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Perinatal T›p Vakf›, Türk Perinatoloji Derne¤i,
Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Derne¤i yay›n organ›d›r

Tan›m
Perinatal T›p Vakf›, Türk Perinatoloji Derne¤i ve Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Derne¤i’nin bilimsel yay›n organ› olan Perinatoloji Dergisi, söz konusu kurumlar›n çevrimiçi (online) yay›mlad›¤› ve hakemli bilimsel yay›n organ› olan Perinatal Journal’da (e-ISSN
1303-3124) yer alan makalelerin Türkçe sürümlerinin, eﬂzamanl› olarak hem bas›l› (p-ISSN:1303-5251) hem de çevrimiçi (e-ISSN:13033132) yay›mland›¤› bir bilimsel platformdur. Nisan, A¤ustos ve Aral›k
aylar›nda olmak üzere 4 ayda bir yay›mlan›r.
Baﬂl›ca özgün klinik ve deneysel araﬂt›rma makaleleri, olgu sunumlar›, derlemeler, editör ve görüﬂ yaz›lar› ile mektuplar içeren Perinatoloji Dergisi’nin okuyucu kitlesi perinatoloji uzmanlar›, kad›n
hastal›klar› ve do¤um uzmanlar›, radyologlar, çocuk sa¤l›¤› ve hastal›klar› uzmanlar›, ebeler, ultrasonografi ve di¤er ilgili dallar›n uzmanlar›ndan oluﬂmaktad›r.
Amaç ve Hedef
Perinatoloji Dergisi’nin amaç ve hedefi, perinatoloji ile ilgili konularda disiplinleraras› bir bilimsel tart›ﬂma zemini oluﬂturmak ve
içerdi¤i birikimi uluslararas› bilimsel paylaﬂ›ma sunmakt›r.
Telif Haklar›
Perinatoloji Dergisi, bünyesinde yay›nlanan yaz›lar›n fikirlerine
resmen kat›lmaz, bas›l› ve çevrimiçi sürümlerinde yay›nlad›¤› hiçbir
ürün veya servis reklam› için güvence vermez. Yay›nlanan yaz›lar›n
bilimsel ve yasal sorumluluklar› yazarlar›na aittir. Yaz›larla birlikte
gönderilen resim, ﬂekil, tablo vb. unsurlar›n özgün olmas› ya da daha önce yay›nlanm›ﬂ iseler derginin hem bas›l› hem de elektronik sürümünde yay›nlanabilmesi için telif hakk› sahibinin yaz›l› onay›n›n bulunmas› gerekir.
Perinatoloji Dergisi'nde yay›mlanan makalelere iliﬂkin telif haklar› dergiye ait olur. Bu amaçla makale gönderme s›ras›nda dergi taraf›ndan tüm yazarlarca onaylanan “Telif Haklar› Devir Mektubu” talep edilmektedir. Telif Haklar› Devir Formu'na derginin www.perinataldergi.com adresindeki çevrimiçi (online) sürümünde PDF doküman› olarak eriﬂilebilir. Dergide yay›nlanmas› uygun görülen yaz›lar›n sorumlulu¤u yazarlara aittir. Yaz›lar için telif ya da baﬂka adlar alt›nda
hiçbir ücret ödenmez ve bask› masraf› al›nmaz; ancak ayr› bask› talepleri ücret karﬂ›l›¤› yerine getirilir.
Perinatoloji Dergisi, yazarlardan devrald›¤› ve çevrimiçi (online)
sürümünde yay›mlad›¤› içerikle ilgili telif haklar›ndan, bilimsel içeri¤e

Deomed Yay›nc›l›k
Sarayard› Cad. Cemhan-Do¤an ‹ﬂ Merkezi No: 100/16 Hasanpaﬂa
Kad›köy 34722 ‹stanbul
Telefon: +90 216 414 83 43 (Pbx) Faks: +90 216 414 83 42
e-posta: medya@deomed.com • www.deomed.com

evrensel "aç›k eriﬂimin (open access) desteklenmesi ve geliﬂtirilmesine
katk›da bulunmak amac›yla, bilinen standartlarda kaynak olarak gösterilmesi koﬂuluyla, ticari kullan›m amac› ve içerik de¤iﬂikli¤i d›ﬂ›nda
kalan tüm kullan›m (çevrimiçi ba¤lant› verme, kopyalama, bask› alma, herhangi bir fiziksel ortamda ço¤altma ve da¤›tma vb.) haklar›n› (ilgili içerikte tersi belirtilmedi¤i sürece) CC BY-NC-ND 3.0 License
(www.creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0) arac›l›¤›yla bedelsiz kullan›ma sunmaktad›r. ‹çeri¤in ticari amaçl› kullan›m› için yay›nevinden izin al›nmas› gereklidir.
Ç›kar Çak›ﬂmas›
Yazarlar, çal›ﬂma ile ilgili bilinmesi gereken herhangi bir mali iliﬂkiyi
ya da ç›kar çak›ﬂmas› (conflict of interest) veya rekabet (competing interest) alanlar›n› aç›klamakla yükümlüdürler. Çal›ﬂmaya yap›lan tüm mali
katk›lar ya da sponsorluklar, çal›ﬂmayla ilgili olabilecek mali iliﬂkiler ya da
kiﬂisel örtüﬂme konular› yay›n›n gönderildi¤i s›rada baﬂvuru mektubunda belirtilmelidir. Derginin Ç›kar Çak›ﬂmas› Politikas› ile ilgili ayr›nt›l› bilgiyi de içeren ve olas› ç›kar çak›ﬂmas› durumunda kullan›labilecek "Ç›kar Çak›ﬂmas› Beyan Formu"na derginin www.perinataldergi.com adresindeki çevrimiçi (online) sürümünde PDF doküman› olarak eriﬂilebilir.
Yay›n Künyesi
‹mtiyaz Sahibi: Perinatal T›p Vakf› ad›na Prof. Dr. Cihat ﬁen
Sorumlu Yaz› ‹ﬂleri Müdürü: Prof. Dr. Murat Yayla
Yönetim Yeri: Cumhuriyet Cad. 30/5 Elmada¤, Taksim
34367 ‹stanbul
26 Haziran 2004 tarih ve 5187 say›l› Bas›n Kanunu gere¤ince
yayg›n süreli yay›n türünde s›n›flanan Perinatoloji Dergisi, Perinatal
T›p Vakf› ad›na Deomed Yay›nc›l›k taraf›ndan yay›mlanmaktad›r
(Telif Hakk› © 2013, Perinatal T›p Vakf›).
Yay›n Koordinatörü: ‹lknur Demirel
‹ngilizce Editörü: Fikret Yeﬂilyurt
Grafik Tasar›m: Tolga Erbay
Sayfa Düzeni: Nurgül Özcan
Bask› ve Cilt: Birmat Matbaac›l›k, Yüzy›l Mahallesi MASS‹T 1.
Cad. No: 131 Ba¤c›lar, ‹stanbul, Tel: (0212) 629 05 59-60
Asit ‹çermeyen ka¤›da bas›lm›ﬂt›r (Nisan 2013).
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Kapsam
Perinatoloji Dergisi’ne gönderilecek yaz›lar hakem de¤erlendirmesine al›nan
aﬂa¤›daki dergi bölümlerinden birine yönelik haz›rlanmal›d›r:
• Klinik Araﬂt›rma
• Deneysel Çal›ﬂma
• Olgu Sunumu
• Teknik Not
• Editöre Mektup
Bunlar›n d›ﬂ›nda dergide, hakem de¤erlendirmesi sürecine girmeyen ve Editör Kurulu taraf›ndan düzenlenen ya da ça¤r›l› yaz›lar›n yer ald›¤› bölümler bulunur:
• Editörden
• Görüﬂ
• Derleme
• Bildiri Özetleri
• Duyurular
• Düzeltme
Yaz› De¤erlendirme Süreci
Dergide yay›mlanmak üzere gönderilen yaz›lar, daha önce baﬂka bir yay›n
organ›nda yay›mlanmam›ﬂ ya da yay›mlanmak üzere gönderilmemiﬂ olmal›d›r.
Buna iliﬂkin yaz›l› beyan, iletiﬂimden sorumlu yazar arac›l›¤› ile elektronik olarak
al›nmaktad›r (onay metni, IP adresi, tarih ve saat elektronik olarak kaydedilmektedir). Di¤er yazarlar ile ilgili sorumluluk, iletiﬂimden sorumlu yazara aittir. Herhangi bir bilimsel toplant›da daha önce sunulmuﬂ çal›ﬂmalarda toplant› ad›, tarihi ve yeri belirtilmelidir.
Ön incelemeden geçirildikten sonra de¤erlendirme için kabul edilen yaz›lar
en az iki hakem taraf›ndan incelenir. Dergi Editörleri hakemlerin önerilerini de
dikkate alarak makalenin kabul veya reddi konusunda son karar› verir. Yay›n kurallar›na uymayan yaz›lar› yay›mlamamak, düzeltmek üzere yazara geri göndermek, biçimce düzenlemek, iletiﬂimden sorumlu yazar›n izni ile düzeltmek ya da
k›saltmak yetkisine sahiptirler. Dergi Editörlerinin bir makaleyi, yazar taraf›ndan
yerine getirilen düzeltmelerin sonras›nda da reddetme hakk› vard›r. Bunun yan›
s›ra yazarlardan gönderdikleri makale ile ilgili ek veri, bilgi ve belge istenebilir; yazar(lar) gere¤inde bu editöryal talepleri karﬂ›lamak zorundad›r.
Etik ile ‹lgili Konular
Yazar(lar), insanlar üzerinde yap›lan çal›ﬂmalarda kat›l›mc› bireylerden Bilgilendirilmiﬂ Onam Formu al›nd›¤›n› yaz›lar›nda belirtmeli ve çal›ﬂman›n yap›ld›¤›
kurumun Etik Kurulu veya eﬂde¤eri bir kuruldan al›nan onay belgesini yaz›yla birlikte göndermelidir(ler). Olgu sunumlar›nda, her olgunun kendisine ait bilgilerin
yay›n amac›yla kullan›laca¤›na dair bilgilendirildi¤ini gösterir bir belgenin sunulmas› gerekir. Tüm çal›ﬂmalar Helsinki Deklarasyonu'nun son de¤iﬂiklikleri iﬂlenmiﬂ ﬂekline uygun yap›lm›ﬂ olmal›d›r. Hasta bilgileri 01.08.1998 tarih ve 23420
say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanan Hasta Haklar› Yönetmeli¤i'ne uygun olarak
al›nm›ﬂ olmal›d›r. Hayvanlar üzerindeki sonuçlar› bildiren deneysel çal›ﬂmalar›n,
Hayvan Haklar› Evrensel Bildirgesi, Deneysel ve Di¤er Bilimsel Amaçlarla Kullan›lacak Omurgal› Hayvanlar›n Korunmas› Hakk›ndaki Avrupa Konvansiyonu (European Convention for the Protection of Vertebrate Animals Used for Experimental and Other Scientific Purpose), T.C. Tar›m ve Köy ‹ﬂleri Bakanl›¤›'n›n Deneysel
ve Di¤er Bilimsel Amaçlar ‹çin Kullan›lan Deney Hayvanlar›n›n Üretim Yerleri ile
Deney Yapacak Olan Laboratuvar›n Kuruluﬂ Çal›ﬂma Denetleme Usul ve Esaslar›na Dair Yönetmelik, Laboratuvar Hayvanlar› Biliminin Temel ‹lkeleri (Principles
of Laboratory Animal Science), laboratuvar hayvanlar›n›n bak›m ve kullan›lmas›yla ilgili el kitaplar›nda yer alan kural ve ilkelere uygun olarak ve çal›ﬂman›n yap›ld›¤› kurumda mevcut ise, Deney Hayvanlar› Etik Kurulu'ndan alacaklar› onay
sonras›nda yap›lm›ﬂ olmas› gerekir. Etik Kurul onay› yaz› ile birlikte sunulmal›d›r.
Yaz›larda, insan ve hayvanlarda yap›lan çal›ﬂmalarda kullan›lan ameliyat sonras›
a¤r› giderici tedavi yöntemleri hakk›nda da bilgi verilmelidir.
Yazarlar ayr›ca, çal›ﬂma ile ilgili bilinmesi gereken herhangi bir mali iliﬂkiyi ya
da ç›kar çak›ﬂmas› (conflict of interest) veya rekabet (competing interest) alanlar›n›
aç›klamakla yükümlüdürler. Çal›ﬂmaya yap›lan tüm mali katk›lar ya da sponsorluklar, çal›ﬂmayla ilgili olabilecek mali iliﬂkiler ya da kiﬂisel örtüﬂme konular› yay›n›n gönderildi¤i s›rada baﬂvuru mektubunda belirtilmelidir. Derginin Ç›kar Çak›ﬂmas› Politikas› ile ilgili ayr›nt›l› bilgiyi de içeren ve olas› ç›kar çak›ﬂmas› durumunda
kullan›labilecek Ç›kar Çak›ﬂmas› Beyan Formu için bkz. www.perinataldergi.com.
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Perinatoloji Dergisi

Perinatoloji Dergisi, bilimsel yay›n eti¤inin kötüye kullan›m› ya da ihlali ile ilgili olas› durumlarda Committee on Publication Ethics (COPE) ak›ﬂ ﬂemalar›n› temel almaktad›r. Bu konudaki ayr›nt›l› bilgi için bkz. www.publicationethics.org.
Yaz›lar›n Haz›rlanmas›
Perinatoloji Dergisi’ne gönderilecek Türkçe yaz› metinlerinin Türk Dil Kurumu'nun yaz›m k›lavuzuna uygun olmas› ve dilimize yerleﬂmiﬂ yabanc› terimlerin
kendi yaz›m kurallar›m›za göre kullan›lmas› gerekir. De¤erlendirmeye gönderilecek yaz›lar›n haz›rlanmas›nda aﬂa¤›da belirtilen kurallar d›ﬂ›nda, biyomedikal
alanda yayg›n kullan›lan, Uluslararas› T›p Dergileri Editörleri Komitesi’nin (ICMJE)
önerdi¤i ortak kurallar (Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals) temel al›nmal›d›r (www.icmje.org).
Yazarlar›n makalelerini haz›rlarken çal›ﬂma tasar›mlar›n›n olabildi¤ince, randomize kontrollü çal›ﬂmalar için CONSORT, gözlemsel çal›ﬂmalar için STROBE,
tan›sal do¤rulama çal›ﬂmalar› için STARD ve sistematik derleme ya da meta analizler için PRISMA k›lavuzlar›na uygun bir ﬂekilde sunulmuﬂ olmas› arzu edilmektedir.
Yazarl›k ve Yaz›lar›n Uzunlu¤u
Yazar(lar) “çal›ﬂmay› tasarlama”, “verileri toplama”, “verileri inceleme”,
“yaz›y› yazma” ve “verilerin ve analizlerin do¤rulu¤unu onaylama” aﬂamalar›ndan en az 3 tanesine kat›lmal› ve bu durumu "Yazarl›k Beyan› ve Telif Haklar›
Devir Mektubu"nda beyan etmelidirler. Bu ön koﬂulu yerine getiremeyenler yazar olarak çal›ﬂmada yer almamal›d›rlar.
Araﬂt›rma yaz›lar› klinik ve deneysel çal›ﬂmalara dayanan yaz›lard›r. En
fazla 6 yazar ismi olmas›na gayret edilmeli ve 4000 sözcü¤ü (16 sayfa) geçmeyecek ﬂekilde yaz›lmal›d›r.
Olgu sunumlar› ilginç olgular›n ve tedavi ﬂekillerinin sunumlar›d›r. En fazla 5 yazar ismi olmas›na gayret edilmeli ve 2000 sözcü¤ü (8 sayfa) geçmeyecek
ﬂekilde yaz›lmal›d›r.
Derleme yaz›lar ancak dergi taraf›ndan davet edilen yazarlar taraf›ndan
yap›l›r; 4000 ile 5000 sözcük (20 sayfa) içeren, belirli bir konuyu son geliﬂmeler
›ﬂ›¤›nda ele alan ve literatür sonuçlar›n› sunan yaz›lard›r.
Yorum yaz›lar› davetli yazarlar taraf›ndan yap›l›r. Tart›ﬂ›lan bir konu üzerinde en fazla 10 kaynak içeren ve 2000 sözcü¤ü (8 sayfa) geçmeyen ve yazar›n
o konudaki yorumuna a¤›rl›k veren yaz›lard›r.
Teknik Not s›n›f› yaz›lar yeni geliﬂtirilen bir tan› ya da tedavi yöntemini k›saca tan›tmay› amaçlayan, en fazla 10 kaynak içeren ve 2000 sözcü¤ü (8 sayfa)
geçmeyen yaz›lard›r.
Editöre Mektup: Dergide ç›kan yaz›lara yönelik yaz›lard›r; 500 sözcü¤ü (2
sayfa) ve 10 kayna¤› aﬂmamal›d›r.
Yaz›lar›n Bölümleri
Yaz›larda bulunmas› gereken bölümler s›ras› ile ﬂunlard›r ve her biri ayr› sayfada baﬂlayacak ﬂekilde sunulmal›d›r:
Sayfa 1 - Baﬂl›k sayfas›
Sayfa 2 - Özet ve Anahtar Sözcükler
Sayfa 4 ve sonras› - Temel Metin
Sonraki Sayfa - Kaynaklar
Sonraki Sayfa - Tablo Yaz›s› ve Tablo (her tablo ayr› sayfada belirtilmelidir)
Sonraki Sayfa - ﬁekil/Resim Alt› Yaz›s› ve ﬁekil/Resimler (her ﬂekil/resim ayr› sayfada belirtilmelidir)
Son Sayfa - Ekler (hasta ya da anket formlar› vb.)
Baﬂl›k Sayfas›
Baﬂl›k sayfas›nda makalenin baﬂl›¤› bulunmal›d›r. Baﬂl›k dikkatle seçilmeli ve
makale içeri¤ini en iyi ﬂekilde yans›tmal›d›r. Standart d›ﬂ› k›saltma kullanmaktan
olabildi¤ince kaç›nmal›d›r. Baﬂl›k sayfas›nda ayr›ca yaz›n›n, dergide yay›nland›¤›nda devam sayfalar›n›n üst taraf›nda görünmesi arzu edilen ve 40 karakteri geçmeyen k›salt›lm›ﬂ baﬂl›¤› belirtilmelidir.
Özet Sayfas›
Özetler k›saltma ve kaynak içermemeli, aﬂa¤›da belirtilen kurgu ve s›rada
haz›rlanmal›d›r.

Yazarlara Bilgi
www.perinataldergi.com

— Araﬂt›rma yaz›lar›nda en fazla 250 sözcükten oluﬂmal› ve her biri bir
paragraf olacak ﬂekilde standart 4 baﬂl›k alt›nda sunulmal›d›r: Amaç, Yöntem,
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Glukoz tolerans› farkl› olan gebelerde ilk ve ikinci
trimester lipit düzeyleri
Ayﬂe Parlakgümüﬂ, Tayfun Çok, P›nar Ça¤lar Aytaç, Cantekin ‹skender, Erhan ﬁimﬂek, Ebru Tar›m
Baﬂkent Üniversitesi T›p Fakültesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim Dal›, Ankara

Özet

Maternal first and second trimester lipid levels in
patients with different glucose tolerance

Amaç: Fetal büyüme genetik, demografik ve metabolik etkenlerden etkilenen de¤iﬂken bir olayd›r. Diyabetik hastalarda kat› glisemik kontrol her zaman makrozomiyi engellemez. Bu durum, lipitler ve aminoasitler gibi glukoz harici baﬂka yak›tlar›n da fetal kilo
al›m›nda etkili oldu¤unu gösterir. Bu çal›ﬂman›n amac› farkl› glukoz tolerans›na sahip gebelerdeki ilk ve ikinci trimester kan lipit
düzeylerini belirlemektir.

Objective: Fetal growth is a diverse process affected by genetic,
demographic and metabolic factors. In diabetic patients strict
glycemic control does not always prevent macrosomia. This suggests that fuels other than glucose such as lipids and aminoacids
also contribute to fetal weight gain. The purpose of this study was
to determine maternal lipid levels in patients with different
glycemic status.

Yöntem: Bu prospektif çal›ﬂma Baﬂkent Üniversitesi Adana Araﬂt›rma ve Uygulama Hastanesi’nde Aral›k 2009 ve Temmuz 2011
tarihleri aras›nda yürütülmüﬂtür. ‹lk ve ikinci trimesterlerde açl›k
kan ﬂekeri, serum trigliseritleri, kolesterol, VLDL, LDL, HDL ve
hemoglobin için kan al›nd›. E¤er 50 g oral glukoz yükleme testi
sonras› 1. saat kan 135 mg/dl ve üzerinde ise hastalara 100 g oral
glukoz tolerans testi yap›ld›. Hastalar, normal glukoz tolerans›
(NGT, n=333), bozulmuﬂ glukoz tolerans› (BGT, n=115) ve gestasyonel diabetes mellitus (GDM, n=156) olmak üzere üç gruba
ayr›ld›.

Methods: This prospective study was conducted at Adana
Research and Application Hospital of Baﬂkent University between
December 2009 and July 2011. Blood samples were drawn to
measure fasting blood glucose, serum triglycerides, cholesterol,
VLDL, LDL, HDL and hemoglobin at the first and second
trimesters. When 50 g oral glucose intake was 135 mg/dl or above,
the patients had a 100 g oral glucose tolerance test. The patients
were divided into three groups as normal glucose tolerance
(NGT, n=333), impaired glucose tolerance (IGT, n=115), and
gestational diabetes mellitus (GDM, n=156).

Bulgular: ‹lk trimesterde trigliseritler (NGT, 104.5±54.2; BGT,
104.6±43.5; GDM, 128±63), kolesterol (NGT, 170.2±37.9; BGT,
171.6±32.4; GDM, 180.2±37.2) ve VLDL (NGT, 21.4±12.8;
BGT, 20.8±8.7; GDM, 25.8±12.7) gestasyonel diabetes mellitus
grubunda di¤er iki gruba k›yasla daha yüksekti (p<0.05).

Results: In the first trimester, triglycerides (NGT, 104.5±54.2;
IGT, 104.6±43.5; GDM, 128±63), cholesterol (NGT, 170.2±37.9;
IGT, 171.6±32.4; GDM, 180.2±37.2) and VLDL (NGT,
21.4±12.8; IGT, 20.8±8.7; GDM, 25.8±12.7) were higher in GDM
group when compared to NGT and IGT groups (p<0.05).

Sonuç: Bu çal›ﬂma farkl› glukoz tolerans› olan gruplarda lipit düzeylerinin farkl› oldu¤unu göstermiﬂtir.

Conclusion: This study revealed that lipid levels can be different
depending on differences in glucose tolerance.

Anahtar sözcükler: Lipit, gebelik, diyabet, glukoz tolerans›.

Key words: Diabetes, glucose tolerance, lipid, pregnancy.

Giriﬂ
Fetal büyüme genetik, demografik ve metabolik etkenlerden etkilenen de¤iﬂken bir olayd›r.[1] Bozulmuﬂ
glukoz tolerans›n›n fetal büyümeyi do¤rusal bir biçim-
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de etkiledi¤i gösterilmiﬂtir.[2,3] Yüz gram glukoz tolerans testindeki tek de¤er yüksekli¤i gibi minor bozukluklar›n›n bile makrozomi ile iliﬂkili oldu¤u kan›tlanm›ﬂt›r.[4] Kötü glisemik kontrolün s›kl›kla makrozomi
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ile iliﬂkili oldu¤u gösterilmiﬂse de.[5,6] kat› glisemik kontrol, özellikle de obez kad›nlarda, her zaman makrozomiyi engellemez.[7] Bu durum, lipitler ve aminoasitler
gibi glukoz harici baﬂka yak›tlar›n da fetal kilo al›m›nda etkili oldu¤unu gösterir.[8]
Gebelik öncesi vücut kitle indeksi (VK‹), gebelikteki kilo al›m›, glukoz tolerans› ve trigliserit düzeylerinin
yeni do¤an kilosu ile iliﬂkili oldu¤u rapor edilmiﬂtir.[9]
Ancak, bahsi edilen bu de¤iﬂkenler de birbirini etkiler.
Bu çal›ﬂman›n amac› farkl› glukoz tolerans›na sahip
gebelerdeki ilk ve ikinci trimester kan lipit düzeylerini
belirlemektir.

