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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 (Aral›k 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
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Genetik amniyosentez yap›lan 16-22 haftal›k gebelerin
amniyosentez sonuçlar›n›n de¤erlendirilmesi
Alev Timur1, ‹brahim Uyar2, ‹brahim Gülhan2, Nagehan Tan Saz2, Alper ‹leri2, Mehmet Özeren2
1

Özel Sada Hastanesi, Kad›n Do¤um Klini¤i, ‹zmir
Tepecik E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Ege Do¤umevi, ‹zmir

2

Özet

The analysis of amniocentesis results of pregnants
who are at 16-22 weeks of gestation and
undergone genetic amniocentesis

Amaç: Prenatal tan› amaçl› genetik amniyosentez yap›lan olgular›n kromozom analizi sonuçlar›n› de¤erlendirmek.

Objective: It is aimed to evaluate the chromosome analysis results
of cases who undergone genetic amniocentesis for prenatal diagnosis.

Yöntem: Kas›m 2010 - Nisan 2011 tarihleri aras›nda perinatoloji
servisimizde yap›lan 311 amniyosentez olgusunun amniyosentez
endikasyonlar›, kültür baﬂar›lar›, karyotip sonuçlar› ile tarama ultrasonlar› ve gebelik prognozlar› retrospektif olarak de¤erlendirildi. Verilerin istatistiksel analizi Predictive Analytics Software
(PASW) paket program› ile yap›ld›.
Bulgular: Amniyosentez iﬂleminin yap›ld›¤› olgularda ortalama
yaﬂ ve gebelik haftas› s›ras›yla 32.72±7.49 ve 17.98±6.56 olarak bulundu. Ortalama gebelik say›s› 2.46±1.45, ortalama do¤um say›s›
1.32±1.21, ortalama do¤um haftas› 38.24±1.32 ve ortalama bebek
a¤›rl›¤› ise 3131±113 gram olarak tespit edildi. Kromozom anomalisi oran› %5.8 bulundu. Fetal kay›p oran› %0.9 olarak saptand›.
En s›k amniyosentez endikasyonu üçlü testte risk art›ﬂ› olarak tespit edildi (%29.9). Üç yüz onbir olgudan ikisi d›ﬂ›nda hücre kültürü baﬂar›l› oldu (%99.3).
Sonuç: Bu çal›ﬂmada kromozom anomalisi oran› %5.8 olarak bulunmuﬂtur. Çal›ﬂmam›zda üçlü testte artm›ﬂ risk, en s›k amniyosentez endikasyonu olarak tespit edilmiﬂtir.
Anahtar sözcükler: Amniyosentez, prenatal tan›, karyotip.

Giriﬂ
Amniyotik hücrelerin incelenmesine dayanan amniyosentez prenatal tan›da önemli bir invaziv teknik olmaya devam etmektedir. ‹lk defa 1950’li y›llarda cinsiyet tayini amac› ile yap›lm›ﬂt›r.[1] Steele ve Breg’in fetu-
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Methods: Amniocentesis indications, culture successes, karyotype
results, screening ultrasounds and gestational prognoses of 311
amniocentesis cases referred to our perinatology clinic between
November 2010 and April 2011 were evaluated retrospectively.
Statistical analysis of the data was carried out by Predictive
Analytics Software (PASW) package program.
Results: The mean age and gestational week of the cases who had
amniocentesis procedure were found to be 32.72±7.49 and
17.98±6.56, respectively. The mean pregnancy number was
2.46±1.45, the mean delivery number was 1.32±1.21, the mean
delivery week was 38.24±1.32, and the mean newborn weight was
3131±113 g. Chromosomal anomaly rate was found as 5.8%, while
fetal loss rate was 0.9%. It was found that the most frequent amniocentesis indication was the risk increase at triple test (29.9%). Cell
culture was successful in all 311 cases, except two cases (99.3%).
Conclusion: In this study, chromosomal anomaly rate was found
as 5.8%. In our study, the increased risk at triple test was found as
the most frequent amniocentesis indication.
Key words: Amniocentesis, prenatal diagnosis, karyotype.

sun deri ve boﬂalt›m sisteminden amniyon s›v›s›na dökülen hücreleri kültür etmeleri ile klasik anlamda karyotip tayini baﬂlam›ﬂt›r.[2] Günümüzde baﬂl›ca uygulama endikasyonlar› trizomiler için uygulanan tarama
testlerinde anormallik, ileri anne yaﬂ›, ultrasonografide
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yap›sal anomaliler, kromozom anomalili do¤um öyküsü ve çiftlerden birinde bilinen kromozom translokasyonlar›d›r.
Amniyosentez, karyotip tayini için geleneksel olarak 16-20. gebelik haftalar› aras›nda uygulan›r. Bu dönemde amniyon s›v›s›nda canl› hücrelerin canl› olmayan hücrelere oran› geç gebelik haftalar›na göre (>20.
gebelik haftas›) daha yüksektir.[3] Erken gebelik haftalar›nda uyguland›¤›nda fetal kay›p oran›n› yüksek olarak
bildiren çal›ﬂmalar oldu¤u gibi 18. gebelik haftas›ndan
sonra uyguland›¤›nda iﬂleme ait fetal kayb›n artm›ﬂ oldu¤unu bildiren yay›nlar da mevcuttur.[4,5]
Ultrasonografik incelemelerde saptanan artm›ﬂ ense saydaml›¤›, ekojenik barsak, k›sa femur, piyelektazi,
nazal kemik yoklu¤u, koroid pleksus kisti, ekojenik intrakardiyak fokus gibi belirteçler Down sendromu ve
di¤er anöploidiler ile iliﬂkilidir.[6] Down sendromu tan›s› için yap›lan prenatal tarama testleri, 2. trimester ultrasonografik tarama testlerinden daha de¤erlidir. Yap›sal anomalilerde daha fazla kromozom bozuklu¤u izlenirken ultrasonografik belirteçler saptand›¤›nda amniosentez gereksinimi artmakta bu iﬂlem de abortus
oran›n› az da olsa artt›rmaktad›r.
Bu çal›ﬂmadaki amac›m›z, klini¤imizde takip edilen
ve genetik amniyosentez yap›lan 16-22 haftal›k gebelerin, genetik amniosentez sonuçlar›, tarama ultrasonu ve
gebelik prognozlar›n›n de¤erlendirilmesidir.

Yöntem
Çal›ﬂmaya Kas›m 2010 ile Nisan 2011 tarihleri aras›nda hastanemiz perinatoloji poliklini¤ine baﬂvuran ve
amniyosentez yap›lan hastalar dahil edilmiﬂtir. Hasta
seçim kriterlerimiz hastalar›n 16-22. gebelik haftalar›
aras›nda olmas›, birinci veya ikinci trimester Down
sendromu tarama testlerinde risk art›ﬂ› saptanm›ﬂ olmas› ya da 35 yaﬂ ve üstü olmalar› nedeniyle tan› amaçl› amniyosentez yapt›rm›ﬂ olmalar› (ikili ve üçlü test
için cut-off de¤eri: 1/270 olarak belirlendi) idi.[7] Seçilen
olgular›n prenatal tan› için amniyosentez sonuçlar› retrospektif olarak tarand›.
Hastanemizde amniyosentez önerilen olgulara genetik dan›ﬂmanl›k da verilmektedir. Giriﬂimi kabul
eden çiftlerden, uygulamadan önce ayd›nlat›lm›ﬂ onam
formu al›nmaktad›r. Amniyosentez öncesinde her fetus
USG ile ayr›nt›l› olarak incelenmekte ve plasentan›n
yeri, amniyon s›v›s›n›n miktar›, giriﬂimin yap›laca¤› yer
saptanmaktad›r. Tamamlanm›ﬂ 35 yaﬂ, ileri anne yaﬂ›
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olarak kabul edilmiﬂtir. Genetik dan›ﬂmanl›k alan veya
almayan olgulara invazif olmayan (üçlü test, ayr›nt›l›
USG) yöntemler ile risk hesaplamas› yap›labilece¤i belirtilmiﬂtir. Üçlü testte artm›ﬂ risk olarak cut-off de¤er
1/270 olarak al›nm›ﬂ; ancak 1/270 alt›ndaki risk saptanan olgular aras›ndan ultrasonografide kromozom
anomalisi için belirteç tespit edilen olgularda risk hesaplamas› yap›larak ailelere amniyosentez seçene¤i
önerilmiﬂtir.
Tüm olgular, karyotip sonucu ile kontrole ça¤r›larak; giriﬂim sonras› fetal kay›plar, iﬂlem sonras› do¤uma
kadar takip edilen olgularda, do¤um zaman› ve do¤um
ﬂekli, yenido¤an bulgular› ve neonatal prognoz kay›t
edildi.
Çal›ﬂmam›za dahil edilen olgular›n amniyosentez
iﬂlemleri, 16-22. gebelik haftalar› aras›nda gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Cilt temizli¤i polividon iyot ile yap›larak
ponksiyon ve aspirasyon amac› ile tek kullan›ml›k 2, 5
veya 10 ml’lik enjektörlerden, 9 cm’lik 20 veya 22 G
spinal i¤nelerden yararlan›lm›ﬂt›r. Giriﬂimler USG eﬂli¤inde serbest el tekni¤i ile yap›lmaktad›r. Gelen s›v›
hafif negatif bas›nç uygulan›p aspire edilerek, gebelik
haftas› baﬂ›na 1 ml olmak üzere amniyon s›v›s› al›nmaktad›r. Rh uygunsuzlu¤u riski bulunan olgulara 300
mikrogram anti-D IgG ve iﬂlem sonras› oral antibiyotik ve parasetamol reçete edilmektedir.
Al›nan s›v›lar de¤erlendirilmek üzere özel laboratuara gönderildi. Amnion s›v› kültürü sonras› de¤erlendirmede Giemsa bantlama tekni¤i kullan›ld›. Her olgu
için yeterli kabul edilen 25-50 metafaz pla¤›, kromozomlardaki say›sal ve yap›sal düzensizlik yönlerinden
de¤erlendirildi. Hücre kültür süreleri ortalama 14-20
gündü ve sonuçlar ortalama 21 günde al›nd›.
Verilerin istatistiksel analizi Predictive Analytics
Software (PASW) paket program› ile yap›ld›. Tan›mlay›c› istatistikler sürekli veriler için ortalama±standart
sapma, kategorik veriler için ise gözlem say›s› ve (%)
olarak ifade edildi. Risk faktörlerine iliﬂkin %95 güven
aral›klar› ve anlaml›l›k düzeyleri ki-kare testi ile hesapland›. P de¤erinin 0.05’ten küçük de¤erleri istatistiksel
olarak anlaml› kabul edildi.

Bulgular
Amniyosentez iﬂleminin yap›ld›¤› olgularda ortalama yaﬂ ve gebelik haftas› s›ras›yla 32.72±7.49 ve
17.98±6.56 olarak bulundu. Ortalama gebelik say›s›
2.46±1.45, ortalama do¤um say›s› 1.32±1.21, ortalama
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do¤um haftas› 38.24±1.32 ve ortalama fetal a¤›rl›k ise
3131±113 gram olarak tespit edildi (Tablo 1).
Amniyon kültür sonuçlar›na göre kromozom anomalisi oran› %5.8 (18/309) olarak saptanm›ﬂ olup detayl› da¤›l›m Tablo 2 ve 3’de verilmiﬂtir. Anomali saptanan olgular d›ﬂ›nda 2 olgu dengeli translokasyon [t
(7,22)(p11,2; q11,2), t (2,10)(q31; q22)] ve 6 olgu normalin varyant› [46 inv (9)(p11q12)] saptand›. Gebeliklerin 291’inde (%94.2) fetal karyotip normal/normalin
varyant›/dengeli translokasyon olarak bulundu. Amniyosentez endikasyonlar›na göre karyotiplemede elde
edilen sitogenetik sonuçlar›n da¤›l›mlar› ise Tablo 3’de
görülmektedir.
Amniyosentez serimizde hücre kültürü elde etme
baﬂar›s› %99.7 (309/311), kültür baﬂar›s›zl›¤› %0.3
(2/311) olarak bulundu. Kültürde üreme olmayan iki
olgunun birinin amniyosentez endikasyonu ikili testte
risk art›ﬂ›, di¤erinin ise yap›lan anomali USG taramas›nda anensefali saptanmas› idi. Anensefali saptanan olgunun gebeli¤i 20. haftada sonland›r›ld›. Di¤er olgu ise
38. haftada 3250 gram sa¤l›kl› bebek do¤urdu.
Amniyosentez uygulanan olgular›n endikasyonlar›na göre da¤›l›m›nda ileri anne yaﬂ›, 152 (%48.8) olgu
ile en büyük grubu oluﬂturmakta idi. Ancak bu olgular›n 50 tanesi üçlü test ve 26 tanesi de ikili test yapt›rm›ﬂ
ve test sonuçlar› yaﬂ riski d›ﬂ›nda artm›ﬂ biyokimyasal

Tablo 1. Amniyosentez yap›lan olgular›n demografik özellikleri.
Ortalama (±SD)
Yaﬂ

32.72±7.49

Gebelik say›s›

2.46±1.45

Do¤um say›s›

1.32±1.21

Do¤umda gebelik haftas›

38.24±1.32

Do¤um a¤›rl›¤› (gram)

3131±113

Tablo 2. Karyotip sonuçlar›
Karyotip
Normal

Olgu say›s›

Yüzde (%)

