonance imaging (MRI) for the differantial diagnosis of pulmonary anomalies.
Case: Two cases of pulmonary anomalies including congenital cystic adenomatoid malformation, bronchopulmonary sequestration
and one case of congenital diaphragmatic hernia which diagnosed at 2nd trimester ultrasound were evaluated by MRI.
Conclusion: Differantial diagnosis of bronchopulmonary sequestration and congenital cystic adenomatoid malformation could be
done succesfully by MRG. Also, mediastinal shift and pulmonary hypoplasia due to diaphragmatic hernia could be evaluated correctly.
Keywords: Ultrasound, magnetic resonance imaging, bronchopulmonary sequestration, congenital diaphragma hernia, congenital
cystic adenomatoid malformation.

Giriﬂ
Son 30 y›l içinde antenatal izlemde ultrasonografinin yer almas› ile akci¤er ve toraksa ait
birçok konjenital anomalinin prenatal erken tan›s› mümkün hale gelmiﬂtir. Bu grup içinde
konjenital kistik adenomatoid malformasyon,
pulmoner sekestrasyon ve bronkojenik kistler

bulunmaktad›r. Bu gruba eklenebilecek bir di¤er anomali ise gerçekte akci¤er ve hava yollar›
kaynakl› olmayan ancak akci¤er hacimlerinde
ciddi azalmaya yol açabilen konjenital diyafragma hernisidir. Bu lezyonlar›n erken tan›s›, olgular› takip eden kad›n hastal›klar› ve do¤um hekimlerine; gerekli hallerde uygun merkezlere
transfer veya yeni do¤an yo¤un bak›m› ve post-
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natal erken dönemde cerrahi gerektirebilecek
hastalar› saptayarak çocuk cerrahi ekibi ile beraber eﬂgüdümlü hareket edilebilmesini sa¤lamaktad›r.1 Bu olgular›n ço¤u zaman ultrasonografi ile tan›lar›n›n konmas› ve izlemleri mümkündür. Ancak ay›r›c› tan›ya gidilemedi¤i veya
anatomide ki de¤iﬂikliklerin detaylar›n›n ortaya
konamad›¤› hallerde manyetik rezonans görüntülemeden (MRG) yararlan›labilir. Son 10 y›l
içinde MRG teknolojisinde ortaya ç›kan geliﬂmeler ile daha h›zl› kesitler elde edilebilmesi, bu
yolla fetal hareketlerin etkisinin azalt›lmas›, daha net görüntülerin elde edilmesi prenatal tan›da MRG’ ye özellikle merkezi sinir sistemi anomalilerinin tan› ve ay›r›c› tan›s›nda yer sa¤lam›ﬂt›r.2,3 Bu yaz›da torakal anomalilerde, ultrasonografi ve MRG korelâsyonunu bildirmeyi
amaçlad›k.

Olgular
Olgu 1
Yirmi iki yaﬂ›nda, gravida 2 para 1 yaﬂayan› 1
olan olgu 25. gebelik haftas›nda torakal kistik
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kitle ön tan›s› ile merkezimize refere edildi.
Hastan›n t›bbi özgeçmiﬂinde özelli¤i olmay›p
miad›nda spontan vajinal yolla do¤um öyküsü
mevcuttu. Hastan›n yap›lan ultrasonografisinde, 25. gebelik haftas› ile uyumlu tek canl› fetus
oldu¤u izlendi. Ayn› de¤erlendirme s›ras›nda
mide ve doudenumun sol hemidiyafram defekti nedeniyle sol hemitoraksa herniye oldu¤u,
mediastenin sa¤a do¤ru itildi¤i ve herniye olan
organlar›n kalbin posteriorunda oldu¤u izlendi.
Ultrasonografide ek yap›sal anomali saptanmad›, amniyotik s›v› indeksi normal idi (Resim 1).
Hastan›n yap›lan Obstetrik MRG incelemesinde
solda diyafragma konturlar› net olarak seçilememiﬂ ve mide supradiafragmatik olarak gözlenmiﬂtir (Resim 2). Olgu bu bulgularla 39. gebelik haftas›na kadar izlenmiﬂ ve 8/9 apgarl›
2760 g a¤›rl›¤›nda bir adet erkek bebek sezaryenle do¤urtulmuﬂtur. Postoperatif dönemde
sol diyafragma hernisi tan›s› konfirme edilen
hasta postnatal 2. günde opere edilerek sol diyafragmadaki defekt primer olarak tamir edilmiﬂtir. ‹ki ay 20 günlük bebek sorunsuz olarak
yaﬂam›n› sürdürmektedir.