Yöntem
Bu prospektif çal›ﬂma Baﬂkent Üniversitesi Adana
Araﬂt›rma ve Uygulama Hastanesi’nde Aral›k 2009 ve
Temmuz 2011 tarihleri aras›nda yürütülmüﬂtür. Çal›ﬂmaya ilk trimesterde baﬂvuran tekil gebeli¤i olan kad›nlar dâhil edilmiﬂtir. Sigara içen kad›nlar, gebelik öncesi
diyabeti olanlar, tiroit fonksiyon bozuklu¤u, hipertansiyonu, lupus hastal›¤›, anti-fosfolipit sendromu olanlar
ile ço¤ul gebeli¤i, yap›sal fetal anomali ve anöploidi
tespit edilen hastalar bu hastal›k ve durumlar›n lipit
metabolizmas› ve yeni do¤an kilosu üzerindeki etkilerini d›ﬂlamak amac› ile çal›ﬂmaya al›nmad›. Hiçbir kad›n
anti-lipitemik ilaç kullanm›yordu. Tüm kad›nlardan
çal›ﬂmaya baﬂlamadan önce yaz›l› onam al›nd›. Etik kurul izni yerel etik komiteden al›nd›.
‹lk baﬂvuruda 8 saatlik açl›ktan sonra açl›k kan ﬂekeri, serum trigliseritleri, kolesterol, çok düﬂük dansiteli
lipoprotein (VLDL), düﬂük dansiteli lipoprotein
(LDL) ve yüksek dansiteli lipoprotein (HDL) için kan
al›nd›. Yirmi dördüncü ve yirmi sekizinci haftalar aras›
ayn› testler için açl›k kan› al›nd› ve hastalara 50 g oral
glukoz yükleme testi yap›ld›. E¤er 50 g oral glukoz
yükleme testi sonras› 1. saat kan 135 mg/dl ve üzerinde
ise hastalara 100 g oral glukoz tolerans testi (OGTT)
yap›ld›. Gestasyonel diabetes mellitus (GDM) tan›s›
Carpenter- Coustan kriterlerine göre konuldu.[10]
E¤er 2 veya daha çok plazma glukoz seviyesi eﬂik
de¤erleri (açl›k kan ﬂekeri: 95 mg/dl, 1. saat plazma
glukozu: 180 mg/dl, 2. saat plazma glukozu: 155 mg/dl
ve 3. saat plazma glukozu: 140 mg/dl) geçti ise hastalar
GDM tan›s› ald›. E¤er 50 g OGTT <135 mg/dl ise
hastalar normal glukoz tolerans› (NGT) grubuna, 50 g
OGTT ≥135 mg/dl, ancak 100 g OGTT normal veya
sadece tek de¤er yüksekli¤i varsa bozulmuﬂ glukoz to-
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lerans› (BGT) grubuna al›nd›. Kan ﬂekeri, trigliseritler,
kolesterol (K) ve HDL enzimatik kalorimetrik testle
(oksidaz) ölçüldü. VLDL ve LDL kolesterol Friedewald formülü ile hesapland›: LDL-K= (total-K)(HDL-K)-(VLDL-K) VLDL-K (mg/dl) = Trigliserit
(mg/dl)/5. Tüm testler Hitachi 912 analizatör (Roche
Diagnostics, Mannheim, Almanya) ile çal›ﬂ›ld›.
Gebelik haftas› son adet tarihine (SAT) göre hesapland› ve ilk trimesterde baﬂ-popo mesafesinin (CRL)
ölçülmesi ile kesinleﬂtirildi. Obstetrisyenler hastalar›n
de¤erlendirilmesinde Voluson 730 (GE Healthcare,
Milwaukee, WI, ABD) cihaz› ve 5-9 MHz problar› kulland›. CRL 11-14. gebelik haftalar› aras›nda ölçüldü.
Kalibreler en sefalik ve en kaudal kutuplara konuldu.
Ölçümler gebelik haftas›na çevrilirken Hadlock ve
ark.’n›n formülü kullan›ld›.[11] Ölçülen ve beklenen gebelik haftas› aras›ndaki fark delta CRL (Δ CRL) olarak
verildi. Vücut kitle indeksi hastalar›n verdi¤i bilgilerden gebelik öncesi a¤›rl›k ve kiloya göre hesapland›.
Gebelikteki kilo al›m› do¤um öncesi ölçülen kilodan
gebelik öncesi bildirilen kilo ç›kart›larak hesapland›.
Tüm hastalar hastanemizde do¤uma kadar takip edildi
ve hastanemizde do¤urtuldu. Bebek do¤um kilolar›
hastane dosyalar›ndan ç›kart›ld›.
Hiperlipidemi her lipit konsantrasyonu için 75 persentil üzeri de¤erler olarak tan›mland›. Gestasyonel diyabeti olan kad›nlar endokrinoloji bölümü ile birlikte
takip edildi. Tüm hastalara önce diyet verildi ve egzersiz önerildi. Hastalar 3 hafta sonra kontrole ça¤›r›larak
açl›k ve tokluk kan ﬂekeri düzeyine göre diyete devam
edildi veya insülin baﬂland›. Tüm hastalar düzenli olarak do¤uma kadar takibe devam edildi ve insülin dozlar› kan ﬂekeri düzeylerine göre ayarland›.
Nümerik verilerin normal da¤›l›m› KolmogorovSmirnov testi ile incelendi. Gruplar aras›ndaki farklar›
de¤erlendirmek için tek yönlü varyans analizi (one way
ANOVA) veya Welch ANOVA uyguland›. Welch
ANOVA varyans homojen olmad›¤›nda kullan›ld›. Kategorik verilerin de¤erlendirilmesinde ki-kare testi kullan›ld›. Güç analizi glukoz tolerans gruplar› aras›ndaki
farklar› tespit için NCSS-PASS 2007 program› kullan›larak yap›ld›. Çal›ﬂman›n gücü %75 olarak hesapland›.
Veriler ortalama ± standart sapma (SD) veya uygun
yerlerde yüzde olarak verildi. p<0.05 istatistiksel olarak
anlaml› kabul edildi. ‹statistiksel analiz için SPSS (sürüm 17.0; SPSS, Inc., Chicago, IL, ABD) kullan›ld›.
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Bulgular

Açl›k kan ﬂekeri ve lipit düzeylerinin glukoz toleranslar›na göre da¤›l›m› Tablo 2’de verilmiﬂtir. ‹lk trimesterdeki açl›k kan ﬂekerleri NGT ve BGT gruplar›nda benzer, GDM grubunda ise di¤er iki gruba k›yasla anlaml› derecede yüksekti (p<0.05). ‹kinci trimesterdeki açl›k kan ﬂekeri ise tüm gruplarda benzerdi. ‹lk trimesterde GDM grubunda di¤er gruplara k›yasla trigliseritler daha yüksekti (p<0.05). ‹kinci trimesterde ise
trigliserit düzeyleri BGT ve GDM gruplar›nda benzer
ve NGT grubundan daha yüksekti (p<0.05). ‹lk trimester kolesterol düzeyleri GDM grubunda di¤er iki gruba k›yasla daha yüksekti (p<0.05). ‹kinci trimesterdeki
kolesterol düzeyleri tüm gruplarda benzerdi. ‹lk trimester VLDL düzeyleri GDM grubunda di¤er iki gruba k›yasla daha yüksekti (p<0.05). ‹kinci trimesterdeki
VLDL düzeyleri tüm gruplarda benzerdi. ‹lk trimester
LDL düzeyleri BGT ve GDM grubunda benzer ve
NGT grubundan yüksekti (p<0.05). ‹kinci trimesterdeki LDL düzeyleri tüm gruplarda benzerdi. ‹lk trimester HDL düzeyleri tüm gruplarda benzerdi. ‹kinci trimesterde HDL düzeyleri GDM grubunda di¤er iki
gruptan daha düﬂüktü (p<0.05). Glukoz tolerans gruplar›na göre hiperlipideminin da¤›l›m› Tablo 3’te verilmiﬂtir. ‹lk ve ikinci trimesterde hiperkolesterolemi s›kl›¤› tüm gruplarda benzerdi. ‹lk trimesterde hipertrigliseridemi GDM grubunda BGT grubuna k›yasla,
BGT grubunda ise NGT grubuna göre daha s›kt›
(p<0.05). ‹kinci trimesterde ise BGT ve GDM grupla-

Aral›k 2009 ve Temmuz 2011 tarihleri aras›nda
2383 kad›n hastanemizde do¤um yapt›. Tüm hastalar
aras›nda GDM s›kl›¤› %6.5 idi. Hastanemiz referans
hastanesi oldu¤u için tüm kad›nlardan 793 tanesinin
kan ﬂekeri ve lipit düzeyleri ile do¤um verilerine tam
olarak ulaﬂ›labildi. Yetmiﬂ sekiz kad›n düﬂük yapt›
[spontan düﬂük (53), fetal anomali (8), intrauterin eksitus (17)] ve 56 kad›n takipten ç›kt›. Elli beﬂ kad›n hipertansiyon nedeniyle [preeklampsi (23), gebeli¤e ba¤l›
hipertansiyon (32)] çal›ﬂmadan ç›kart›ld›. Sonuç olarak
toplamda 604 kad›n de¤erlendirmeye al›nd›. NGT
olan 333 kad›n, BGT olan 115 kad›n ve GDM olan 156
kad›n›n sonuçlar› de¤erlendirildi.
Maternal ve fetal özellikler ile ilk trimester ultrason
bulgular› ve maternal serum belirteçleri Tablo 1’de verilmiﬂtir. Ortalama anne yaﬂ›, gebelik öncesi VK‹ ve
gebelikteki kilo al›m› NGT ve BGT gruplar›nda benzerdi. Ancak GDM grubunda hastalar anlaml› olarak
ileri yaﬂa (p<0.05) ve gebelik öncesi daha yüksek
VK‹’ye sahipti (p<0.05). GDM grubundaki hastalar gebelikteki anlaml› derecede daha az kilo alm›ﬂt› (p<0.05).
Nulliparitenin da¤›l›m› tüm gruplarda benzerdi. Ortalama CRL, NT, serbest β-hCG ve PAPP-A MoM’lar›
tüm gruplarda benzerdi. Do¤umdaki gebelik haftas›
BGT ve GDM gruplar› için benzerdi ve NGT grubundan anlaml› derecede daha erken idi (p<0.05).

Tablo 1. Anne, fetus ve yenido¤anlar›n demografik özellikleri, ilk trimester ultrasonografi bulgular› ve
kan serum belirteçleri.
NGT (n=333)

BGT (n=115)

GDM (n=156)

28.4±5.7

29.2±4.5

31.1±5.3*†

Anne özellikleri
Yaﬂ (y›l)
Nulliparite (%)

49.3

52.6

48.3

Gebelik öncesi VK‹ (kg/m2)

23.8±4.15

24.5±4.2

25.8±4.8*†

Kilo al›m› (kg)

13.7±5.6

13.7±8.2

11.2±6.1*†

59.6±9.3
1.3±0.4
1.05±0.58
1.18±1.23

59.3±8.6
1.3±0.4
1.05±0.63
1.17±1.10

61.5±8.4
1.3±0.4
1.01±0.5
1.08±0.79

38.5±1.4
3280±500

37.9±1.8‡
3196±600

37.8±2.3*
3280±689

‹lk trimester ultrasonografi
bulgular› ve kan serum belirteçleri
CRL (mm)
NT (mm)
PAPP-A (MoM)
f β-hCG (MoM)
Fetüs ve yenido¤an özellikleri
Do¤umda gebelik haftas› (hafta)
Do¤um a¤›rl›¤› (g)

BGT: Bozulmuﬂ glukoz tolerans› grubu; GDM: Gestasyonel diabetes mellitus grubu; NGT: Normal glukoz tolerans› grubu; VK‹: Vücut kitle
indeksi; *GDM ve NGT karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda p<0.05; †GDM ve BGT karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda p<0.05; ‡IGT ve NGT karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda p<0.05.
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Tablo 2. De¤iﬂik glukoz tolerans gruplar›nda kan ﬂekeri ve serum lipit düzeylerinin karﬂ›laﬂt›r›lmas›.
Birinci trimester

Trigliserit (mg/dl)
Kolesterol (mg/dl)

‹kinci trimester

NGT (n=333)

BGT (n=115)

GDM (n=156)

NGT (n=333)

BGT (n=115)

GDM (n=156)

104.5±54.2

104.6±43.5

128±63

177.5±78

185.9±62.2‡

218.4±89*

171.6±32.4

180.2±37.2*†

222.2±42.9

229.4±45

222.6±46.4

170.2±37.9

VLDL (mg/dl)

21.4±12.8

20.8±8.7

25.8±12.7*†

37.1±27

37.5±12.7

45.2±23

LDL (mg/dl)

96.5±31.7

99±24.8‡

103.9±28.9*

124.1±37.6

125±39.8

119.7±45.1

HDL (mg/dl)

52.6±13.4

52.9±12

50.7±13.9

65.9±23.3

65.7±15.8

58.8±13.9*†

AKﬁ (mg/dl)

81±8.5

83.3±8.7

87.3±15 *†

50 g OGTT (mg/dl)

78.1±6.8

81±8.3

86.4±19.5

111.6±11.2

150.4±13.4‡

162±21.2*†

BGT: Bozulmuﬂ glukoz tolerans› grubu; GDM: Gestasyonel diabetes mellitus grubu; HDL: Yüksek dansiteli lipoprotein; LDL: Düﬂük dansiteli lipoprotein; NGT: Normal glukoz tolerans› grubu; OGTT:
Oral glukoz tolerans testi; VLDL: Çok düﬂük dansiteli lipoprotein; *GDM ve NGT karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda p<0.05; †GDM ve BGT karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda p<0.05; ‡IGT ve NGT karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda p<0.05.

Tablo 3. De¤iﬂik glukoz tolerans gruplar›nda hiperlipidemi s›kl›klar›.
Birinci trimester
NGT (n=333)
Kolesterol75p (%)

BGT (n=115)

‹kinci trimester
GDM (n=156)

NGT (n=333)

BGT (n=115)

GDM (n=156)
218.4±89*

104.5±54.2

104.6±43.5

128±63

177.5±78

185.9±62.2‡

35.9*†

37.1*

Trigliserit75p (%) (mg/dl)

20.7

23.5‡

19.2

25.4‡

VLDL75p (%)

22.2

23.5

37.5*

17.4

23.7

37.9

LDL75p (%)

20.7

25.7

31*

23.4

27

22.4

HDL75p (%)

29.5

29.6

21.8

26.2

28.6

17.5

GDM: Gestasyonel diabetes mellitus grubu; HDL: Yüksek dansiteli lipoprotein; LDL: Düﬂük dansiteli lipoprotein; NGT: Normal glukoz tolerans› grubu; VLDL: Çok düﬂük dansiteli lipoprotein; *GDM
ve NGT karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda p<0.05; †GDM ve BGT karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda p<0.05; ‡IGT ve NGT karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda p<0.05.

r›nda NGT grubuna k›yasla hipertrigliseridemi daha
s›k görülüyordu (p<0.05). ‹lk trimesterde, VLDL ve
LDL hiperlipidemisi GDM grubunda di¤er iki gruba
k›yasla daha yüksekti (p<0.05). ‹kinci trimesterde ise
VLDL ve LDL hiperlipitemisi s›kl›¤› tüm gruplarda
benzerdi. HDL hiperlipidemisi s›kl›¤› ise birinci ve
ikinci trimesterlerde tüm gruplarda benzerdi.

Tart›ﬂma
Bu çal›ﬂman›n sonucunda farkl› glukoz tolerans
gruplar›nda lipit düzeylerinin farkl› oldu¤u bulunmuﬂtur. Bizim çal›ﬂmam›zda da, di¤er çal›ﬂmalardakine
benzer ﬂekilde trigliseritler, kolesterol ve di¤er lipoproteinler tüm gruplarda birinci trimesterden ikinciye artm›ﬂt›r.[12] Bu art›ﬂ, östrojenin karaci¤erde VLDL trigliseritlerinin üretimini h›zland›rmas›na,[13] artm›ﬂ gastrointestinal emilime, trigliserit klirensinin azalmas›na,
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ekstrahepatik lipoprotein lipaz aktivitesinin azalmas›na[14] ve gebelikteki insülin direncine ba¤l› olarak ortaya ç›kar.[15]
Gebelerde lipid düzeyleri ile ilgili literatürde çeliﬂkili sonuçlar vard›r. Biz birinci trimesterde GDM grubunda trigliserit seviyesinin di¤er gruplara k›yasla daha
yüksek oldu¤unu gösterdik. BGT grubunda trigliseritler, GDM grubuna göre daha h›zl› bir art›ﬂ göstermiﬂ
ve ikinci trimesterde bu iki grupta NGT grubundan
daha yüksek hale gelmiﬂtir. GDM grubunda trigliseritlerin NGT grubuna k›yasla birinci trimesterde de¤iﬂmedi¤i[17-21] veya daha yüksek oldu¤u[9] ve ikinci trimesterde daha yüksek oldu¤u da bildirilmiﬂtir.[16,22,23] Toescu ve ark. GDM grubunda trigliseritlerdeki yükselmenin daha erken dönemde ortaya ç›kt›¤›n› savunmuﬂlard›r.[21] Biz çal›ﬂmam›zda GDM grubunda trigliseritlerin
ilk trimesterden itibaren yükselmeye baﬂlad›¤›n› gösterdik. Bu durum GDM grubunda insülin direncinin
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ilk trimesterden itibaren artm›ﬂ olmas›ndan kaynaklan›yor olabilir. Diyabetik gebelerde glisemik kontrol
kötüleﬂtikçe trigliseritlerin yükseldi¤i bilinmektedir.[24]
BGT grubunda insülin direnci ikinci trimesterde daha
belirgin hale geldi¤i için bu gebelik haftas›nda seviyeler GDM grubuna benzer hale gelmiﬂtir. GDM olan
hastalar NGT hastalarla k›yasland›¤›nda kolesterolün
ilk trimesterde de¤iﬂmemiﬂ[17-19] veya artm›ﬂ[22] ve ikinci
trimesterde de¤iﬂmemiﬂ,[16,17] artm›ﬂ[22] veya azalm›ﬂ[23] oldu¤u bildirilmiﬂtir. Ancak biz ilk trimesterde GDM
grubunda anlaml› derecede artm›ﬂ kolesterol seviyeleri
tespit ettik. ‹kinci trimesterde ise Tar›m ve ark.’n›n çal›ﬂmas›na benzer ﬂekilde tüm gruplardaki kolesterol düzeyleri benzerdi.
Metabolik kontrolü kötü olan diyabetik hastalar iyi
olan hastalarla karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda[21] ve GDM grubu
NGT grubu ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda[16] VLDL düzeylerinin artt›¤› gösterilmiﬂtir. Biz GDM grubunda
VLDL’nin ilk trimester gibi erken bir dönemde artt›¤›n› gösterdik. LDL yüksekli¤inin diyabetik kad›nlarda
diyabetik olmayanlara k›yasla daha s›k görüldü¤ü bildirilmiﬂtir.[21] GDM olan hastalarda ise LDL’nin azald›¤›n›[22,23] veya de¤iﬂmedi¤ini[17,19] gösteren çal›ﬂmalar vard›r. Bizim çal›ﬂmam›zda ise BGT ve GDM gruplar›nda
LDL yükselmiﬂti. GDM grubundaki fazla trigliseritler,
kolesterol, VLDL ve LDL gebelikle birlikte üretimin
artmas›na veya insülin direncine ba¤l› olarak lipoprotein lipaz aktivitesinin azalmas›na ba¤l›d›r.
‹lk trimesterde açl›k kan ﬂekeri, ikinci trimesterde
GDM geliﬂtirecek hastalarda anlaml› derecede yüksek
bulunmuﬂtur. Ancak birinci trimesterdeki açl›k kan ﬂekeri ikinci trimesterde NGT veya BGT olacak hastalar› ay›rt etmez. ‹kinci trimester açl›k kan ﬂekerinin tüm
gruplarda benzer bulunmas› GDM hastalarda glisemik
kontrolün iyi olmas›ndan kaynakl›yor olabilir. Baﬂka
çal›ﬂmalarda ‹kinci trimesterdeki GDM olan kad›nlarda açl›k kan ﬂekeri NGT veya BGT gruplar› ile k›yasland›¤›nda benzer[16] veya daha yüksek[6] olarak bildirilmiﬂtir. Annenin yaﬂ›, gebelik öncesi VK‹, gebelikteki
kilo al›m› potansiyel olarak lipit düzeylerini etkileyebilir. GDM grubunda anne yaﬂ› anlaml› ﬂekilde ileri idi.
Glukoz tolerans› artan yaﬂla birlikte bozulmaktad›r.[25]
GDM hastalar›nda di¤er çal›ﬂmalara benzer bir ﬂekilde
gebelik baﬂ›nda VK‹ daha fazla idi.[7,16,21] Ancak GDM
grubu, büyük ihtimalle ald›klar› düﬂük kalorili diyete
ba¤l› olarak daha az kilo alm›ﬂt›.
Hipertrigliseridemi gebe olmayan yetiﬂkinlerde insülin direnci sendromunun majör özelliklerinden biridir.[26] Bizim çal›ﬂmam›z hiperlipidemi s›kl›¤›n›n bozu-

lan glukoz tolerans› ile birlikte artt›¤›n› göstermiﬂtir.
Yetmiﬂ beﬂ persentil üzerinde trigliserit, VLDL ve
LDL bulunma s›kl›¤› ilk trimesterde GDM grubunda
daha belirgindir. Ancak sadece GDM grubunda hipertriglisemi ikinci trimesterde s›k görülmeye devam etmiﬂtir. Kat› glisemik kontrolün her zaman makrozomiyi engellemedi¤i, lipit ve aminoasitler gibi glukoz harici di¤er yak›tlar›n da fetal kilo al›m›nda etkili oldu¤u
öne sürülmüﬂtür.[7] Bu çal›ﬂmada GDM grubundaki kat› glisemik kontrole ve trigliserit yüksekli¤ine ra¤men
fetal kilolar benzer bulunmuﬂtur.
Bozulmuﬂ glukoz tolerans› ve kan lipit düzeyleri gelecekteki kardiyovasküler riski artt›r›r.[27] ‹lk trimesterde
açl›k kan ﬂekeri ve lipit düzeyleri, gebelik ilerledi¤inde
GDM geliﬂtirecek olan hastalarda, NGT kalacak hastalara k›yasla anlaml› derecede yüksektir. ‹lk trimester
LDL düzeyleri ise hem GDM, hem de BGT geliﬂtirecek hastalarda daha yüksektir. Kardiyovasküler risk taﬂ›yan hastalar henüz ilk trimesterde iken belirlenebilir.
Çünkü ikinci trimesterde bu farkl›l›klar daha az belirgindir. GDM geliﬂtirecek grupta sadece trigliserit yüksekli¤i izlenmiﬂtir. HDL’nin anti- inflamatuar özellikleri vard›r.[27] HDL ilk trimesterde tüm gruplarda benzer
iken, GDM geliﬂtirecek grupta ikinci trimesterde anlaml› derecede düﬂmüﬂtür. Kardiyovasküler risk art›ﬂ›n›n bir k›sm›ndan HDL’deki azalma sorumlu olabilir.

Sonuç
Glukoz tolerans›ndaki minör de¤iﬂiklikler bile serum lipit düzeylerini etkileyebilir. Ancak serum lipit
seviyelerini etkileyen pek çok etken vard›r ve bunlar›
her zaman kontrol etmek mümkün olmayabilir. Açl›k
kan ﬂekeri ve serum lipitlerinin normal seviyelerde seyretmesi sa¤l›kl› gebelik için esast›r.
Ç›kar Çak›ﬂmas›: Ç›kar çak›ﬂmas› bulunmad›¤› belirtilmiﬂtir.
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Servikal yetmezlik: Profilaktik ve acil serklajlar›n
karﬂ›laﬂt›r›lmas›
‹brahim Karaca, Ömer Erkan Yapça, ‹lhan Bahri Delibaﬂ, Metin ‹ngeç
Atatürk Üniversitesi Aziziye Araﬂt›rma Hastanesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Klini¤i, Erzurum

Özet

Cervical incompetence: comparison the
prophylactic and therapeutic procedures

Amaç: Servikal yetmezlik genellikle gebeli¤in ikinci trimesterinde
a¤r›s›z servikal dilatasyon ve silinme ile karakterizedir. Bu nedenle, erken do¤um ile sonuçlanan gebelik kayb› görülür. Servikal
serklaj iﬂlemi gebelikte serviksi kapal› tutmak için rahim boynuna
uygulanan dikiﬂ iﬂlemidir. Biz bu çal›ﬂmam›zda profilaktik, teapötik ve acil servikal serklajlar›n gebeli¤in devam›na olan katk›s›n› inceledik.

Objective: Cervical incompetence is characterized by painless
dilation and effacement of the cervix, usually in the second
trimester of pregnancy. Therefore, it results in a premature birth
and possibly the loss of the baby due to the shortened gestational
length. Cervical cerclage is a surgical suture procedure applied on
cervix to keep it close during pregnancy. In this study, we aimed
to find the role of prophylactic, therapeutic and emergency cerclage procedures in prolongation of pregnancy.

Yöntem: Klini¤imizde Ocak 2006 ile Ocak 2010 tarihleri aras›nda yap›lan 54 servikal serklaj olgusunu retrospektif olarak inceledik. Hastalar üç gruba ayr›ld›: Servikal dilatasyonu olmayan, önceden 2 ya da daha fazla abortus yapan veya a¤r›s›z servikal yetmezli¤e ba¤l› oluﬂan geç ikinci trimester gebelik kayb› bulunan, profilaktik servikal serklaj uygulanan hastalar Grup 1 (n=29), servikal
dilatasyonu 2 cm’nin alt›nda veya servikal uzunlu¤u 15 mm ve alt›nda olan, terapötik servikal serklaj uygulanan hastalar Grup 2
(n=9) ve servikal dilatasyonu 2 cm ve üzerinde olan ve acil serklaj
uygulanan hastalar Grup 3'ü (n=16) oluﬂturdu. Basit olmas› ve acil
ﬂartlarda h›zl› yap›labilmesi nedeniyle bütün hastalarda serklaj tekni¤i olarak Mc Donald usulü serklaj uyguland›. Hastalar›n yaﬂ›,
serklaj uygulanan gebelik haftas›, devam etmesi sa¤lanan gebelik
süresi, do¤umun gerçekleﬂti¤i hafta, bebek do¤um a¤›rl›¤›, önceki
serklaj öyküsü, servikal dilatasyon varl›¤› ve geliﬂen komplikasyonlar incelendi.

Methods: We retrospectively investigated 54 patients who admitted to our department, between January 2006 and January 2010,
and treated with cerclage procedure. We divided patients into 3
groups as Group 1 (n=29) including patients who were treated
with prophylactic cervical cerclage; Group 2 (n=9) including
patients who had cervical dilatation less than 2 cm or cervical
length of 15 mm or less and performed therapeutic cervical cerclage; and Group 3 (n=16): patients who had a cervical dilatation
of 2 cm or more and treated with emergency cervical cerclage.
Due to its simplicity and possibility of performing it in ambulatory situations more quickly, we chose McDonald cerclage procedure. We investigated the following parameters: patient age, gestational weeks of cerclage procedure, pregnancy prolongation,
week of delivery, birth weights, previous cerclage history, cervical
dilatation and complications.

Bulgular: Profilaktik ve terapötik serklaj karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda fetal
yaﬂam ve bebek do¤um a¤›rl›klar› aç›s›ndan anlaml› fark saptanmad›. Acil serklaj grubunda gebelik haftas› 5.8 hafta uzam›ﬂt›r. On
alt› acil serklaj olgusundan 6’s› yaﬂayabilece¤i gebelik s›n›r›na
ulaﬂm›ﬂt›r.

Results: Compared to prophylactic and therapeutic cerclage, no
significant difference was observed in terms of fetal life and birth
weights. Gestation was prolonged for 5.8 weeks in emergency cerclage group. Of 16 emergency cerclage cases, 6 pregnants had
reached the viable limit.

Sonuç: Servikal dilatasyon ve efasman oluﬂmadan önce uygulanan
profilaktik serklaj iﬂlemi en iyi sonucu vermektedir. Acil serklaj›n
profilaktik serklaja oranla baﬂar›s› daha düﬂüktür. Fakat bu iﬂlem
dilatasyon ve membran›n görüldü¤ü vakalarda fetal yaﬂam› kurtarmaya faydas› olabilmesi amac›yla uygulanabilir.

Conclusion: Cerclage is best performed prophylactically before
cervical dilatation and effacement, emergency cerclage is associated with a lower success rate than prophylactic cerclage.
Emergency cerclage operation may be the fetal life-saving at
advanced cervical dilatation and membrane cases.

Anahtar sözcükler: Serklaj, servikal yetmezlik, preterm do¤um.

Key words: Cerclage, cervical insufficiency, preterm delivery.
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Giriﬂ
Servikal yetmezlik ikinci trimesterde tekrarlayan ve
a¤r›s›z servikal dilatasyonu takiben geliﬂen geç 2. trimester ya da erken 3. trimester gebelik kay›plar›d›r.[1]
Proksimal serviksin ba¤ dokusu göreceli olarak daha
azd›r. Buna ek olarak servikal ba¤ dokudaki hiyalüronik
asid içeri¤indeki su miktar› miad gebelikten önce artarsa serviks yetersizli¤i oluﬂmaktad›r. Önceki do¤umlarda h›zl› eylem öyküsü, forseps uygulamalar›, konizasyon, derin ‘leep’ uygulamalar› da kazan›lm›ﬂ servikal yetersizli¤e neden olabilir.[2] ‹nsidans› net olarak bilinmemekle beraber, 1/200 ile 1/2000 do¤umda görülmektedir.[3] ABD’deki preterm do¤umlar›n (<37 hafta)
%10’undan serviks yetersizli¤inin sorumlu oldu¤u bilinmektedir.[3]
Tan› s›kl›kla önceki gebeliklerden edinilen anamnez bilgileri ve muayene bulgular› ile konulmaktad›r.
Son y›llarda, transvajinal ultrasonografide servikal kanal›n›n uzunlu¤unun ölçümü tan›da kullan›mda yerini
alm›ﬂt›r.[4] Gebelik öncesinde yap›lan serviks muayenesinde 8 no’lu Hegar bujisinin servikal kanaldan geçmesi di¤er bir tan› yöntemidir.[1]
Tedavide yatak istirahati, farmakolojik yöntemler,
servikal halkalar gibi cerrahi d›ﬂ› yöntemler de kullan›labilmesine ra¤men, vajinal yolla serviksi büzen sütür
konmas› halen en s›k kullan›lan yöntemdir. McDonald’›n kendi ad›yla an›lan serklaj tekni¤ini tan›tmas›ndan bu yana, bu teknikle yap›lan seklaj iﬂleminin acil
durumlarda h›zl› yap›labilmesi nedeniyle popülerli¤i
devam etmektedir. Serklaj iﬂleminin preterm do¤um
oranlar›nda azalma sa¤lad›¤› bir gerçektir.[5]
Biz bu çal›ﬂmam›zda profilaktik, terapötik ve acil
servikal serklajlar›n gebeli¤in devam›na olan katk›s›n›
inceledik.