291

%94.2

Trizomi 21

8

%2.5

Trizomi 18

3

%0.9

Turner sendromu

2

%0.6

69XXX

2

%0.6

3

%0.9

309

100

Dengesiz karyotip
Toplam

riskle uyumlu gelmiﬂti. Yetmiﬂ alt› (%25.1) olguda ise
sadece ileri anne yaﬂ› nedeniyle amniyosentez yap›ld›.
Ayr›ca ileri anne yaﬂ› olmayan 93 olguda (%29.9) üçlü
testte artm›ﬂ risk, 37 (%11.8) olguda USG’de fetal anomali ve 24 (%8:3) olguda ikili testte artm›ﬂ risk saptand›. Ultrasonografide tespit edilen anomaliler en s›k
merkezi sinir sistemi anomalileri olmak üzere kardiyak
anomaliler, pelviektazi, kistik higroma, hidropsfetalis,
hiperekojen barsak, koroid pleksus kisti, omfalosel idi.
Bunlar›n d›ﬂ›nda iki olguda trizomi 21’li bebek ve bir
olguda da trizomi 18’li bebek hikayesi bulunmaktayd›.
Bu duruma göre üçlü testte risk art›ﬂ› 143 (93+50) olgu
ile en s›k amniyosentez yapt›rma endikasyonu idi.
Üçyüz onbir amniyosentez olgusundan, 30 (%9.6)
olguda gebelik sonland›r›ld›. Otuz olgunun 15’inde
sonland›rma nedeni kromozom anomalisiyken; di¤er
15 olguda ise normal karyotipe karﬂ›n USG’de saptanan fetal anomalilerdi. Onbeﬂ normal karyotipli ve 2
dengeli translokasyon ve eke sahip olgular›n sonland›rma endikasyonlar›; santral sinir sistemi anomalisi 10 olgu, kardiyak anomali 2 olgu, hidrops fetalis 2 olgu ve
multipl anomali 1 olguda saptand›. Kromozomal anomalisi nedeniyle gebeli¤i sonland›r›lan 15 olguda tespit
edilen anomaliler ise ﬂunlard›: 8 olguda trizomi 21, 3
olguda trizomi 18, 2 olguda Turner sendromu, 1 olguda del(9)(p24) dengesiz translokasyon, 1 olguda
69XXX karyotipi. Triploidisi bulunan bir olgu ise sonland›rmay› kabul etmedi. Dört dengeli translokasyon
ve addition saptanan olgudan 3 tanesi genetik dan›ﬂmanl›k alm›ﬂ ve miad›nda sezaryen ile sa¤l›kl› bebek
dünyaya getirmiﬂlerdi.
Amniyosentez yap›lan hastalardan beﬂ olguda abort,
iki olguda in utero mort fetalis (IUMF) görüldü. Bu
hastalardan normal fetal karyotip sonucu gelenlerden
bir olguya amniyosentez yap›lmas›n›n nedeni ‘ileri maternal yaﬂ’ ve anormal USG iken, dört olguda amniyosentez yap›lmas›n›n nedeni anormal USG bulgular›yd›.
Di¤er iki olguda ise amniyosentez sonuçlar›na göre
kromozomal anomali saptand›. Normal fetal karyotip
sonucu gelen ve anormal USG endikasyonuyla amniyosentez yap›lan dört olguda 30 gün içinde abort geliﬂti. ‹ﬂlemden sonra 1 hafta içinde abort yapan ve 69XXX
saptanan bir di¤er olguda da amniyosentez endikasyonu anormal USG bulgular› idi.
‹ﬂlem sonras› ilk 30 günde anomalisi olmayan normal fetal karyotipli 3 fetus kaybedildi¤i için amniyosenteze ba¤l› erken fetal kay›p oran› %0.9 olarak tespit
edildi.
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Tablo 3. Amniyosentez endikasyonlarna göre karyotiplemede elde edilen sitogenetik sonuçlar›n da¤›l›m›.
Kromozomal
anomalili do¤um
öyküsü (n=3)

‹leri
anne yaﬂ›
(n=76)

USG’de
fetal anomali
(n=37)

Üçlü testte
artm›ﬂ risk
(n=143)

‹kili testte
artm›ﬂ risk
(n=50)

NT
art›ﬂ›
(n=1)

Üreme yok (n=2)

–

–

1

-

1

–

Normal karyotip (n=283)

3

72

29

133

45

1

Trizomi 21 (n=8)

–

–

2

4

2

–

Trizomi 18 (n=3)

–

1

1

–

1

–

45X (Turner sendromu) (n=2)

–

–

2

–

–

–

69XXX (n=2
add (15)(p13),
add (21)(p13),
del (9)(p24)
[dengesiz karyotip] (n=3)

–

–

1

1

–

–

t(7,22)(p11,2;q11,2),
t(2,10)(q31;q22)
[dengeli translokasyon] (n=2)

–

1

–

1

46inv(9)(p11q12)
[normal varyant] (n=6)

–

3

–

2

1

–

Normal fetal karyotip sonucu gelen ve ileri anne yaﬂ› endikasyonuyla amniyosentez yap›lan bir olguda 6
hafta sonra (24. hf) IUMF geliﬂti. Trizomi 18 saptanan
ve ileri anne yaﬂ› nedeniyle amniyosentez yap›lan di¤er
olguda ise iﬂlemden 5 hafta sonra (22. hf) IUMF görüldü.
Amniyosentez grubunda iki olguda (%0.6) erken
memban rüptürü ve bir olguda da (%0.3) preterm do¤um saptand›.
Ultrasonografide anomali saptanan 46 olgudan
9’unda (%19.5) anormal karyotip saptand›. Fetal anomali USG’si normal saptanan 89 olgudan ise 1 (%1.1)
olguda anormal karyotip saptand›. Buna göre USG’de
fetal anomali saptanmas› ile amniyosentezde anormal
karyotip bulunmas› aras›nda istatistiksel aç›dan anlaml› bir iliﬂki vard› (p=0.015).

Tart›ﬂma
En eski prenatal tan› yöntemi olan amniyosentez genetik tan› amaçl› olarak en s›k 16-18. gebelik haftalar›nda uygulan›r. Uygulama endikasyonlar› baﬂl›ca ileri anne yaﬂ›, üçlü testte artm›ﬂ risk, kromozom anomalili çocuk öyküsü veya USG’de fetal anomali saptanmas›d›r.
Çal›ﬂmam›zda tek baﬂ›na en s›k giriﬂim nedeni 93
(%29.9) olgu ile üçlü testte artm›ﬂ risk, ikinci olarak ise
76 (%25.1) olgu ile ileri anne yaﬂ› olarak bulunmuﬂtur.
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Sjögren ve ark., yapt›klar› amniyosentez vakalar› içerisinde en s›k baﬂvuru nedeninin %57 olgu ile ileri anne
yaﬂ› oldu¤unu tespit etmiﬂlerdir.[8] Milewczyk ve
ark.’n›n serilerinde ise bu oran %87’dir.[9] Bal ve ark.
serilerinde %51 ile maternal yaﬂ kat›l›m› saptam›ﬂlard›r.[10] Ülkemizde yay›nlanan çeﬂitli amniyosentez serilerinde de ileri anne yaﬂ› en s›k giriﬂim nedeni olarak
bildirilmektedir.[11-13]
Amniyosentez serimizde toplam 18 (%5.8) olguda
kromozom anomalisi saptand›. Bu oran ülkemizde yay›nlanan serilerde %3.3-4.5 aras›nda tespit edilmiﬂtir.[11-14] Baﬂaran ve ark., 301 olguluk serilerinde kromozom anomali oran›n› 11 olgu ile %3.5 olarak bulmuﬂlard›r.[14] Sjögren ve ark., 211 olgu üzerinde yapt›klar›
çal›ﬂmada bu oran› %2.5 olarak saptam›ﬂlard›r.[8] Milewczyk ve ark. bu oran› %5.4 olarak belirtmiﬂlerdir.[9]
‹leri anne yaﬂ› nedeni ile amniyosentez uygulad›¤›m›z
76 olgudan 3 (%3.84) olguda kromozom anomalisi
saptand›. Bunlar trizomi 18, t(7,22)(p11,2;q11,2) ve
add(15)(p13) idi. Sjögren ve ark. 35 yaﬂ üzerinde bu
oran› %2.2 ve 40 yaﬂ üzerinde ise %5.3 olarak bildirmiﬂlerdir.[8] Nagel ve ark., 36 yaﬂ ve üzerinde bu oran›
%4.7 olarak bulmuﬂlar ve gebeliklerin %70.8’ini sonland›rm›ﬂlard›r.[15] Ülkemizde yap›lan çal›ﬂmalarda, ileri anne yaﬂ› endikasyonu ile yap›lan amniyosentez olgular›nda kromozom anomalisi oranlar› %1.2-13.3
olarak bulunmuﬂtur.[10,13,16]
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Üçlü testte yüksek risk (≥1/270) nedeni ile amniyosentez uygulad›¤›m›z 143 olgudan 6 (%4.2) olguda
kromozom anomalisi saptand›. Qi ve ark.’n›n[7] 2008 y›l›nda yapt›klar› çok merkezli bir çal›ﬂmada cut-off de¤erini ≥1/270 alarak amniyosentez uygulad›klar› 727 olgudan 22 (%3) olguda kromozom anomali saptam›ﬂlard›r. Saptanan kromozom anomalilerinin dördü trizomi
21, 1 olgu 69XXX, 1 olgu add(21)(p13) ve 1 olgu
t(2,10)(q31;q22) idi. Yüce ve ark. serilerinde üçlü testte artm›ﬂ risk nedeni ile amniyosentez yapt›klar› olgularda kromozom anomali oran›n› %3.7 olarak bulmuﬂlard›r.[13] Wenstrom ve ark., 516 üçlü test riski bulunan
olguda 15 fetal karyotip anomalisine (%2.9) rastlam›ﬂlard›r.[17] Bal ve ark., üçlü testte kromozomal anomali
yönünden yüksek riski olan olgularda %3.9 oran›nda
kromozom anomalisine rastlam›ﬂlard›r.[10]
‹kili testte yüksek risk nedeni ile amniyosentez uygulad›¤›m›z 50 olgudan 3 (%6) olguda kromozom anomalisi saptand›. Saptanan kromozom anomalileri ise 2
olgu trizomi 21, 1 olgu trizomi 18 ﬂeklindedir. ‹kili test
ile amniyosentez aras›ndaki iliﬂki, üçlü test ile amniyosentez aras›ndaki iliﬂkiden daha kuvvetlidir. Günümüzde de anomali taramas› olarak ikili test daha s›k tercih
edilmeye baﬂlanm›ﬂt›r. Üçlü test ise daha çok spina bifida risk art›ﬂ› taramas› için kullan›lmaktad›r.
Ultrasonografide fetal anomali tespiti nedeni ile yap›lan amniyosentez serilerinde kromozom anomalisi
tespit edilme oranlar› aras›nda belirgin farklar vard›r.
Bu oran çeﬂitli serilerde %4 ile %27.1 aras›nda bildirilmektedir.[13,18-20] Stoll ve ark., fetal USG anomalisi olan
119 olguda yapt›klar› amniyosentez sonras› %8.9 oran›nda kromozom anomalisi belirlemiﬂlerdir.[20] Rizzo ve
ark., ultrasonografide fetal anomali saptad›klar› 173 fetusta %16.8 oran›nda kromozom anomalisi belirlemiﬂlerdir.[18] Hsieh ve ark. fetal USG anomalisi olan 148
olguda %20.27 oran›nda kromozomal anomali göstermiﬂlerdir.[21] USG’de fetal anomali tespiti nedeni ile 37
olguda yapt›¤›m›z amniyosentezde 4 (%10.8) olguda
kromozom anomalisi tespit edildi. Bu verilerle amniyosentezde kromozom anomalisi yakalayabilme olas›l›¤›
(maternal yaﬂ ve üçlü testten ziyade) en s›k fetal anomali varl›¤›nda artmaktad›r. Deneyimli ellerde amniyosenteze ba¤l› fetal kay›p oranlar› %0.5-1’den fazla de¤ildir. Eddlemann ve ark., 1605 olguluk serilerinde fetal kay›p oran›n› %0.15 olarak bulmuﬂlard›r.[22] Armstrong ve ark. 28.163 olguluk serilerinde fetal kay›p oran›n› %0.2 olarak bildirmiﬂlerdir.[23] Lockwood’un, 1375
olguluk amniyosentez serisinde fetal kay›p oran›
0.40’t›r.[21] Anderson ve ark., 1200 olguluk amniyosen-

tez serilerinde %0.80 fetal kay›p bulmuﬂlard›r.[24] Eydoux ve ark., yapt›klar› çal›ﬂmada %1.3 oran›nda fetal
kayba rastlam›ﬂlard›r.[25] Ülkemizde yap›lan serilerde
kay›p oranlar› %0.6 ile %3.3 aras›nda bildirilmiﬂtir.[10,11,14]
Amniyosentez serimizde 311 olgudan 3’ünde 30
gün içinde fetal kay›p meydana gelmiﬂtir. Kay›p oran›m›z %0.9 ile yay›nlarda bildirilen sonuçlar ile uyumludur. Amniyosentez yap›lmadan önce bu iﬂlemin riskleri hakk›nda hasta detayl› bilgilendirilmelidir. Bu konuda hastan›n bilgilendirilmesi adli-medikal sorunlar aç›s›ndan önemlidir.
Amniyotik hücrelerin sitogenetik analizi %99’a varan do¤ruluk derecesi ile fetal genotipi gösterir. Amniyosentez sonuçlar›m›za göre sadece 2 olguda fetal hücre üremesi olmam›ﬂt› ve kültür baﬂar›s› %99.3 olarak
tespit edildi. Üreme olamayan olgularda, üreme olmamas› ilgili laboratuar taraf›ndan kontaminasyona ba¤land›. Klini¤imize benzer olarak, amniyotik s›v›lar› kurum d›ﬂ› merkeze gönderen Güven ve ark. taraf›ndan
kültür baﬂar›s› %98 olarak bulunmuﬂtur.[26] Müngen ve
ark.’n›n 2006 y›l›nda yay›nlad›klar› ve 2068 olguyu içeren serilerinde kültür baﬂar›s› %98.2 olarak saptanm›ﬂt›r.[27] Tabor ve ark. çal›ﬂmalar›nda, kromozom analizlerinde önemli bir sorun olan mozaizmi, %0.1 olarak
bulmuﬂlard›r.[28] Böyle bir durumda yeni bir amniyosentez yerine kordosentez önerilmektedir. Bizim çal›ﬂmam›zda mozaizme rastlanmam›ﬂt›r.
Amniyosentez grubunda 2 (%0.6) olguda erken
membran rüptürü, 1 (%0.3) olguda ise preterm eylem
saptand›. Phubong ve ark. taraf›ndan yap›lan çal›ﬂmada
amniyosentez sonras›nda %1-1.2 oran›nda erken
membran rüptürü rapor edilmiﬂtir.[29] Borrelli ve ark.
taraf›ndan yap›lan çal›ﬂmada ise 1416 olgunun %6’s›nda preterm eylem rapor edilmiﬂtir.[30]

Sonuç
Sonuç olarak çal›ﬂmam›zda kromozom anomalisi
oran›n› %5.8 ve fetal kay›p oran›n› %0.9 olarak bulduk.
Ayr›ca üçlü testte artm›ﬂ risk ve ileri anne yaﬂ›, amniyosentez endikasyonlar›m›z›n baﬂ›nda yer alm›ﬂt›r.
Ç›kar Çak›ﬂmas›: Ç›kar çak›ﬂmas› bulunmad›¤› belirtilmiﬂtir.
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Bishop skoru 4 ve alt›nda olan gebelerde do¤um
indüksiyonunda dinoproston ve oksitosin
kullan›lmas›n›n karﬂ›laﬂt›r›lmas›
Özlem Yörük, Ayﬂegül Öksüzo¤lu, Yaprak Engin Üstün, Ayla Aktulay, Elif Gül Yapar Eyi, Salim Erkaya
Zekai Tahir Burak Kad›n Sa¤l›¤› E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Ankara

Özet

Comparison of the use of dinoprostone and
oxytocin for induction in cases with Bishop
score of ≤4

Amaç: Çal›ﬂmam›z›n amac› term veya günaﬂ›m› gebeliklerde serviksi olgunlaﬂt›rma ve do¤um eylemi indüksiyonunda s›k kullan›lan ajanlardan dinoproston ve oksitosin kullan›mlar›n›n ayr› ayr› ve
birlikte kullan›mlar›n›n etkinli¤ini, güvenirlili¤ini, maternal ve perinatal komplikasyonlar›n› karﬂ›laﬂt›rmakt›r.