Resim 1. Sol hemitoraksa herniye olan midenin yol açt›¤› mediastinal ﬂift ve sa¤
hemitoraksta izlenen kalp.
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Resim 2. T2 a¤›rl›kl› koronal kesitte, sol akci¤er hacminin azald›¤› ve
akci¤er parankiminin hemen inferiorunda mide ile uyumlu
alan izlenmektedir.

Olgu 2
Yirmi bir yaﬂ›nda primigravid olan olgu rutin gebe izlemi için poliklini¤imize baﬂvurdu.
Hastan›n ikinci trimester biyokimyasal tarama
testi düﬂük riskli olarak rapor edilmiﬂ olup hastan›n 22. gebelik haftas›nda yap›lan ultraso-

nografik incelemesinde, kalpte hafif sa¤a do¤ru itilme; sol akci¤er posterobazalinde sol akci¤erde hiperekojenik 35x26 mm boyutlar›nda
iyi s›n›rl› oluﬂum izlendi (Resim 3). Yap›lan power doppler incelemesinde arteryel kanlanmas›n› aortadan ald›¤›, izlendi (Resim 4). Hasta-

Resim 3. Sol akci¤er posterobazalinde hiperekojen ve kalpte itilmeye yol
açan iyi s›n›rl› lezyon.
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Resim 4. Power doppler incelemede sekestre segmentin kanlanmas›n›
aortadan ald›¤› izlenmektedir.

n›n yap›lan Obstetrik MRG de¤erlendirmesinde T2 a¤›rl›kl› kesitlerde komﬂu akci¤er parankimine göre daha intens olarak izlenen yap›
pulmoner sekestrasyon olarak de¤erlendirildi
(Resim 5) Gebelik takipleri sorunsuz olarak
devam eden hasta 40 hafta 4 günlük gebe iken

do¤um eyleminin baﬂlamas› üzerine baﬂvurdu.
Normal spontan vajinal yolla 9/10 apgarl›,
3190 a¤›rl›¤›nda erkek bebek do¤urtuldu.
Postnatal dönemde yap›lan toraks bilgisayarl›
tomografik incelemede, lezyonun regrese oldu¤u gözlendi.

Resim 5. T2 a¤›rl›kl› aksiyel görüntülerde, sol akci¤er alt lobunda, normal
akci¤er parankimine göre daha yüksek sinyal intensiteli, üçgen
görünümlü yaklaﬂ›k 1,5-2 cm çap›nda homojen solit lezyon izlenmektedir.
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Olgu 3
Yirmialt› yaﬂ›nda gravida 2 para 1 yaﬂayan› 1
olan hasta, 17. gebelik haftas›nda rutin gebe izlemi için baﬂvurdu. Hastan›n yap›lan 2. trimester biyokimyasal tarama testi düﬂük riskli olarak
rapor edildi. Anatomik taramada sa¤ akci¤er
posterobazalinde yer yer kistik ve solit alanlar
içeren 20x12x18 mm boyutlar›nda 2, 54 cm3
hacminde mediastende itilmeye yol açmayan
kitle lezyonu izlendi, bunun d›ﬂ›nda ek yap›sal
anomali saptanmad› (Resim 6 ve 7). Bu bulgularla yap›lan obstetrik MRG incelemede sa¤ akci¤er bazalinde T2 a¤›rl›kl› kesitlerde hiperintens olarak izlenen multiple kistlerden meyda-

Resim 8. T2 a¤›rl›kl› koronal kesitte, sa¤ akci¤er posterobazaline yerleﬂen ve hiperintens sinyalli multiple kistik alan izlenmektedir.

na gelen kitle lezyonu izlendi (Resim 8 ve 9). Bu
bulgularla hastaya invaziv prenatal tan› testi olarak amniyosentez uyguland›. Karyotip sonucunun 46 XX olarak rapor edilmesini takiben has-

Resim 6. Sa¤ akci¤er posterobazalinde yer yer kistik ve
solit alanlar içeren 20x12x18 mm boyutlar›nda
2, 54 cm3 hacminde lezyon.

Resim 7. Kitleye ba¤l› mediastende itilme izlenmiyor.