Yöntem
Atatürk Üniversitesi T›p Fakültesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim Dal›’na Ocak 2006- Ocak
2010 tarihleri aras›nda baﬂvuran ve servikal yetmezlik
tan›s› nedeniyle serklaj operasyonu yap›lan 54 hasta
retrospektif olarak incelendi. Hastalar›n obstetrik öyküleri, önceki servikal operasyonlar› kaydedildi. Ço¤ul
gebelik, erken membran rüptürü ve fetal anomali saptanan gebeler çal›ﬂmaya al›nmad›. Hastalardan servikal
kültür ve idrar kültürü al›nd›. Tüm hastalara iﬂlem hakk›nda bilgi verilerek, olas› riskler anlat›ld› ve onaylar›
al›nd›. Transvajinal ultrasonla servikal uzunluk ve dilatasyon ölçüldü.
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Servikal serklaj yap›lan hastalar üç gruba ayr›ld›: Servikal dilatasyonu olmayan, önceden 2 ve üzeri abortus
yapan veya a¤r›s›z servikal yetmezli¤e ba¤l› oluﬂan geç
ikinci trimester gebelik kayb› bulunan hastalar Grup 1
(n=29) olarak grupland› bu olgulara proflaktik servikal
serklaj uyguland›. Mevcut gebeliklerinin takibi s›ras›nda
servikal dilatasyonu 2 cm’nin alt›nda olan veya servikal
uzunlu¤u 15 mm ve alt›nda olan gebeler Grup 2 (n=9)
hastalar› oluﬂturdu ve bu hastalara terapötik servikal
serklaj uyguland›. Gebeli¤i s›ras›nda servikal dilatasyonu
2 cm ve üzerinde olan servikal yetmezlikli hastalar Grup
3 (n=16) olup bu olgulara da acil serklaj uyguland›.
Tüm olgularda, dorsal litotomi pozisyonunda spinal anestezi veya indüksiyon anestezisi alt›nda mersilen
tape (5 mm, 1/2 yuvarlak blunt point çift i¤ne) ile McDonald usulü servikal serklaj iﬂlemi uyguland›. ‹ﬂlem öncesi hastalara tek doz 1 g sefazolin profilaksisi ve rektal
indometazin, iﬂlem sonras› tüm hastalara yatak istirahati ve hidrasyon tedavisine baﬂland›.
Serklaj yap›lan hastalarda en s›k karﬂ›laﬂ›lan komplikasyonlar, koryoamnionit, erken membran rüptürü,
prematür kontraksiyonlard›r. Karﬂ›laﬂt›¤›m›z komplikasyonlar not edildi. Hastalar›n serklaj ipi erken
do¤um eylemi durumunda eylemin baﬂ›nda ya da 38.
gebelik haftas›nda veya sezaryene al›nanlarda hemen
operasyonu müteakiben al›nd›. ‹statistiksel de¤erlendirmede SPSS 10 kullan›larak ANOVA testi yap›ld›,
p<0.05 de¤erler istatistiksel olarak anlaml› kabul edildi.

Bulgular
Servikal serklaj uygulanan hastalar›n demografik
özellikler Tablo 1’de görülmektedir. Her 3 hasta grubu maternal yaﬂ, gravida, parite ve önceki abortus say›lar› aç›s›ndan benzerdi. Hastalar›n klinik bulgular› ve
sonuçlar› ise Tablo 2’de görülmektedir. ‹ﬂlem öncesi
tespit edilen ortalama servikal aç›kl›k, acil serklaj uygulad›¤›m›z grupta di¤er iki gruba göre anlaml› olarak daha fazla idi (p<0.001). Serklaj iﬂlemi esnas›ndaki gestasyonel hafta terapötik ve acil serklaj grubunda benzer
iken, profilaktik grupta ise di¤er iki gruba göre daha
düﬂük idi (p<0.001). Acil serklaj yap›lan grubun ortalama do¤um haftas› belirgin olarak daha düﬂük olup
(p<0.01) fetal do¤um a¤›rl›¤› da di¤er iki gruba göre
daha az idi (p<0.001).
Gruplar›n serklaj iﬂlemi sonras› do¤uma kadar geçen süreleri birbirlerinden farkl› idi. Gebelik uzamas›
en fazla profilaktik serklaj grubunda sa¤lan›rken, acil
serklaj grubunda 5.8 haftal›k gebelik uzamas› elde edildi (p<0.01). Profilaktik serklaj yap›lan 29 gebeden ikisi
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Tablo 1. Hastalar›n demografik özellikleri.
Grup 1 (n=29)

Grup 2 (n=9)

Grup 3 (n=16)

p

30.6±1

32.7±1.5

29.8±1.3

0.421

Gravida

>4

>4

>4

0.576

Parite

>1

>1

>1

0.338

Abortus

>1

>1

>2

0.866

Yaﬂayan

<1

<1

<1

0.466

Yaﬂ

erken membran rüptürü nedeniyle 28. haftadan önce
do¤um yapt›. Acil serklaj grubu hastalar›n›n hiç birinde gebelik 36. haftay› geçmedi. Di¤er taraftan profilaktik serklaj grubunda toplam 22 hastan›n gebeli¤i 36.
haftaya ulaﬂt› (Tablo 2).

ra do¤um yapt›. Acil serklaj yapt›¤›m›z hastalar›n hospitalizasyon süresi, di¤er gruptaki hastalara göre daha
uzun idi (Grup 1’de 2.1±0.6 gün, Grup 2’de 2.3±0.7
gün, Grup 3’de 4.2±0.7 gün).
Hastalar›m›z›n %78’inde vajinal yol, %22’sinde sezaryenle do¤um gerçekleﬂtirildi. Gebelik sonuçlar›na
bak›ld›¤›nda abortus oran› %16, preterm do¤um oran›
%27, terme ulaﬂan gebelik oran› %48 idi.

En s›k karﬂ›laﬂ›lan komplikasyonlardan biri olan erken membran rüptürü Grup 2 ve 3’deki hastalar›n yar›ya yak›n›nda ilk bir haftada geliﬂti. Grup 1 ve 3’deki
birer hastada ise koryoamniyonit geliﬂti¤i tespit edildi
(Tablo 3). Serklaj yap›lan 54 hastan›n 14’ünde (%25)
önceki gebeliklerinde serklaj öyküsü mevcuttu. Serklaj
öyküsü olan ve acil serklaj uygulanan iki hastan›n birinde korioamnionit, di¤erinde ise erken membran rüptürü geliﬂti. Serklaj öyküsü olan ve terapötik serklaj uygulad›¤›m›z 4 hastan›n ikisi, preterm uterin kontraksiyonlar›n tokolitik tedaviye yan›t vermemesi nedeniyle 30.
haftada ve 34. haftada erken do¤um yapt›lar. Di¤er iki
hasta terme ulaﬂt›. Serklaj öyküsü olan ve profilaktik
serklaj yapt›¤›m›z 8 hastan›n tamam› 36. haftadan son-

Tart›ﬂma
Servikal yetmezlik insidans› teﬂhisteki sorunlar nedeniyle net olarak bilinmemektedir. Ancak yap›lan
serklaj iﬂlem oranlar›na bak›ld›¤›nda do¤um baﬂ›na
1/180’den 1/1800’e kadar de¤iﬂiklik göstermektedir.[6]
Yap›lan çal›ﬂmalar›n sonuçlar› incelendi¤inde servikal
yetmezli¤in en önemli sebepleri konizasyon, loop elektrocerrahi eksizyon iﬂlemleri, gebelik sonland›rmas› s›ras›nda serviksin aﬂ›r› dilate edilmesi veya obstetrik laserasyonlara maruz kalmas› gibi serviksin travmaya u¤-

Tablo 2. Hastalar›n klinik verileri ve serklaj uygulamas› sonuçlar›.
Grup 1 (n=29)

Grup 2 (n=9)

Grup 3 (n=16)

p

Yok

0.94±0.13

2.30±0.19

0.001

Serklaj iﬂlemindeki gebelik haftas›

15.2±0.3

18.0±1.2

19.5±1.0

0.001

Do¤um haftas›

36.0±0.6

33.3±16

25.4±1.3

0.01

Serklaj ile do¤um aras›ndaki süre (hafta)

20.8±0.7

15.3±1.5

5.8±1.4

0.001

2785.86±131.58

2433.33±330.72

1005.62±205.31

0.001

2 (%3)

1 (%2)

10 (%18)

Erken do¤um (28-32 hafta)

0

2 (%3)

4 (%7)

Erken do¤um (32-36 hafta)

5 (%9)

2 (%3)

2 (%3)

22 (%40)

4 (%7)

0

Servikal dilatasyon (cm)

Do¤um a¤›rl›¤› (gram)
Erken do¤um (<28 hafta)

Do¤um (>36 hafta)

Cilt 21 | Say› 1 | Nisan 2013
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Tablo 3. Serklaj iﬂlemi sonras› gözlenen komplikasyonlar.
Grup 1 (n=29)

Grup 2 (n=9)

Grup 3 (n=16)

Prematür kontraksiyonlar

5 (%20)

2 (%8)

2 (%8)

Erken membran rüptürü

3 (%12)

4 (%16)

7 (%28)

Korioamnionit

1 (%4)

0

1 (%4)

ramas› görülmektedir. Konjenital anomaliler ve in utero dietilstilbestrolde (DES) rol oynamaktad›r.[7] Halen
en önemli teﬂhis yöntemi eski obstetrik öyküdür.
Serklaj iﬂlemi ço¤unlukla ilk trimester sonunda servikal yetmezlikten ﬂüphelenilen hastalara profilaktik olarak uygulanmaktad›r. Baz› olgularda servikal yetmezlik
durumuna, gebeli¤in ilerleyen dönemlerinde tan› konulmaktad›r. Bu durumda yap›lan serklaj iﬂlemi, dilatasyon
ve efasman›n derecesine göre terapötik veya acil olarak
adland›r›lmaktad›r. Servikal aç›kl›k yoluyla amnion
membran›n vajene do¤ru yer de¤iﬂtirmesi durumunda
membran rüptürü olas›l›¤› ileri derecede artmakta ve gebelik, abortus veya prematür do¤um ile sonuçlanabilmektedir. Bu olgularda acil serklaj iﬂlemi, gebeli¤in ileri
haftalara ulaﬂt›r›lmas›n› sa¤lamak için faydal› olabilmektedir. Acil serklaj iﬂlemini yatak istirahati ile karﬂ›laﬂt›ran
prospektif bir çal›ﬂmada serklaj iﬂleminin do¤um a¤›rl›¤›
ve haftas› aç›s›ndan yatak istirahat›na oranla önemli derecede iyi sonuç verdi¤i gösterilmiﬂtir.[8]
Acil ﬂartlarda serklaj uygulanan hastalarda do¤um
haftas›, gebelik süresinin uzamas›, bebeklerin do¤um
kilolar› proflaktik yap›lan serklajlara göre anlaml› olarak az bulunmuﬂtur. Servikal dilatasyon bu durumun
en önemli sebebi olarak gösterilmiﬂtir.[9] Serklaj uygulad›¤›m›z olgular aras›nda profilaktik serklaj grubunda
baﬂar› oran› en yüksek seviyede iken, terapötik grupta
baﬂar› oran› daha düﬂük olup, acil serklaj uygulanan
hastalarda en düﬂük seviyede idi. Bizim sonuçlar›m›z
da, servikal aç›kl›¤›n art›ﬂ› ile baﬂar› oran›n›n düﬂtü¤ünü göstermektedir.
Olgular›m›zda acil serklaj grubunda gebelik haftas›
5.8 hafta uzam›ﬂ olup, 16 acil serklaj olgusundan 6’s› viabl gebelik s›n›r›na ulaﬂm›ﬂt›r. Yaﬂam s›n›r›nda olmayan gebelikler için bu süre önemli bir kazan›m olarak
görülmektedir. Hastalar›m›zda profilaktik ve terapötik
serklaj yap›lan her iki grupta da fetal sa¤ kal›m ve bebek do¤um a¤›rl›klar› aç›s›ndan anlaml› fark bulunamam›ﬂt›r. Gruplara göre hastalar›n serklaj sonras› hastanede yat›ﬂ sürelerini karﬂ›laﬂt›rd›¤›m›zda en uzun yat›ﬂ
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süresi acil serklajlarda bulunmuﬂtur (4.2±0.7 gün). Bu
durum hastalar›n ek tokoliz gereksiniminden kaynaklanmaktad›r. Servikal serklaj iﬂlemi s›ras›nda ve sonras›nda tokolitik ilaç kullan›lmas› yönünde yap›lm›ﬂ randomize çal›ﬂma bulunmamaktad›r. Hastalar›m›za serklaj iﬂlemi öncesi rektal tek doz indometazin 100 mg verildi. Elli dört hastan›n 19’una operasyon sonras› tokolitik tedavi baﬂland›. Bu hastalar›n %57’sini acil serklaj
olgular› oluﬂturmaktayd›.
Serklaj yap›lan hastalarda en s›k karﬂ›laﬂ›lan komplikasyonlar, koryoamnionit, erken membran rüptürü,
prematür kontraksiyonlar ve servikovajinal fistüldür.[9,10]
Çal›ﬂmam›zda serklaj uygulanan 54 hastan›n 9’unda
prematür uterin kontraksiyonlar, 14’ünde erken membran rüptürü ve 2’sinde koryoamnionit geliﬂti¤i izlendi. Bu komplikasyonlar›n en s›k izlendi¤i olgular, acil
serklaj uygulananlar idi. Terapötik serklaj uygulanan
hastalar›n say›s›n›n az olmas› nedeniyle komplikasyonlara yönelik yorum yapmak güçtür.
Son 20 y›lda yap›lan çal›ﬂmalarda preterm ve term
do¤um yapan gebelerin servikal ultrason bulgular› incelenmiﬂtir. Özellikle ikinci trimester veya erken üçüncü trimester gebelik kay›plar› olan gebelerde seri transvajinal ultrasonografik servikal uzunluk ölçümü yap›lmas› servikal yetmezli¤in tan›nmas› için önemli bir
yaklaﬂ›m olarak kabul edilmektedir.[11] Son çal›ﬂmalarda
vajinal progesteron tedavisinin, özellikle servikal uzunlu¤u 20 mm’den az ölçülen gebelerde 28. haftadan önce do¤um yapma oranlar›n› önemli ölçüde azaltmakta
oldu¤u saptanm›ﬂt›r.[12]

Sonuç
Sonuç olarak, servikal dilatasyon miktar› artt›kça,
serklaj iﬂlemlerinde baﬂar› oranlar› düﬂmektedir. Erken
tan› ile yap›lacak serklaj iﬂlemi ile gebelik süresinde
uzama sa¤lanabilmekte ve fetal yaﬂam oranlar›nda art›ﬂ
sa¤lanabilmektedir.
Ç›kar Çak›ﬂmas›: Ç›kar çak›ﬂmas› bulunmad›¤› belirtilmiﬂtir.

Servikal yetmezlik: Profilaktik ve acil serklajlar›n karﬂ›laﬂt›r›lmas›
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Gebelik ve epilepsi: 46 olgunun retrospektif analizi ve
perinatal sonuçlar›n›n sa¤l›kl› gebelerle karﬂ›laﬂt›r›lmas›
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Özet

Pregnancy and epilepsy: a retrospective analysis of
46 patients, and comparison of their perinatal
outcomes with healthy pregnant women

Amaç: Epilepsili gebelere ait demografik, klinik ve perinatal sonuçlar› sunmak ve bunlar›n sa¤l›kl› gebelerle aras›ndaki farklar› araﬂt›rmakt›r.
Yöntem: Epilepsi tan›s› alan 46 gebe çal›ﬂma, hiçbir sa¤l›k problemi olmayan 126 gebe kontrol grubunu oluﬂturdu. Çal›ﬂma kapsam›na dahil edilen gebelere ait demografik, klinik ve perinatal sonuçlarla iliﬂkili bilgiler, hastanemize ait arﬂivden ve elektronik kay›tlardan elde edildi. Veriler istatistiksel olarak karﬂ›laﬂt›r›ld›.
Bulgular: Epilepsi ve kontrol grubunda yaﬂ ortalamas› s›ras›yla
27.5±5.6 ve 30±6.8 olarak bulundu. Çal›ﬂma grubundaki hastalar›n
epilepsi süresi 3.58±2.21 y›ld›. Epilepsili hastalar›n 26’s› gebelik
öncesi ve 10’u gebe kald›ktan sonra folik asit ald›. Epilepsi grubunda 18 (%39) hasta, gebelikleri s›ras›nda nöbet geçirdi. En s›k nöbet (%50) ilk trimesterde olurken, post-partum erken dönemde
hiçbir hasta epileptik nöbet geçirmedi. Hastalar›n hepsinin antiepileptik ilaç ald›¤› saptand›. Otuz biri (%67.4) monoterapi ve di¤erleri (% 73.9) politerapi ile tedavi edildi. En s›k kullan›lan ilaç
karbamazepin (%41.3) idi. Epilepsi grubunda kontrollere göre yaﬂ,
gravida, parite anlaml› düﬂük, abortus anlaml› yüksekti. Gebelik
ba¤l› komplikasyon, sezaryen ile do¤um, fetal a¤›rl›k, fetal boy, 1.
ve 5. dakika apgar skorlar›, do¤umda fetal malformasyon görülme
s›kl›¤› aç›s›ndan her iki grup aras›nda anlaml› fark görülmedi.
Konjenital malformasyon epileptik grupta 5 (%10.8) yenido¤anda
(ventrikülomegali, hidrosefali, yar›k damak-dudak, kardiyak anomali), kontrol grubunda ise 4 (%3.1) yenido¤anda (non-immun
hidrops, iskelet displazisi, gastroﬂizis) mevcuttu.
Sonuç: Epilepsili kad›nlarda gebelik sonuçlar› iyi olmas›na ra¤men, epilepsiye ba¤l› potansiyel risklerden dolay› gebe kalmadan
önce bilgilendirilmeleri, gerekli olan tedavi de¤iﬂikliklerinin bu
dönemde yap›lmas› gerekir. Bu kad›nlar gebelik ve do¤um sürecinde ise perinatoloji ve nöroloji uzmanlar› ile birlikte takip edilmelidirler.

Objective: The aim of the study was to present demographic, clinical, and perinatal outcomes of pregnant women with epilepsy and
investigate the differences between epileptic and healthy pregnants.
Methods: The study group included 46 pregnant women with a
diagnosis of epilepsy, and the control group had 126 pregnant
women without any health problems. Data including demographic, clinical, and perinatal outcomes of all the pregnant women in
this study were obtained from the archive of the hospital and electronic records. Data were statistically compared.
Results: The mean age of epilepsy and the control group were
27.5±5.6 and 30±6.8, respectively. Epilepsy duration of patients in
the study group was 3.58±2.21 years. Twenty-six patients with
epilepsy took folic acid before pregnancy, while 10 of them were
treated after pregnancy. Eighteen (39%) patients in epilepsy group
had a seizure during pregnancy. The most frequent seizures were
during the first trimester (50%), and none of the patients had postpartum seizures in the early period. All patients received antiepileptic drugs. Thirty-one (67.4%) patients were treated with monotherapy and others took polytherapy. The most commonly used drug
was carbamazepine (41.3%). In patients with epilepsy, age, gravidity, and parity were significantly lower, and the abortion was significantly higher than controls. No significant difference was observed
between groups in terms of pregnancy related complications, cesarean section, fetal weight, fetal length, 1st and 5th minute Apgar scores
at birth, and the prevalence of fetal malformation during delivery.
Congenital malformations were present in 5 (10.8%) newborns
(ventriculomegaly, hydrocephaly, cleft lip-palate, and cardiac anomalies) in the epileptic group and in 4 (3.1%) infants (non-immune
hydrops, skeletal dysplasia, and gastroschisis) in the control group.
Conclusion: Although pregnancy outcomes in women with
epilepsy are good, they should be informed for the potential risks
of epilepsy before becoming pregnant and the necessary changes
in treatment should be made during this period. In the process of
pregnancy and labor, they should be followed by neurologists.
Key words: Congenital anomalies, epilepsy, pregnancy
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Gebelik ve epilepsi: 46 olgunun retrospektif analizi

Giriﬂ
Gebelikte epilepsi, yüksek riskli gebelikler içerisinde
de¤erlendirilmektedir. Epilepsili kad›nlar›n önemli bir
k›sm› üreme ça¤›ndaki kad›nlar oldu¤u için, gebelikte
migrenden sonra en s›k görülen nörolojik hastal›kt›r.
Gebeliklerin %0.3-0.5’inin epilepsi ile beraber seyretti¤i düﬂünülmektedir.[1] Epilepsili gebelerde abortus, ölü
do¤um, preterm do¤um, düﬂük do¤um a¤›rl›¤›, intrauterin geliﬂme gerili¤i ve yenido¤anda uzun dönemde
mental ve motor retardasyon risklerinde art›ﬂ oldu¤u
bildirilmektedir.[2,3] Ayr›ca, hipertansif hastal›klar, antepartum hemoraji, operatif ve müdahaleli do¤um gibi
maternal komplikasyonlarda artma görülmektedir.
Gebelikte epileptik nöbetlerin 1/3 oran›nda art›ﬂ
göstermesi, antiepileptik ilaçlar›n fetal malformasyonlarda artma ile iliﬂkili olmas› baﬂka bir endiﬂe kayna¤›d›r.[4] Bu yüzden epilepsi ve gebelik kendine özgü riskleri olan, anne ve fetus aç›s›ndan olumlu sonuçlar›n elde edilebilmesi için nöroloji ile birlikte yak›n takip ve
bilgi birikimi gerektiren bir durumdur.
Bu çal›ﬂmada, gebelik öncesinde epilepsi oldu¤u bilinen gebelerin klinik ve perinatal sonuçlar›n› sunmay›
ve bu gebelerle sa¤l›kl› gebeler aras›nda klinik veriler,
maternal ve perinatal sonuçlar aç›s›ndan fark olup olmad›¤›n› araﬂt›rmay› amaçlad›k.

Yöntem
Bu çal›ﬂma Dicle Üniversitesi T›p Fakültesi Kad›n
Hastal›klar› ve Do¤um Klini¤i’nde yürütüldü. Çal›ﬂma,
Dicle Üniversitesi Etik Kurulu taraf›ndan onayland›.
Klini¤imizde, Ocak 2007 - Haziran 2012 tarihleri aras›nda gebelik takipleri ve do¤umlar› yapt›r›lan epilepsi
tan›l› 46 gebe çal›ﬂma grubunu oluﬂturdu. Kontrol grubu olarak, Haziran 2011 - Haziran 2012 tarihleri aras›nda do¤umunu yapan, ICD kodu gebelik durumu
olup epilepsi ve/veya herhangi bir sistemik hastal›¤› olmayan, gebelik haftalar› epilepsi grubu ile eﬂleﬂtirilmiﬂ,
randomize olarak seçilen sa¤l›kl› 126 gebe al›nd›. Kontrol grubunda randomizasyon, bilgisayar kay›tlar›ndan
Pazartesi ve Cuma günleri do¤um yapanlar al›narak yap›ld›. Hastalara ait veriler hastane arﬂivinde yer alan
hasta dosyalar›ndan ve elektronik kay›tlardan temin
edildi. ﬁüpheli epilepsi öyküsü oldu¤u kaydedilen olgular çal›ﬂma d›ﬂ› b›rak›ld›. Hastalar›n yaﬂ, gravida, parite
gibi demografik özellikleriyle beraber kaç y›ld›r epilepsi hastas› olduklar›, gebelik süresince görülen nöbet say›lar› ve nöbetlerin zaman›, gebelik öncesi kullan›lan
antiepileptik ilaçlar (AE‹), folik asit profilaksisi de¤er-

lendirildi. Perinatal sonuçlar içerisinde do¤um ﬂekli,
do¤um haftalar›, do¤um kilolar› ve 1. ve 5. dakika Apgar skorlar›n›n yan› s›ra fetal malformasyonlar, abortus, erken do¤um, intrauterin geliﬂme gerili¤i, intrauterin ölüm, erken neonatal ölüm ve erken neonatal
problemler ele al›nd›.
‹statistik analiz için veriler SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 15.0 (SPSS, Inc.,
Chicago, IL, ABD), Epi info ve Excel programlar›nda
de¤erlendirildi. Numerik verilerin Kolmogorov-Smirnov testi ile normal da¤›l›p da¤›lmad›¤›na bak›ld›. ‹ki
grup aras›nda verilerin istatistiksel analizi için MannWhitney U, Student t ve ki-kare testleri kullan›ld›. Sonuçlar %95 güven aral›¤›nda ve p<0.05 olmas› durumunda istatistiksel olarak anlaml› kabul edildi.