Objective: The aim of this study is to compare the efficiency, reliability, and maternal and perinatal complications of dinoprostone
and oxytocin for induction of labor, both separately and together,
in women with a Bishop score of ≤4.

Yöntem: Hastanemiz do¤um ünitesinde 2013 Ocak-Nisan aylar›nda oligohidroamnios ve günaﬂ›m› gebelik tan›lar›yla do¤um indüksiyonu için yat›r›lm›ﬂ 37 gebelik haftas› üzerinde, Bishop skoru ≤4 olan primigravid 279 hasta 3 gruba ayr›ld›. ‹ntravajinal dinoproston uygulanan 34 hasta grup 1’i, intravenöz oksitosin uygulanan 204 hasta grup 2’yi oluﬂturdu. Grup 3’ü oluﬂturan 41 hastaya ise önce dinoproston, takibinde ise oksitosin uyguland›. Gebelerin yaﬂ›, vücut kitle indeksleri (VK‹), do¤um eyleminin latent ve
aktif fazlar›n›n süresi, mekonyum varl›¤›, NST de¤iﬂiklikleri kay›t
edildi. Olgular›n do¤um ﬂekilleri, bebeklerin do¤um kilosu ve cinsiyetleri not edildi. Sezaryen endikasyonlar› ile anneye ve yenido¤ana ait komplikasyonlar araﬂt›r›ld›.
Bulgular: Bu üç grup karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda aralar›nda yaﬂ, VK‹ ve
gebelik süresi aç›s›ndan fark bulunamad›. Ancak 3 grup latent süre ve aktif süre aç›s›ndan karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda dinoproston uygulanan hastalarda aktif sürenin anlaml› olarak daha k›sa oldu¤unu
bulduk (p=0.001). Bu üç grup sezaryen oran› aç›s›ndan karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda grup 1 ve 3’de grup 2’ye göre anlaml› olarak daha fazla
sezaryen uyguland›¤› görüldü (p=0.000). Maternal ve perinatal sonuçlar aç›s›ndan 3 grup aras›nda fark bulunmad›.
Sonuç: Sonuç olarak dinoproston sezaryen oranlar›n› art›rmas›na
ra¤men do¤umun aktif dönemini k›saltmakta, maternal ve fetal
morbiditeyi etkilememektedir. Do¤um indüksiyonu için kullan›lacak yöntemin seçimi, hastaya ve de¤erlendirmeyi yapacak olan hekimin tercihine göre de¤iﬂebilir.
Anahtar sözcükler: Dinoproston, eylem indüksiyonu, oksitosin.
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Methods: A total of 279 primigravida patients, diagnosed with
oligohydramnios and prolonged pregnancy, over 37 weeks of gestation with a Bishop score of ≤4 and had been admitted to our hospital’s delivery unit for labor induction between January and April
2013 were divided into three groups. Thirty-four patients who were
administered intravaginal dinoprostone formed the 1st group. The
2nd group consisted of 204 patients who were administered intravenous oxytocin. The 41 patients in the 3rd group were initially
administered dinoprostone and subsequently oxytocin. Age, body
mass index (BMI), the duration of the latent and active phases of
labor, presence of meconium, and changes in the NST were recorded for each pregnant woman. Delivery method, birth weight and
gender of the neonates were also recorded. Indications for caesarean
section and maternal and neonatal complications were investigated.
Results: When these three groups were compared, no difference was
found in terms of age, gravida, parity, BMI and duration of pregnancy. However; comparison of the 3 groups for latent and active phases
indicated that the active phase to be significantly shorter in the
patients administered dinoprostone (p=0.001). When compared for
the caesarean section ratios, 1st and 3rd groups were found to have
higher ratios than the 2nd group (p=0.000). No difference was noted
among the 3 groups in terms of maternal and perinatal outcomes.
Conclusion: Although dinoprostone increases caesarean section
ratio, it decreases the active phase of labor and does not affect
maternal and fetal morbidity. The labor induction method to be
chosen may change depending on the patient and option of the
physician doing the evaluation.
Key words: Dinoprostone, labor induction, oxytocin.
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Giriﬂ
Do¤um eyleminin indüksiyonu; do¤um eyleminin
spontan olarak baﬂlamas›ndan önce ilerleyici servikal
dilatasyon ve takiben do¤umu sa¤lamak amac›yla düzenli uterus kas›lmalar›n›n mekanik veya farmokolojik
metotlar ile baﬂlat›lmas›d›r.[1] Do¤um eyleminin indüksiyonu gebeli¤in devam›n›n anne ya da fetus için risk
oluﬂturdu¤u durumlar için önerilmektedir. Tüm gebe
kad›nlar›n yaklaﬂ›k %20-30’u indüklenmektedir.[2,3]
Oksitosin, do¤umun indüksiyonunda uterus kas›lmalar›n›n güvenli ve etkili bir baﬂlat›c›s› olmakla birlikte servikal olgunlaﬂma üzerine etkisi çok az veya hiç
yoktur. Serviksin uygun olmad›¤› durumlarda do¤umun
uyar›lmas› genellikle zor ve uzun sürer, giriﬂimli do¤um
ve sezaryen oran›n› artar. Prostaglandin preparatlar›,
indüksiyon için uygun olmayan serviksin haz›rlanmas›nda kullan›lmaktad›r. Son zamanlarda vajinal olarak
uygulanan, devaml› düﬂük doz ve kontrollü prostaglandin E2 sal›n›m› sa¤layan dinoproston s›kl›kla do¤um indüksiyonu amac› ile kullan›lmaktad›r. Bu yeni tasar›m
ayr›ca sahip oldu¤u geri çekme sistemi nedeniyle, 12 saatlik doz dönemi sonunda veya aktif do¤um eylemi baﬂlang›c›nda kolay ve çabuk ﬂekilde ç›kar›labilir.
Ülkemizde prostaglandin E1’in (misoprostol) do¤um indüksiyonu amac› ile kullan›m› T.C. Sa¤l›k Bakanl›¤› Türkiye ‹laç ve T›bbi Cihaz Kurumu mevzuatlar› gere¤ince onaylanmad›¤› için dinoproston ile ekonomik oldu¤unu düﬂündü¤ümüz oksitosinin Bishop
skoru ≤4 olan hastalarda do¤um indüksiyonu amac› ile
kullan›m›n› karﬂ›laﬂt›rmak için bir çal›ﬂma planlad›k.

Yöntem
Bu çal›ﬂmada hastanemiz do¤um ünitesine 2013
Ocak-Nisan aylar›nda 37’inci gebelik haftas›n› doldurmuﬂ oligohidroamnios ve gün aﬂ›m› gebelik tan›lar› ile
yat›r›lan do¤um indüksiyonu amac›yla onamlar› al›nm›ﬂ Bishop skoru ≤4 olan dinoproston, oksitosin ve ikisi birden kullan›lm›ﬂ 279 primigravid hasta dosyas› retrospektif olarak incelendi.
Phelan tekni¤i[4] ile uterus 4 kadrana ayr›ld›ktan
sonra amnion s›v›s› bulunan cepler dik düzlemde ölçülüp, toplamlar› amniyotik s›v› indeksi (AS‹) olarak kaydedildi. Elde edilen toplam de¤erin 5 cm’in alt›nda olmas› oligohidroamnios kabul edildi. Oligohidroamnios
kötü perinatal sonuçlar iliﬂkilendirildi¤inden termde
veya terme yak›n ço¤u gebelik do¤uma yönlendirilerek
do¤um için indüksiyon baﬂlan›r.
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Gün aﬂ›m› gebelik klinik protokolümüze göre gebelik haftas› 41 hafta 3 gün ve üzeri olan gebelik olarak
kabul edildi.
Hastalar 3 gruba ayr›ld›. Birinci grubu oluﬂturan 34
gebede 10 mg dinoproston (Propess® ovül, Vitalis, Ankara, Türkiye ) posterior vaginal fornikse yerleﬂtirilerek travaylar› takip edildi. Propess ovül, prospektüsünde belirtildi¤i gibi dondurucuda -10°C ile -20°C aras›nda sakland› ve uygulamadan hemen önce dondurucudan al›narak uyguland›. Kullan›mdan sonra ise t›bbi
at›k muamelesi yap›ld›. ‹kinci grubu oluﬂturan olan 204
gebeye düﬂük doz oksitosin (Synpitan®, Deva, ‹stanbul,
Türkiye) protokolü uyguland›. Synpitan ampul
25°C'nin alt›ndaki oda s›cakl›¤›nda sakland›. Üçüncü
grup hastalar ise dinoproston uygulanan ancak vaginadan düﬂmüﬂ olan ya da 12 saat süresince beklenip aktif
eyleme girmeyen ve indüksiyon baﬂlanan 41 hastadan
oluﬂturuldu.
Yüksek riskli gebeler (diabetes mellitus, hipertansiyon, ço¤ul gebelik, intrauterin geliﬂme gerili¤i vb.) ile
erken membran rüptürü ve fetal anomalisi olan vakalar
çal›ﬂma d›ﬂ› b›rak›ld›.
Hastalar›n gebelik haftalar› kaydedildi. Son adet tarihini tam hat›rlamayan hastalar›n gebelik yaﬂ› ilk trimester veya erken ikinci trimester ultrasonografi ölçümlerine göre belirlendi. Gebelerin yaﬂ›, vücut kitle
indeksleri (VK‹) kay›t edildi.
Tüm hastalar›n do¤um eyleminin latent ve aktif
fazlar›n›n süresi, mekonyum varl›¤›, NST de¤iﬂiklikleri kay›t edildi.
Dinoproston ovül posterior forniks içerisine yatay
olarak yerleﬂtirildi. ‹ki dakikadan daha s›k aral›klarla
gelen veya 90 sn’den uzun süren kontraksiyonlar›n varl›¤› hiperstimülasyon olarak de¤erlendirilerek dinoproston vajinal ovülü ç›kart›larak gebeyi sol tarafa döndürme, 500 ml kristalioid solüsyonu infüzyonu ve nazal
kanül veya maske ile oksijen uyguland›.[5]
Oksitosin (Synpitan®, Deva) intravenöz infüzyon
olarak 500 cc, %5 dekstroz içinde 5 ünite intravenöz
olarak 2 mÜ/dk dozunda baﬂlanarak, etkili kontraksiyonlar oluﬂturana kadar, her 20 dakikada bir 2 mÜ/dk
artt›r›larak maksimum 36 mÜ/dk olacak ﬂekilde verildi.
Toplam indüksiyon süresi kaydedildi.
Serviks effasman› %70 ve dilatasyon 4 cm oluncaya
kadar geçen süre do¤umun latent evresi, tam dilatasyon
tam effasman oluncaya kadar olan süre ise do¤umun
aktif evresi olarak kabul edilerek bu süreler kaydedildi.
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Hastalar do¤um eylemi boyunca devaml› monitörize olarak izlendi. NST de¤erlendirilmesinde 20 dakikada en az 15 saniye süreli ve en az 15 at›m/dakika’l›k
fetal kalp h›z› akselerasyonu görülmesi reaktif, en az 15
saniye süren ve en az 15 at›ml›k düﬂümler deselarasyon,
bu akselerasyonlar›n ve deselerasyonlar›n izlenmemesi
ise nonreaktif olarak kabul edildi.[5] NST Philips 50A ya
da Corometrics model 170 monitörleriyle, eksternal
ultrasonografik transduser kullan›larak yap›ld›. AS‹
Mindray M5 3.5 MHz lineer prob kullan›larak ölçüldü.
Olgular›n do¤um ﬂekilleri, bebeklerin do¤um kilosu ve cinsiyetleri not edildi. Sezaryen endikasyonlar› ile
anneye ve yenido¤ana ait komplikasyonlar araﬂt›r›ld›.
Do¤um veya sezaryen sonras› normalden fazla ve uterin gevﬂeme ile birlikte olan kanamalar atoni kanamas›
olarak de¤erlendirildi. Do¤umda resüsitasyon ihtiyac›n›n olmas›, beﬂinci dakika Apgar’›n›n 7’nin alt›nda olmas›, ensefalopati (letarji, stupor, hipotoni, emme refleksinin olmamas› veya zay›fl›¤›n› içeren anormal refleks bulgular›) olmas›, çoklu organ disfonksiyonu (ensefalopati ve en az bir di¤er organ tutulumu) geliﬂmesi,
ilk bir saat içerisinde mekanik ventilasyona ihtiyaç duyulmas›, solumaya geç baﬂlamas› ve kan gaz› pH de¤erinin <7.2 olmas› perinatal asfiksi olarak kabul edildi.
Yenido¤an›n geçici takipnesi tan›s› ise do¤umdan sonra ilk 6 saat içinde baﬂlayan ve en az 12 saat devam eden
takipne ile akci¤er grafisinde havalanma art›ﬂ›, vasküler
konjesyon, fissürlerde ve kostofrenik aç›da s›v› birikmesinin izlenmesinin yan› s›ra benzer bulgular› veren
di¤er hastal›klar›n yoklu¤u ile konuldu.
‹statiksel De¤erlendirme
Say›sal verilerin normal da¤›l›p da¤›lmad›¤› Kolmogorov-Smirnov testi ile incelendi. Normal da¤›l›m
gösteren de¤iﬂkenler 3 grup aras›ndaki fark tek yönlü
varyans analizi ile incelendi. Sonras›nda ikili karﬂ›laﬂt›r-

malar Tukey testi ile yap›ld›. Normal da¤›l›m göstermeyen de¤iﬂkenlerde 2 grup aras›ndaki farkl›l›k MannWhitney U testiyle, 3 grup aras›ndaki farkl›l›k KruskalWallis testiyle ve sonras›nda ikili karﬂ›laﬂt›rmalar Dunn
testi ile incelendi. Veriler ortalama±standart sapma ya
da ortanca (minimum-maksimum) olarak ifade edildi.
Nitel de¤iﬂkenler aras›ndaki iliﬂki Pearson ki-kare testi
ve Fisher exact testi kullan›larak de¤erlendirildi. Analizler SPSS for Windows 20.0 yaz›l›m› (SPSS Inc.,
Chicago, IL, ABD) ile gerçekleﬂtirildi. ‹statistiksel anlaml›l›k s›n›r› olarak p<0.05 kabul edildi.