Resim 9. T2 a¤›rl›kl› aksiyel kesitte, sa¤ akci¤er posterobazaline yerleﬂen ve hiperintens sinyalli multiple kistik alan izlenmektedir.
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tan›n rutin gebelik izlemi sürdürüldü. ‹lerleyen
gebelik haftalar›nda yap›lan de¤erlendirmelerde lezyonun boyutlar›n›n ve hacminde art›ﬂ olmad›¤› izlendi. Hasta 38 hafta 5 günlük gebe
iken eski sezaryen öyküsü olmas› nedeniyle sezaryene al›nd›, bir adet 8/9 apgarl›, 3620 g a¤›rl›¤›nda k›z bebek canl› olarak do¤urtuldu. Postnatal dönemde de¤erlendirilen toraks bilgisayarl› tomografisinde lezyonun boyutlar›n›n geriledi¤i izlendi. Halen takibi devam etmektedir.
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Toraks içi kitle lezyonlar›na ba¤l› kompresyon sonucu, pulmoner hipoplazi ve mediyastinal yer de¤iﬂtirme ile karﬂ›laﬂ›labilir. Hipoplazinin derecesi, lezyonun ortaya ç›k›ﬂ zaman› ve
lezyonun boyutlar› ile iliﬂkilidir. Konjenital diyafram hernisinde MRG’nin ultrasonografiye
göre bir avantaj› karaci¤erin herniye olup olmad›¤›n› ve herniye olan karaci¤er lobunun anatomik lokalizasyonunu ortaya koyabilmesidir.4
Amniyotik s›v›n›n azald›¤› durumlarda, fetal hareketlerin azalmas› sonucunda, MRG’de hareket

Tart›ﬂma

artefaktlar›n›n da azalmas› nedeniyle fetal ana-

Ultrasonografi teknolojisinde ortaya ç›kan

tominin MRG ile detayl› olarak ortaya konabil-

geliﬂmeler ve antenatal izlemde ultrasonografi-

mesi mümkün olabilir. Olgumuzda ultrasonog-

nin daha sistematik ve etkin kullan›lmas›, to-

rafi ile diyafragma hernisine ait bulgular ortaya

raksta yer iﬂgal eden solit veya kistik lezyonla-

konmuﬂsa da, hastan›n obez olmas› nedeniyle

r›n; ilk trimester sonu veya 2. trimester baﬂ›nda

sonografik olarak akci¤er hacmindeki azalmay›

saptanmalar›n› olas› k›lm›ﬂt›r. Bu sayede tan›
konan lezyonlar›n eﬂlik eden di¤er yap›sal anomaliler veya anöploidilerle olan birlikteli¤i daha
erken saptanabilerek gebeli¤in viabilite kazanmadan sonland›r›lmas›, tedavinin neonatal döneme ertelenmesi veya konjenital diafragma
hernisinde söz konusu oldu¤u gibi deneyim kazanm›ﬂ referans merkezlerinde intrauterin giriﬂimlerin uygulanabilmesi söz konusu olabilir.
‹ntrauterin dönemde akci¤er geliﬂimi; toraks içindeki yer kaplayan lezyonlar, oligohidramniyoz,
ana hava yollar›ndaki t›kay›c› anomaliler veya fetal solunum hareketlerini azaltan nörolojik problemlerden olumsuz yönde etkilenir.3 Toraks ve

belirleyebilmek için MRG’e baﬂvuruldu. Bunu
takiben aileye mevcut durum ve olas› yönetim
ﬂekli ile ilgili olarak pediyatrik cerrahi ekibi ile
beraber bilgi verildi. MRG ile konfirme edilen
sol akci¤erdeki kompresyon ve mediastinal ﬂift
gebeli¤in kalan k›sm› süresince ultrasonografi
ile takip edildi.
Konjenital adenomatoid kistik malformasyon olgular›nda, MRG T2A kesitlerde hiperintens bir lezyon olarak izlenirken, T1 ve FLAIR
sekanslarda komﬂu akci¤er dokusuna göre daha düﬂük sinyal intensitesine sahiptir.4,5 FLAIR
sekans›n konjenital kistik adenomatoid malformasyon tan›s›nda sa¤lad›¤› en büyük katk› lezyonda makrokistik mi yoksa mikrokistik bileﬂe-