Bulgular
Çal›ﬂmaya epilepsi ve gebelik tan›s› alm›ﬂ 46 hasta
ve gebeli¤i komplike edebilecek herhangi bir sistemik
hastal›¤› olmayan 126 hasta dahil edildi. Hasta grubunda ortalama yaﬂ 27.5±5.6 ve ortalama epilepsi süresi
3.58±2.21 y›ld›. Hastalar›n ancak 26’s›n›n gebelik öncesi, di¤erlerinin gebe kald›ktan sonra nöroloji ve kad›n
do¤um doktoruna baﬂvurduklar› ö¤renildi. Epilepsi
hastalar›n›n 36’s›n›n profilaktik folik asit replasman tedavisi ald›¤›, bunlar›n 26’s›n›n gebelik öncesinde (dan›ﬂmanl›k alan hastalar) ve 10’unun ise gebe kald›ktan
sonra folik asit tedavisine baﬂlad›klar› tespit edildi.
Hastalar›n hepsinin AE‹ ald›¤›, 31’inde (%67.4) monoterapi ve di¤erlerinde (%32.6) politerapi verildi¤i saptand›. En s›k kullan›lan ilaç karbamazepin (%41.3) idi
(Tablo 1).
Epilepsi grubunda 18 (%39) hastan›n, gebelikleri
s›ras›nda nöbet geçirdi¤i tespit edildi. Gebelik s›ras›nda nöbet geçiren hastalar›n tamam› gebelik öncesi da-

Tablo 1. Gebelikte kullan›lan anti-epileptik ilaçlar›n da¤›l›m›.
‹laç

n

%

Karbamazepin

19

41.3

Valproat sodyum

7

15.2

Okskarbazepin

5

10.9

Levetirasetam

3

6.5

Karbamazepin + Valproat sodyum

8

17.4

Karbamazepin + Levetirasetam

1

2.2

Okskarbazepin + Valproat sodyum

3

6.5
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n›ﬂmanl›k almayan hastalard›. Gebelik dönemlerine
göre en s›k nöbet (%50) ilk trimesterde, en az ise ikinci trimesterde idi (Tablo 2).
Tablo 2. Gebelikleri süresince nöbet geçiren hastalar›n özellikleri
(n=18).
n
Gebelik dönemi
1. Trimester
2. Trimester
3. trimester

9
4
5

Nöbet say›s›
1 kez
2 kez
≥3 kez

13
4
1

Kulland›klar› ilaçlar
Karbamazepin
Valproat sodyum
Okskarbazepin
Karbamazepin + Valproat sodyum
Okskarbazepin + Valproat sodyum

7
3
1
6
1

d›. Sezaryen endikasyonlar› epilepsi grubunda fetal distres (%50), ilerlemeyen travay ve sefalopelvik uyumsuzluk iken; kontrol grubunda geçirilmiﬂ sezaryen öyküsü
(%60), fetal distres ve sefalopelvik uyumsuzluk idi.
Gruplar aras›nda, fetal a¤›rl›k, fetal boy, 1. ve 5. dakika
apgar skorlar› aras›nda anlaml› fark yokken, do¤umda
fetal malformasyon görülme s›kl›¤› epilepsi grubunda
anlaml› olarak fazla idi (Tablo 3).
Konjenital malformasyon epileptik grupta 5 (%10.9)
yenido¤anda, kontrol grubunda ise 4 (%3.2) yenido¤anda izlendi. Epilepsi grubunda 2 ventrikülomegali, 1 hidrosefali, 1 yar›k damak-dudak ve 1 kardiyak anomalili yenido¤an, kontrol grubunda ise 2 non-immun hidrops, 1
iskelet displazisi ve 1 gastroﬂizisli yenido¤an izlendi.
Kontrol grubunda anomalili bebek sahibi olan kad›nlarda herhangi bir risk faktörü saptanmad›. Epilepsi grubunda, anomalili bebe¤i olan hastalar folik asit replasman› almad›¤› tespit edildi. Bu grupta gözlenen malformasyonlar ve kulland›klar› ilaç tedavileri Tablo 4’de verildi.

Tart›ﬂma
Takip edilen gebelerin hiçbirinde post-partum erken dönemde epileptik nöbet tespit edilmedi. Epilepsi
ve kontrol gruplar›na ait demografik veriler karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, epilepsi grubunda kontrol grubuna göre yaﬂ,
gravida, parite anlaml› düﬂük, abortus anlaml› yüksek
bulundu (Tablo 3).
Gebelik s›ras›nda kanama, hipertansif hastal›k geliﬂimi, her iki grup aras›nda ayn›; sezaryen ile do¤um oran›
anlaml› olmasa da kontrol grubunda daha yüksek saptan-

Epilepsi ve gebelik olgular›n›n %90’dan fazlas›
problemsiz sonuçlanmas›na ra¤men epileptik gebelerde genel topluma oranla maternal ve fetal komplikasyonlarda art›ﬂ izlenmektedir.[4] Bu komplikasyonlar›n
oluﬂmas›nda, epileptik nöbetlerde artma, AE‹ kullan›m› ve maternal genler (epilepsi ile de iliﬂkili olabilen)
en önemli potansiyel faktörlerdir.
Konjenital malformasyonlarla iliﬂkisi en aç›k ﬂekilde
ortaya konulan faktör ise, tedavide kullan›lan antiepileptik ilaçlard›r. Gebelikte üçte bir oran›nda art›ﬂ gös-

Tablo 3. Gruplara ait demografik ve klinik veriler.
Epilepsi grubu
(46)

p

Yaﬂ (y›l)

27.5±5.6

30±6.8

0.027

Gravida

2.52±1.55

3.61±2.54

<0.001

Parite

1.23±1.52

2.54±2.53

<0.001

Abortus

0.34±0.64

0.13±0.34

0.036

Gestasyonel hafta

36.56±2.51

36.42±2.69

0.758

Sezaryen ile do¤um

17 (%37)

60 (%47.6)

0.213

Fetal a¤›rl›k (g)

2965,86±821,9

3028,04±417,28

0.625

Fetal boy (cm)

48.4±3.5

47.9±3

0.494

APGAR 1

6.1±1.2

6.2±1.5

0.528

APGAR 5
Anomali (oran›)

14

Kontrol grubu
(126)

Perinatoloji Dergisi

8.0±1.1

8.3±0.9

0.182

5 (%10.9)

4 (%3.2)

0.045

Gebelik ve epilepsi: 46 olgunun retrospektif analizi

Tablo 4. Epilepsi grubunda saptanan malformasyonlar ve kullan›lan
ilaçlar.
Malformasyonlar

Kullan›lan ilaç tedavisi

Ventrikülomegali

Karbamazepin

Ventrikülomegali

Valproat sodyum

Hidrosefali

Okskarbazepin + Valproat sodyum

Yar›k damak-dudak

Karbamazepin + Valproat sodyum

Kardiyak anomalili

Karbamazepin + Valproat sodyum

teren epileptik nöbetler, hem anne hem de fetüs sa¤l›¤›n› olumsuz yönde etkilemektedir. AE‹’nin, gebelikteki düﬂük albümin konsantrasyonu, artm›ﬂ vucut a¤›rl›¤›
ile total vücut s›v›s› ve artm›ﬂ ilaç klirensinden dolay›
plazma konsantrasyonlar›n›n subterapötik düzeylere
düﬂmesinin, nöbetlerin art›ﬂ›nda önemli oldu¤u düﬂünülmektedir. Nöbet say›s›nda artma olan epileptik gebelerin tamam›na yak›n›nda ilaç düzeylerinin subterapötik seviyede oldu¤u bildirilmiﬂtir.[5] Gebelikte artan
östrojen ve progesteron seviyeleri de epileptik ataklar›n
oluﬂumuna ve s›kl›¤›na etki edebilir.[6] Epileptik nöbetler daha s›kl›kla ilk trimesterde ortaya ç›kmakta ve buna, gebelerin AE‹’den fetusun etkilenme riskini en aza
indirmek için tedavilerini yar›m b›rakmalar›n›n neden
oldu¤u düﬂünülmektedir. Özdemir ve ark., 65 epilepsili gebenin %58.4’ünün, takipleri s›ras›nda epileptik
atak geçirdiklerini ve bu ataklar›n da en s›k ilk trimesterde oldu¤unu tespit etmiﬂlerdir.[7] Yine Madazl› ve
ark. yapt›klar› bir çal›ﬂmada epileptik ataklar›n en s›k
ilk trimesterde oldu¤unu bildirmiﬂlerdir.[8] Çal›ﬂmam›zda epilepsili gebeliklerin %39.1’inde nöbet geliﬂti¤i tespit edilmiﬂ ve bunlar›n % 50’sinin ilk trimesterde
oldu¤u gözlenmiﬂtir.
Antiepileptik ilaçlar, epilepsili hastalarda önemli risk
faktörlerinden biridir. Bunlar› kullanan annelerin bebeklerinde, kullanmayanlara göre abortus, düﬂük do¤um a¤r›l›¤›, motor ve mental fonksiyonlarda geliﬂme
gerili¤i ve konjenital malformasyon riski daha yüksek
görülmektedir.[9,10] Nakane ve ark. konjenital malformasyon oran›n›n AE‹ kullananlarda %11.5, kullanmayanlarda %2.3 olarak tespit edip 5 kat daha fazla art›ﬂ
oldu¤u bildirdiler. Ergeneli ve ark.’n›n yapt›klar› çal›ﬂmada ise epileptik gebelerde anomali oran›n›n sa¤l›kl›
gebelere göre 5.09 kat daha yüksek oldu¤u sunuldu.[11]
Çal›ﬂmam›zda, epileptik grupta %10.9, kontrol grubunda ise %3.2 konjenital malformasyon saptand›. Daha
önce yay›nlanan çal›ﬂmalar kadar olmasa da epilepsili
hastalarda anomali oran› kontrol grubuna göre anlaml›

olarak yüksek bulundu. Epilepsili gebelerde konjenital
malformasyon riski kullan›lan antiepileptik ilaç say›s›
(politerapi ve monoterapi) ve dozundaki art›ﬂ ile orant›l› olarak da artmaktad›r. Bu yüzden gebelik süresince
AE‹’nin nöbetlerin kontrol edilebilece¤i en düﬂük dozda ve mümkünse monoterapi ﬂeklinde kullan›lmalar›
önerilmektedir.[12,13] Çal›ﬂmam›zda anomali saptanan gebelerin 3’ünün politerapi, 2’sinin karbamazepin veya
valproat sodyumdan oluﬂan monoterapi ald›¤›, ayn› zamanda bu hastalar›n 4’ünün en az bir kez nöbet geçirdi¤i tespit edildi. Kullan›lan klasik AE‹’ler (karbamezapin,
feno-barbital, fenitoin, valproik asit) etkileri aç›s›ndan
gebelik kategorileri D olup fetal teratojen etkileri kabul
edilen ancak faydalar› zararlar›ndan fazla oldu¤unda gebelikte kullan›m› olan ilaçlard›r.[14] Antiepileptik ilaçlardan valproik asit ve karbamazepinin ekstremite anomalileri (distal falanks ve t›rnak hipoplazisi), kraniofasiyal
anomaliler (dudak damak yar›klar›), konjenital kalp hastal›klar›nda art›ﬂa neden oldu¤unu gösteren çal›ﬂmalar
mevcuttur.[15] Bununla beraber karbamazepin teratojenitesi ve fetal nöro-geliﬂimsel süreçlere etkilerinin di¤er
antiepileptiklere göre daha az oldu¤u düﬂünülmektedir.
Bu nedenle gebelikte s›kl›kla kullan›lan antiepileptik
ilaçlardand›r.[16] Çal›ﬂmam›zda hastalar›n büyük ço¤unlu¤u monoterapi (%67.4) almakta idi ve bunlar içerisinde en s›k karbamezepin kullan›m› izlendi.
Folat, eritrosit ve lökositlerin geliﬂimi için gerekli bir
koenzimdir. Dansky ve ark., anomalili bebek do¤uran
kad›nlarda sa¤l›kl› bebek do¤uranlara göre, kan ve eritrosit folat seviyesini düﬂük buldular.[17] Prekonsepsiyonel
folat replasman› almayan kad›nlarda nöral tüp defektlerinin anlaml› olarak fazla oldu¤u ve gebelik öncesi 4 mg
folik asit kullan›m›n›n nöral tüp defekti oluﬂumunu %50
oran›nda azaltt›¤› bildirilmektedir.[18] Çal›ﬂmam›zda prekonsepsiyonel 26 hasta folik asit replasman tedavisi alm›ﬂ ve on hasta ise gebelik tespiti sonras› tedaviye baﬂlam›ﬂt›r. Folik asit replasman tedavisi alan hastalar sa¤l›kl› bebek dünyaya getirirken, anomalili bebe¤i olan hastalar›n hiçbiri folik asit kullanmad›¤› tespit edildi.
Epilepsili hastalarda yenido¤an kilosunun sa¤l›kl›
anne bebeklerine göre daha düﬂük oldu¤u bildirilmektedir. Hvas ve ark., çal›ﬂmalar›nda epileptik gebelerin
yenido¤an a¤›rl›¤›n› kontrol grubundan 208 g daha az
oldu¤unu tespit etmiﬂlerdir.[19] Çal›ﬂmam›zda epileptik
gebelerin yenido¤anlar›na ait ortalama a¤›rl›¤›n kontrollerinkine göre düﬂük oldu¤u, ancak istatistiksel olarak anlaml› olmad›¤› saptand›. Ayn› ﬂekilde yenido¤an
boy, 1 ve 5. dakika Apgar skorlar› aras›ndaki fark anlaml› de¤ildi.
Cilt 21 | Say› 1 | Nisan 2013
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Hiilesmaa ve Viinkainen, epilepsili kad›nlar›n gebelik komplikasyonlar›nda, preeklampsi, preterm do¤um,
perinatal ölüm s›kl›¤›nda belirgin farkl›l›k bulmam›ﬂlard›r.[20] Benzer ﬂekilde çal›ﬂmam›zda epilepsili gebelerin hiçbirinde gebelik komplikasyonu saptanmad›. Epilepsili gebelerde vajinal do¤um tercih edilmesi önerilse
de, do¤umun getirdi¤i stres ve uykusuzlu¤a ba¤l› geliﬂebilecek nöbetler ve do¤umun yönetiminde görülebilecek komplikasyonlar›n belirsizli¤i epilepsili hastalarda sezaryen do¤um oranlar›n› artt›rmaktad›r. Özdemir
ve ark., epilepsili gebelerde sezaryen do¤um oran›n›
%66.2 olarak bildirdiler.[7] Hiilesma ve ark., bu grupta
operatif do¤um oran›nda art›ﬂ oldu¤unu tespit ettiler.
Bizim çal›ﬂmam›zda sezaryen do¤um oran› epilepsi
grubunda %56.5, kontrol grubunda ise % 71.4 olarak
bulundu ve bu fark istatistiksel olarak anlaml› de¤ildi.
Kontrol grubunda sezaryen do¤um oran›n›n fazla olmas›n›n, kontrol grubundaki %60 hastada geçirilmiﬂ
sezaryen öyküsünün olmas›ndan kaynakland›¤› tespit
edildi.

Sonuç
Sonuç olarak; epilepsili gebeler kendine özgü riskler taﬂ›rlar. Prekonsepsiyonel de¤erlendirme epilepsili
gebeler için son derece önemlidir. Bu hastalar›n antiepileptik ilaç tedavilerinde mümkün olan en düﬂük
dozda monoterapi kullan›m› ve folat replasman tedavisi önerilmelidir. Epilepsili hastalar gebe kalmay› pland›klar› andan itibaren yak›n takibe al›nmal› ve tedavileri düzenlenmelidir. Bu olgular›n takibi bu konuda deneyimli obstetrisyenler mümkünse perinataloglar ve
nörologlar taraf›ndan bir ekip çal›ﬂmas› gerektirmektedir. Uygun yaklaﬂ›m ve takip ile genel popülasyona
benzer olumlu sonuçlar elde etmek mümkündür.
Ç›kar Çak›ﬂmas›: Ç›kar çak›ﬂmas› bulunmad›¤› belirtilmiﬂtir.
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Grandmultiparitenin maternal, obstetrik, fetal ve
neonatal sonuçlara etkisi
‹ncim Bezircio¤lu1, Nilgün Yapan Göral1, Ali Balo¤lu2, Yurdaer Baydar3
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Özet

The effect of grand multiparity on maternal,
obstetric, fetal and neonatal outcomes

Amaç: Grandmultipar ve primipar kad›nlarda maternal obstetrik,
fetal ve neonatal sonuçlar›n karﬂ›laﬂt›r›lmas› amaçland›.

Objective: Our aim was to compare maternal obstetric, fetal and
neonatal outcomes between grand multipara and primipara
women.

Yöntem: ‹zmir Atatürk E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, 1. Kad›n
Hastal›klar› ve Do¤um Klini¤inde 1 Ocak 2008 ile 1 Ocak 2010
tarihleri aras›nda geriye dönük olgu kontrol çal›ﬂmas› düzenlendi.
Yetmiﬂ iki grandmultipar kad›n ayn› tarihlerde do¤um yapan 513
primipar kad›n ile karﬂ›laﬂt›r›ld›. Veriler hastane kay›tlar›ndan elde
edildi. ‹ki grubun do¤um öncesi, do¤um ve yenido¤anla ilgili özellikleri karﬂ›laﬂt›r›ld›.
Bulgular: Grandmultipar kad›nlar primiparlar kad›nlara göre
daha yaﬂl›, daha erken evlenmiﬂ, gebelikte daha az bak›m alm›ﬂ,
daha fazla ölü do¤um, ikiz gebelik ve preeklampsi öyküsüne sahipti. Grandmultiparlar ﬂimdiki gebeliklerinde primiparlardan daha
s›k preeklampsi, do¤um sonu kanama, fetal distres ile karﬂ› karﬂ›ya
kalmakta idi. Grandmultipar kad›nlar›n yenido¤an bebekleri primiparlardan daha düﬂük do¤um kilolu ve daha fazla yenido¤an
yo¤un bak›m ihtiyac› göstermekteydi.
Sonuç: Kafa kar›ﬂt›r›c› faktörler ay›kland›¤›nda, grandmultiparite
sadece do¤um sonu kanama için risk faktörü olarak saptanm›ﬂt›r.
Anahtar sözcükler: Grandmultiparite, do¤um sonu kanama,
do¤um öncesi bak›m, gebelik sonuçlar›.

Giriﬂ
Grandmultiparite beﬂ veya daha fazla do¤um yapm›ﬂ gebeyi tan›mlamaktad›r ve diyabet, hipertansiyon,
erken do¤um eylemi, malprezentasyon, postpartum kanama ve perinatal mortalite gibi antenatal, intrapartal
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Methods: A retrospective case control study was conducted in
Gynecology and Obstetric Clinic of Izmir Atatürk Training and
Research Hospital between January 01, 2008 and January 01,
2010. Seventy-two grand multipara women were compared with
513 primipara women who delivered during the same period. The
data were obtained from the hospital medical records.
Antepartum, intrapartum and neonatal features were compared
between the two groups.
Results: Grand multipara women were older, married earlier,
received lesser antenatal care, and had more stillbirth, twin and
preeclampsia history compared to the primipara. In the current
pregnancy, preeclampsia, post partum hemorrhage, fetal distress
were more encountered in the grand multipara women than primipara. The infants of the grand multipara had lower birth weight and
much more needs to have neonatal intensive care than primiparas’.
Conclusion: Grand multiparity is found to be a risk factor only for
postpartum hemorrhage when confounding factors are eliminated.
Key words: Grand multiparity, postpartum hemorrhage, antenatal care, pregnancy outcomes.

ve neonatal komplikasyonlar aç›s›ndan ba¤›ms›z bir
risk faktörüdür.[1,2] Geliﬂmiﬂ ülkelerde sosyokültürel
faktörler, aile planlamas› ve ileri sa¤l›k uygulamalar›na
ba¤l› olarak grandmultiparite daha nadirdir.[3,4] Baz› çal›ﬂmalarda grand multiparlarda görülen antepartum
komplikasyon prevalans›n›n di¤er multiparlardan fark-
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www.perinataljournal.com/20130211012
doi:10.2399/prn.13.0211012
Karekod (Quick Response) Code:

Bezircio¤lu ‹ ve ark.

l› olmad›¤› bildirilirken[3,4] baz›lar›nda ise grandmultiparite ve düﬂük sosyoekonomik düzey aras›ndaki iliﬂkiye dikkati çekilmektedir.[5]
Bu çal›ﬂmada grandmultiparlar ile ikince do¤umlar›n› yapan primipar gebeler aras›ndaki do¤um öncesi, do¤um ve neonatal sonuçlar›n karﬂ›laﬂt›r›lmas› amaçland›.

Yöntem
‹zmir Atatürk E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi 1. Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Klini¤i'nde 1 Ocak 2008 - 1
Ocak 2010 tarihleri aras›nda do¤um yapan gebe kad›nlar›n kay›tlar› incelenerek retrospektif olarak çal›ﬂma
gerçekleﬂtirildi. Çal›ﬂma süresinde 22. gebelik haftas›ndan sonra do¤um yapan grandmultiparlar çal›ﬂma grubu olarak al›nd›. Ayn› sürede baﬂvuran ve do¤um yapan
primipar gebe kad›nlar kontrol grubu olarak al›nd›. Yaﬂ,
evlenme yaﬂ›, antenatal takip durumu ve sa¤l›k güvencesi olmamas› demografik faktörler olarak al›nd›, sosyal
güvencenin olmamas› veya yeﬂil kart mevcudiyeti düﬂük
sosyoekonomik düzey belirteci olarak kullan›ld›.
Obstetrik öyküde konjenital anomaliler, inutero
mort fetus (IUMF), ikiz gebelik, preeklampsi, gestasyonel diyabet, plasenta previa ve aile öyküsünde diabetes mellitus (DM) ve hipertansiyon sorguland›. Antenatal komplikasyonlar olarak preeklampsi, gestasyonel diyabet, anemi, plasenta previa, plasental ayr›lma, polihidroamniyos, oligohidroamniyos, IUMF, ikiz gebelik
araﬂt›r›ld›. ‹ntrapartal veri olarak do¤umdaki gestasyonel yaﬂ, do¤um induksiyonu kullan›m›, verteks d›ﬂ› prezentasyon, erken membran rüptürü, plasenta akreata,
primer sezaryen, fetal distress geliﬂimi, postpartum hemoraji kaydedildi. En az alt› saat ara ile iki ölçümde kan
bas›nc›n›n 140/90 ve üzerinde olmas› ve 24 saatlik idrarda 300 mg ve üzerinde proteinüri varl›¤› preeklampsi, 10 mg/dl alt›ndaki hemoglobin de¤erleri anemi olarak kabul edildi. Do¤um sonras› 24 saat içindeki 500 ml
veya üzerindeki kanamalar postpartum hemoraji olarak
tan›mlanmakla beraber subjektif de¤erlendirme ile tutulan kay›tlar retrospektif olarak ulaﬂ›lm›ﬂt›r. Gebelik
yaﬂ›ndan ba¤›ms›z olarak do¤um kilosunun 2500 gram›n alt›nda olmas› düﬂük do¤um kilosu olarak kabul
edildi. Fetal a¤›rl›k, 1. dakika apgar skoru, omuz distosisi, yenido¤an yo¤un bak›m ihtiyac› ve intrauterin büyüme gerili¤i neonatal veri olarak kaydedildi.
‹statiksel analizler SPSS 11.0 Windows (SPSS Inc.,
Chicago, IL, ABD) kullan›larak yap›ld›. Kategorik de¤iﬂkenler frekans da¤›l›m› ile tan›mland›, ki-kare ve
Fisher testi ile karﬂ›laﬂt›r›ld›. Sürekli de¤iﬂkenler için
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ortalama±standart sapma hesapland›. ‹ki grup aras›ndaki sürekli de¤iﬂkenlerin karﬂ›laﬂt›r›lmas› için student-t
testi kullan›ld›. 0.05’in alt›ndaki p de¤erleri anlaml›
olarak kabul edildi. Preeklampsi, fetal distres, postpartum kanama, düﬂük do¤um a¤›rl›¤› ve yenido¤an yo¤un
bak›m ihtiyac› riski için düzeltilmiﬂ odds oranlar› ve
%95 güven aral›¤› lojistik regresyon analizi ile hesapland›. Potansiyel etkileyebilecek de¤iﬂkenler olarak
grandmultiparite, yaﬂ, antenatal bak›m ve sa¤l›k güvencesi olmamas› modele al›nd›.

Bulgular
1 Ocak 2008 ve 1 Ocak 2010 tarihleri aras›nda ‹zmir
Atatürk E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi 1. Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Klini¤inde toplam 7055 do¤um gerçekleﬂti. Yetmiﬂ iki kad›n grandmultipar, 513 kad›n ikinci do¤umunu yapan primipar gebe idi.
Grandmultiparlar ve primipar kad›nlar aras›ndaki
demografik veri, medikal ve aile öyküsü ile ilgili de¤iﬂkenler Tablo 1’de karﬂ›laﬂt›r›ld›. Grandmultiparlar kad›nlar primipar kad›nlara göre daha yaﬂl› ve daha erken
evlenmiﬂ idi. Ölü do¤um, ikiz gebelik, preeklampsi öyküsü ile antenatal bak›m ve sa¤l›k güvencesi yoklu¤u
grandmultiparlarda daha s›k idi.
Antenatal, intrapartal ve neonatal komplikasyonlar
aç›s›ndan karﬂ›laﬂt›rmalar ise Tablo 2’de özetlendi.
Grandmultiparlarda preeklampsi, postpartum kanama
ve fetal distres daha s›k geliﬂti. Grandmultiparlar›n bebekleri primiparlar›nkinden daha düﬂük kiloya sahipti ve
daha s›k yenido¤an yo¤un bak›m ihtiyac› gösterdi. Çal›ﬂma peryodunda hiçbir maternal ve neonatal ölüm saptanmad›.
Grandmultiparite ile iliﬂkili sonuçlar› etkileyebilecek
yaﬂ, antenatal bak›m ve sa¤l›k güvencesi olmamas› gibi
faktörlerin etkisi Tablo 3’te özetlendi. Yaﬂ, antenatal
bak›m ve sa¤l›k güvencesi olmamas›n›n etkisi kontrol alt›na al›nd›¤›nda, grandmultiparite postpartum kanama
için ba¤›ms›z risk faktörüdür.