Bulgular
Bu çal›ﬂmaya dahil edilen 279 hasta, 3 ay içerisinde
gerçekleﬂen 3133 do¤umun %8.9’unu oluﬂturdu. Hastalar›n yaﬂ ortalamas› 26.2±5.3 olarak bulundu. Bu üç
grup karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda aralar›nda yaﬂ, VK‹ ve gebelik
süresi aç›s›ndan fark bulunamad›. Ancak 3 grup latent
süre ve aktif süre aç›s›ndan karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda aralar›nda anlaml› fark vard›. Bu sonuçlar Tablo 1’de gösterilmektedir.
Mekonyum grup 2’de 26 hastada (%12.7), grup
3’de 6 hastada (%11.5) görülürken grup 1’de hiçbir
hastada mekonyum izlenmedi. Üç grup aras›nda mekonyum izlenme oran› aç›s›ndan anlaml› bir fark bulunamad› (p=0.077).
Anormal NST bulgular› grup 1’de 6 hastada
(%17.6) grup 2’de 35 hastada (%17.2) tespit edilirken,
grup 3’de ise 12 hastada (%29.3) izlendi. Anormal
NST bulgular› aç›s›ndan de¤erlendirildi¤inde 3 grup
aras›nda fark izlenmedi (p=0.490).
Grup 1’de 18 hastaya (%52.9) grup 2’de 70 hastaya
(%34.3), grup 3’de 28 hastaya (%68.3) sezaryen uyguland›¤› görüldü. Bu üç grup sezaryen oran› aç›s›ndan
karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda grup 1 ve 3’de grup 2’ye göre anlaml› olarak daha fazla sezaryen uyguland›¤› görüldü

Tablo 1. Gruplar›n demografik ve klinik özellikleri.*

Yaﬂ (y›l)
VK‹† (kg/m2)
Gebelik süresi (gün)
Latent süre (dk)
Aktif süre (dk)

Grup 1
(N=34)

Grup 2
(N=204)

Grup 3
(N=41)

p

26.2±4.6
29.8±4.7
287.3±3.5
858.97±524.96
154.11±132.86

26.1±5.1
29.9±4.9
288.0±3.3
639.49±569.89
229.60±184.81

24.8±5.5
31.6±7.4
287.6±3.2
1665.24±1341.71
246.87±269.20

0.480
0.259
0.185
0.000
0.001

*De¤erler ortalama±standard sapma olarak verilmiﬂtir. †VK‹: Vücut kitle indeksi.

Cilt 21 | Say› 3 | Aral›k 2013

109

Yörük Ö ve ark.

(p=0.000). Sezaryen endikasyonlar› aç›s›ndan karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda 3 grup aras›nda anlaml› fark bulunamad›
(p=0.275). Bu endikasyonlar Tablo 2’de gösterilmektedir.
Hastanemizin çal›ﬂma dönemi içindeki do¤um ünitesi sezaryen oran› totalde %39.7 iken primer sezaryen
oran›m›z›n %18 idi.
Bebek kilosu de¤erlendirildi¤inde grup 1’de
(3461±428 g), grup 2’de (3469±414 g) ve grup 3’de
(3451±408 g) olarak aralar›nda anlaml› bir fark olmad›¤› görüldü (p=0.110). Perinatal asfiksi nedeniyle 2 bebe¤in yo¤un bak›mda takip edilerek haliyle taburcu
edildi¤i gözlendi.
Grup 3’ü oluﬂturan 41 hastan›n 12’sinde (%29.2)
dinoproston kullan›m›nda en s›k karﬂ›laﬂ›lan sorun olan
düﬂme gözlemledik. Alt›[6] hastada ise (%14.6) dinoprostona ba¤l› hiperstimülasyon görüldü.
Çal›ﬂmam›zdaki maternal komplikasyonlar ise toplam 8 hastada (%2.8) izlendi. Dört hastada medikal tedavi ile düzelen atoni (%1.4), 1 hastada (%0.3) enfeksiyon ve 3 hastada (%1.0) kan transfüzyonu ihtiyac›n›n
olmas› olarak tespit edildi. Bu dönem içerisinde do¤um
yapan 3133 hastan›n 9’unda (%0.28) atoni görülürken,
7 hastada ise (%0.22) kan transfüzyonuna ihtiyaç duyuldu.

Tart›ﬂma
Terme gelmiﬂ bir gebede, do¤um için önemli sorunlardan biri serviksin durumudur. Serviks rijit oldu¤u zaman uygun olmayan metotlarla do¤umun indüksiyonu genellikle kötü sonuçlara neden olacakt›r. Do¤um indüksiyonunun endikasyonu hastaya anlat›lmal›
ve bilgilendirilmiﬂ onam› al›nmal›d›r. Maternal pelvik
kemik yap›s›n›n vajinal do¤um için uygunlu¤u de¤erlendirilmeli, fetal a¤›rl›k ve prezentasyon mutlaka bilinmelidir. WHO do¤um indüksiyonunu endikasyonlar›n› 2011 y›l›nda yay›nlad›¤› rehber ile belirlemiﬂtir.
Gebelik süresi 41 hafta üzerinde oldu¤unda ve erken

membran rüptürü oldu¤unda do¤um indüksiyonu önerilmektedir. Do¤um eylemi indüksiyonunda düﬂük doz
vajinal prostaglandinlerin temin edilemedi¤i durumlarda intravenöz oksitosinin tek baﬂ›na ya da oral misoprostolün (25 μg, 2 saat aral›klarla) veya düﬂük-doz vajinal misoprostolün (25 μg, 6 saat aral›klarla) uygulanabilece¤ini öneri olarak sunmaktad›r. WHO do¤um indüksiyonunda balon uygulamas›n› ya da prostaglandin
veya misoprostolun temin edilemedi¤i durumlarda ise
balon ve oksitosin kombinasyonunun uygulanabilece¤ini belirtmektedir.[6]
Do¤um indüksiyonu için mekanik ve farmakolojik
ajanlar kullan›lmaktad›r. Mozurkewich ve ark. 19802010 y›llar› aras›nda do¤um indüksiyonunda kullan›lan
yöntemlerin uyguland›¤› 283 makaleyi incelediklerinde
dinoproston ve misoprostolün 24 saat içerisinde do¤umun gerçekleﬂmesinde di¤er yöntemlere göre daha etkin, mekanik yöntemlerin bu iki yönteme göre daha az
hipersitümülasyona neden olmakla birlikte daha fazla
maternal ve neonatal enfeksiyon morbiditesine yol açt›¤›n› gösterdiler.[7]
Do¤um indüksiyonu için oksitosin infüzyonu, amniyotomi ile birleﬂtirilirse bile e¤er serviks uygun de¤ilse baﬂar›s›zl›¤a u¤rayabilir. Baﬂar›s›z indüksiyonlarda
sezaryen oranlar› da artmaktad›r.[8-10] Calder ve ark. serviksi olgunlaﬂt›r›lan hastalara göre haz›rlanmam›ﬂ serviksi olan hastalara oksitosin infüzyonu ile birlikte amniyotomi uygulad›klar›nda bu tür hastalarda do¤um süresi, maternal ateﬂ, sezaryen, fetal asfiksinin fazla oldu¤unu göstermiﬂlerdir.[11]
Dinoproston 1970’li y›llardan bu yana kullan›lmaktad›r ve servikal olgunlaﬂman›n yan› s›ra miyometriyal
kontraksiyonlar› da uyarmaktad›r. Di¤er indüksiyon
yöntemleri ile k›yasland›¤›nda maternal ve fetal komplikasyonlar aç›s›ndan daha az ve eﬂit oranlarda sorunla
karﬂ›laﬂ›ld›¤› belirtilmektedir.[12-14]
Perry ve Leaphart taraf›ndan dinoproston ovülün
intra-servikal yerleﬂtirilmesinin, sezaryen do¤um oran›nda, enfeksiyon morbiditesinde veya di¤er do¤um

Tablo 2. Gruplar›n sezaryen endikasyonlar›.
Grup 1
(N=34)
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Grup 2
(N=204)

Grup 3
(N=41)

Fetal distres, n (%)

6 ( 33.3)

31 (44.3)

11 (39.3)

Sefalopelvik uyumsuzluk, n (%)

10 (55.8)

21 (30.0)

8 (28.6)

‹lerlemeyen eylem, n (%)

2 (11.1)

10 (14.3)

7 (7.1)
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Bishop skoru 4 ve alt›nda olan gebelerde do¤um indüksiyonunda dinoproston ve oksitosin kullan›lmas›n›n karﬂ›laﬂt›r›lmas›

eylemi komplikasyonlar›nda art›ﬂ olmadan, do¤uma
kadar geçen süreyi azaltt›¤› bildirilmiﬂtir.[15]
Literatürde do¤um indüksiyonunuda intravenöz
oksitosin ve dinoproston kulan›m›n›n karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›
çal›ﬂmalarda, dinoprostonun oksitosine göre daha az
do¤um baﬂar›s›zl›¤›na neden oldu¤u, etkili ve güvenilir
bir yöntem oldu¤u gösterilirken,[16-18] Koç ve ark. oksitosin ile dinoprostonu karﬂ›laﬂt›rd›klar›nda oksitosin ile
daha k›sa sürede do¤um gerçekleﬂti¤ini, istatistiksel
olarak anlaml› olmasa bile daha az sezaryen do¤uma
neden oldu¤unun göstermiﬂlerdir.[19]

Sonuç
Dinoproston term gebeliklerde do¤um indüksiyonu
için Amerikan G›da ve ‹laç Dairesi (FDA) onayl› kullan›lan bir yöntemdir. Sezaryen oranlar›n› artt›rmas›na
ra¤men do¤umun aktif dönemini k›saltmakta, maternal
ve fetal morbiditeyi etkilememektedir. Kullan›lacak
yöntem hastaya ve hekimin tercihine göre de¤iﬂebilir.
Ancak; hasta ve fetüs yak›n gözlem alt›nda tutulmal›d›r.
Daha büyük hasta gruplar›yla çal›ﬂman›n desteklenmesi sonuçlar›n güvenilirli¤ini art›racakt›r.

Çal›ﬂmam›zda latent sürenin dinoproston grubunda
oksitosin grubuna göre daha uzun olmas›na ra¤men aktif eylem süresinin anlaml› olarak daha k›sa oldu¤unu
gördük (p=0.000). Mazouni C ve ark. yapt›klar› bir çal›ﬂmada dinoproston uygulanan gebelerde maternal ve
fetal morbiditede art›ﬂ izlemezken sezaryen oran›nda
3.5 kat art›ﬂ oldu¤u belirtilmektedirler.[20]

Ç›kar Çak›ﬂmas›: Ç›kar çak›ﬂmas› bulunmad›¤› belirtilmiﬂtir.

Literatürde dinoporoston uygulan›m›yla sezaryen
oranlar› %7-27 aras›nda de¤iﬂmektedir.[21,22] Bizim çal›ﬂmam›zda da sezaryen ile do¤um oran›n›n grup 1 ve
3’de oksitosin grubuna göre anlaml› olarak fazla oldu¤unu gördük (p=0.000). Grup 3’teki %68.3 gibi yüksek
sezaryen oran› dinoproston uygulanan ancak bir ﬂekilde baﬂka bir yönteme geçilmek zorunda kal›nan gebelerde sezaryen oran›n›n artaca¤›n› göstermektedir. Sezaryen endikasyonlar› incelendi¤inde fetal distres ve
ilerlemeyen eylem aç›s›ndan gruplar aras›nda fark bulamad›k. Ancak sefalopelvik uyumsuzluk sadece dinoproston uygulanan grup 1’de %55,6’l›k oran ile (n=10)
di¤er 2 gruba göre fazla olmakla birlikte bu fark istatistiksel olarak anlaml› de¤ildi (p=0.275).

2. Coonrod DV, Bay RC, Kishi GY. The epidemiology of
labor induction: Arizona, 1997. Am J Obstet Gynecol
2000;18:1355-62.

Çal›ﬂmam›zdaki her 3 gruptaki yüksek sezaryen
oran›n›n gruplardaki hasta say›m›z›n azl›¤›ndan ve medikolegal endiﬂelerden kaynakland›¤›n›n düﬂünüyoruz.
Çal›ﬂmalarda dinoproston kullan›m›na ba¤l› hiperstimülasyon oran›n›n %8.3 ile %16 aras›nda de¤iﬂmektedir.[23,24] Bizim çal›ﬂmam›zda hiperstimülasyon oran›
ise %14.6 idi.
Perinatal asfiksi nedeniyle 2 bebe¤in yo¤un bak›mda takip edilerek haliyle taburcu edildi¤i gözlendi. Perinatal ve erken neonatal mortalite izlenmedi.
Çal›ﬂmam›z›n vurgulanmas› gereken zay›f yönlerinin oldu¤unu düﬂünüyoruz. Bunlardan biri tüm retrospektif çal›ﬂmalarda görülen ve kaç›n›lmaz olan metodolojik sorunlard›r. Di¤eri ise istatistiksel analizi etkileyen hasta say›s›ndaki orant›s›zl›kt›r.
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Acil peripartum histerektomiler:
189 olgu deneyimimiz
Abdulkadir Turgut, Muhammed Erdal Sak, Ali Özler, Hatice Ender Soydinç,
Neval Yaman Görük, Talip Karaçor, Ahmet Yal›nkaya
Dicle Üniversitesi T›p Fakültesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim Dal›, Diyarbak›r

Özet

Emergency peripartum hysterectomy: our
experiences with 189 cases

Amaç: Acil peripartum histerektominin insidans›n›, endikasyonlar›n›, risk faktörlerini, komplikasyonlar›n›, maternal morbidite ve
mortalitesini de¤erlendirmek.

Objective: To estimate the incidence, indications, risk factors,
complications, and maternal morbidity and mortality associated
with emergency peripartum hysterectomy.

Yöntem: Bu retrospektif çal›ﬂma Ocak-1993 ile ﬁubat-2012 tarihleri aras›nda, acil peripartum histerektomi uygulanm›ﬂ 189 olgu ile
yap›lm›ﬂt›r. Demografik ve klinik veriler, üçüncü basamak bir sa¤l›k merkezinin kad›n hastal›klar› ve do¤um klini¤inde opere edilmiﬂ hastalardan elde edilmiﬂ ve de¤erlendirilmiﬂtir.