akci¤erlerin de¤erlendirilmesinde birincil teknik

nin mi daha bask›n oldu¤unu ortaya koyabil-

ultrasonografidir. Prenatal dönemde hava yollar›

mesidir. Mikrokistik olgular›n bronkopulmo-

ve akci¤erlerin hava içermemesi fetal toraks ve

ner sekestrasyondan ayr›mda MRG, ultraso-

akci¤erleri hem ultrasonografi hem de MRG için

nografiye katk›da bulunabilir. Ultrasonografi

uygun bir anatomik yap› haline getirmektedir. Bu

ile izlenen olgular›n yaklaﬂ›k % 19-56’s›n›n ta-

sayede, akci¤erlerde saptanan kitle lezyonlar› ve-

kip süresi içinde geriledi¤i bildirilmiﬂtir. Bu ol-

ya toraksta yer kaplayan ekstratorasik kaynakl›

gularda rezidüel lezyonlar›n belirlenmesinde

kitlelerin anatomik olarak tan›mlanmalar› ve akci-

MRG ultrasonografiye göre daha baﬂar›l›d›r.6

¤er hacmi, diyafram konturu üzerine olan etkile-

Bu olguda MRG'ye ultrasonografi ile konan ta-

ri, ultrasonografiyle ortaya konabilir.

n›n›n do¤rulanmas› amac›yla baﬂvuruldu.
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Bronkopulmoner sekestrasyon ultrasonografide iyi s›n›rl› ekodens, ve homojen kitleler
olarak izlenir. Doppler ultrasonografiyle ço¤unlukla besleyici damar ortaya konabilir. Öte
yandan ultrasonografi ile besleyici damar›n ortaya konamad›¤› hallerde, tip 3 adenomatiod
kistik malformasyondan ay›rt edilmesi güç olabilir. Bu gibi olgularda ultrafast MRG incelemeyle, lezyonun s›n›rlar›, eﬂlik eden di¤er lezyonlar›n belirlenmesi ve besleyici damar›n gösterilmesini sa¤layabilir. Ultrasonografide söz
konusu lezyonun kistik olarak izlenmesi adenomatoid kistik malformasyon lehine iken solit
olarak izlenmesi bronkopulmoner sekestras-

Sonuç
Pulmoner hipoplazinin ortaya konmas›nda
fetusun pozisyonundan ba¤›ms›z ve çok düzlemli olarak de¤erlendirme imkan› sa¤lamas›, oligohidramniyoz varl›¤›nda de¤erlendirmeye imkan
vermesi, MRG görüntülemenin baﬂl›ca avantajlar›d›r. S›n›rl› durumlar d›ﬂ›nda MRG, ultrasonografiye, hasta yönetiminde de¤iﬂikliklere yol açacak
veriler sa¤lamamaktad›r. Olgular›n tan›s› kadar,
takibinde ve hidrops bulgular› ortaya ç›kan olgular›n de¤erlendirilmesinde ultrasonografi, ucuz,
kolay temin edilebilirli¤i, fetal hareketlerin yol
açt›¤› artefaktlardan ba¤›ms›z bir de¤erlendirme
sa¤lamas› nedeniyle ilk seçenektir.

yon lehinedir. Gerek pulmoner sekestrasyonda
gerekse konjenital kistik adenomatoid malformasyonda, gebelik haftas› ilerledikçe lezyonlar›n sinyal yo¤unlu¤u (intensitesi) ve lezyonun
büyüyen akci¤erlerdeki göreceli olarak kaplad›¤› yerin oran›n›n azalmas› nedeniyle MRG’de
saptanma olas›l›¤› azal›r.5 Son iki olgunun ultrasonografi ile takibi s›ras›nda kostalar›n yol açt›¤› akustik gölgelenme ve lezyonun ekojenitesindeki azalma nedeniyle ilerleyen gebelik haftalar›nda normal akci¤er dokusundan ayr›m›n›n güçleﬂti¤i izlendi.
MRG’nin toraks içi yer kaplayan lezyonlarda
hasta yönetimine sa¤lad›¤› ek verilere dair birbiri ile çeliﬂen sonuçlar bulunmaktad›r. Levine
ve arkadaﬂlar›5, MRG’nin olgular›n % 38’inde ultrasonografiye ek bilgiler sa¤lad›¤›n›, % 8’inde
ise hasta yönetimini de¤iﬂtirdi¤ini bildirmiﬂtir.
Coakley ve arkadaﬂlar›n›n7, çal›ﬂmas›nda bu
katk› % 33, Hubbard ve arkadaﬂlar›nda8 ise % 17
olarak bildirilmiﬂtir. Her üç olguda da var olan
lezyonlar›n akci¤er hipoplazisine olan etkilerini ortaya koymak ve ultrasonografi bulgular›n›
do¤rulamak amac›yla MRG’e baﬂvurulmuﬂtur.
Öte yandan her 3 olguda da MRG, ultrasonografik tan› ve yönetim ﬂeklini de¤iﬂtirmemiﬂtir.
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