Tart›ﬂma
‹zmir Atatürk E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi Türkiye'nin üçüncü büyük ﬂehri olan ‹zmir'de üçüncü basamak bir tedavi merkezidir. Araﬂt›rman›n evreni farkl›
etnik gruplardan oluﬂmaktad›r ve neredeyse tamam›
Müslüman’d›r. Çal›ﬂmada grandmultiparite prevalans›
%1.02 olarak bulundu. Grandmultiparite insidans› geniﬂ aile normlar›n›n oldu¤u ve aile planlamas› yöntem-
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Tablo 1. Primipar ve grandmultipar kad›n hastalar›n özellikleri.
Primipar

Grandmultipar

Ortalama±SS

Ortalama±SS

p de¤eri

Demografik veriler

Yaﬂ

27.74±4.83

35.67±2.93

<0.001*

Evlenme yaﬂ›

20.56±3.63

13.31±3.68

<0.001*

Say› (Yüzde)

Say› (Yüzde)

Antenatal bak›m yoklu¤u

87 (%17.0)

23 (%31.9)

0.002†

Sa¤l›k güvencesi yoklu¤u

96 (%18.7)

29 (%36.7)

<0.001†

T›bbi öykü
Konjenital anomali

5 (%1.0)

2 (%2.8)

0.209‡

Ölü do¤um

11 (%2.1)

13 (%18.1)

<0.001†

‹kiz gebelik

4 (%0.8)

3 (%4.2)

0.043‡

Preeklampsi

31 (%6.0)

11(%15.3)

0.004‡

Gestasyonel diyabet

20 (%3.9)

5 (%6.9)

0.218†

Plasenta previa

7 (%1.4)

2 (%2.8)

0.306‡

Diabetes mellitus

72 (%14.0)

9 (%12.5)

0.724†

Hipertansiyon

71 (%13.8)

6 (%8.3)

0.421†

Aile öyküsü

*Student-t testi; †Ki-kare testi; ‡Fischer testi

lerinin yetersiz oldu¤u Müslüman ülkelerde %0.6 ile
%30 aras›nda ve daha yüksek oranlarda de¤iﬂmektedir.[6]
Çal›ﬂmam›zda grandmultiparlar primiparlardan daha yaﬂl›yd›. Grandmultiparite ile iliﬂkili komplikasyonlardan malpresentasyon, plasenta previa, postpartum
hemoraji ve preeklampsi prevalans›n›n anne yaﬂ› ile artt›¤› bilinmektedir.[6-8] Anne yaﬂ› grandmultiparite ile
olumsuz maternal sonuçlar aras›ndaki ba¤lant› aç›s›ndan kar›ﬂ›kl›¤a neden olabilecek faktör olabilir.
Utah’da yap›lan bir çal›ﬂma genç kad›nlarda grandmultiparitenin intrapartal ve neonatal advers komplikasyonlar için ba¤›ms›z bir risk faktörü olmad›¤›n› göstermiﬂtir.[9] Grandmultipar kad›nlar toplumun sosyoekonomik durumu ile ba¤lant›l› olarak primiparlara göre
daha erken yaﬂta evlenmektedirler.
Grandmultiparite ile gebelik sonuçlar› aras›ndaki
ba¤lant›y› aç›klamak için ekonomik, okuryazarl›k, etnik, dini, kültürel ve sosyal geçmiﬂler ve obstetrik hizmetlerin kalitesi aç›s›ndan çal›ﬂmalar yap›lm›ﬂt›r.[10]
Sosyal güvencenin olmamas› veya yeﬂil kart mevcudiyeti düﬂük sosyoekonomik düzey belirteci olarak kabul
edildi. Birçok çal›ﬂmada düﬂük sosyoekonomik düzey
ile grandmultiparite aras›nda ba¤lant› oldu¤u belirtilmiﬂtir.[5,11] Grand multiparlar›n primiparlara göre daha

az antenatal bak›m almas› düﬂük sosyoekonomik koﬂullara ba¤l› olabilir. Grandmultipar kad›nlar antenatal
bak›m almamaktad›r çünkü gebeli¤i do¤al ve olmas›
gereken olarak karﬂ›lamaktad›rlar ve bu durum onlar›n
daha fazla obstetrik komplikasyon riski taﬂ›mas›na neden olmaktad›r.[12] Grandmultiparite ile gebelik sonuçlar› aras›ndaki ba¤lant›y› araﬂt›ran birçok çal›ﬂmada antenatal bak›m yoklu¤u, önceki gebeliklerinde problem
yaﬂamayan grandmultipar kad›nlar›n medikal yard›m
almay› aksatt›klar› ﬂeklinde raporlanm›ﬂt›r. Ayr›ca bu
kad›nlar çok ﬂey isteyen ve bekleyen geniﬂ aileleri ve zaman k›s›tlamas› nedeniyle kliniklere baﬂvuramamaktad›r.[3,12]
Çal›ﬂmam›zda gebelik kay›plar› öyküsü ve intrauterin mort fetus oran› grandmultparlarda anlaml› olarak
yüksektir. Birçok baﬂka çal›ﬂmada da gebelik kay›plar›n›n grandmultiparlarda sosyoekonomik koﬂullara, antenatal bak›m›n az olmas›na ve bak›ms›zl›¤a ba¤l› olarak daha s›k görüldü¤ü gösterilmiﬂtir.[1,3,5,6,9,13,14] Buna
karﬂ›l›k baz› yazarlar gebelik kay›plar› ile do¤um say›s›n›n düﬂük olmas› veya grandmultiparite aras›nda fark
olmad›¤›n› bulmuﬂtur.[4,6]
Gestasyonel diyabet insidans› grandmultiparlarda
daha s›k olmakla beraber istatistiksel olarak anlaml› bir
Cilt 21 | Say› 1 | Nisan 2013
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Tablo 2. Primipar ve grandmultipar kad›n hastalar›n antepartum, intrapartum ve neonatal komplikasyonlar›.
Primipar

Grandmultipar

Say› (Yüzde)

Say› (Yüzde)

Preeklampsi

29 (%5.7)

15 (%20.8)

<0.001*

Gestasyonal diabet

20 (%3.9)

5 (%6.9)

0.218†
0.410*

Antepartum

Anemi

p de¤eri

215 (%41.9)

37 (%46.8)

Plasenta previa

7 (%1.4)

2 (%2.8)

0.306†

Ablasyo plasenta

12 (%2.3)

1 (%1.4)

1.000†

Polihidramniyos

6 (%1.2)

-

1.000†

Oligohidramniyos

10 (%1.9)

4 (%5.1)

0.103†

Ölü do¤um

8 (%1.6)

3 (%4.1)

0.147†

‹kiz gebelik

6 (%1.2)

1 (%1.3)

1.000†

Ortalama±SS

Ortalama±SS

38.52±2.29

38.42±2.92

Say› (Yüzde)

Say› (Yüzde)

Do¤um indüksiyonu

97 (%18.9)

11 (%15.3)

Verteks d›ﬂ› prezentasyon

26 (%5.1)

8 (%10.1)

0.112†

Preterm eylem

75 (%14.6)

6 (%8.3)

0.148*

‹ntrapartum

Do¤umdaki gebelik yaﬂ›

0.776‡

0.457*

4 (%0.8)

-

1.000†

282 (%55.0)

42 (%53.2)

0.764*

Fetal distress

21 (%4.2)

8 (%11.4)

0.017†

Postpartum kanama

6 (%1.2)

5 (%6.9)

0.006†

Ortalama±SS

Ortalama±SS

Fetal a¤›rl›k

3237.37±625.17

3057.11±768.42

0.050‡

Apgar skoru

8.33±1.61

8.03±2.06

0.140‡

Say› (Yüzde)

Say› (Yüzde)

Omuz distosisi

5 (%1.0)

-

1.000†

Neonatal yo¤un bak›m gereksinimi

37 (%7.3)

11 (%14.5)

0.035*

Makrozomi

26 (%5.1)

5 (%6.6)

0.584†

Mekoniyum aspirasyonu

25 (%5.0)

3 (%3.9)

1.000†

‹ntrauterin büyüme k›s›tl›l›¤›

29 (%5.7)

2 (%2.6)

0.410†

Plasenta akreata
Primer sezaryen do¤um

Neonatal

*Ki-kare testi; †Fischer testi; ‡Student-t testi

fark bulunmam›ﬂt›r. Ço¤u araﬂt›rma gestasyonel diyabet ve makrosominin özellikle anne yaﬂ› ile iliﬂkili olarak grandmultiparlarda daha yayg›n oldu¤unu ortaya
ç›karm›ﬂt›r.[6,14] Düﬂük do¤um a¤›rl›kl› bebek insidans›n›n ikinci gebeliklerde grandmultiparlardan daha s›k
oldu¤u öne sürülmüﬂtür.[15] Çal›ﬂmam›zda düﬂük do¤um a¤›rl›kl› bebekler grandmultiparlarda daha s›kt›r,
ancak yaﬂ, antenatal bak›m olmamas› ve düﬂük sosyoekonomik durum gibi faktörlerin etkisi aradan ç›kart›ld›¤›nda fark istatistiksel anlaml› bulunmam›ﬂt›r. Preeklampsi, postpartum kanama ve fetal distess ile grand-
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multiparlarda primarlardan daha s›k karﬂ›laﬂ›ld›. Preeklampsi ile grandmultiparlar›n hem obstetrik medikal
öyküsünde hem de mevcut gebeliklerinde karﬂ›laﬂ›ld›.
Bu durum antenatal bak›m›n önemini göstermektedir.
Gebeli¤in hipertansif bozukluklar› ile ilgili olarak
gebeli¤e ba¤l› hipertansiyona daha yüksek oranda e¤ilim oldu¤u gözlendi ancak kronik hipertansiyon ve
preeklampsi oranlar› da yaﬂ faktörünü göz ard› etmeyen önceki çal›ﬂmalarla uyumlu bulundu.[12,16] Sosyoekonomik olarak stabil ve t›bbi bak›ma ücretsiz eriﬂilen
bir toplumda yap›lan bir çal›ﬂmada ortalama diyastolik

Grandmultiparitenin maternal, obstetrik, fetal ve neonatal sonuçlara etkisi

Tablo 3. Grandmultiparite, yaﬂ, antenatal bak›m ve sa¤l›k güvencesi eksikli¤inin sonuçlara etkisi.
De¤iﬂkenler

Odds oran›

Güven aral›¤› %95

p de¤eri

Preeklampsi
Grandmultiparite

1.25

0.53-2.96

0.613

Antenatal bak›m eksikli¤i

2.23

1.10-4.62

0.028

Yaﬂ

1.16

1.10-1.24

<0.001

Sa¤l›k güvencesi eksikli¤i

1.08

0.51-2.33

0.837

Fetal distress
Grandmultiparite

1.42

0.49-4.13

0.521

Antenatal bak›m eksikli¤i

1.51

0.63-3.64

0.357

Yaﬂ

1.08

1.01-1.17

0.031

Sa¤l›k güvencesi eksikli¤i

1.19

0.49-2.89

0.696

Postpartum kanama
Grandmultiparite

7.29

1.47-36.27

0.015

Antenatal bak›m eksikli¤i

0.70

0.14-3.44

0.659

Yaﬂ

0.99

0.87-1.12

0.859

Sa¤l›k güvencesi eksikli¤i

0.97

0.24-3.97

0.968

Düﬂük do¤um a¤›rl›¤›
Grandmultiparite

1.72

0.68-4.34

0.253

Antenatal bak›m eksikli¤i

1.27

0.64-2.49

0.495

Yaﬂ

0.97

0.91-1.03

0.263

Sa¤l›k güvencesi eksikli¤i

1.50

0.79-2.85

0.214

Neonatal yo¤un bak›m gereksinimi
Grandmultiparite

2.13

0.84-5.38

0.110

Antenatal bak›m yoklu¤u

1.40

0.69-2.87

0.346

Yaﬂ

0.99

0.93-1.05

0.737

Sa¤l›k güvencesi yoklu¤u

1.11

0.54-2.28

0.770

kan bas›nc›n›n grandmultiparlarda kontrol grubundan
hafif yüksek oldu¤u ortaya ç›km›ﬂt›r.[13] Biz grandmultiparlarda hem bu gebeli¤inde hem de obstetrik öyküsünde preeklampsiyi daha s›k saptad›k. Ancak yaﬂ, antenatal bak›m olmamas› ve düﬂük sosyoekonomik durum
gibi faktörlerin etkisi aradan ç›kart›ld›¤›nda grandmultiparitenin preeklampsi üzerine etkisi bulunmad›.
Postpartum kanama literatürde grandmultiparlar
aras›nda yayg›n bir komplikasyon olarak yer almaktad›r[3,6,14,15] ve grandmultiparite postpartum kanama için
predominant bir risk faktörüdür.[6,15] Çal›ﬂmam›zda
grandmultiparite postpartum kanama için ba¤›ms›z
risk faktörü olarak saptand›. Çal›ﬂmam›zdaki grandmultipar kad›nlar›n bebeklerinin do¤um a¤›rl›klar› daha düﬂük idi. Buna ek olarak fetal distres anlaml› olarak
daha yayg›n ve yenido¤an yo¤un bak›m gereksinimi
primiparlar›n bebeklerine göre grandmultiparlarda daha fazlayd›. Birçok yay›nda grandmultipar kad›nlar›n

bebeklerinin yo¤un bak›m gereksinimi riskinden bahsedilmektedir.[6] Grandmultiparitenin daha yüksek sezaryen oranlar› ile iliﬂkili oldu¤u bildirilmektedir.[17] Sezaryen oran› her iki grupta da yüksek bulunmuﬂtur.
Hastanemizdeki yüksek sezaryen oranlar›n›n nedeni
üçüncü basamak hastane olmas› ve sevkli hasta kabulünün yap›lmas› ile iliﬂkili olabilir. Ülkemizde grandmultipar kad›nlar s›kl›kla düﬂük sosyoekonomik durumlar›ndan kaynaklanan cehalet, sefalet ve beslenme yetersizli¤i ile karﬂ› karﬂ›yad›r ve ne yaz›k ki optimum antenatal bak›m alamamaktad›r. Grandmultiparitenin görece az görüldü¤ü bir ﬂehirde yap›lan bu çal›ﬂmaya göre, preeklampsi, fetal distress, postpartum kanama, düﬂük do¤um kilosu ve yenido¤an yo¤un bak›m ihtiyac›
grandmultiparlarda daha fazla görülmektedir. Ancak
lojistik regresyon analizinde grandmultiparite sadece
postpartum kanama için risk faktörü olarak belirlenmiﬂtir.
Cilt 21 | Say› 1 | Nisan 2013
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Sonuç
Geliﬂmiﬂ ülkelerden yay›nlanan makalelerde grandmultiparite ile iliﬂkili daha iyi obstetrik sonuçlar bildirilmektedir. Grandmultiparite ile iliﬂkili kötü sonuçlar›n ço¤u gerçekte ileri yaﬂ, düﬂük sosyoekonomik durum ve yetersiz antenatal bak›m ile iliﬂkili olabilmektedir. Bu faktörlerin etkisi giderildi¤inde grandmultiparite sadece postpartum kanama için risk faktörü olarak
görünmektedir.
Ç›kar Çak›ﬂmas›: Ç›kar çak›ﬂmas› bulunmad›¤› belirtilmiﬂtir.
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‹kinci trimester gebelik sonland›rmalar›nda
misoprostolün etkinli¤inin, güvenilirli¤inin ve
maliyetinin de¤erlendirilmesi
Orkun Çetin, Sibel Barut, Ali Galip Zebitay, O¤uz Yücel
Süleymaniye Do¤umevi E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Klini¤i, ‹stanbul

Özet

The efficacy, safety and cost analysis of misoprostol
in the termination of second trimester pregnancies

Amaç: Klini¤imizde ikinci trimester gebelik sonland›r›lmas›nda
kullan›lan misoprostol protokolünü (intravaginal misoprostol uygulanmas›n› takiben oral yolla misoprostol verilmesi) etkinlik, güvenilirlik, maliyet ve komplikasyonlar› aç›s›ndan araﬂt›rmakt›r.

Objective: The aim of the study was to evaluate the efficacy, safety, cost analysis and complications of the misoprostol protocol of
our clinic (using intravaginal misoprostol after using oral misoprostol) in the second trimester termination of pregnancy.

Yöntem: Çal›ﬂma Ocak 2010 - Temmuz 2011 tarihleri aras›ndan
Süleymaniye E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi Kad›n Hastal›klar› ve
Do¤um Klini¤inde t›bb› nedenlerle 14-28. gebelik haftalar›nda
gebeli¤i sonland›r›lm›ﬂ olan toplam 80 olgu retrospektif incelendi.
Olgular geçirilmiﬂ sezaryen öyküsü olanlar ve olmayanlar olarak
iki gruba ayr›ld›. Geçirilmiﬂ sezaryen öyküsü olmayan gruba vaginal yolla uygulanan 200 mcg misoprostolün ard›ndan 4 saat ara ile
4 doz 400 mcg misoprostol per oral verildi. Geçirilmiﬂ sezaryen
öyküsü olan olgulara ise vaginal uygulanan 200 mcg misoprostolün ard›ndan 4 saat ara ile 200 mcg misoprostol per oral verildi.
Olgular›n 24. ve 48. saatteki bulgular› kaydedildi. 48 saat sonras›nda abortus/do¤um gerçekleﬂmeyen olgularda yöntem baﬂar›s›z kabul edildi.

Methods: The study was designed in Gynecology & Obstetrics
Clinic of Süleymaniye Maternity Training and Research Hospital,
Istanbul between January 2010 and July 2011. Eighty patients, of
whose pregnancies were terminated at 14-28 weeks of gestation,
were retrospectively analyzed. The patients were separated into
two groups as with and without a history of previous cesarean section. 200 mcg misoprostol was applied vaginally to the group
without a history of previous cesarean section, and then 4 doses of
400 mcg misoprostol was applied orally every 4 hours. Patients
with a prior cesarean delivery were administered 200 mcg misoprostol vaginally, and 200 mcg misoprostol was applied every 4
hours orally. Findings of the cases at 24th and 48th hours were
recorded. The method was considered to fail in cases that birth
does not happen after 48 hours.

Bulgular: Olgular›n %85’inde (68 olgu) ilk 48 saatte abortus/do¤um gerçekleﬂti. ‹lk 24 saatte abortus/do¤um yapan olgu say›s› 43
olup, 24 saatteki baﬂar› oran› %53.75 idi. Geçirilmiﬂ sezaryen öyküsü olan 13 olgudan 10’unda ilk 48 saatte abortus gerçekleﬂmiﬂ
olup, baﬂar› oran› %76.9 olarak bulundu. Komplikasyonlar incelendi¤inde, sadece 3 olguda (%3.75) ateﬂ ve 1 olguda (%1.25) servikste laserasyon tespit edildi.
Sonuç: Çal›ﬂmam›z; klini¤imizde 2. trimester gebelik sonland›r›lmas›nda kullan›lan misoprostol protokolünün etkili, güvenilir ve
maliyeti aç›s›ndan kabul edilebilir oldu¤unu göstermektedir. Ancak misoprostol için en etkin uygulama ﬂeklinin ve dozunun ne olmas› gerekti¤i konusunda henüz bir fikir birli¤ine var›lamam›ﬂt›r.
Anahtar sözcükler: ‹kinci trimester gebelik sonland›rmas›, misoprostol, etkinlik, güvenilirlik, maliyet.
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Results: Delivery/abortion was carried out in 85%of patients (68
cases) during the first 48 hours. The number of patients, who gave
birth in the first 24 hours, was 43. The success rate in the first 24
hours was 53.75%. Ten out of 13 patients with a history of previous cesarean section had abortion in the first 48 hours. The success rate in the first 48 hours was 76.9%. Only 3 cases (3.75%) had
fever and one case (1.25%) had cervical laceration.
Conclusion: Our study shows that our misoprostol protocol
which we used in the second trimester termination of pregnancy is
safe, effective and acceptable in terms of cost. However, there is no
consensus yet about the dose and the most effective application
method of misoprostol.
Key words: The termination of the second trimester pregnancies,
misoprostol, efficacy, safety, cost analysis.
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Yöntem

Giriﬂ
Maternal ve fetal nedenler ile gebeli¤in herhangi
bir zamanda sonland›r›lmas› gerekli olabilmektedir. ‹lk
trimester gebeliklerin sonland›r›lmas›nda, dünyan›n
birçok yerinde maliyet, zaman ve uygulama kolayl›¤›
dikkate al›nd›¤›nda; manuel vakum aspirasyon en s›k
kullan›lan yöntemdir. Manuel vakum aspirasyon öncesi uygulanan servikal dilatasyon, bu müdahalenin en
önemli basama¤›n› oluﬂturur.[1] Serviksin mekanik dilatasyonu yap›lmas› durumunda, karﬂ›laﬂ›lan en s›k
komplikasyon uterus perforasyonudur. Uygunsuz servikal dilatasyon sonucu oluﬂan di¤er komplikasyonlar
ise s›ras›yla servikal laserasyon, servikal rüptür, inkomplet boﬂaltma, enfeksiyon ve aﬂ›r› kanamad›r. Bu
yüzden serviksin mekanik dilatasyonunun yaratabilece¤i komplikasyonlardan kaç›nmak amac›yla, uterusun
boﬂalt›lmas›ndan önce servikal olgunlaﬂmay› sa¤lay›c›
ajanlar kullan›lmal›d›r. Bu sayede servikal hasar ve uterin perforasyon riski azalt›labilir.[2,3]

Çal›ﬂma Ocak 2010 - Temmuz 2011 tarihleri aras›nda Süleymaniye E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Klini¤i’nde t›bbi nedenlerle 14-28. gebelik haftalar›nda gebeli¤i sonland›r›lm›ﬂ
olan 80 olgu retrospektif olarak incelendi.

‹kinci trimesterdeki gebeliklerin sonland›r›lmas›
için de cerrahi yöntemler kullan›labilmektedir. Fakat
ikinci trimester gebeliklerde fetal-plasental ünitelerin
daha geliﬂmiﬂ olmas›, artm›ﬂ uterin kan ak›m› ve olgunlaﬂmam›ﬂ serviks varl›¤› iﬂlemi komplike hale getirmekte ve bu konuda özel bir deneyim gerektirmektedir. Bu
nedenlerle 1970’lerde prostaglandinlerin kullan›ma
girmesiyle birlikte günümüzde ikinci trimester gebelik
sonland›rmalar›nda cerrahi yerine medikal yöntemler
kullan›lmaktad›r. Prostaglandin E (PGE1 ve PGE2) ve
F (PGF2) serilerinin potent uterotonik etkileri vard›r.
Ülkemizde prostaglandinler aras›nda en s›k kullan›lan›
misoprostoldür. Misoprostol peptik ülser tedavisinde
kullan›lan sentetik PGE1 (15- deoksi-16- hidroksi-16metil) analo¤udur. Saklanmas› için özel koﬂullar gerektirmez, oda ›s›s›nda ve y›llarca saklanabilir. Oral, rektal,
intravajinal, intraservikal, sublingual ve bukkal gibi çeﬂitli yollar ile baﬂar›yla kullan›lmaktad›r. Uygulan›m›
kolayd›r, kolay temin edilir ve ucuzdur. Uterus kas›c›
ve serviks olgunlaﬂt›r›c› etkilerinden dolay› do¤um indüksiyonunda , serviksin olgunlaﬂt›r›lmas›nda, postpartum kanama kontrolünde kullan›lmaktad›r.[4]

Hastalar›n litotomi pozisyonunda vaginal tuﬂeleri
yap›larak; hepsinin Bishop skorunun 3’ün alt›nda oldu¤u belirlendi. Tüm olgulara 200 mcg misoprostol posterior vaginal fornikse kuru olarak yerleﬂtirildi. Geçirilmiﬂ sezaryen öyküsü olmayan hastalara 4 saat arayla
400 mcg misoprostol peroral verildi. Geçirilmiﬂ sezaryen öyküsü olana hastalara ise 4 saat arayla 200 mcg
misoprostol peroral verildi. ‹ki gruba da maksimum 8
doz misoprostol uygulamas› yap›ld›. Olgular›n 24 ve 48
saat sonundaki durumlar› de¤erlendirildi. 48 saat sonras›nda gebeli¤i sonlanmayan olgularda yöntem baﬂar›s›z olarak kabul edilerek intraservikal balon uygulamas›na geçildi. Kullan›lan ilaç maliyetleri hesaplan›rken
misoprostol (Cytotec) 200 mcg 28 tablet preparat› dikkate al›nd› (Cytotec 28 tablet 12.58 Türk Liras› = 5.46
Euro). Kullan›lan misoprostol dozuna (1 tablet misoprostol 0.45 Türk liras› = 0.19 Euro) göre maliyet hesab› yap›ld› (1 Euro = 2.3 Türk Liras› olarak kabul edildi).

Çal›ﬂmam›z›n amac› ikinci trimester gebelik sonland›r›lmas›nda, 200 mcg vaginal misoprostol (PGE1) verilmesini takiben oral misoprostol kullan›m›n›n etkinlik, güvenilirlik, maliyet ve komplikasyonlar›n›n de¤erlendirilmesini yapmakt›r.
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Gebelerin kimlikleri, yaﬂlar›, gebelik haftalar›, gebelik ve do¤um say›lar›, abortus say›lar›, gebeli¤in sonland›r›lma endikasyonlar›, Bishop skorlar›, ek hastal›klar› olup olmad›¤›, kaç doz misoprostol uyguland›¤›,
indüksiyon-abortus/do¤um intervali, (indüksiyonabortus/do¤um intervali, ilk misoprostol dozunun verilmesinden abortus/ do¤um gerçekleﬂene kadar geçen
zaman dilimini ifade etmektedir), ek indüksiyon baﬂlan›p baﬂlanmad›¤›, do¤um a¤›rl›klar›, küretaj iﬂlemine
ihtiyaç olup olmad›¤› ve komplikasyonlar (ishal, kusma,
baﬂ a¤r›s›, yorgunluk, meme hassasiyeti, ateﬂ, servikal
laserasyon ve uterin rüptür) hasta dosyalar› göz önüne
al›narak incelendi.

Çal›ﬂmada elde edilen bulgular de¤erlendirilirken,
istatistiksel analizler için SPSS (Statistical Package Social Sciences) for Windows 16.0 (SPSS Inc., Chicago,
IL, ABD) program› kullan›ld›. Çal›ﬂma verileri de¤erlendirilirken tan›mlay›c› istatiksel metodlar (ortalama,
standart sapma) kullan›ld›. Normal da¤›l›m göstermeyen parametrelerin iki grup karﬂ›lat›rmalar›nda MannWhitney U test kullan›ld›. Sonuçlar %95’lik güven aral›¤›nda anlaml›l›k p<0.05 düzeyinde de¤erlendirildi.