Methods: A retrospective study was performed on 189 cases that
had required emergency peripartum hysterectomy between
January 1993 and February 2012. Demographic and clinical data
were collected and interpreted on these patients operated at the
obstetrics & gynecology department of a tertiary care center.

Bulgular: Ortalama yaﬂ ve do¤um say›lar› s›ras›yla 34.3 ve 5.4 idi.
Acil peripartum histerektomi öncesi do¤umlar›n %70.4’ü sezaryen
ile gerçekleﬂtirildi. Olgular›n %32.8’inde do¤um indüksiyonu uygulanm›ﬂt›. Plasenta previa perkreta, en s›k rastlanan plasentasyon
anomalisi idi (%20.1). En s›k histerektomi endikasyonlar›, uterus
atonisi (%31.7), uterus rüptürü (%25.4) ve anormal plasentasyon
(%22.2) idi. Histerektomiler, subtotal (%63.5) veya total (%36.5)
olarak gerçekleﬂtirildi. Olgular›n %22.8’inde, kanama veya üreter
ligasyonu nedeniyle, relaparatomi gerçekleﬂtirildi. Hastalar›n
%66.1’i yo¤un bak›m ünitesinde takip edildi. Mortalite oran› %6.9
idi.

Results: The mean age and number of parities were 34.3 and 5.4,
respectively. Caesarean section has been performed on 70.4% of
births prior to emergency peripartum hysterectomy. Induction of
labour had been performed on 32.8% of cases. The most common
placentation anomaly was placenta praevia percreata (20.1%). The
leading indications for hysterectomy were uterine atony (31.7%),
uterine rupture (25.4%) and abnormal placentation (22.2%).
Subtotal (63.5%) or total (36.5%) hysterectomies were performed.
Relaparotomy due to hemorrhage or ureter ligation was required
in 22.8% of cases. Intensive care unit follow-up was necessary in
66.1% of patients. Mortality rate was 6.9%.

Sonuç: Acil peripartum histerektomi, maternal ve fetal morbidite
ve mortalite ile oldukça iliﬂkili, yüksek riskli ancak hayat kurtaran
bir operasyondur. Erken müdahale ve uygun yönetim, optimal sonuç almam›z› kolaylaﬂt›raca¤› için kad›n do¤um hekimleri, risk alt›ndaki hastalar› belirlemeli, komplikasyonlar› ve yap›lacak iﬂlemi
önceden tahmin etmelidir.

Conclusion: Emergency peripartum hysterectomy is a high risk
but a life saving operation which is associated with significant
maternal and fetal morbidity and mortality. Obstetricians should
identify patients at risk and anticipate the procedure and complications, as early intervention and proper management facilitate
optimal outcome.

Anahtar sözcükler: Acil, hemoraji, histerektomi, peripartum,
uterus atonisi.

Key words: Emergency, haemorrhage, hysterectomy, peripartum, uterine atony.
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Giriﬂ
Acil peripartum histerektomi (APH), sezaryen s›ras›nda veya vajinal do¤umun hemen sonras›nda uterusun acil bir ﬂekilde ç›kar›ld›¤›, modern obstetride en
riskli ve etkili operasyonlardan biri olarak kabul edilmektedir. Abdominal veya vajinal do¤um s›ras›nda veya hemen sonras›nda ortaya ç›kan, hayat› tehdit eden
kanama varl›¤›nda gerçekleﬂtirilir. Son zamanlarda, sezaryen ile do¤um say›lar›na paralel olarak önceki uterus
insizyonuna ba¤l› skarl› uterusu olan gebe kad›n say›s›
artmaktad›r.[1,2] Skarl› uterusu olan hastalar, uterus rüptürü, plasenta previa ve morbid plasenta yap›ﬂma anomalisi gibi ciddi komplikasyonlara aç›kt›r. Son raporlar, acil peripartum histerektomilerin büyük ço¤unlu¤unun plasenta yap›ﬂma anomalisi veya uterus atonisi
varl›¤›nda yap›ld›¤›n› göstermektedir.[3]
Geliﬂmekte olan ülkelerde, do¤um sonras› masif kanama, maternal mortalite ve morbiditenin önde gelen
nedenidir. Geliﬂmiﬂ ülkelerde 1000 do¤umda 1-2 s›kl›kta görülürken, geliﬂmekte olan ülkelerde çok daha
yayg›nd›r.[1,2] Vajinal veya abdominal do¤um sonras› kanama, medikal veya cerrahi tedavilere yan›t verir. Peripartum histerektomi, konservatif tedaviye cevap vermeyen ciddi obstetrik kanama gibi durumlarda düﬂünülmelidir.[1,4]
Acil peripartum histerektomilerin risk faktörleri ile
ilgili çal›ﬂmalar birbirleriyle tutars›zd›r.[1-9] Yüksek
komplikasyon, morbidite ve mortalite oranlar›na sahip
ve zahmetli bir cerrahi prosedür olan APH’nin risk faktörlerinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu ba¤lamda,
hastalar do¤ru bir ﬂekilde de¤erlendirilebilir ve konsülte edilebilir ve daha etkili önleyici stratejiler geliﬂtirilebilir.
Bu çal›ﬂmada üçüncü basamak bir sa¤l›k merkezinin
kad›n hastal›klar› ve do¤um klini¤inde yap›lm›ﬂ olan
APH’nin insidans›n›n, endikasyonlar›n›n, risk faktörlerinin ve komplikasyonlar›n›n de¤erlendirilmesi ve bu
prosedürün gerçekleﬂme ihtimali olan hastalar›n önceden öngörülebilmesi için risk faktörlerinin belirlenmesi amaçlanmaktad›r.

Yöntem
Bu retrospektif çal›ﬂma, Ocak 1993 ile ﬁubat 2012
tarihleri aras›nda, üçüncü basamak bir sa¤l›k merkezinin kad›n hastal›klar› ve do¤um klini¤inde APH uygulanm›ﬂ olgular›n medikal kay›tlar› kullan›larak gerçekleﬂtirildi. Yerel etik kurul onay› al›nd›. Hasta dosyalar›,
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patoloji raporlar› ve bölüm istatistik raporlar›, ilgili demografik ve klinik verileri (örne¤in yaﬂ, parite, do¤um
yöntemi, sezaryen endikasyonu, maternal ve fetal
komplikasyonlar) toplamak amac›yla ç›kar›ld› ve de¤erlendirildi. Operasyonlar klini¤in deneyimli cerrahlar›
taraf›ndan gerçekleﬂtirildi. Bu çal›ﬂmada, 19 y›ll›k bir
süreyi içeren klinik sonuçlar karﬂ›laﬂt›r›ld›. Cerrahi endikasyonlar, operasyon ve histoloji kay›tlar› ile do¤ruland›. Acil peripartum histerektomi, do¤umu takip
eden 24 saat içinde konservatif tedaviye yan›t vermeyen
kanamalar için yap›lan histerektomi olarak tan›mland›.
Konservatif tedavi olarak intravenöz oksitosin, uterin
tampon ve küretaj kullan›ld›. Her olgunun hikâye, do¤um ve operasyon detaylar› ve hastanede kal›m süresi
ile ilgili bilgileri hasta dosyalar›ndan elde edildi.
‹statistik Analiz
‹statistik analiz SPSS 11.0 bilgisayar program›
(SPSS Inc., Chicago, IL, ABD) kullan›larak yap›ld›.
Mann-Whitney testi, ki kare veya Fisher kesin olas›l›k
testi, Spearman korelasyon analizi, ortalama± standart
sapma, minimum ve maksimum de¤erler, tahmini rölatif risk analizi yöntemleri kullan›ld›. P<0.05 anlaml›
olarak kabul edildi.

Bulgular
Do¤um yapan kad›n say›s› toplam 56.174 idi. Acil
peripartum histerektomi insidans› 1000 do¤umda 3.36
idi. Hastalar›n 90’› (%47.6) klini¤imizde do¤urmuﬂ,
97’si (%51.3) d›ﬂ merkezde ve 2’si (%1.1) ise evde do¤urmuﬂ ve hastanemize refere edilmiﬂtir. Toplam 189
olgunun ortalama yaﬂ› 34.3±5.5 (da¤›l›m: 18-49), ortalama gebelik haftas› 35.4±4.3 (da¤›l›m: 20-40), ortalama gravidas› 6.7±3.2 (da¤›l›m: 1-18) ve ortalama paritesi 5.4±2.8 (da¤›l›m: 0-15) idi. Yap›lan operasyonlar,
133 vakada (%70.4) sezaryen sonras› ve 56 vakada
(%29.6) ise vajinal do¤um sonras› gerçekleﬂtirildi.
En s›k histerektomi endikasyonlar›, 60 vaka ile uterus atonisi (%31.7), 48 vaka ile uterus rüptürü (%25.4)
ve 42 vaka ile plasentasyon anomalisi (%22.2) idi (Tablo 1). Sezaryen histerektomi 89 vakada (%47.1) ve
postpartum histerektomi 100 vakada (%52.9) gerçekleﬂtirildi. Subtotal histerektomi 120 vakada (%63.5) ve
total histerektomi 69 vakada (%36.5) gerçekleﬂtirildi.
Daha önce sezaryen geçirmiﬂ olanlarda plasentasyon anomalisi riski oldukça yüksekti (OR 19.8, %95 CI
2.7-148.9, p=0.000). Sezaryen say›s› aç›s›ndan plasen-
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Tablo 1. Histerektomi endikasyonlar›.
Endikasyon

n

%

Uterus atonisi

60

31.7

Uterus rüptürü

48

25.4

Plasentasyon anomalisi

42

22.2

Plasenta dekolman›

16

8.5

Pelvik peritonite ba¤l› uterus kanamas›

13

6.9

Vezikouterin rüptür

5

2.6

Di¤erleri*

5

2.6

*Fibroide ba¤l› uterus kanamas›, serviks kanseri veya koryokarsinom.

tasyon anomalisi riski de¤erlendirildi¤inde, bir sezaryeni olanlarda risk 9 kat (OR 9.0, %95 CI 1.1-71.6,
p=0.038), iki sezaryeni olanlarda risk 41 kat (OR 41.1,
95% CI 4.9-344.5, p=0.001) ve 3 ve üzeri sezaryen geçirmiﬂ olanlarda risk 38 kat (OR 38.9, 95% CI 4.9311.3, p=0.001) artm›ﬂt›.
Plasenta anomalileri içinde en s›k izlenen formu 38
(%20.1) hastada görülen plasenta previa perkretayd›.
Histerektominin ortalama süresi 137.8±37.1 dakikayd›.
Do¤um indüksiyonu 62 (%32.8) hastaya uyguland›.
Mortalite 13 (%6.9) olguda izlendi ve baﬂl›ca nedeni 12
hastada masif kanamayd› (%92.3). Morbidite 97
(%51.3) olguda izlendi (Tablo 2). Morbidite ile hastanede kal›ﬂ süresi (r=0.406, p=0.000), yo¤un bak›mda
kal›ﬂ süresi (r=0.293, p=0.000), transfüze edilen kan
miktar› (r=0.328, p=0.000) ile pozitif korelasyon, yenido¤an›n 1. dk Apgar skoru (r=-0.289, p=0.004) ve 5. dk
Apgar skoru (r=-0.297, p=0.003) ile aras›nda negatif
korelasyon izlendi.
En s›k geliﬂen morbidite k›rk üç olgu (%22.8) ile relaparatomiydi. Bu 43 olgunun 41’i bat›n içi kanama nedeniyle, 1’i bat›n içi kanama ve üreter ligasyonu, di¤eri
ise bat›n içi kompres retansiyonu nedeniye relaparoto-

mi geçirdi. ‹kinci s›kl›kta 23 (%12.2) olguda postoperatif febril reaksiyon ve üçüncü s›kl›kta 17 (%9) olguda
yara yeri ayr›lmas› ve enfeksiyonu izlendi (Tablo 3).
Hastalar›m›za transfüze edilen kan ürünleri miktar› ortalama 6.1±4.1 (da¤›l›m: 0-24) üniteydi. Hastalardan
125’i (%66.1) yo¤un bak›m ünitesi takibine ihtiyaç
duydu. Hastalar›n yo¤un bak›mda yatt›¤› gün ortalama
1.7±2.8 (da¤›l›m:0-18) ve hastanede yatt›¤› toplam gün
ortalama 9.2±6.6 (da¤›l›m:1-45) gündü. Subtotal histerektomi yap›lm›ﬂ olan grupta total histerektomi yap›lm›ﬂ olan gruba göre hipogastrik arter ligasyonu
(p=0.044) ve relaparatomi (p=0.046) daha az s›kl›kta izlendi.
Do¤umdaki fetal a¤›rl›k ortalama 2804.4±1126.7
(da¤›l›m: 520-6700) gramd›. Fetuslerin 1. dk Apgar›
ortalama 3.2±3.3 (da¤›l›m: 0-10) ve 5. dk Apgar›
4.2±4.1 (da¤›l›m: 0-10) idi.
Tablo 3. Postoperatif morbiditeler.
Morbidite

n

%

Relaparatomi (kanama ve di¤erleri)

43

22.8

Postoperatif febril reaksiyon

23

12.2

Yara yeri ayr›lmas› ve enfeksiyonu

17

9

Mesane yaralanmas›

11

5.8

D‹K

10

5.3

Akut böbrek yetmezli¤i

8

4.2

Üreter yaralanmas›

6

3.2

ARDS

5

2.6

Kardiyak arrest

5

2.6

‹leus

3

1.6

Di¤erleri*

11

5.8

*ARDS= Akut respiratuar stres sendromu; D‹K= Disemine intravasküler koagülasyon; Di¤erleri= yabanc› cisim, intrakranial kanama, diabetes insipitus, plevral
efüzyon, iskemik hepatit, Sheehan sendromu, pulmoner tromboemboli, barsak
yaralanmas›, servikal kaf yaralanmas›, iliak ven yaralanmas› ve sepsis.