‹kinci trimester gebelik sonland›rmalar›nda misoprostolün etkinli¤inin, güvenilirli¤inin ve maliyetinin de¤erlendirilmesi

Bulgular
Olgular›n ortalama yaﬂ› 28±7 (da¤›l›m: 16-47) idi.
Gebelik sonland›r›lma haftalar› 14 ile 28. gebelik
haftalar› aras›nda de¤iﬂmekte olup ortalama 21± 4 bulundu. Do¤um a¤›rl›klar› ortalamas› 462±30 g ve medyan de¤eri 415 saptand›.
Olgular›n gravida ortalamalar› 2.55± 2 ve medyan
de¤eri 2 idi. Gravida da¤›l›m›na bak›ld›¤›nda olgular›n
%38.8’inin gravida say›s›n›n 1 oldu¤u, %23.8’ inin gravida say›s›n›n 2 oldu¤u, %37.4’ünün ise gravida say›s›n›n 3 ve üzerinde oldu¤u görüldü (Tablo 1).
Tablo 1. Olgular›n demografik özellikleri.
Demografik özellikler
Ortalama yaﬂ
Gravida
Parite
Ortalama gebelik sonland›rma haftas›
Ortalama do¤um a¤›rl›¤›

28±7
2.55±2
1.08±0.7
21±4
462±30

Olgular›n parite say›lar›n›n ortalamas› 1.08±1.7 ve
medyan de¤eri 1 idi. Parite da¤›l›m›na bak›ld›¤›nda olgular›n %46.2’sinin nullipar, %33.8’inin primipar,
%20’sinin multipar oldu¤u belirlendi.
Olgular›n abortus/do¤um intervali 1 saat ile 125 saat aras›nda de¤iﬂmekte olup; ortalama 28±25 saat ve
medyan de¤eri 22 saatti. Multiparlarda abortus/do¤um
intervaline bak›ld›¤›nda minimum 1 saat, maksimum
93 saat olup, ortalama 22.6± 22.5 saat ve medyan de¤eri 13.5 saat saptand›. Nulliparlarda abortus/do¤um intervaline bak›ld›¤›nda minimum 6 saat, maksimum 125
saat olup, ortalama 31.9±24.2 saat ve medyan de¤eri 26
saat olarak bulundu. Nulliparlarda ilaca baﬂland›ktan
sonra do¤um olana kadar geçen süre, multiparlarda ilaca baﬂland›ktan sonra do¤um olana kadar geçen süre-

den istatistiksel olarak anlaml› düzeyde yüksektir
(p<0.05). Geçirilmiﬂ sezaryeni olan olgularda geçen süre minimum 4, maksimum 105 saat olup, ortalama
31±30 saat ve medyan› 17 saat olarak saptand›.
‹kinci trimester gebelik sonland›rmalar›n›n endikasyonlar› incelendi¤inde; olgular›n %30’unun intrauterin fetal ölüm oldu¤u saptand›. Olgular›n %70’i ise
fetal anomaliler (%10 trizomi 21, %11.2 Arnold-Chiari malformasyonu, %7.5 anensefali, %6.2 a¤›r hidrosefali, %3.7 spina bifida ve %25.2 di¤er sebepler) nedeni
ile sonland›r›ld›.
Uygulanan doz miktar›na bak›ld›¤›nda; geçirilmiﬂ
sezaryeni olan olgularda (13 olgu) minimum, maksimum 8 doz olup, ortalamas› 5±2 doz (1000±400 mcg)
ve medyan de¤eri 4 doz (800 mcg) idi. Geçirilmiﬂ sezaryeni olmayan olgularda (67 olgu) ise; minimum 1,
maksimum 8 doz olup, ortalama 2.9±1.5 doz
(1160±600 mcg) ve medyan› 2 doz (800 mcg) saptand›.
Geçirilmiﬂ sezaryeni olmayanlar› nullipar ve multipar
olarak ay›rd›¤›m›zda; nulliparlarda (37 olgu) kullan›lan
doz say›s› minimum 1, maksimum 8 olup, ortalamas›
3.3±3 ve medyan de¤eri 4 saptand›. Multiparlarda (30
olgu) ise; minimum 1, maksimum 6 doz olup, ortalamas› 2.5±1.5 ve medyan de¤eri 2 idi. Nullipar olgulara
uygulanan doz, multipar olgulara uygulanan dozdan istatistiksel olarak anlaml› düzeyde daha yüksekti
(p<0.05).
Geçirilmiﬂ sezaryen öyküsü olan hastalarda; ortalama ilaç maliyeti 2.25±1.35 TL (0.9±0.58 Euro), geçirilmiﬂ sezaryen öyküsü olmayan hastalarda ise; ortalama
ilaç maliyeti 1.30±0.67 TL (0.56±0.3 Euro) olarak bulundu (Tablo 2). Geçirilmiﬂ sezaryen öyküsü olmayan
nullipar olgulardaki ilaç maliyeti; 1.48±1.35 TL
(0.64±0.58 Euro) iken, multipar olgularda ise 3.75
TL±0.67 TL (1.63±0.3 Euro) olarak hesapland›. Hem
geçirilmiﬂ sezaryen öyküsü olan ve olmayan hastalar,
hem de nullipar ve multipar hastalar›n oldu¤u gruplar

Tablo 2. Olgular›n uygulanan misoprostol dozu ve maliyetine göre da¤›l›m›.
Uygulanan misoprostol dozu

‹laç maliyeti

Geçirilmiﬂ sezaryeni olan olgular

1000±400 mcg

2.25±1.35 TL
0.9±0.58 Euro

Geçirilmiﬂ sezaryeni olmayan olgular

1160±600 mcg

1.30±0.67 TL
0.56±0.3 Euro
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aras›nda istatistiksel olarak anlaml› fark gözlendi
(p<0.05).
Komplikasyonlar de¤erlendirildi¤inde, toplam 4 olguda majör komplikasyon geliﬂti¤i gözlendi. Bir olguda (%1.25) servikste laserasyon ve 3 olguda (%3.75) da
ateﬂ saptand›. Ek medikal tedavi olarak 10 olguya
(%12.5) oksitosin infüzyonu uyguland›. 66 olguya
(%82.5) abortus/do¤um sonras› küretaj uyguland›.
Yöntemin baﬂar›s›z olarak kabul edildi¤i (48 saatte
abortus/do¤um gerçekleﬂmeyen olgular) 12 olguya intraservikal balon uygulanarak do¤um gerçekleﬂtirildi.
Bu olgular›n 3’ü (%25) geçirilmiﬂ sezaryen öyküsü olan
olgulard›.
Olgular›n %85’inde (68 olgu) 48 saatte abortus/do¤um gerçekleﬂti. ‹lk 24 saatte abortus/do¤um yapan olgu say›s› 43 olup, ilk 24 saatteki baﬂar› oran› %53.75
idi. Geçirilmiﬂ sezaryeni olan 13 olgudan 10’unda ilk
48 saatte abortus/do¤um gerçekleﬂmiﬂ olup, baﬂar› oran› %76.9 bulundu.

Tart›ﬂma
Günümüzde perinatal ultrasonografi ve serum tarama testlerinin kullan›m› ile ölü fetus ve fetal malformasyonlar›n antenatal tan›s› giderek artmaktad›r. Tüm
gebeliklerin %15’inin sonland›r›lmas› için indüklenmesi gerekmektedir. Bu nedenlerle prostaglandin kullan›m› giderek artmaktad›r. Prostaglandinler ve analoglar› kullan›larak yap›lan gebelik sonland›rmalar›,
cerrahi yolla yap›lan gebelik sonland›rmalar›na alternatif sa¤lamaktad›r. ‹kinci trimester gebelik sonland›r›lmas›nda misoprostol kullan›lmas›; noninvazif, uygulan›m› kolay, maliyeti düﬂük, çabuk sonuç veren olmas›
ve güvenilirli¤i sebebiyle önem kazanm›ﬂt›r.[5] Misoprostolün ucuz ve kolay saklanabilen bir ajan olmas›na
ra¤men servikal olgunlaﬂt›rma amac›yla ruhsatland›r›lmam›ﬂ olmas› sebebiyle kullan›m› s›n›rland›r›lmaktad›r. Yine de dünya genelinde düﬂük dozlardaki kullan›m› yayg›n olarak devam etmektedir. Güncel literatürde
prostaglandin E1 analo¤u olan misoprostolün uygun
olmayan serviks varl›¤›nda do¤um indüksiyonu için
kullan›labilece¤i bildirilmektedir.[6,7] Ancak misoprostol
için etkili ve güvenilir uygulama ﬂeklinin ve dozunun
ne olmas› gerekti¤i konusunda henüz fikir birli¤ine var›labilmiﬂ de¤ildir.[7,8]
Çal›ﬂmam›zda de¤erlendirmeye al›nan 80 olgunun
68 inde (%85) misoprostol ile ilk 48 saatte abortus/do¤um gerçekleﬂti¤i tespit edilmiﬂtir. Bugallo ve ark. 22.
haftaya kadar olan gebelerde ilk 48 saatte %89 komp-
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let abortus oranlar› bildirmiﬂlerdir.[9] Özdemir ve ark.,
123 olguyu içeren ikinci trimester gebeliklerin sonland›r›lmas›nda misoprostol kullan›m›nda ilk 48 saatte
%91 baﬂar› oran› bildirmiﬂlerdir.[10]
Özturka ve ark., 2. trimester gebelik sonland›r›lmas›nda sublingual, vaginal ve oral misoprostol kullan›m›n›n karﬂ›laﬂt›r›ld›¤› çal›ﬂmas›nda; oral gruptaki 30 olguya önce posterior vaginal fornikse 100 mcg misoprostol, devam›nda 2 saat ara ile peroral 100 mcg misoprostol uygulam›ﬂlard›r. Olgular 24 saatte abort etmezse
ayn› dozlar tekrarlanarak 48 saat sonundaki durumlar›
de¤erlendirmeye al›nm›ﬂt›r. ‹lk 24 saatteki baﬂar› oran›
%83 iken, ilk 48 saatteki baﬂar› oran› %90 olarak belirlenmiﬂtir.[11] Bizim çal›ﬂmam›zda ise ilk 24 saatteki baﬂar› oran› %53 iken, ilk 48 saatteki baﬂar› oran› %85
olarak tespit edilmiﬂtir. Çal›ﬂmam›zdaki ilk 24 ve 48 saatteki baﬂar› oran›n›n daha düﬂük olmas›n›, misoprostol
dozunu tekrarlama aral›¤›m›z›n daha uzun olmas›na (4
saat) ba¤lad›k.
‹kinci trimester medikal abortuslar›ndan sonra plasenta retansiyonu veya inkomplet abortus önemli problem olarak karﬂ›m›za ç›kmakta ve cerrahi müdahale gerektirmektedir. Misoprostolün bu amaçla kullan›ld›¤›
ilk çal›ﬂmalarda %80 ve daha fazla olguya küretaj yap›lmak zorunda kal›nd›¤› bildirilmiﬂtir.[12,13] Daha sonraki
çal›ﬂmalarda bu oran›n %5 ve daha alt›na düﬂtü¤ü gösterilmiﬂtir.[14,15] Gebeli¤in yaﬂ› büyüdükçe komplet
abortus oran› artmaktad›r ve abortus sonras› küretaj
gerekmemektedir.[16] Bizim çal›ﬂmam›zda; 80 olgudan
66’s›na (%82) abortus/do¤um sonras› küretaj iﬂlemi
uygulanm›ﬂt›r. Abortus/ do¤um sonras› küretaj oran›m›z›n yüksek olmas›, klini¤imizin rutin protokolünde
var olmas› sebebiyle, (plasenta retansiyonunu önlemek
amac›yla) rutin kavite kontrolü yap›lmas›ndan kaynaklanmaktad›r.
Ateﬂ, bulant›, kusma ve ishal misoprostol uygulanmas›na ba¤l› oluﬂabilecek yan etkilerdir. Shetty ve ark.
vaginal misoprostol uygulamalar›nda %27 hastada bulant› ve kusma gördüklerini rapor etmiﬂlerdir.[17] Tang
ve ark.’n›n yapt›klar› çal›ﬂmada; sublingual misoprostol
ile ilgili en belirgin ishal (%94) ve ateﬂtir (%77). Çal›ﬂmam›zda sadece 3 olguda (%4) 38°C’nin üzerinde ateﬂ
saptanm›ﬂt›r.
Günümüzde giderek artan sezaryen oranlar› sebebiyle, ikinci trimester gebelik sonland›rmas› planlanan
hastalarda geçirilmiﬂ sezaryen öyküsü ile s›kça karﬂ›laﬂ›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Sezaryen geçirmiﬂ olgularda ikinci trimester gebelik sonland›rmalar›nda misoprostol
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kullan›m›n›n uterus rüptürüne neden olmas›, ilac›n
kullan›m› konusunda endiﬂelere yol açmaktad›r.[18] Uterus alt segment transvers kesisi olan olgularda misoprostolün ikinci trimester sonland›rmalar› için güvenle
kullan›labilece¤ini bildiren yay›nlar[19] giderek artmakla
birlikte; uterus rüptürü riskinin gerçek insidans› bilinmemektedir. Geçirilmiﬂ sezaryen öyküsü varl›¤›nda
misoprostol kullan›m›n›n kontraendike olmad›¤› ancak, bu hastalarda rüptür riskinin yüksek olmas› sebebiyle dikkatli olunmas› gerekti¤i söylenmektedir.[18,20]
M›s›r’da yap›lan bir çal›ﬂmada; 16-26. gebelik haftas›nda geçirilmiﬂ sezaryene ba¤l› uterin skar› olan 50 hastaya gebelik sonland›r›lmas› için 200 mcg misoprostol, 4
saate bir toplam 4 doz uygulanm›ﬂt›r. Baﬂar› oran› %90
olup, uterin rüptür saptanmam›ﬂt›r.[21] Çal›ﬂmam›zda;
13 olguda geçirilmiﬂ sezaryene ba¤l› uterin skar mevcuttu. ‹lk 48 saatteki baﬂar› oran›m›z %77 iken 3 olguda misoprostole ek olarak intraservikal balon uygulamas› yap›lm›ﬂt›r. Sezaryen öyküsü olan olgu say›m›z az
olmakla birlikte; hiçbir olgumuzda uterin rüptür ile
karﬂ›laﬂmad›k. Bir olgumuzda gerçekleﬂen servikal laserasyon, primer olarak onar›ld›.
Misoprostolün veriliﬂ yollar› de¤erlendirildi¤inde;
sublingual misoprostolün en yüksek bioavalibiliteye sahip yöntem oldu¤u tespit edilmiﬂtir.[22] Prospektif randomize bir çal›ﬂmada sublingual uygulama ile oral uygulama karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r. Bu çal›ﬂmaya göre, 24 saatlik
baﬂar› oranlar› sublingual grupta %91, oral grupta %85
olarak saptanm›ﬂt›r.[23] Yan etkiler iki grup aras›nda
benzer bulunsa da sublingual grupta ateﬂ oran› daha
fazla bulunmuﬂtur.[23] Yap›lan çal›ﬂmalarda; rektal uygulaman›n en düﬂük uterin tonus ve en düﬂük ilaç düzeyini sa¤lad›¤›; vaginal uygulaman›n ise en düﬂük yan etki
potansiyeli ile ikinci trimester gebelik sonland›rmalar›nda en baﬂar›l› yöntem olarak bulunmuﬂtur.[24] Çal›ﬂmam›zda klini¤imizin rutin protokolü olarak; intravaginal misoprostol uygulamas›n› takiben tekrarlayan
dozlarda oral misoprostol uygulamas› ile indüksiyon
yap›lm›ﬂt›r.
Bizim çal›ﬂmam›zda nullipar olgulardaki abortus/do¤um intervali, multipar olgular ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda istatistiksel olarak anlaml› düzeyde uzun bulunmuﬂtur (p<0.05). Kullan›lan misoprostol dozu da nulliparlarda, multiparlar ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, istatistiksel
olarak anlaml› derecede yüksek bulunmuﬂtur (p<0.05).
Sonuçlar›m›z; literatür bilgileri ile örtüﬂmektedir.[24,25]
‹ki grup aras›ndaki bu fark›; nullipar ve multipar hastalarda serviksin kompliyans›nda meydana gelen de¤iﬂikliklere ba¤lamaktay›z.

Çal›ﬂmam›zda olgulara kullan›lan ilaç maliyetleri
de¤erlendirildi¤inde, geçirilmiﬂ sezaryen öyküsü olan
olgular›n ilaç maliyeti, geçirilmiﬂ sezaryen öyküsü olmayan olgulara göre daha yüksek bulunmuﬂtur. Bu durumu geçirilmiﬂ sezaryen öyküsü olan grupta abortus/do¤um intervalinin daha uzun olmas›na ve kullan›lan ilaç dozunun daha fazla olmas›na ba¤lad›k. Yine ayn› sebeple; geçirilmiﬂ sezaryen öyküsü olmayan olgular›n alt grubunda yer alan nullipar ve multipar hastalar
karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, nullipar grupta ilaç maliyetinin daha yüksek oldu¤u bulunmuﬂtur. Kullan›lan ilaç baﬂ›na
hesaplanan verilere ek olarak, tekrarlayan dozlarda ilaç
kullanan hastalar›n hastanede kal›ﬂ sürelerinin uzamas›,
toplam maliyetin artmas›na sebep olacakt›r.

Sonuç
Sonuç olarak; çal›ﬂmam›z, olgu say›s›n›n s›n›rl› ve
retrospektif olmas› gibi dezavantajlar› ile birlikte, hastanemizde ikinci trimester gebelik gebelik sonland›r›lmas›nda kullan›lan misoprostol protokolünün etkili,
güvenilir ve maliyeti aç›s›ndan kabul edilebilir oldu¤unu göstermektedir. Ancak misoprostol için en etkin uygulama ﬂekli ve dozunun ne olmas› gerekti¤i konusunda henüz fikir birli¤ine var›labilmiﬂ de¤ildir. Bu konu
ile ilgili daha kapsaml›, prospektif, randomize, kontrollü çal›ﬂmalara ihtiyaç vard›r.
Ç›kar Çak›ﬂmas›: Ç›kar çak›ﬂmas› bulunmad›¤› belirtilmiﬂtir.
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Servikal lenfanjiyom: Olgu sunumu
Resul Ar›soy, Emre Erdo¤du, Oya Pekin, Elif Demirci, Erbil Çakar, Semih Tu¤rul
S.B. Zeynep Kamil Kad›n ve Çocuk Hastal›klar› E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, ‹stanbul

Özet

Cervical lymphangioma: a case report

Amaç: Prenatal tan› alm›ﬂ fetal servikal lenfanjiyom olgusunun yönetiminin tart›ﬂ›lmas› amaçlanm›ﬂt›r.

Objective: We aimed to discuss the management of a cervical
lymphangioma case which was prenatally diagnosed.

Olgu: Yirmi iki yaﬂ›nda, gravida 1, parite 0 olan gebe 21. gebelik
haftas›nda ikinci trimester tarama testinde yüksek risk saptanmas›
nedeniyle klini¤imize baﬂvurdu. Fetusun ultrasonografi muayenesinde ensesinin sol taraf›nda lokalize 37x34 mm boyutlar›nda, septal› kistik kitle tespit edilmiﬂtir. Kistik kitlenin Doppler ultrasonografi muayenesinde kan ak›m› izlenmemiﬂtir. Di¤er sistemlerin
muayenesinde ek anomali saptanmam›ﬂt›r. Karyotip analizi sonucu normal olan fetusun takibinde kistik kitlenin büyüdü¤ü tespit
edilmiﬂtir. Postpartum eksize edilen kistik kitlenin lenfanjiyom tan›s› patolojik inceleme ile do¤rulanm›ﬂt›r.

Case: A 22-year-old pregnant woman, gravida 1, parity 0, pregnant was referred to our clinic due to high risk detected during the
second trimester screening tests. In the evaluation of fetus, a septate cystic mass that was measured as 37x34 cm and located in the
left side of the neck was observed ultrasonographically. When performed Doppler ultrasonography to cystic mass, no blood flow
was monitored. Other system examinations showed no additional
anomalies. The cystic mass has grown up in the follow up of the
fetus whose karyotype analysis was normal. The diagnosis of lymphangioma was confirmed pathologically after the postpartum
excision of the cystic mass.

Sonuç: Fetal servikal lenfanjiyom olgular›n›n yönetiminde di¤er
yap›sal anomaliler ve kromozomal anomalileri araﬂt›r›lmal›d›r.
‹zole olgularda prognoz iyidir.

Anahtar sözcükler: Lenfanjiyom, prenatal tan›, yönetim.

Giriﬂ
Kistik lenfanjiyomlar bening konjenital lezyonlar
olup; lenfatik kanal sistemin geliﬂiminin olmamas› veya
obstrüksiyon geliﬂmesi sonucu oluﬂurlar. S›kl›kla boyun, aksilla, mediasten, kar›n ön duvar› ve ekstremitelerde lokalizasyon gösterirler. Di¤er yap›sal ve kromazomal anomalilerle birlikte olabilece¤i gibi izole olarak
da bulunabilir. Kistik lenfanjiyomalar genellikle h›zl›
büyüme paterni gösterip alttaki dokuya lokal invazyon
ve bas› yapabilir. Ayr›ca kistik lenfanjiyoma olgular›n›n
%10-15’ inde intrauterin gerileme görülebilir.[1-3] Prenatal tan› alm›ﬂ fetal servikal lenfanjiyom olgusunun sunulmas› ve yönetiminin tart›ﬂ›lmas› amaçlanm›ﬂt›r.

Yaz›ﬂma adresi: Dr. Resul Ar›soy. Ac›badem Cad. No: 177
Zafer Apt. Daire: 12, ‹stanbul.
e-posta: drresular@hotmail.com
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Conclusion: The presence of other anomalies should be investigated and karyotype analysis should be performed for the management of the cases of cervical lymphangioma. In isolated cases of
cervical lymphangioma, the prognosis is good.
Key words: Lymphangioma, prenatal diagnosis, management.

Olgu Sunumu
22 yaﬂ›nda, gravida 1, parite 0 olan gebe 21. gebelik
haftas›nda ikinci trimester tarama testinde yüksek risk
saptanmas› nedeniyle klini¤imize baﬂvurdu. Ultrasonografi muayenesinde fetal biyometrinin 21 hafta ile uyumlu oldu¤u, fetus ensesinin sol taraf›nda lokalize 37x34
mm boyutlar›nda multiseptasyonlu kistik kitle tespit
edildi (ﬁekil 1 ve 2). Kistik kitlenin Doppler ultrasonografi muayenesinde kan ak›m› izlenmedi (ﬁekil 3). Di¤er
sistemlerin muayenesinde ek anomali saptanmad›.
Aile tarama testi ve fetusun muayene bulgular› aç›s›ndan bilgilendirildi ve karyotip analizi önerildi. Kar-

Bu yaz›n›n çevrimiçi ‹ngilizce sürümü:
www.perinataljournal.com/20130211016
doi:10.2399/prn.13.0211016
Karekod (Quick Response) Code:
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ﬁekil 1. Transvers kesitte servikal lenfanjiyom görüntüsü. [Bu ﬂekil,
derginin www.perinataldergi.com adresindeki çevirimiçi sürümünde renkli görülebilir]

ﬁekil 2. Sagittal kesitte servikal lenfanjiyom görüntüsü. [Bu ﬂekil, derginin www.perinataldergi.com adresindeki çevirimiçi sürümünde renkli görülebilir]

yotip analizi sonucu normal olan fetusun takibinde kistik kitlenin büyüdü¤ü tespit edildi. Ayr›ca gebelik takiplerinde venöz Doppler bulgular›nda patoloji saptanmad› ve hidrops bulgular›na rastlanmad›. Gebeli¤in 39.
haftas›nda sanc›lar›n baﬂlamas› ve sular›n›n gelmesi ﬂikayeti ile klini¤imize baﬂvuran gebenin de¤erlendirilmesi soucunda distosi geliﬂebileci¤i öngörüldü ve gebe
sezaryen ile do¤urtuldu.

fanjiyom oldu¤u do¤ruland› ve bas› bulgusu olmamas›nda dolay› postpartum ikinci günde taburcu edildi.
Bebe¤in takibinde ikinci haftada kistik kitlenin küçüldü¤ü (40x30 mm) (ﬁekil 4) tespit edilmiﬂtir. Plastik
cerrahi klini¤i taraf›ndan 20. günde eksizyonel olarak
kistik kitle ç›kart›ld› ve lenfanjiyom tan›s› patolojik olarak da do¤ruland›.

Tart›ﬂma

1.-5. dakika APGAR’› 8-10 olan k›z bebe¤in boyun
bölgesinin sol taraf›nda 70x50 mm boyutlar›nda kistik
kitle oldu¤u tespit edildi. Bebekteki kistik kitlenin len-

Lenfanjiyomlar›n en s›k tipi kistik lenfanjiyomlard›r. Kistik lenfanjiyomlar›n s›kl›¤› 1/6000 olup; en s›k

ﬁekil 3. Doppler ultrasonografide lenfanjiyomun görüntüsü. [Bu ﬂekil, derginin www.perinataldergi.com adresindeki çevirimiçi
sürümünde renkli görülebilir]

ﬁekil 4. Postpartum servikal lenfanjiyom görüntüsü. [Bu ﬂekil, derginin www.perinataldergi.com adresindeki çevirimiçi sürümünde renkli görülebilir]
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boyun bölgesinde (%75-80) yerleﬂim gösterirler.[3] Kistik lenfanjiyomlar küçük boyutlardan dev boyutlara kadar ünioküler veya multioküler görünüme sahip,
Doppler ultrasonografi muayenesinde ak›m içermeyen
lezyonlard›r. Ay›r›c› tan›da öncelikle kistik higroma,
hemanjiyom, teratom ve fetal guatr düﬂünülmelidir.
Kistik higroma ultrasonografide, ortada nukkal ligamente karﬂ›l›k gelen kal›n fibröz band ile bölünmüﬂ, bilateral septasyon içeren s›v› dolu kistik yap› oluﬂumu ile
karakterizedir. ‹kinci trimesterde ise tüm amniyotik kaviteyi dolduran dev kistik lezyonlar, özellikle kafatas›,
boyun ve üst gövdede s›v› dolu septal› cilt ödemi ile karakterizedir. En sonunda da vücut boﬂluklar›nda efüzyon ve hidrops gözlenebilir. Hemanjiyom özellikle
Doppler ultrasonografide kan ak›m› içeren kistik lezyonlar olarak tan›nabilir. Boyun teratomlar› ise ultrasonografide, hem solid hemde kistik yap›lar›n birlikte görüldü¤ü ve kalsifikasyonlar içeren heterojen lezyonlar
olarak tan›n›rlar. Fetal guatr her zaman solid görünümde ve s›n›rlar› düzenli lezyonlard›r.[4]
Bizim olgumuzda boyun bölgesinde lokalize, takibinde intrauterin büyüme gösteren multioküler kistik
lenfanjiyom tespit edilmiﬂ ve ek anomali saptanmam›ﬂt›r. Kistik lenfanjiyom olgular›n›n %43-75’inde nonimmun hidrops fetalis geliﬂti¤i bilinmektedir. Hidrops geliﬂen olgular›n yaklaﬂ›k %30’unda karyotip normal fakat ek anomalilerin (kardiyak, renal, sindirim ve
iskelet sistemi anomalileri) eﬂlik etti¤ini ve hidrops geliﬂen olgular›n da prognozunun kötü oldu¤u bildirilmiﬂtir.[1,5] Ayr›ca artan lenf ödem sebebi ile venöz dönüﬂü bozarak kalp yetmezli¤ine sebep olabilece¤i bildirilmiﬂtir. Bizim olgumuzun takibinde venöz Doppler bulgular›nda patoloji saptanmam›ﬂt›r. Lenfanjiyom olgular›n›n trizomi 13, 18 ve 21, Turner sendromu, Noonan sendromu ve yap›sal anomaliler ile iliﬂkili olabilece¤i literatürde bildirilmiﬂtir. Olgular›n %42’sinde
Turner sendromu, %18’inde tizomiler ve %38’inde
karyotip normal olarak tespit edildi¤i bildirilmiﬂtir.[6]
Sundu¤umuzun olgunun karyotipi normal olarak
tespit edilmiﬂtir. ‹zole kistik lenfanjiyom olgular›nda
prognoz iyi olup, neonatal dönemde cerrahi eksizyon
ve skleroterapi ile baﬂar›l› sonuçlar al›nmaktad›r. ‹ntrauterin skleroterapinin de güvenli oldu¤u bildirilmekte-

dir.[7] Ayr›ca yüz ve boyun bölgesinde lokalize olan lenfanjiyom olgular›nda konjenital üst solununum yolu
obstruksiyon sendromu nedeni ile acil trakeostomi veya EXIT (ekstrauterin intrapartum tedavi) prosedürü
gerekli olabilir.[8,9]

Sonuç
Servikal lenfanjiyom olgular›nda di¤er yap›sal anomaliler araﬂt›r›lmal› ve karyotip analizi önerilmelidir.
‹zole olgularda prognoz iyi olup; fetus kalp yetmezli¤i
ve hidrops aç›s›ndan takip edilmelidir.
Ç›kar Çak›ﬂmas›: Ç›kar çak›ﬂmas› bulunmad›¤› belirtilmiﬂtir.
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Artm›ﬂ ense kal›nl›¤› ile birlikte ilk trimesterde
tan› konulmuﬂ olgu nedeniyle Cantrell sendromunun
gözden geçirilmesi
Ahmet Uysal1, Fatma Uysal2, Meryem Gencer1
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Özet

Cantrell’s syndrome revisited: a case with increased
nuchal fold diagnosed in the first trimester

Amaç: Bu çal›ﬂmada obstetrik klini¤imizde tan› konulan bir Cantrell pentalojisi olgusunun tart›ﬂ›lmas› amaçlanmaktad›r.

Objective: Our aim was to evaluate the characteristics of a case of
pentalogy of Cantrell diagnosed at our obstetrics department.

Olgu: Son adet tarihini bilmeyen 25 yaﬂ›ndaki gebe birinci trimester anomali taramas› için baﬂvurdu. Transabdominal ultrasonografik de¤erlendirmede CRL ölçümüne göre 11 hafta 5 gün olarak ölçülen fetusta en kal›n yerde 6 mm ölçülen septal› kistik higroma ve
eﬂlik eden fetal kar›n ön duvar›nda geniﬂ bir defektin bulundu¤u
görüldü. Karaci¤er ve kalbin büyük bir k›sm›n›n bu defekt düzeyinde ekstrakorporal yerleﬂimli oldu¤u saptand›. Hastada fetal omfalosel ve ektopia kordis bulgular› ile Cantrell sendromu düﬂünüldü.

Case: A 25-year-old pregnant patient, unaware of date of last
menstrual period, applied for first trimester anomaly scans. A
transabdominal ultrasound evaluation revealed a fetus of 11 weeks,
5 days by CRL measurements. The fetus had a septated cystic
hygroma, thickest measurement 6 mm, and accompanying wide
defect of the fetal abdominal wall. A large part of the liver and
heart were extracorporeal in the area of the defect. The patient
was thought to suffer Cantrell’s syndrome due to fetal omphalocele and ectopia cordis.

Sonuç: Ultrasonografik olarak birinci trimesterde omfalosel saptanan olgularda Cantrell pentalojisi olas›l›¤› akla gelmeli ve ultrasonografik tarama derinleﬂtirilmeli omfalosel kesesi içerisinde kalp
olup olmad›¤› dikkatlice de¤erlendirilmelidir.

Conclusion: In cases of first trimester ultrasonography identifying omphacele, pentalogy of Cantrell should be kept in mind and
ultrasonographic scans should be deepened to carefully determine
whether the heart is contained within the omphalocele sac.

Anahtar sözcükler: Cantrell sendromu, kardiyak malformasyon,
omfalosel.

Key words: Cantrell’s syndrome, cardiac malformation,
omphalocele.

Giriﬂ
Cantrel sendromu ya da pentalojisi nadir olarak görülen torakoabdominal geliﬂim bozuklu¤u olup ilk olarak 1958 y›l›nda Cantrell ve ark. taraf›ndan tan›mlanm›ﬂt›r.[1] Sendrom abdominal duvar, perikardium, diafragma, sternum ve kalp defektlerini içerir. Sternum alt
ucu ve bat›n orta hatta duvar defekti eﬂlik eden diafrag-
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ma ve perikard ön yüz defektleri sendroma özgün anomalilerdir.[2] Ay›r›c› tan›da ektopia kordis, basit omfalosel, amniotik bant sendromu ak›lda bulundurulmal›d›r.[3] Kalp anomalileri prognozu belirleyici olup çeﬂitli
anomaliler içermektedir. Literatürdeki olgularda tan›mlanan belli baﬂl› kalp anomalileri atrial septal defekt, ventriküler septal defekt, Fallot tetrolojisi s›k bildirilmiﬂtir.[4] Bildi¤imiz kadar›yla erken dönemde tan›s›

Bu yaz›n›n çevrimiçi ‹ngilizce sürümü:
www.perinataljournal.com/20130211010
doi:10.2399/prn.13.0211010
Karekod (Quick Response) Code:

Cantrell sendromunun gözden geçirilmesi

konulmuﬂ Cantrell sendromu az olmakla birlikte ilk
trimesterde tan› alm›ﬂ çok az olgu bulunmaktad›r.
Bu yaz›da prenatal olarak erken dönemde tan› alm›ﬂ
Cantrell sendromlu bir olgu sunularak, Cantrell sendromunun literatür eﬂli¤inde tart›ﬂ›lmas› amaçlanm›ﬂt›r.

Olgu Sunumu
Son adet tarihini bilmeyen 25 yaﬂ›ndaki gebe birinci trimester anomali taramas› için baﬂvurdu. Üçüncü
derece akraba evlili¤i olan hastan›n bu 2. gebeli¤i olup
bir kez abortus öyküsü (2 ayl›k) mevcuttu. Hastan›n hiperemezis gravidarum nedeni ile folik asit kullanamad›¤› belirlendi.
Transabdominal ultrasonografik de¤erlendirmede
CRL ölçümüne göre 11 hafta 5 gün olarak ölçülen fetusta en kal›n yerde 6 mm ölçülen septal› kistik higroma ve eﬂlik eden fetal kar›n ön duvar›nda geniﬂ bir defektin bulundu¤u görüldü. Karaci¤er ve kalbin büyük
bir k›sm›n›n bu defekt düzeyinde ekstrakorporal yerleﬂimli oldu¤u saptand› (ﬁekil 1 ve 2). Hastada fetal omfalosel ve ektopia kordis bulgular› ile Cantrell sendromu düﬂünüldü. Perinatoloji konseyi karar›, hasta ve eﬂinin iste¤i ve onay› ile hastaya t›bbi tahliye uyguland›.
Abortus sonras› takiplerinde anormal bulgu tespit edilmeyen hasta taburcu edildi.

Tart›ﬂma
Cantrell pentalojisi ektopia kordisin tam veya parsiyel formu ile birlikte omfalosel, konjenital kalp hastal›klar› ve perikardiyumun, sternum alt kesiminin ve anterior diyafram›n defektleri ile karakterize bir sendromdur. Cantrell pentalojisi 1/65.000-1/200.000 do¤umda görülen nadir bir sendromdur. Erkek/ k›z oran›
1/1’dir.[5] Patogenezi tam olarak anlaﬂ›lmasa da Cantrell pentalojisinin, embriyonik yaﬂam›n ilk haftalar›nda mezoderm hücrelerinin kusurlu oluﬂum, farkl›laﬂma
ve migrasyonundan kaynakland›¤› düﬂünülmektedir.
Herhangi bir ailevi yatk›nl›k gösterilmemiﬂtir. Trizomi
18 ve trizomi 21 ile bildirilen izole vakalar vard›r.[6] Literatür incelendi¤inde tüm parametreleri olmasa bile
özellikle ektopia kordis ve omfalosel tan›s›na dayan›larak 1. trimesterde Cantrell sendromu tan›s›na gidilebildi¤i görülmektedir. Bizim olgumuzda da bu ﬂekilde iki
majör ultrasonografik bulguya dayal› olarak tan› konmuﬂtur.
Erken tan›da ilk trimesterde yap›lan nukal translusensi ölçümünün kromozom anomalilerin yan›s›ra kardiyak anomalilerde NT art›ﬂ›n›n anlaml› oldu¤u düﬂünülmektedir.[7] Birinci trimesterde saptanan kistik higroman›n, Cantrell sendromuna eﬂlik edebilece¤i, dikkat çekmesi gereken, erken bir bulgu olabilece¤ini bil-

ﬁekil 1. Transabdominal aksiyel ultrasonografik görüntüde içerisinde kalp ve karaci¤er
bulunduran omfalosel kesesi.

Cilt 21 | Say› 1 | Nisan 2013
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ﬁekil 2. Transabdominal sagittal ultrasonografik görüntüde septal› kistik higroma, toraks
d›ﬂ› yerleﬂen kalp.

dirmektedir. Gebelik tahliyesi olmayan olgularda Cantrell sendromlu bebeklerin do¤umdan sonraki prognozu genellikle çok kötü olmakla birlikte, temelde prognozu belirleyen kardiyak anomalilerin ve eﬂlik eden
ekstra kardiyak anomalilerin ﬂiddetidir. Düzeltici cerrahiden sonra sa¤ kalan az say›da vaka vard›r.[8]

Sonuç
Ultrasonografik olarak birinci trimesterde omfalosel saptanan olgularda Cantrell pentalojisi olas›l›¤› akla
gelmeli ve ultrasonografik tarama derinleﬂtirilmeli,
omfalosel kesesi içerisinde kalp olup olmad›¤› dikkatlice de¤erlendirilmelidir. Erken tan›da gebeli¤in 10-14
haftalar›nda birinci trimester tarama testi olarak yap›lan NT ölçümü kromozom anomalilerinin taranmas›nda oldu¤u kadar kalp anomalileri ve dolay›s› ile Cantrell sendromu tan›s› için de uyar›c› bir bulgu niteli¤indedir.
Ç›kar Çak›ﬂmas›: Ç›kar çak›ﬂmas› bulunmad›¤› belirtilmiﬂtir.

34

Perinatoloji Dergisi

Kaynaklar
1. Cantrell JR, Haller JA, Ravitch MM. A syndrome of congenital defects involving the abdominal wall, sternum,
diaphragm, pericardium and heart. Surg Gynecol Obstet
1958;107:602-14.
2. Desselle C, Herve P, Toutain A, Lardy H, Sembely C,
Perrotin F. Pentalogy of Cantrell: sonographic assessment. J
Clin Ultrasound 2007;35:216-220.
3. Gonçalves LF, Jeanty P. Ultrasonographic diagnosis of fetal
abdominal wall defects. In: Callen PW, editor. Callen’s
ultrasonography in obstetrics and gynecology. 3rd ed.
Philadelphia: WB Saunders; 1994. p. 432-433.
4. Vanamo K, Sairanen H, Louhimo I. The spectrum of
Cantrell’s syndrome. Pediatr Surg Int 1991;6:429-33.
5. Vazquez-Jimenes Jf, Muehler EG, Daebritz S, et al.
Cantrell’s syndrome: a challenge to the surgeon. Ann
Thorac Surg 1998;65:1178-85.
6. Staboulidou I, Wüstemann M, Schmidt P, Günter HH,
Scharf A. Increased fetal nuchal translucency as a predictor
of Cantrell's pentology: case report. Z Geburtshilfe
Neonatol 2005;209:231-4.
7. Correa-Rivas MS, Matos-Llovet I, García-Fragoso L.
Pentalogy of Cantrell: a case report with pathologic findings.
Pediatr Dev Pathol 2004;7:649-52.

TO

LOJÜ

D

E

Olgu Sunumu
Perinatoloji Dergisi 2013;21(1):35-37

R

Ü

N

G

ÜS

PE

Ü

Ü

PE

ÜS

R

G

Ü

A

R

N

A

TO

LOJÜ

D

E

R

Perinatal Journal 2013;21(1):35-37
künyeli yaz›n›n Türkçe sürümüdür.

Fetal intraabdominal umbilikal ven anevrizmas›
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Özet

Fetal intrabdominal umbilical vein aneurysm

Amaç: Fetal intraabdominal umbilikal ven anevrizmas› (UVA),
umbilikal venin fokal dilatasyonu olarak tan›mlan›r. Nadir bir vasküler malformasyon olup umbilikal kord anormalliklerinin yaklaﬂ›k yüzde dördünü oluﬂturur. Tipik sonografik görünümü anterior
abdominal duvar ile karaci¤erin alt kesimi aras›nda kraniyokaudal
yerleﬂimli kistik lezyondur. Bir olgu dolay›s›yla intraabdominal
UVA’n›n sonografik bulgular›n› ve klinik önemini ilgili literatür
eﬂli¤inde vurgulamay› amaçlad›k.

Objective: Fetal intraabdominal umbilical vein aneurysm, defined
as the focal dilatation of umbilical vein, is a rare vascular anomaly
seen approximately in 4% of umbilical cord malformations.
Sonographically, a cystic lesion is detected to lie craniocaudally
between anterior abdominal wall and the inferior part of the liver.
We aimed to emphasize the clinical importance of umbilical vein
aneurysm along with a review of current literature.

Olgu: Önceki ultrasonografik incelemeleri normal olan hastada,
gebeli¤inin yirmidördüncü haftas›nda 20 mm’yi aﬂan umbilikal
ven anevrizmas› tespit edildi. Gebeli¤in sonuna kadar herhangi bir
komplikasyon geliﬂmedi ve postpartum ilk üç ayl›k ultrasonografik
takipler normaldi.
Sonuç: Umbilikal ven anevrizmas›n›n klinik önemi tam bilinmemektedir. Artm›ﬂ fetal mortalite ve kromozomal anomalileri ile
birlikteli¤i bildirilmiﬂtir. Artm›ﬂ mortalite riskine ra¤men izole
UVA olan vakalarda obstetrik sonuçlar genellikle olumludur. Bu
hastalar daha s›k sonografik olarak görüntülenmeli ve olas› komplikasyonlar aç›s›ndan bilgilendirilmelidir.
Anahtar sözcükler: Umbilikal ven anevrizmas›, gebelik, ultrasonografi.

Giriﬂ
Fetal intraabdominal umbilikal ven anevrizmas›
(UVA), umbilikal venin nadir olarak görülen variköz
dilatasyonudur. Literatürde yaklaﬂ›k yüz vaka bildirilmiﬂtir. Tan› genellikle ikinci ve üçüncü trimesterde
konmaktad›r. Sonografik olarak abdominal duvar ve
karaci¤erin inferior kesimi aras›nda anekoik kistik dilatasyon ﬂeklinde izlenir. Renkli Doppler ultrasonografi
ile UVA tan›s› kolayl›kla teyit edilebilir. Klinik önemi
henüz aç›kça tespit edilememiﬂ olmas›na ra¤men çeﬂitli anomalilerle iliﬂkili oldu¤u bildirilmiﬂtir.[1]

Case: We report a case of umbilical vein aneurysm with a diameter of 20 mm in a patient at 24 weeks of gestation. The patient
gave birth to a healthy baby and postpartum follow-up in first
three months was uneventful.
Conclusion: The clinical significance of umbilical vein aneurysm
is not known well. Its association with increased fetal mortality
and chromosomal anomalies were reported. Despite the increased
mortality risk, obstetric results in cases with isolated umbilical vein
aneurysm are generally positive. These patients should be closely
monitored with sonography more often and informed about the
potential complications.
Key words: Umbilical vein aneurysm, pregnancy, ultrasonography.

Literatürde tan›mlanan komplikasyonlar aras›nda
tromboz, umbilikal arter ve di¤er venlerin kompresyonu, anevrizma rüptürü ve artm›ﬂ ön yükten ötürü kardiyak yetmezlik say›labilir. 27-30. haftalarda fetal kan
akm›ndaki art›ﬂa ba¤l› rüptür ve tromboz riski daha da
artmaktad›r. Ayr›ca hidrops fetalis, diyafragmatik herni, fetal anemi, alt ekstremitelerde k›sal›k, oligohidramniyoz, polihidroamniyoz, hidrosefali ve geliﬂme gerili¤i de rapor edilmiﬂtir.
Gebelik prognozu üzerinde olumsuz etkisi oldu¤unu bildiren yay›nlar olmakla birlikte olgular›n ço¤u ge-
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belik sürecini sorunsuz ﬂekilde tamamlamaktad›r.[2] Bizim vakam›zda da oldu¤u gibi, erken gebelik haftas›nda tan› konulmas›na ra¤men ek fetal anomali olmamas› durumunda UVA’n›n prognozu genellikle iyidir. Birçok vakada terme kadar yak›n sonografik izlem yeterlidir ve gebelik terminasyonu gerekmemektedir.

ile devaml›l›k gösterdi¤i gözlendi (ﬁekil 1 ve 2). Renkli Doppler incelemede bu alanda tam bir dolumun izlenmesi ve venöz ak›m saptanmas› ile UVA tan›s› konuldu (ﬁekil 3). Benzer anomali aç›s›ndan pozitif aile
öyküsü yoktu ve izoimmünizasyon bulgular› izlenmedi.
Önceki kontrolleri normal oldu¤u için karyotip analizi

ﬁekil 1. Kar›n ön duvar›nda, karaci¤er inferiorunda kistik kitle.

ﬁekil 2. Kistik kitlenin umbilikal ven ile devaml›l›¤›.

Olgu Sunumu
26 yaﬂ›nda, ilk gebeli¤i olan hastan›n 24. gebelik
haftas›nda yap›lan ultrasonografik incelemede karaci¤erin alt kesiminde 20 mm geniﬂli¤inde anekoik kistik
bir dilatasyon tespit edildi. Oblik kesitte umbilikal ven

yap›lmam›ﬂt›. Fetüsün detayl› sonografik incelemesinde ek bir anomali saptanmad›. Hasta olas› komplikasyonlar aç›s›ndan bilgilendirilerek daha yak›n izleme
al›nd›. Takibinde gebeli¤in sonuna kadar herhangi bir
komplikasyon geliﬂmedi ve miad›nda 3300 gram a¤›rl›¤›nda k›z bebek sezaryen ile do¤urtuldu.
Postpartum kontrollerde vendeki dilatasyonun giderek küçüldü¤ü ve 19. günde tamamen geriledi¤i görüldü. ‹lk üç ayl›k ultrasonografik takipler normaldi.

Tart›ﬂma

ﬁekil 3. Dopplerde venöz kan ak›m› mevcudiyeti.
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Umbilikal venin variköz dilatasyonu nadirdir ve
yaklaﬂ›k tüm umbilikal kord malformasyonlar›n›n yüzde dördünü oluﬂturmaktad›r. Literatürde bugüne kadar
yaklaﬂ›k 100 vaka bildirilmiﬂtir. Ortalama 27. gestasyonel haftada tan› al›r ve 22. gestasyonel haftadan önce
görülmesi nadirdir. Varis, umbilikal venin intraabdominal bölümünden ziyade umbilikal kord içindeki k›sm›nda daha s›k izlenir. ‹ntraabdominal umbilikal ven
varisinin ise ekstrahepatik yerleﬂimli olmas›, intrahepatik olanlara göre çok daha yayg›n olarak izlenir. Venin

Fetal intraabdominal umbilikal ven anevrizmas›

intraabdominal ekstrahepatik parças› damar›n en az
beslenen kesimidir.[2]
Umbilikal venin çap› gebelik süresince lineer bir art›ﬂ gösterir. 15. haftada intraabdominal umbilikal venin
ekstrahepatik k›sm›n›n normal boyutu 3 mm’dir. Gebelik boyunca büyür ve termde 8 mm’ye ulaﬂ›r. Çap› 9
mm’yi geçerse veya varis çap› intrahepatik ven çap›n›n
% 50’sinden fazla artarsa fetal intraabdominal UVA tan›s› konur.[3] Tipik sonografik görünümü karaci¤er inferior k›sm› ile anterior abdominal duvar aras›nda lokalize kraniyokaudal uzanan kistik kitle ﬂeklindedir. Etyolojisi bilinmemekle birlikte; sifiliz, dejeneratif de¤iﬂiklikler, sar›l›¤a ba¤l› rezistansta düﬂme ve konjenital
vaskülopatiler etkili olabilmektedir. Birçok vakada tespit edilen patolojik bulgu kar›n ön duvar›na yak›n bölgede umbilikal ven duvar›nda zay›flama ve incelmedir.
Tan› genellikle 21-34. haftalar aras›nda a¤›rl›kta olmak
üzere ikinci ve üçüncü trimesterde konmaktad›r. Ay›r›c› tan›da; fetal safra kesesi, koledok kisti, mezenterik
kist, urakal kist, over kisti, dilate olmuﬂ ba¤›rsak ve genitoüriner organlar gibi di¤er kistik abdominal yap›lar
düﬂünülmelidir.[2] Doppler ultrasonografide lümen
içindeki venöz ak›m tan›y› do¤rular.
Fetal intraabdominal UVA tespit edilen gebeliklerin prognozu farkl› yay›nlarda de¤iﬂiklikler göstermektedir. Literatürde belirtilen en s›k komplikasyonlar; varis rüptürü, tromboz, kardiyak yetmezlik, umbilikal arter ve di¤er venlerin kompresyonu olarak s›ralanabilir.
Varis rüptürü ve tromboza ba¤l› fetal mortalite oranlar› s›ras›yla %50 ve %80 olarak bildirilmiﬂtir. Fetal kan
ak›m›nda 27. ve 30. gebelik haftalar› aras›nda art›ﬂ olmas›ndan dolay›, UVA’da rüptür ve tromboza ba¤l› fetal kay›p en s›k bu haftalarda görülmektedir. Bu durum
geç tan› alan UVA’l› olgularda daha az problem görülmesini aç›klamaktad›r.[2] Genel olarak bu hastalarda gebelik prognozunun iyi oldu¤u ifade edilse de, artm›ﬂ fetal anomali birlikteli¤i riskinden dolay› UVA bulgusunun anomali taramas› için bir iﬂaret olarak kullan›labilece¤i de bildirilmiﬂtir. Fetal intraabdominal umbilikal
ven anevrizmas›n›n, %44 fetal ölüm, %12 karyotip
anomalileri ile iliﬂkisi bildirilmiﬂtir (trizomi 21, 18, 9 ve
triploidi 69 XXX). Vakalar›n %35’inden fazlas›nda yap›sal malformasyonlar ve hidrops fetalis izlenmiﬂtir.[3]
Fung ve ark.’n›n analiz etti¤i olgu serisinde, %31 ek
anomali, %9.9 kromozomal anomali oldu¤u tespit edilmiﬂtir. Bu vakalar›n %13’ünde perinatal kay›p,

%59’unda ise normal obstetrik sonuçlar izlenmiﬂtir.[4]
‹zole UVA olan 62 vakan›n %8.1’inde 29 ile 38. gebelik haftalar› aras›nda aç›klanamayan intrauterin ölüm
rapor edilmiﬂtir.[2] Komplikasyon geliﬂme insidans›,
UVA’n›n 26. gebelik haftas›ndan önce tan› konulmas›
durumunda anlaml› olarak artmaktad›r.[4]
Bizim olgumuzda UVA erken gebelik haftas›nda tan› almas›na ra¤men olumlu obstetrik sonuçlar izlendi.
Umbilikal ven anevrizma tespitinin önemi aç›k de¤ildir. Bu vakalarda gebeli¤in normal ya da yüksek komplikasyon ve fetal mortalite oranlar› ile sonuçlanabilmesi aras›ndaki uyumsuzluk serilerin küçük olmas›na ba¤lanmaktad›r. Literatürdeki verilere göre UVA artm›ﬂ
ek fetal anomali riski ile birliktelik göstermesinden dolay› fetal anatominin dikkatli sonografik de¤erlendirilmesi gerekmektedir. Karyotip analizi di¤er anomaliler
varsa önerilmektedir. ‹zole UVA olan vakalarda seri ultrasonografik takiplerle fetal büyümenin izlenmesi yeterlidir.[4]

Sonuç
Umbilikal ven anevrizmas› nadir görülen bir fetal
anomali olmas›na ra¤men artm›ﬂ mortalite h›z› ve konjenital anomalilerle birlikte olabilmesi nedeniyle gözden kaç›r›lmamal›d›r. Tespit edildi¤inde terminasyon
tek seçenek de¤ildir. ‹zole UVA olan vakalarda prognoz genellikle iyidir. Bu hastalar daha s›k sonografik
olarak görüntülenmeli ve olas› riskler konusunda bilgilendirilmelidir.
Ç›kar Çak›ﬂmas›: Ç›kar çak›ﬂmas› bulunmad›¤› belirtilmiﬂtir.
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‹lk trimesterde tan›s› konulan Cantrell pentalojisi:
Nöral tüp defektinin eﬂlik etti¤i nadir bir olgu
Bülent Çakmak, Zeki Özsoy, Mehmet Can Nacar, Fazl› Demirtürk
Gaziosmanpaﬂa Üniversitesi T›p Fakültesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim Dal›, Tokat

Özet

First trimester diagnosis of pentalogy of Cantrell: a
rare case associated with neural tube defect

Amaç: Bu çal›ﬂman›n amac› gebeli¤in 12. haftas›nda tan›s› konulan nöral tüp defektinin eﬂlik etti¤i Cantrell pentalojisi olgusunu
literatür eﬂli¤inde tart›ﬂmakt›r.

Objective: The aim of this paper is to discuss a case of pentalogy
of Cantrell with neural tube defect diagnosed at the 12th week of
pregnancy.

Olgu: Yirmi sekiz yaﬂ›nda, bir yaﬂayan› olan gebenin ilk trimester
ultrasonografi taramas› esnas›nda fetusta ektopia kordis, omfaloseli içeren geniﬂ torakoabdominal defekt ve akrani izlendi. Aileye gebelik prognozu hakk›nda bilgi verildi. Ailenin terminasyon yönünde karar vermesi nedeniyle yaz›l› onam al›nd›ktan sonra gebelik
termine edildi. Postmortem patolojik inceleme sonucu prenatal tan› do¤ruland›.

Case: Ectopia cordis, omphalocele with large thoracoabdominal
defect and acrania were detected in a fetus during the first
trimester ultrasound scan of a 28-year-old, G2, P1 pregnant. The
family was informed about the prognosis of pregnancy. After
obtaining written informed consent due to the family’s decision of
termination, the pregnancy was terminated. As a result of postmortem pathological examination, the prenatal diagnosis has been
confirmed.

Sonuç: ‹lk trimester prenatal ultrasonografi taramas›nda bat›n ön
duvar› defekti ile birlikte ektopia kordis varl›¤›nda Cantrell pentalojisi akla gelmelidir. Nöral tüp defektleri bu olgularda oldukça
nadir görülmektedir.
Anahtar sözcükler: Cantrell pentalojisi, ektopia kordis, omfalosel, nöral tüp defekti.

Giriﬂ
Cantrell pentalojisi, ilk olarak 1958 y›l›nda Cantrell
ve ark. taraf›ndan tan›mlanan kar›n duvar›, sternum, diafram, perikard ve kalp defektlerini içeren bir sendromdur.[1] Bu sendrom; orta hat supra-umbilikal kar›n ön
yüzü defekti, sternum alt ucu defekti, perikard›n diyafram yüzünün olmamas›, ön diyafram eksikli¤i ve çeﬂitli
kardiyak anomalileri içeren beﬂ defektten oluﬂmaktad›r.[2] Cantrell sendromu oldukça nadir olup insidans›
yaklaﬂ›k olarak 1/100.000 olarak bildirilmiﬂtir.[3]
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Conclusion: Pentalogy of Cantrell should be considered in the
presence of anterior abdominal wall defect and ectopia cordis in
the first trimester prenatal ultrasound screening. Neural tube
defects are extremely rare in these cases.
Key words: Pentalogy of Cantrell, ectopia cordis, omphalocele,
neural tube defects.

Komplet pentaloji oldukça nadir olup mevcut sendromu oluﬂturan komponentlerin bir veya daha fazlas›n›n bir arada oldu¤u inkomplet vakalar daha s›k görülmektedir. Erkeklerde 2:1 oran›nda daha s›k görülmektedir.[3] Ensefalosel, meningomiyelosel, anensefali, spina
bifida ve kraniyoraﬂiﬂizis gibi nöral tüp defektleri Cantrell pentalojisi ile birlikte görülebilmektedir.[4,5] Bu çal›ﬂmada 12. gebelik haftas›nda ultrasonografik olarak
akraninin eﬂlik etti¤i Cantrell pentalojisi tan›s› konulan
olgunun literatür eﬂli¤inde sunulmas› amaçlanm›ﬂt›r.