Tart›ﬂma

Tablo 2. Klinik ve iﬂlem detaylar›.
n

%

Önceki sezaryen

140

74.1

Relaparatomi

43

22.8

Mortalite

13

6.9

Morbidite

97

51.3

Do¤um indüksiyonu

62

32.8

Yo¤un bak›mda kalma süresi

125

66.1

Total ve subtotal histerektomi

69 ve 120

36.5 ve 63.5

Peripartum histerektomi, abdominal veya vajinal
do¤um s›ras›nda veya hemen sonras›nda ortaya ç›kan
ve konvansiyonel yöntemlerle kontrol alt›na al›namayan, hayat› tehdit eden obstetrik kanaman›n tedavisinde uygulanmaktad›r. Literatür taramas›nda insidans›
1000 do¤umda 0.2 ile 1.3 aras›nda de¤iﬂmektedir.[1-5]
Bizim serimizde, APH insidans› 1000 do¤umda 3.36
idi. ‹nsidans›m›z›n yüksek olmas›n›n nedeni hastanemizin yedi ilin hastalar›na bakan tek tersiyer merkez olmas›ndan kaynaklan›yor olabilir.
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Acil peripartum histerektomi endikasyonlar› baﬂl›ca
morbid plasenta yap›ﬂma anomalisi, uterus rüptürü ve
uterus atonisidir.[1-5] Son literatürlere göre, morbid plasenta yap›ﬂma anomalisi nedeniyle yap›lan histerektomiler artmakta ve uterus atonisi nedeniyle yap›lan histerektomiler ise giderek azalmaktad›r ki bu durum uterus atonisinin, özellikle de prostaglandinlerle, daha iyi
tedavi edilmesi ile iliﬂkilendirilebilir.[3,4,6] Bir di¤er neden de son 10 y›lda sezaryen do¤um say›lar›ndaki art›ﬂ
olabilir ki sezaryen do¤um plasenta previa ve akreta geliﬂimi için iyi bilinen bir risk faktörüdür.[5,7,8] Çal›ﬂmam›zda, en s›k histerektomi endikasyonlar› uterus atonisi ve ikinci olarak uterus rüptürüydü ve bu durum literatürde geliﬂmekte olan ülke verileri ile uyumluluk göstermektedir.[6,7,10] Yüksek sezaryen oranlar›, uterus atonisinin uterotonik ajanlarla (özellikle prostaglandin
analoglar›) konservatif tedavisinin ve operatif giriﬂimlerin daha baﬂar›l› olmas›, de¤iﬂik serilerdeki farkl›l›klar›
aç›klamaktad›r. Bununla birlikte, artan sezaryen oranlar› ve modern antenatal ve intrapartum bak›ma ba¤l›
olarak belirgin bir biçimde azalan uterus rüptürü ve
atoni oranlar› nedeniyle, plasenta akreta, geliﬂmiﬂ ülkelerde acil peripartum histerektominin en s›k endikasyonu olarak uterus rüptürü ve atonisinin yerini alm›ﬂt›r.[9,11-13] Plasenta dekolman›n da histerektomi için risk
oluﬂturdu¤unu tespit ettik. Bu konuyla ilgili olarak literatürde yaln›zca bir yay›na rastlad›k.[9] Bu konu dikkat
çekicidir ve daha ileri çal›ﬂmalarda detayl› olarak incelenmelidir.
Önceki sezaryen ve plasenta previa, özellikle ikisi
bir aradaysa, plasenta akreta geliﬂimi için baﬂl›ca risk
faktörüdürler. Plasentasyon anomalisi yüzdesi %22.2
idi ve en s›k formu plasenta previa perkretayd›. Çal›ﬂmam›zda, plasentasyon anomalisi üçüncü en s›k APH
nedeni gibi görünmektedir. Literaratürde ise, önceki
sezaryeni olan hastalarda, obstetrik histerektominin en
s›k ikinci nedeni oldu¤u belirtilmektedir.[2-4] Literatüre
uyumlu olarak, çal›ﬂmam›zda sezaryen hikâyesi olan
hastalarda plasentasyon anomalisi riski yaklaﬂ›k 19 kat
artm›ﬂt›r ve bu oran›n geçirilmiﬂ sezaryen say›s› artt›kça 41 kata ç›kt›¤› izlenmiﬂtir.
Önceki sezaryen say›s›n›n yüksek olmas›n›n acil peripartum histerektomi için kuvvetli bir risk faktörü oldu¤u bilinmektedir.[2,8,9,11,12] Sezaryen do¤umun acil sezaryen histerektomiyle çeﬂitli mekanizmalar yoluyla
güçlü bir iliﬂkisi mevcuttur. ‹lk olarak, sezaryenin kendi baﬂ›na histerektomi riskini artt›rd›¤› görünmektedir.
‹kinci olarak, sezaryen ileriki gebeliklerde anormal plasentasyona (plasenta previa, plasenta akreta/perkreta)
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yatk›nl›¤› artt›rmaktad›r. Üçüncü olarak, primer sezaryeni takiben sonraki gebelikte sezaryen riski artmaktad›r. Ultrasonografi gibi radyolojik görüntüleme yöntemlerindeki geliﬂmeler, Doppler ve manyetik rezonans görüntüleme ile birleﬂince, plasenta akreta / perkretan›n antenatal tan›mlanmas› daha az problem teﬂkil
etmektedir.[2,5,7-9] Bu nedenle, plasenta previa ve önceki
sezaryeni olan veya herhangi bir uterin cerrahi geçirmiﬂ olan kad›nlara dikkatli ve ayr›nt›l› ultrasonografik
ve Doppler inceleme yap›lmal›d›r. Bu arada, APH için
gerekli konsültasyon ve haz›rl›klar yap›labilir.
Acil peripartum histerektomi genellikle yüksek maternal morbidite ve mortalite oranlar›yla iliﬂkilidir.
Morbidite oranlar› genellikle %30-40 aral›¤›nda bildilmiﬂtir.[2,3,5,7] Çal›ﬂmam›zda, mortalite oran› %6.9 idi.
Masif kanamaya ba¤l› relaparotomi, febril reaksiyon,
yara yeri enfeksiyonu veya üriner sistem problemleri
gibi morbiditeler olgular›m›z›n %51.3’ünde izlendi.
Çal›ﬂmam›zda morbidite ile hastanede kal›ﬂ süresi, yo¤un bak›mda kal›ﬂ süresi, transfüze edilen kan miktar›
ile pozitif korelasyon, yenido¤an›n 1. dk Apgar skoru
ve 5. dk Apgar skoru ile aras›nda negatif korelasyon izlendi. Bu verilerin yan›nda, mortalite geliﬂen 13 hastan›n da 10’unda morbidite izlenmiﬂ olmas› dolay›s›yla,
morbiditenin maternal konforu azalt›p hayati riski artt›rd›¤› ve ayr›ca yenido¤ana da olumsuz etkilerinin oldu¤u söylenebilir.
Hemorajik ﬂok, maternal mortalitenin en s›k nedenidir. Emboli, streptokoksik septik ﬂok ve kardiyopulmoner arrest ölümün di¤er baﬂl›ca nedenleridir.[1,2,6, 11]
Yüksek mortalite oran›m›z, di¤er baz› konservatif iﬂlemler için zaman› s›n›rlayan, yeterli say›da çapraz karﬂ›laﬂt›rma uyumlu kan ürünlerinin anl›k eksikli¤i ile
k›smen aç›klanabilir. Yüksek mortalite oranlar› ayn› zamanda, düﬂük antenatal takip oran›, hastalar›n düﬂük
sosyoekonomik düzeyi, ve di¤er hastanelerden sevk
edilen kritik durumdaki hastalar ile ilgili olabilir. Baz›
konservatif cerrahi prosedürler acil peripartum histerektomiye baﬂvurmadan önce uygulanabilirdi. Etkili
konservatif cerrahi tekniklerin kullan›m›n›n artmas›,
önemli bir kanamadan muzdarip kad›nlarda histerektomi gereksinimini azaltabilir. Yüksek mortalite oranlar›,
yo¤un bak›m koﬂullar› ve kan transfüzyonu olanaklar›n›n iyileﬂtirilmesi ile düﬂürülebilir. Peripartum histerektomi adaylar›nda hemen hemen her zaman ortaya
ç›kan aﬂ›r› kan kayb› nedeniyle gerekli önlemler al›nmal›d›r. Bizim hastalar›m›za kullan›lan ortalama kan
ürünü miktar› 6.1±4.1 ünite idi.

Acil peripartum histerektomiler: 189 olgu deneyimimiz

Peripartum histerektomi sonras› yüksek komplikasyon oranlar› sadece masif kan transfüzyonu ihtiyac›,
koagülopati ve üriner sistem yaralanmas›ndan de¤il,
ayn› zamanda febril morbidite ve persiste kanama nedeniyle yap›lan reeksplorasyon ihtiyac›ndan da kaynaklanmaktad›r.[1,4,12] Çal›ﬂmam›zda %22.8 hastada masif
kanama nedeniyle relaparatomi yap›lm›ﬂ ve bunu ikinci s›kl›kta da %12.2 ile febril reaksiyon izlemiﬂtir.
Acil peripartum histerektomi intraoperatif ve postoperatif komplikasyonlar ve yüksek maternal mortalite oranlar› ile iliﬂkili oldu¤u için bu iﬂlemin gerçekleﬂtirilmesinden önce baz› konservatif tedavi yöntemleri
gerçekleﬂtirilmelidir. Medikal konservatif tedavi bak›m›ndan oksitosin ve prostaglandin ilk olarak denenebilir. Konservatif cerrahi seçenekleri ise plasental yata¤a
sütür konulmas›, uterus balonu yerleﬂtirilmesi ve kuﬂak
sütür kullan›m›n› içerir. Plasenta previa nedeniyle olan
kanama yönetiminde yeni “amaca uygun dizayn edilmiﬂ” uterus balon tamponad› özellikle etkili olabilir.[1,4,5,8] Konservatif yönetim ile kanamas› baﬂar›l› bir
ﬂekilde kontrol alt›na al›nan ve histerektomiden korunmuﬂ kad›nlar›n oran› bilinmemektedir.
Total histerektominin subtotal histerektomiye,
özellikle de plasenta akreta uterus alt segmentte lokalize ise, uterin arterin servikal dal› oldu¤u gibi kalaca¤›ndan tercih edilmesi önerilmektedir.[3,5,7-9] Subtotal histerektomi, umutsuz hastalar ve uterus alt segmentte masif yap›ﬂ›kl›k olanlarda daha h›zl› ve teknik olarak daha
güvenli bir iﬂlemdir. Bunun yan› s›ra, total histerektomi ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, subtotal histerektomide belirgin olarak daha az kan kayb› vard›r.[1,4,7] Total abdominal histerektomi daha uygun gibi görünmekle birlikte operasyonun mümkün olan en k›sa sürede tamamlanmas› gereken durumlarda subtotal histerektomi düﬂünülmelidir.[3,6,8] Serimizde subtotal histerektomi oran›n›n yüksek olmas›n›n nedeni, daha kötü klinik tablodaki hastalarla u¤raﬂt›¤›m›z gerçe¤i ile aç›klanabilir.
Ayr›ca çal›ﬂmam›zda, subtotal histerektomi yap›lm›ﬂ
olan grupta total histerektomi yap›lm›ﬂ olan gruba göre hipogastrik arter ligasyonu ve relaparatomi daha az
s›kl›kta izlendi. Subtotal histerektominin bu avantajlar›
da morbiditenin azalt›lmas›na katk›da bulunabilir.
RANZCOG’un önerilerine uygun olarak, multidisipliner bir yaklaﬂ›m tüm kad›nlar için kullan›lmal›d›r.
Postpartum kanama aç›s›ndan yüksek risk alt›nda olan
vakalarda, jinekolojik onkologlar ile önceden görüﬂmeler yap›lmal›d›r. Bu konu, özellikle de kan kayb›n›n
kontrolü zorlaﬂt›¤›nda, önem kazanmaktad›r.[5]

Çal›ﬂmada baz› k›s›tl›l›klar göz önünde bulundurulmal›d›r. Örneklem say›s› rölatif olarak küçük olabilir ve
konu birçok faktörden etkilenme e¤ilimindedir ve çok
aç›k olmayan iliﬂkilerin klinik anlam› ﬂüphe do¤urabilir.

Sonuç
Sezaryen hikâyesi olan her hasta, plasenta previas›
mevcutsa veya özelllikle de her iki durumda do¤um s›ras›nda acil peripartum histerektomi olas›l›¤› aç›s›ndan
haz›rlanmal›d›r. Riskli bir iﬂlem oldu¤u halde, acil peripartum histerektominin potansiyel hayat kurtar›c› bir
iﬂlem olarak alternatifi yoktur. Hastalar›n yaln›zca zaman›nda tespiti de¤il, ayn› zamanda mortalite ve morbiditenin en aza indirgenmesi için operasyonlar zaman›nda ve deneyimli cerrahlar taraf›ndan yap›lmal›d›r.
Ç›kar Çak›ﬂmas›: Ç›kar çak›ﬂmas› bulunmad›¤› belirtilmiﬂtir.
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Maternal sigara kullam›n›n Doppler ölçümleri üzerine
etkisinin araﬂt›r›lmas›
Turab Janbakhisov1, Özlen Emekçi2, Erkan Ça¤l›yan2, Ali Cenk Özay2, Ferruh Acet2,
Sabahattin Altunyurt2
Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim Dal›, ‹zmir

Özet

The effect of maternal smoking during pregnancy
on Doppler parameters

Amaç: Sigaran›n, plasental vaskülarizasyonu azaltarak, plasental
geliﬂim üzerine olumsuz etki oluﬂturdu¤u öne sürülmektedir. Sigara kullan›m›, intrauterin ve perinatal ölüm, preterm eylem, ablasyo plasenta, plasenta previa ve intrauterin geliﬂme gerili¤i ile iliﬂkili bulunmuﬂtur. Bu çal›ﬂmadaki amac›m›z sigara kullan›m›n›n fetal do¤um a¤›rl›¤› ile olan patofizyolojik iliﬂkisi ve fetal Doppler
ak›mlar› üzerine etkisini incelemektir.

Objective: It is suggested that smoking has adverse effects on placenta development by decreasing placental vascularization.
Cigarette exposure is associated with intrauterine and perinatal
death, preterm labor, ablatio placenta, placenta previa and
intrauterine growth retardation. The aim of this study is to investigate the effect of smoking on fetal Doppler ultrasound waveforms and its pathophysiological relationship with fetal birth
weight.

Yöntem: Çal›ﬂmaya Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim Dal› Obstetrik poliklini¤ine
13 Ocak 2011 - 24 Nisan 2011 tarihleri aras›nda baﬂvuran toplam
119 tekil gebeli¤i olan hasta al›nd›. Sigara kullan›m miktar› 410/gün olan toplam 22 hasta Grup 1 olarak çal›ﬂmaya dahil edildi.
Gebeli¤i s›ras›nda ve gebelikten önce hiç sigara kullanmam›ﬂ olan
97 hasta ise Grup 2 olarak çal›ﬂmaya dahil edildi. Bütün gebelerin
37. gestasyonel haftada maternal uterin arter, umbilikal arter ve
orta serebral arter Doppler de¤erlendirilmesi yap›ld›.
Bulgular: Günde 4-10 aras›nda sigara kullan›m› olan gebelerde,
hiç kullanmayanlara göre gebelikte kilo al›m› anlaml› ﬂekilde daha
fazla bulunmuﬂtur. Sigara kullan›m›n›n maternal Doppler ak›mlar› üzerine etkisi görülmezken, fetal Doppler ak›mlar›ndaki etkilenme iki grup aras›nda anlaml› olarak farkl› bulunmuﬂtur. Her iki
grup için uterin arter Doppler ak›mlar› benzer iken, umbilikal arter ve orta serebral arter Doppler ak›mlar›nda Grup 1’de anlaml›
olarak daha yüksek de¤erler kaydedilmiﬂtir.