Bu yaz›n›n çevrimiçi ‹ngilizce sürümü:
www.perinataljournal.com/20130211017
doi:10.2399/prn.13.0211017
Karekod (Quick Response) Code:

‹lk trimesterde tan›s› konulan Cantrell pentalojisi

Olgu Sunumu
Yirmi sekiz yaﬂ›nda, bir sa¤l›kl› yaﬂayan› olan gebe
poliklini¤e 12 hafta 3 günlük gebeli¤i varken rutin ilk
trimester tarama testi için baﬂvurdu. Hastan›n obstetrik
özgeçmiﬂinde ilk gebeli¤inin 32 haftal›k intrauterin
exitus nedenli sonland›r›ld›¤› ö¤renildi. Yap›lan obstetrik ultrasonografi de¤erlendirmesinde intrauterin, tek,
canl› ve tepe-makat uzunlu¤u 60 mm olan 12 hafta ile
uyumlu fetus saptand›. Ultrasonografik incelemede akrani, sternal defekt ve ektopia kordis izlendi (ﬁekil 1).
Bununla birlikte, kar›n ön duvar› defekti ve bu defektten d›ﬂar› protrüze olmuﬂ barsak anslar› izlendi. Mevcut bulgular varl›¤› ile olguya Cantrell pentalojisi tan›s› konuldu. Kardiyak de¤erlendirmede dört odac›k görüntüsü net olarak izlenemedi. Ekstremite de¤erlendirmesinde her iki alt ekstremitede pes ekinovarus saptand›. Aileye mevcut bulgular ve gebelik prognozu hakk›nda ayr›nt›l› bilgi verildi.
Ailenin gebelik terminasyonu yönünde karar vermeleri nedeniyle yaz›l› onamlar› al›narak 400 mikrogram vajinal misoprostol uygulamas› ile 12 saat sonra
abortus gerçekleﬂtirildi. Abortus sonras› herhangi bir
sorunu olmayan hasta ertesi gün taburcu edildi. Abortus sonras› fetusun makroskopik incelemesinde torakal
ve abdominal duvarda defekt, akrani ve nöral tüp defekti izlendi. Barsak anslar› bat›n d›ﬂ›nda, kalp toraks
d›ﬂ›nda (ektopia kordis) izlendi (ﬁekil 2 ve 3). Patolojik

inceleme sonucu torakal defekt ile ektopia kordis, bat›n
ön duvar defekti ile barsak anslar›n›n herniasyonu, akrani ve nöral tüp defekti oldu¤u rapor edildi.

Tart›ﬂma
Cantrell pentalojisi nadir bir sendrom olup tan›
koymada ilk dikkat çeken özellikler bat›n ön duvar defektine ba¤l› omfalosel ve sternal defekte ba¤l› ektopia
kordis ile kalp anomalisinin birlikte bulunmas›d›r.
Komplet ve büyük defektlerin oldu¤u, özellikle ektopia kordis ve büyük omfalosel varl›¤›nda olgulara tan› ilk
trimesterde konulabilmekle birlikte; defektlerin küçük
oldu¤u ve inkomplet olgularda tan›n›n ikinci trimestere kaymas› söz konusudur.[6] Bizim olgumuzda büyük
bat›n ön duvar defekti ve ektopia kordis birlikteli¤i tan›n›n ilk trimesterde konulmas›nda etkili olmuﬂtur.
Pentalojinin tüm komponentleri her olguda olmayabilir. Toyoma ve ark.[3] pentalojiyi oluﬂturan komponentlerin bulunmalar›na göre üç grupta s›n›flama yapm›ﬂt›r.
Buna göre Tip I’de tüm komponentler mevcut iken
Tip II’de dört defekt ve Tip III’de defektlerin çeﬂitli
kombinasyonlar› inkomplet olarak bulunmaktad›r. Bu
olguda tüm komponentler mevcut olup olgu Tip I olarak de¤erlendirilmiﬂtir.
Sendromun etyolojisi tam olarak bilinmemekle birlikte, erken embriyonik hayatta mezodermin orta hatta
ventromedial yönde migrasyonundaki yetersizlik sonu-

ﬁekil 1. Fetüsün ultrasonografik görüntüsü.
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ﬁekil 2. Kalbin toraks d›ﬂ›nda ve barsaklar›n kar›n boﬂlu¤u d›ﬂ›nda
izlendi¤i fetus görüntüsü. [Bu ﬂekil, derginin www.perinataldergi.com adresindeki çevirimiçi sürümünde renkli görülebilir]

ﬁekil 3. Akrani ve nöral tüp defektinin izlendi¤i fetüs görüntüsü.
[Bu ﬂekil, derginin www.perinataldergi.com adresindeki çevirimiçi sürümünde renkli görülebilir]

cu oluﬂtu¤u düﬂünülmektedir.[7] Bunun d›ﬂ›nda koryonik veya yolk kesesi rüptürüne ba¤l› mekanik teratojenite etkisi ile de oluﬂabilece¤i belirtilmiﬂtir.[8] Etyolojiye yönelik genetik çal›ﬂmalarda, DNA analizlerinde torakoabdominal sendrom geninin Xq22-Xq27 bölgesi
veya Xq25-Xq26 bölgesi ile iliﬂkili oldu¤u bildirilmiﬂtir.[9,10] Bununla birlikte baz› ailesel olgularda X kromozomunda lokalize genlerdeki mutasyonlar nedeniyle X
geçiﬂli kal›t›mdan söz edilmektedir.[11] Ancak bugüne
kadar etyolojiyi aç›klayacak spesifik genetik bozukluk
tam olarak ortaya konulamam›ﬂt›r. Ço¤u olgu bizim
sundu¤umuz olguda oldu¤u gibi ailesel yatk›nl›k öyküsünün olmad›¤› sporadik vakalard›r.

sefalosel saptanm›ﬂt›r.[16] Bizim sundu¤umuz olguda da
pentaloji ile birlikte akrani, nöral tüp defekti ve pes ekinovarus saptanm›ﬂt›r. Bu olguda özellikle akrani varl›¤›
fetal prognoz üzerine belirgin olumsuz etkisi olaca¤›ndan aileye verilen ayr›nt›l› bilgi sonucu aile gebelik terminasyonu yönünde karar vermiﬂtir.

Cantrell pentalojisinda prognoz, kalp anomalisinin
derecesi ile eﬂlik eden di¤er anomalilerin varl›¤› ve ﬂiddetine ba¤l› olmaktad›r, ancak sendrom genel olarak letal kabul edilir. Sendroma bazen di¤er sistemleri ilgilendiren anomaliler de eﬂlik edebilmektedir. Baz› vakalarda
vertebral anomaliler bildirilmiﬂken.[12] baz› vakalarda ise
vertebral anomaliler ile pes ekinovarus birlikteli¤i bildirilmiﬂtir.[6] Alanbay ve ark. 16 haftal›k bir gebelikte pentaloji ile birlikte yar›k damak-dudak, üst ekstremite hipoplazisi, pes ekinovarus ve vertebral anomali varl›¤›n›
bildirmiﬂlerdir.[13] Pentaloji ile birlikte bildirilen di¤er
anomaliler ise nöral tüp defekti ile iliﬂkili anomalilerdir.[14] Polat ve ark. prenatal tan›s› konulmuﬂ üç pentaloji vakas›n›n ikisinde birlikte kranioraﬂiﬂizis varl›¤›n› bildirmiﬂlerdir.[15] Baﬂka bir olgu sunumunda ilk trimesterde prenatal tan›s› konulmuﬂ Cantrell pentalojisinde en-
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Sonuç
Sonuç olarak; kar›n ön duvar› defekti ile birlikte
kalp anomalisi ve/veya ektopia kordis saptanan olgularda Cantrell pentalojisi olas›l›¤› ak›lda tutulmal›d›r.
Cantrell pentalojisi saptanan olgularda di¤er sistem
anomalilerinin de olaya eﬂlik edebilece¤i unutulmamal› ve bu yönde de detayl› ultrasonografik de¤erlendirme
yap›lmal›d›r.
Ç›kar Çak›ﬂmas›: Ç›kar çak›ﬂmas› bulunmad›¤› belirtilmiﬂtir.
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Maternal D vitamini eksikli¤ine ba¤l› konjenital
rikets: Olgu sunumu
Serkan Bilge Koca, Dilek Dilli, Serdar Beken, Ayﬂegül Zenciro¤lu, Nurullah Okumuﬂ
Dr. Sami Ulus Kad›n Do¤um Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Neonatoloji Bölümü, Ankara

Özet

Congenital rickets due to maternal vitamin
D deficiency: a case report

Amaç: D vitamini eksikli¤ine ba¤l› rikets erken bebeklik döneminde görülen hipokalseminin önemli bir nedenidir. Ancak konjenital
rikets çok s›k de¤ildir. D vitamini yetersizli¤i hipokalsemiye parathormon cevab›n›n yetersiz olmas› nedeniyle s›kl›kla hipokalsemi
ve nadiren de hiperfosfatemiyle kendini gösterebilir. Bu makalede,
maternal D vitamini eksikli¤ine ba¤l› bir konjenital rikets olgusu
sunulmaktad›r.

Objective: Rickets due to vitamin D deficiency is an important
cause of the infantile hypocalcemia, but congenital rickets is not so
common. Vitamin D deficiency may present with hypocalcemia
and sometimes with hyperphosphatemia because of the inadequate
response of parathyroid hormone to hypocalcemia during early
infancy. We report a case of congenital rickets due to maternal
vitamin D deficiency.

Olgu: Hasta 10 günlükken hipokalsemik nöbet geçirme öyküsü ile
poliklini¤e getirildi. Hem bebek hem de annede 25(OH) vitamin
D3 düzeyi düﬂük olarak saptand›.

Case: The patient was admitted with hypocalcemic seizure at 10
days of age. Both the baby and her mother had low 25(OH) vitamin D3 levels.

Sonuç: Maternal D vitamini eksikli¤inin s›k oldu¤u bölgelerde neonatal hipokalsemi ay›r›c› tan›s›nda D vitamini eksikli¤i öncelikle
düﬂünülmelidir.

Conclusion: Vitamin D deficiency should be considered primarily
in the differential diagnosis of neonatal hypocalcemia, particularly
in those areas where maternal vitamin D deficiency is common.

Anahtar sözcükler: D vitamini, rikets, yenido¤an.

Key words: Vitamin D, rickets, newborn.

Giriﬂ
Türkiye’de, özellikle de do¤u illerinde annelerin
yeterli D vitamini deste¤i almamas› ve güneﬂ ›ﬂ›¤›na
maruziyetlerinin yetersiz olmas› nedeniyle D vitamini
eksikli¤i önemli bir halk sa¤l›¤› sorunudur.[1] Özkan ve
ark.[2] taraf›ndan 1998 y›l›nda yap›lan bir çal›ﬂmada 0-3
yaﬂ aras› çocuklarda D vitamini eksikli¤ine ba¤l› rikets
insidans› %6.09 olarak belirlenmiﬂtir. D vitamininin
yetersiz al›m›na ba¤l› riketsin eradike edilmesi amac›yla Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan 2005 y›l›nda “D Vitamini Yetersizli¤inin Önlenmesi ve Kemik Sa¤l›¤›n›n Korunmas›” projesi baﬂlat›lm›ﬂt›r.[3] Bu proje kapsam›nda

sa¤l›k ocaklar›nda tüm süt çocuklar›na 400 ‹Ü/gün dozunda olacak ﬂekilde D vitamini ücretsiz olarak da¤›t›lmaktad›r. Projenin çok etkili oldu¤u görülmekle beraber maternal/perinatal D vitamini yetersizli¤ini önlemek amac›yla bu program›n gebeleri kapsayacak ﬂekilde geniﬂletilmesine karar verilmiﬂtir. Ard›ndan, 2011
y›l›nda “Gebelere D Vitamini Destek Program›” baﬂlat›lm›ﬂt›r. Bu program çerçevesinde D vitamininin uygulanmayaca¤› durumlar hariç ayr›m yap›lmaks›z›n tespit edilen her gebeye ve do¤umdan sonra da anneye D
vitamini deste¤i (1200 ‹Ü/gün) verilmesi önerilmektedir.[4] Bununla birlikte, Amerikan Jinekoloji ve Obstetrisyenler Birli¤i (ACOG) tüm gebelerin D vitamini ek-
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sikli¤i yönünden taranmas› için yeterli kan›t olmad›¤›n›, sadece risk alt›ndaki gebelerin araﬂt›r›labilece¤ini
bildirmektedir. Gebelikte D vitamini eksikli¤i saptand›¤›nda da 1000-2000 ‹Ü/gün dozunda D vitamini deste¤i verilmesinin uygun olaca¤›, daha yüksek dozlar›n
zararl› olup olmad›¤› konusunda çal›ﬂmalara gereksinim oldu¤u rapor edilmektedir.[5,6]
Gebelikte D vitamini deste¤i gereklili¤i ve dozunun
ne olaca¤› konusunda ülkelere ve bölgelere göre farkl›l›klar oldu¤u dikkati çekmektedir. Ülkemizde, halk
sa¤l›¤› alan›ndaki geliﬂmelere ra¤men D vitamini yetersizli¤ine ba¤l› klinik problemler günümüzde de önemini korumaktad›r. Yenido¤an ve erken bebeklik döneminde görülen rikets olgular›nda klinik ve radyolojik
bulgular belirsiz olabilmekte ve hastal›k sadece hipokalsemi (bazen de hipokalsemik nöbet) ile ortaya ç›kabilmektedir.[6] Bu nedenle sosyoekonomik düzeyi düﬂük
bölgelerde ilk 3 yaﬂta hastaneye baﬂvuran çocuklar›n rikets bulgular› bak›m›ndan de¤erlendirilmesi ve ﬂüphede kal›nan durumlarda radyolojik ve biyokimyasal bulgular ile tan›n›n kesinleﬂtirilmesi önerilmektedir.[1]
Konjenital riketste hipotoni, kraniyotabes, tremor epizotlar›, serum alkalen fosfataz yüksekli¤i, serum
25(OH) vitamin D3 düﬂüklü¤ü, sekonder hiperparatiroidizm, hipokalsemi ve hipokalsemiye ba¤l› dirençli
konvülziyonlar görülebilir. Bu olgularda, klasik rikets
laboratuvar bulgular›na ek olarak hipofosfatemi, normofosfatemi, veya hiperfosfatemi de hipokalsemiye eﬂlik edebilir.[6] Böyle durumlarda ay›r›c› tan›da güçlük
yaﬂanabilir. Bu makalede 10 günlükken hipokalsemik
nöbet geçirme öyküsü olan ve izlemde konjenital rikets
tan›s› alan bir yenido¤an olgu literatür bilgileri ›ﬂ›¤›nda sunuldu.

Olgu Sunumu
On günlük k›z bebek kollarda ve bacaklarda kas›lma
ve h›çk›r›k yak›nmas›yla Çocuk Acil Servisi’ne getirildi.
Bu kas›lmalar›n üç gün önce baﬂlad›¤› ve s›kl›¤›n›n giderek artt›¤› ifade edildi. Bebe¤in spontan normal vajinal yolla, 38 haftal›k, 2880 g a¤›rl›¤›nda do¤du¤u, do¤ar do¤maz a¤lad›¤› ve do¤um sonras› herhangi bir sorun olmad›¤› belirtildi.
Öyküden, annenin gebelik boyunca düzenli olarak
kontrollere gitti¤i, bir sa¤l›k sorunu olmad›¤›, ancak
demir ve vitamin deste¤ini önerildi¤i ﬂekilde almad›¤›
ö¤renildi. Ev han›m› olan anne örtülü giyim tarz›na sahipti. Bununla birlikte gebeli¤i süresince güneﬂten ya-

rarlanmaya çal›ﬂt›¤›n› belirtti. Anne-baba aras›nda akrabal›k yoktu. Bebek sadece anne sütü ile besleniyordu.
Fizik muayenede, vücut a¤›rl›¤› 3100 g, boyu 54
cm, baﬂ çevresi 34 cm, kalp tepe at›m› 138/dk, solunum
say›s› 32/dk idi. Olgunun yenido¤an refleksleri canl›,
kas gücü ve tonusu normaldi. Patolojik refleks al›nmad›. Ön fontanel 2x2 cm ve normal bombelikteydi. Sistemik muayenede ikter ve sternum solunda 1/6 ﬂiddetinde k›sa sistolik üfürüm duyulmas› d›ﬂ›nda özellik
yoktu. Konvülzif nöbet geçiren hastaya solunum deste¤i uyguland›, damar yolu aç›ld›. ‹ntravenöz midazolam
yap›ld›, oral fenobarbital baﬂland›. Nöbet k›sa sürede
kontrol alt›na al›nmakla birlikte tekrarlad›. ‹lk incelemelerde hipokalsemi [serum kalsiyum 6.4 mg/dl (8.610.8)] saptanmas› üzerine ‹V kalsiyum glukonat (%10,
2 ml/kg) yap›ld› ve nöbet sonland›. Ard›ndan, kalsiyum
glukonat infüzyonu (%10, 200 mg/kg/gün) ve D vitamini (400 ‹Ü/gün) baﬂland›.
Di¤er laboratuvar incelemelerinde; tam kan say›m›
normal, kan glukoz düzeyi 80 mg/dl (70-120), serum
total bilirubin 11.9 mg/dl, direkt bilirubin 0.5 mg/dl,
albümin 3.4 g/dl (3.4-4.8), fosfor 10.3 mg/dl (2.7-6),
magnezyum 0.57 mmol/l (0.7-0.9) ve alkalen fosfataz
(ALP) 178 U/L (0-400) olarak saptand›. Beyin omurilik s›v›s› (BOS) ve idrar incelemeleri, kan ve idrar aminoasit düzeyleri, kraniyal görüntülemeleri normaldi.
BOS, kan ve idrar kültürlerinde üreme olmad›. Yat›ﬂ›n›n 7. gününde hastan›n aral›kl› olarak kas›lmalar›n›n
olmas›, hipokalseminin devam etmesi (6.8 mg/dl) ve hipomagnezemi saptanmas› üzerine tedaviye 0.2
ml/kg/doz olmak üzere %50’lik MgSO4 eklendi. ‹laveten D vitamini dozu 2000 ünite/gün’e ç›k›ld›. Bu uygulaman›n 4. gününde serum kalsiyum düzeyi 8.2 mg/dl,
magnezyum düzeyi ise 1.02 mmol/L ölçüldü; oral kalsiyum laktat (0.5 g/kg/gün, 4 dozda) tedavisine geçildi,
magnezyum tedavisi sonland›r›ld›. Hipokalsemi etiyolojisini araﬂt›rmak amac›yla bak›lan parathormon
(PTH) düzeyi 90 pg/ml (11-67), 25(OH) vitamin D3
düzeyi 10.3 μg/l olarak saptand›. Hastane laboratuvar
standartlar›na göre, <10 μg/l ﬂiddetli D vitamini eksikli¤ini göstermekteydi. Annede eﬂ zamanl› olarak bak›lan serum kalsiyum düzeyi 8.9 mg/dl, fosfor 3.1 mg/dl,
magnezyum 0.87 mmol/l, ALP 81 U/L, PTH 70
pg/ml, 25(OH) vitamin D3 düzeyi 7.8 μg/l ve HbA1c
%5.9 idi.
Kemik mineral dansitometri analizinde osteoporoz
saptand› (T skoru ≤2.6). Anne, Kad›n-Do¤um ve Endokrinoloji polikliniklerine yönlendirildi. Ekokardiyografide bebekte patent foramen ovale d›ﬂ›nda özellik
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yoktu. Radyolojik incelemelerde akci¤er grafisi normal
olarak yorumland›, ancak sol el-bilek grafisinde ulnar
kemik distal metafizinde çanaklaﬂma saptand› (ﬁekil 1).
Bu bulgular üzerine öykü derinleﬂtirildi¤inde, ailenin
gecekonduda yaﬂad›¤›, annenin gebelik süresinin büyük
k›sm›n› ev içinde geçirdi¤i, baﬂlang›çta doktorunun
önerisine uygun olarak vitamin ilaçlar›n› ald›¤›, ancak
yaklaﬂ›k 3. aydan sonra yan etki (bulant›, kar›n a¤r›s›)
nedeniyle kullanmad›¤› ö¤renildi. Olguda maternal D
vitamini eksikli¤ine ba¤l› konjenital rikets düﬂünüldü.
‹zlemde nöbet ve kas›lma gözlenmedi. Elektroensefalografi normal olarak de¤erlendirildi ve fenobarbital
azalt›larak kesildi. ‹zlemde kalsiyum düzeyinin düﬂük
(<8.6 mg/dl) ve fosfor düzeyinin yüksek (>8 mg/dl) seyretmesi nedeniyle tedaviye kalsitriol (125 ng/kg/gün)
eklendi. Yan›t al›namamas› üzerine kalsitriol dozu art›r›ld› (250 ng/kg/gün). Yat›ﬂ›n›n 29. gününde ölçülen
serum kalsiyum, magnezyum, fosfor, ALP, 25(OH) vitamin D3 ve PTH düzeyleri s›ras›yla 10.6 mg/dl, 1.02
mmol/L, 6.9 mg/dl, 300 U/L, 24.6 μg/l ve 35.1 pg/ml
idi. Hasta, yat›ﬂ›n›n 31. gününde oral kalsiyum laktat
(100 mg/kg/gün) ve kalsitriol (250 ng/kg/gün) kulland›¤› halde taburcu edildi. 400 ‹U/gün D vitamini almaya devam etmesi önerildi. Poliklinik takibinde oral kalsiyum laktat ve kalsitriol tedavisi azalt›larak kesildi. Olgunun izleminde 3. ay kontrolünde klinik ve laboratuvar incelemeleri ile nörogeliﬂimi normal bulundu.

ﬁekil 1. Bebe¤in el grafisi.
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Tart›ﬂma
Yenido¤an döneminde hipokalsemi tablosu ortaya
ç›k›ﬂ zaman›na göre yaﬂam›n ilk üç gününde meydana
gelen erken tip ve 5-7. günden sonra görülen geç tip olmak üzere iki ana gruba ayr›l›r. Erken neonatal hipokalseminin nedeni postnatal fizyolojik kalsiyum düﬂüﬂü olabilece¤i gibi prematürite, perinatal asfiksi, maternal diyabet, hipoparatiroidi, maternal hiperparatiroidi de olabilir. Geç neonatal hipokalsemi ise yüksek fosfat içerikli
beslenme, intestinal kalsiyum malabsorbsiyonu, hipomagnezemi, maternal hiperparatiroidi ve maternal vitamin D eksikli¤i durumlar›nda ortaya ç›kabilmektedir.[6,7]
Bu olguda, geç neonatal dönemde görülen durumlar araﬂt›r›ld›. Hipokalsemi, hiperfosfatemi, hipomagnezemi tablosuna ek olarak ALP normal, 25(OH) vitamin D3 düzeyi düﬂük ve PTH düzeyi s›n›rda yüksek
saptand›. Annenin eﬂ zamanl› 25(OH) vitamin D3 düzeyi düﬂük ve PTH düzeyi normalin üst s›n›r›nda idi.
Hastam›zda ALP düzeyinin normal s›n›rlarda olmas›n›n hipomagnezemiye sekonder olabilece¤i ve ALP enziminin çinko ba¤›ml› bir enzim olmas› nedeniyle nutrisyonel olarak çinko eksikli¤inin de eﬂlik ediyor olabilece¤i düﬂünüldü.
Fetal yaﬂamda D vitamininin en önemli kayna¤› annedir. Postnatal dönemde ise anne sütü ile geçen ve güneﬂ ›ﬂ›¤› etkisiyle deride oluﬂan D vitamini miktar›
önem kazan›r. D vitamini özellikle 2. trimesterden sonra plasentadan kolayl›kla geçebilmektedir. Kord kan› D
vitamini düzeyi, maternal D vitamini durumu [25(OH)
vitamin D3] ile yak›ndan iliﬂkilidir.[6,8] Birçok farkl› ülkede yap›lm›ﬂ çal›ﬂmalar anne ile bebek 25(OH) vitamin D3 düzeyi aras›ndaki iliﬂkiyi do¤rulamakta ve bu
çal›ﬂmalar erken süt çocuklu¤unda görülen D vitamini
yetersizli¤inin intrauterin dönemde baﬂlad›¤›n› göstermektedir.[8]
Ülkemizde yap›lan çal›ﬂmalar anne ve bebeklerin D
vitamininden fakir bir yaﬂam sürdürdüklerini ortaya
koymaktad›r.[9-14] And›ran ve ark.’n›n[15] çal›ﬂmas›nda yenido¤anlarda düﬂük 25(OH) vitamin D3 düzeyi için en
önemli risk faktörünün anne 25(OH) vitamin D3 düzeyinin <10 ng/ml oldu¤u belirlenmiﬂtir. Olgumuzun annesinde de 25(OH) vitamin D3 düzeyi belirgin olarak
düﬂüktü (7.8 μg/l). Postnatal dönemde D vitamini yetersizli¤inin birinci evresinden [25(OH) vitamin D3
düzeyinin ve intestinal kalsiyum ve fosfor emiliminin
azald›¤› dönem] ikinci evreye [PTH ve 1,25(OH)2 etkisiyle kemiklerden kalsiyum mobilizasyonu ile serum
kalsiyumunun normalize edildi¤i dönem] geçiﬂ gecikebilir. Bu nedenle bu olgular hipokalsemi ile baﬂvurabil-
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mektedir. Yenido¤an döneminde PTH yan›t›n›n immatür oluﬂu nedeniyle renal fosfor at›l›m› düﬂüktür; bu
nedenle normofosfatemi ve hiperfosfatemi görülmesi
ﬂaﬂ›rt›c› de¤ildir. Nitekim 42 infantil rikets vakas›n›n
incelendi¤i bir çal›ﬂmada vakalar›n %35’inin baﬂlang›çta hiperfosfatemik oldu¤u saptanm›ﬂt›r.[16]
Hastam›zda, izlemde hipokalsemisinin düzelmesi,
fosfor düzeyinin düﬂmesi, PTH düzeyinin normal s›n›rlarda olmas› nedeniyle hipoparatiroidi/psödohipoparatiroidi tan›lar› d›ﬂlan›rken, ilk baﬂvuru an›nda yap›lan
incelemelerde hipokalsemiye eﬂlik eden hiperfosfateminin yetersiz PTH yan›t›na ba¤l› oldu¤u düﬂünüldü.
Gebelere hangi doz D vitamini verilmesi gerekti¤i
konusunda fikir birli¤i olmay›p bu uygulama ülkelere
göre farkl›l›k göstermektedir. Maternal D vitamini eksikli¤ine ba¤l› konjenital rikets tedavisi uygulamalar› da
farkl›l›klar gösterir. Literatürde yüksek doz D vitamini
(5000 ‹Ü/gün) ile tedavi edilen olgular bildirilmiﬂtir.[17]
Bizim olgumuzda baﬂlang›çta düﬂük doz D vitamini ile
baﬂlan›p dozun tedrici olarak art›r›lmas›, etkin olmad›¤›nda ise aktif D vitamini kullan›lmas› tercih edilmiﬂtir.

Sonuç
Maternal D vitamini yetersizli¤inin örtülü giyim
tarz›na sahip olan ve güneﬂten yeteri kadar faydalanamayan annelerde daha s›k gözlenebilece¤i düﬂünülse de
bunu kan›tlayan çal›ﬂmalar yoktur. ‹nfantil riketsi önlemek aç›s›ndan Sa¤l›k Bakanl›¤›’nca uygulanan kampanyalarla oldukça önemli bir mesafe kat edildi¤i bir gerçektir. Yenido¤an bebeklere D vitamini eklenmesi 15.
günden sonra yap›ld›¤› için, gebelere yeterli D vitamini deste¤i sa¤lanmad›kça konjenital riketsin görülme
riski oldu¤u unutulmamal›d›r.[8] Gebelik izlemlerinin
düzenli yap›lmas›, hekim kontrollerinde vitamin preparatlar›n›n uygun kullan›l›p kullan›lmad›¤›n›n de¤erlendirmesi önemlidir. Ülkemizde konvülziyon ile baﬂvuran yenido¤an bebeklerde ay›r›c› tan›da konjenital rikets de ak›lda tutulmal›d›r.
Ç›kar Çak›ﬂmas›: Ç›kar çak›ﬂmas› bulunmad›¤› belirtilmiﬂtir.
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