Methods: The study was conducted in Gynecology and
Obstetrics Department of Dokuz Eylül University between
January 13th and 24th April 2011. One hundred nineteen singleton pregnancies were included to the study. Group 1 consisted of
22 patients who were smoking 4-10 cigarettes daily. Group 2 consisted of 97 non-smoker patients before and during their pregnancies. Patients’ maternal uterine, fetal umbilical and fetal middle
cerebral arteries Doppler measurements were done on 37th week
of gestation.
Results: Weight gain in the Group 1 was statistically higher than
non-smoking patients. There were statistically significant changes
in fetal Doppler measurements, but no difference was found in
maternal Doppler waveforms between the two groups. Maternal
uterine artery Doppler waveforms were similar in both groups; in
fact fetal umbilical artery and middle cerebral artery waveforms
were statistically higher for Group 1.

Sonuç: Sigara; nikotin, karbon monoksit ve binlerce toksik kimyasal bileﬂik içermektedir. Sigaradaki karbon monoksit, fetuse oksijen transportunu azaltmaktad›r. Kronik tütün kullan›m› ile plasental kan ak›m› azalmakta; patolojik hipoksik ortam meydana gelmekte ve fetal Doppler ak›mlar›nda de¤iﬂiklikler oluﬂmaktad›r.

Conclusion: Cigarette contains nicotine, carbon monoxide and
thousands of other toxic chemicals. Carbon monoxide reduces the
oxygen transfer to the fetus. Chronic tobacco use decreases placental blood flow, hypoxic pathologic environment occurs, and
changes appear on fetal Doppler ultrasound waveforms.

Anahtar sözcükler: Doppler ultrason, intrauterin geliﬂme gerili¤i, sigara.

Key words: Doppler ultrasound, intrauterine growth retardation,
smoking.
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Giriﬂ
Sigara kullan›m›, gebelik komplikasyonlar› ve neonatal geliﬂim üzerine etkili, modifiye edilebilir bir risk
faktörüdür. Reprodüktif yaﬂ kad›nlarda sigara içme
oran› 2008 verilerine göre Türkiye için %11.6 olarak
bildirilmektedir.[1] Bu oran son y›llarda azalma göstermekle birlikte Amerika Birleﬂik Devletleri’nde yaklaﬂ›k
%22 olarak rapor edilmektedir.[2] Sigara kullanan kad›nlar›n sadece %18-25’i gebelik durumu tespit edildi¤inde sigaray› b›rakmaktad›r.[1,2]
Sigara içerisindeki birçok kimyasal madde, insan
sa¤l›¤›n› olumsuz etkiler.[3] Maternal sigara kullan›m›
gebelik komplikasyonlar›na yol açt›¤› gibi çocuk geliﬂimini de olumsuz yönde etkilemektedir.[2,3] Maternal sigara kullan›m›n›n düﬂük do¤um a¤›rl›¤› ve erken do¤um ile iliﬂkisi gösterilmiﬂ olmas›na ra¤men, bu duruma yol açan mekanizma hala tart›ﬂma konusudur.[4,5] Sigara ve içeri¤indeki kimyasal maddelerin plasental vaskülarizasyonu azaltarak, plasental geliﬂim üzerine
olumsuz etki oluﬂturdu¤u öne sürülmektedir.[6] Preterm eylem ve intrauterin geliﬂme gerili¤inin etiyolojisi multifaktöriyaldir; fakat Larsen ve ark.’n›n yapm›ﬂ
oldu¤u prospektif çal›ﬂmada sigara kullan›m›n›n, fetal
geliﬂme persentil e¤rilerinde en fazla azalmaya yol açan
etken oldu¤u ortaya konmuﬂtur.[7,8]
Sigara kullan›m›, artm›ﬂ düﬂük riski, intrauterin ve
perinatal ölüm, preterm eylem, ablasyo plasenta, plasenta previa ve intrauterin geliﬂme gerili¤i ile iliﬂkili
bulunmuﬂtur. Bunun yan› s›ra, sigara kullan›m›n›n
tromboksan A2 sentezini azaltarak preeklampsi riskini
azaltt›¤› gösterilmiﬂtir. Ayr›ca sigara kullanan gebelerde ani bebek ölüm oran› içmeyenlere oranla 3 kat artm›ﬂ olarak tespit edilmiﬂtir.[9]
Sigara, nikotin, karbon monoksit ve binlerce toksik
kimyasal bileﬂik içermektedir. Sigara içeri¤indeki bu
toksik maddeler, gebelik komplikasyonlar› ile iliﬂkilendirilmektedir. Sigaradaki karbon monoksit, fetuse oksijen transportunu azatlamakta, nikotin de uterin kan
ak›m›nda azalmaya neden olmaktad›r.[9]
Bu çal›ﬂmadaki amac›m›z sigara kullan›m›n›n fetal
do¤um a¤›r›l›¤› ile olan patofizyolojik iliﬂkisi ve fetal
Doppler ak›mlar› üzerine etkisini incelemektir.

Yöntem
Çal›ﬂmaya Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi
Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim Dal› Obstetrik
poliklini¤ine 13 Ocak 2011 - 24 Nisan 2011 tarihleri
aras›nda baﬂvuran toplam 119 tekil gebeli¤i olan hasta
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al›nd›. Gebeli¤in indükledi¤i hipertansif hastal›klar
(preeklampsi, eklampsi), kronik hipertansiyon, gestasyonel diyabet, morbid obezite, ilaç kullan›m›, komorbid hastal›¤› mevcut veya ço¤ul gebeli¤i olan hastalar
çal›ﬂma d›ﬂ›nda b›rak›ld›.
Sigara kullan›m miktar› 4-10/gün olan toplam 22
hasta Grup 1 olarak, gebeli¤i s›ras›nda ve gebelikten
önce hiç sigara kullanmam›ﬂ olan 97 hasta Grup 2 olarak çal›ﬂmaya dahil edildi.
Hastalar›n gebelik yaﬂ›, son adet tarihinin ilk gününe göre tespit edildi. ﬁüphede kal›nan durumlarda ultrasonografi incelemelerine göre gebelik haftas› belirlendi. Her hastan›n çal›ﬂmaya al›nd›¤› gün a¤›rl›k ve
boy ölçümü yap›ld›, vücut kitle indeksi (VK‹; kg/m2)
hesapland›. Bütün gebelerin 37. gestasyonel haftas›nda
maternal ve fetal Doppler ölçümleri yap›ld› ve kaydedildi. Maternal uterin arter (UtA) ölçümlerinde pulsatilite indeksi (P‹), rezistans indeksi (R‹) ve sistol diastol
(S/D) ak›m oranlar› kaydedildi. Bilateral maternal uterin arter ölçümleri yap›ld›ktan sonra istatistiksel çal›ﬂma için sa¤ ve sol uterin arter Doppler ölçümlerinin
toplam›n›n yar›s› hesaplanarak tek de¤er kaydedildi.
Fetal umbilikal arter (UmbA) ölçümlerinde pulsatilite
indeksi (P‹), rezistans indeksi (R‹) ve sistol diastol
(S/D) ak›m oranlar› kaydedildi. Ayn› ﬂekilde orta serebral arter (MCA) Doppler de¤erlendirilmesi yap›ld›.
Orta serebral arter rezistans indeksi (R‹), pulsatilite indeksi (P‹), en yüksek sistolik düzey (PSV) ve sistol diyastol (S/D) ak›m oranlar› incelendi.
Ayn› dönemde hastalardan do¤um öncesi al›nan kan
örneklerinden C reaktif protein (CRP; 0.1-8.2 mg/L),
total kolesterol (T. kol; 0-200 mg/dl), trigliserid (Trig;
0-200 mg/dl), yüksek dansiteli lipoprotein (HDL; 4060 mg/dl), düﬂük dansiteli lipoprotein (LDL; 0-130
mg/dl) düzeyleri bak›ld›.
Verilerin istatistiksel analizi SPSS (Statistical Package for Social Sciences) versiyon 15 (SPSS Inc., Chicago, IL, ABD) program› kullan›larak yap›ld›. Sürekli
de¤iﬂkenler ortalama±standart sapma (SD) ve parantez
içinde en düﬂük ile en yüksek de¤er olarak verildi. Bütün verilerin non-parametrik oldu¤u saptand› ve iki
grup karﬂ›laﬂt›r›lmas›nda Mann-Whitney U ve χ2 testleri kullan›ld›. Bütün testler için p<0.05 istatistiksel
olarak anlaml› kabul edildi.

Bulgular
Her iki grubun genel özelliklerinin karﬂ›laﬂt›rmas›
Tablo 1’de gösterilmektedir. Grup 1’in ortalama yaﬂ
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de¤eri 29.8±4.2 (da¤›l›m: 23-38) y›l saptan›rken Grup
2’nin ortalama yaﬂ de¤eri 29.2±4.8 (da¤›l›m: 19-40) ve
her iki grup için benzer olarak saptand› (p=0.546). ‹ki
grup aras›nda parite aç›s›ndan istatistiksel olarak farkl›l›k izlenmedi (2.1±1.7 ve 2.3±1.5; p=0.623). Vücut kitle indeksi aç›s›ndan iki grup karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda Grup
1’in VK‹’si 27.1±2.0 (da¤›l›m: 23.0-30.7) kg/m2 ve
Grup 2’nin VK‹’si 27.2±2.6 (da¤›l›m: 21.1- 30.8) kg/m2
saptand› (p=0.524). Grup 1 için gebelikte kilo al›m›
17.3±2.8 (da¤›l›m: 13.5-24.0) kg ve Grup 2 için ise kilo
al›m› 13.6±4.5 (da¤›l›m: 4.0-24.0) kg olarak tespit edildi. Günde 4-10 sigara kullanan gebelerde hiç kullanmayanlara göre gebelikte kilo al›m› anlaml› olarak daha fazla bulundu (p=0.000).
Ek olarak her iki grubun lipid parametreleri karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda total kolesterol ve LDL düzeylerinde istatistiksel olarak anlaml› saptanmad› (p=0.803 ve
p=0.240 s›ras›yla). Bunun yan› s›ra HDL düzeyi Grup
1 için anlaml› olarak daha düﬂük bulundu (p=0.001).
Grup 1’in HDL düzeyi 52.8±7.4 (da¤›l›m: 42.0-68.0)
mg/dl ve Grup 2’nin HDL düzeyi 62.4±12.9 (da¤›l›m:
41.0-94.0) mg/dl olarak kaydedildi. Trigliserid düzeyi
Grup 1’de Grup 2’ye nazaran istatistiksel olarak daha
yüksek saptand› (p=0.028). Grup 1’de trigliserid düzeyi
278.4±97.9 (da¤›l›m: 128.0-428.0) mg/dl ve Grup 2’de
trigliserid düzeyi 236.5±82.9 (da¤›l›m: 117.0-567.0)
mg/dl olarak saptand›. Gruplar aras›nda CRP düzeyi
karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda Grup 1’de 6.7±4.2 da¤›l›m: 2.7-

17.1) mg/L ve Grup 2’de 6.11±6.07 (da¤›l›m: 0.5-37.6)
mg/L olarak bulundu. Bu sonuç istatistiksel olarak anlaml› bulunmad› (p=0.258). Fetal cinsiyet aç›s›ndan her
iki grubun karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂ verileri Tablo 1’de gösterilmektedir. Grup 1 için fetal cinsiyet %44.5 k›z, %54.5
erkek, Grup 2 için ise k›z cinsiyet oran› %54.6 ve erkek
cinsiyet oran› %45.4 olarak saptand› (p=0.436).
Bu sonuçlar›n yan› s›ra, Grup 1 ve 2’nin maternal ve
fetal Doppler ak›mlar›n›n karﬂ›laﬂt›r›lmas› Tablo 2’de
gösterilmiﬂtir. UtA P‹, R‹ ve S/D ak›mlar› gruplar aras›nda karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda istatistiksel olarak anlaml› bir
fark saptanmad› (s›ras›yla, p=0.432, p=0.317 ve
p=0.472). Grup 1 için UmbA S/D oran› 2.6±0.5 (da¤›l›m: 1.8-3.3), UmbA R‹ 0.6±0.1 (da¤›l›m: 0.4-0.7) ve
UmbA P‹ 0.9±0.2 (da¤›l›m: 0.6-1.5) olarak saptand›.
Grup 2 için UmbA S/D 2.3±0.4 (da¤›l›m: 1.1-3.4),
UmbA R‹ 0.6±0.1 (da¤›l›m: 0.4-0.7) ve UmbA P‹
0.8±0.1 (da¤›l›m: 0.5-1.1) olarak saptand›. Umbilikal
arter Doppler ak›mlar› iki grup aras›nda istatistiksel
aç›dan anlaml› olarak saptand› (UmbA S/D için p=
0.010; UmbA R‹ için p=0.008; UmbA P‹ için p=0.016).
‹statistiksel olarak anlaml› farkl›l›k görülen UmbA
Doppler ak›mlar› klinik olarak anlaml› farkl›l›k göstermemektedir. Gruplar aras›nda Doppler MCA de¤erleri karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda Grup 1’de MCA S/D 2.6±0.5 (da¤›l›m: 1.8-3.3), MCA R‹ 0.8±0.1 (da¤›l›m: 0.7-0.9),
MCA P‹ 1.7±0.3 (da¤›l›m: 1.2-2.2) ve MCA PSV
61.8±12.2 (da¤›l›m: 42.3-82.5) olarak saptand›. Grup

Tablo 1. Çal›ﬂmaya dahil edilen gebelerin özellikleri.
Grup 1
N=22
N
Yaﬂ
Parite

Grup 2
N=97

P*

22

97

-

29.82±4.22

29.16±4.75

0.546

2.1±1.7

2.3±1.5

0.623

VK‹ (kg/m2)

27.10±2.00

27.24±2.64

0.524

Kilo al›m› (kg)

17.29±2.81

13.56±4.53

0.000

T. kolesterol (mg/dl)

246.00±48.78

242.10±38.02

0.803

Trigliserid (mg/dl)

278.36±97.96

236.49±82.91

0.028

HDL (mg/dl)

52.82±7.36

62.41±12.93

0.001

LDL (mg/dl)

148.18±42.68

145.09±61.98

0.240

CRP (mg/L)

6.62±4.22

6.11±6.07

0.258

3328.18±231.05

3379.12±356.45

0.334

Bebek kilosu (g)
Bebek cinsiyeti:
K›z (n, %)

10 (%44.5)

53 (%54.6)

Erkek (n, %)

12 (%54.5)

44 (%45.4)

0.436

*p<0.05 anlaml› olarak kabul edildi.
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2’de MCA S/D 4.2±1.2 (da¤›l›m: 2.0-7.4), MCA R‹
0.7±0.1 (da¤›l›m: 0.5-0.9), MCA P‹ 1.5±0.3 (da¤›l›m:
0.7-2.1) ve MCA PSV 57.4±12.4 (da¤›l›m: 37.5-99.9)
olarak saptand›. MCA de¤erleri karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda
Grup 1 hastalar›nda S/D, RI ve PI de¤erleri Grup
2’deki hastalar›n de¤erlerinden istatistiksel olarak daha
yüksek bulunmas›na ra¤men bu farkl›l›k klinik olarak
anlaml› de¤ildir (s›ras›yla p=0.004, p=0.002 ve
p=0.008). MCA PSV oranlar› Grup 1 hastalar›nda daha yüksek bulunmas›na ra¤men istatistiksel olarak anlaml› saptanmad› (p=0.076).

Tablo 2. Gruplar aras›nda Doppler bulgular›n›n karﬂ›laﬂt›r›lmas›.

MCA-PSV

Grup 1
N=22

Grup 2
N=97

P

61.80±12.18

57.36±12.43

0.076

MCA-RI

0.79±0.06

0.74±0.07

0.002

MCA PI

1.66±0.29

1.45±0.29

0.008

MCA S/D

5.26±1.64

4.20±1.23

0.004

UmbA RI

0.60±0.07

0.55±0.06

0.008

UmbA PI

0.94±0.23

0.82±0.13

0.016

UmbA S/D

2.57±0.48

2.27±0.38

0.010

UtA RI

0.47±0.08

0.45±0.06

0.432

UtA PI

0.73±0.02

0.75±0,22

0.317

UtA S/D

2.06±0.71

2.11±0.79

0.472

*p<0.05 anlaml› olarak kabul edildi.

Tart›ﬂma
Bu çal›ﬂmada; sigara kullan›m›n›n maternal, fetal
Doppler ak›mlar› üzerine etkisi ve fetal do¤um a¤›rl›¤›
üzerine etkisi incelenmiﬂtir. Sigara kullan›m›n›n düﬂük
fetal do¤um a¤›rl›¤› ile olan iliﬂkisi bilinmektedir. Rizzo ve ark.’n›n 2009 y›l›nda yapm›ﬂ oldu¤u çal›ﬂmada;
kronik tütün kullan›m›n›n fetal do¤um a¤›rl›¤›nda düﬂüﬂe neden olmas›na ra¤men; birinci trimesterde plasental volümü ve plasental vaskülarizasyonu etkilemedi¤ini göstermiﬂlerdir.[4] Çal›ﬂmam›zdaki 22 hastan›n
hiçbirinde intrauterin geliﬂme gerili¤i tespit edilmemiﬂtir. Güncel çal›ﬂmalardan farkl› olarak; günde 4-10
adet sigara kullan›m›n›n fetal do¤um a¤›rl›¤› üzerine
etkisi olmad›¤› bu çal›ﬂma ile kan›tlanm›ﬂt›r. Vielwert
ve ark.’n›n 2006 y›l› çal›ﬂmas›nda ise günde 15 ve üzeri
sigara kullan›m›n›n, üçüncü trimesterde büyüme h›z›nda azalma (p=0.007) ve düﬂük do¤um a¤›rl›¤› (p=0.002)
ile iliﬂkili oldu¤u gösterilirken, sigara kullan›m›n› k›s›tlayan gebelerde (günde 15’ten az) fetal do¤um a¤›rl›¤›n›n etkilenmedi¤i gösterilmiﬂtir.[6]

122

Perinatoloji Dergisi

Litaratürde; sigara kullan›m› ve kilo al›m›, kilo kayb›n› inceleyen çal›ﬂmalar mevcuttur. Özellikle a¤›r sigara ba¤›ml›l›¤› bulunan kiﬂilerde; sigara b›rakma dönemlerinde kilo de¤iﬂiklikleri ve yemek al›ﬂkanl›klar›n›
de¤erlendirilen çal›ﬂmalar mevcuttur. Grebenstein’in
2013 y›l›nda yapt›¤› çal›ﬂmada; nikotinin kilo al›m› ile
iliﬂkisi olmad›¤› gösterilmiﬂtir.[10] Bizim çal›ﬂmam›zda
ise sigara kullanan gebelerin kilo al›m›n›n kullanmayanlara göre daha fazla oldu¤u tespit edilmiﬂtir. Güncel olarak gebelikte kilo al›m› üzerine sigaran›n etkisini
inceleyen çal›ﬂma olmamas›na ra¤men, bu gebelerin,
psikolojik olarak bebe¤in olumsuz etkilenebilece¤ini
düﬂünerek kalori al›m›n› art›rd›klar› öne sürülebilir. Bu
nedenle bu gebelerin psikolojik yönünün ileri araﬂt›rmalarla ayd›nlat›lmas› düﬂünülmelidir. Bizim çal›ﬂmam›z›n aksine; Newnham ve ark.’n›n 1990 y›l›nda yapm›ﬂ olduklar› araﬂt›rmada; sigara kullanan gebelerde
maternal ve fetal kilo al›m›n›n her ikisinin de daha düﬂük oldu¤u gündeme getirilmiﬂtir.[11]
Kronik tütün maruziyeti, içeri¤indeki toksik kimyasal bileﬂikler nedeniyle plasental yataktaki vaskülarizasyonu bozmaktad›r. Sigara içen gebelerin plasentalar›n›n histolojik incelemesinde intervillöz alanda küçülme
ve kapiller volümde azalma gösterilmiﬂtir. Plasentadaki
azalm›ﬂ anjiyogenez ve artm›ﬂ direnç; maternal ve fetal
Doppler ak›mlar›na yans›maktad›r.[6,11-13] Çal›ﬂmam›z›n
sonuçlar›nda da sigara kullan›m›n›n UmbA ve MCA
Doppler ak›mlar›n› etkiledi¤i gösterilmiﬂtir. Bruner ve
Forouzan’›n 1991 y›l›nda yapt›klar› çal›ﬂmada nikotinin
fetal UmbA ak›mlar› üzerine akut etkisi incelenmiﬂ ve
UmbA’de diyastolik ak›m kayb› gösterilmiﬂtir.[12]
Newnham ve ark. 1990 y›l›nda 24. gestasyonel haftada
gebelerde sigara kullan›m›n›n etkilerini incelemiﬂtir.
Çal›ﬂmas›n›n sonucunda, sigara kullanan ve kullanmayan gebelerin UmbA S/D oranlar›nda farkl›l›k görülmemiﬂtir. Newnham ve ark., sigaradaki toksik kimyasallar›n Doppler ak›mlar›nda periyodik de¤iﬂiklikler
oluﬂturdu¤u fakat kronik etkilerinin olmad›¤›n› savunmaktad›r.[11] 2009 y›l›nda Rizzo ve ark.’n›n yapm›ﬂ oldu¤u çal›ﬂmada da birinci trimesterde sigara kullam›n›n
fetal Doppler ak›mlar›n› etkilemedi¤i gösterilmiﬂtir.[4]
Özellikle üçüncü trimesterde fetal ve maternal Doppler ak›mlar›n› ve sigara iliﬂkisini inceleyen çal›ﬂma bulunmamaktad›r. Bu nedenle çal›ﬂmam›z›n sonucunda
kaydedilen etkilenmiﬂ UmbA ve MCA Doppler ak›mlar› literatüre yeni bir bak›ﬂ aç›s› sunmaktad›r.
Sigara kullan›m›, immün sistemi aktive ederek, düﬂük sistemik inflamatuar yan›t oluﬂturmakta ve özellikle CRP de¤erlerinde art›ﬂa neden olmaktad›r.[14] Gebelikte humoral immün sistem bask›lanm›ﬂt›r, di¤er taraf-

Maternal sigara kullam›n›n Doppler ölçümleri üzerine etkisinin araﬂt›r›lmas›

tan akut faz reaktanlar›ndan CRP ve sedimentasyonun
art›ﬂ› bilinmektedir.[15] Bizim çal›ﬂmam›zda ise CRP de¤erlerin normalin üst s›n›r›na yak›n olsa da yükseklik
saptanmad› ve sigara kullanan gebelerde CRP düzeylerinin kullanmayanlara göre istatistiksel olarak anlaml›
bir farkl›l›k göstermedi¤i tespit edildi.
Gebelikte fizyolojik metabolik adaptasyonlar gerçekleﬂmektedir. Gebeli¤in lipid ve lipid metabolizmas›
üzerindeki etkilerini inceleyen çal›ﬂmalarda total kolesterol, trigliserid, LDL ve HDL de¤erlerinin gebelikte
artm›ﬂ oldu¤u tespit edilmiﬂtir.[16] Çal›ﬂmam›zda; sigara
kullan›m›n›n gebelikteki lipid profili üzerine etkileri
araﬂt›r›lm›ﬂt›r. Sigara kullan›m›n›n azalm›ﬂ HDL ve
artm›ﬂ trigliserid düzeyleriyle anlaml› olarak iliﬂkili oldu¤u bu çal›ﬂma ile gösterilmiﬂtir. Sigara içeri¤indeki
karbon monoksit ve nitrozaminlerin oksidatif stress
oluﬂturarak HDL düzeylerindeki azalma ve vasküler
endotelyal hasar ile iliﬂkili oldu¤u kan›tlanm›ﬂt›r.[17]

Sonuç
Sonuç olarak, verilerimiz göstermektedir ki; günde
4-10 adet sigara kullan›m› fetal Doppler ak›mlar›n› etkilemekle birlikte maternal uterin arter ak›mlar›n› de¤iﬂtirmemektedir. A¤›r sigara kullan›m›n›n plasental
vaskülarizasyonu bozarak fetal geliﬂimi etkiledi¤ini savunan bir çal›ﬂma mevcuttur. Sigara kullan›m› günde
4-10 adet ile s›n›rland›r›ld›¤›nda fetal Doppler ak›mlar›nda de¤iﬂiklikler geliﬂse bile fetal do¤um a¤›rl›¤›nda
bir etkilenme olmad›¤› bu çal›ﬂma ile kan›tlanm›ﬂt›r.
Ç›kar Çak›ﬂmas›: Ç›kar çak›ﬂmas› bulunmad›¤› belirtilmiﬂtir.
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Anöploidi olgular›n›n prenatal ultrasonografik
belirteçlerinin de¤erlendirilmesi
Orkun Çetin, Fatma Ferda Verit Atmaca, Ayﬂegül Deregözü, 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

Evaluation of prenatal ultrasonographic markers
in aneuploidy cases

Amaç: Çal›ﬂmam›z›n amac›; klini¤imizde anöploidi saptanan olgularda majör yap›sal anomalilerin ve minör ultrasonografik belirteçlerin de¤erlendirilmesidir.

Objective: The aim of our study is to evaluate the major structural anomalies and minor ultrasonographic markers in aneuploidy
cases of our clinic.

Yöntem: Ocak 2008 - Temmuz 2012 tarihleri aras›nda genetik
amniyosentez incelemesi yap›lan 1517 olgu incelendi. Fetüslere ait
sitogenetik kay›tlardan anöploidi saptanan 53 olgu de¤erlendirmeye al›nd›. Anöploidisi olan fetüslerin 18-22 gebelik haftalar›nda yap›lan fetal anomali taramas›nda saptanan ultrasonografik bulgular›
gözden geçirildi.

Methods: Between the January 2008 and July 2012, 1517 cases
that had genetic amniocentesis were analyzed. Fifty-three cases
with proven aneuploidy were evaluated from cytogenetic records
of fetuses. The ultrasonographic findings of aneuploidic fetuses
found during fetal anomaly screening at 18-22 weeks of gestation
were analyzed.

Bulgular: Çal›ﬂmaya dahil edilen 53 anöploidik fetüsün 35’i trizomi 21, 7’si trizomi 18, 2’si trizomi 13, 6’s› 47,XXY Klinefelter sendromu, 3’ü 45,X Turner sendromu olarak rapor edilen olgulard›.
Trizomi 21 olgular›nda en s›k izlenen minör ultrasonografik belirteç artm›ﬂ ense kal›nl›¤›yd›. Trizomi 18 olgular›nda en s›k majör
yap›sal anomali hidrops fetalis olarak karﬂ›m›za ç›kt›. Trizomi 13
olgular›nda en s›k kalpte hiperekojen odak izlendi.

Results: Thirty-five of 53 aneuploidic fetuses which were included in the study were trisomy 21, 7 of them were trisomy 18, 2 of
them were trisomy 13, 6 of them were 47,XXY (Klinefelter syndrome), and 3 of them were 45,X (Turner syndrome). The most
frequently observed minor ultrasonographic marker in trisomy 21
cases was increased nuchal thickness. Most commonly seen major
structural anomaly in trisomy 18 cases was hydrops fetalis while it
was hyperechogenic intracardiac focus in trisomy 13 cases.

Sonuç: Kromozom anomalili fetuslar›n tan›s›nda ultrasonografinin kullan›m› giderek artmaktad›r. Fetusta ciddi yap›sal anomali
varl›¤›nda veya birden fazla ultrasonografik bulgu varl›¤›nda aileye invaziv prenatal test önerilmelidir.
Anahtar sözcükler: Anöploidi, fetal ultrasonografi, majör yap›sal
anomali.

Giriﬂ
Kromozom anomalileri fetal morbidite ve mortalitenin önemli sebeplerinden birisidir. Fetal anöploidi
tan›s›nda giriﬂimsel prenatal tan› iﬂlemleri kullan›lmaktad›r. Bu tan› yöntemleri %1-2 yüksek düﬂükle sonuç-
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Conclusion: Ultrasonography usage in the diagnosis of fetuses with
chromosomal anomaly gradually increases. Invasive prenatal test
should be suggested to the family in the presence of serious structural anomalies or in the existence of several ultrasonographic findings.
Key words: Aneuploidy, fetal ultrasonography, major structural
anomaly.

lanan gebelik oranlar› ile seyredebilece¤inden ancak
kromozomal anomali taﬂ›ma riski yüksek gebelere önerilir.[1] Yüksek risk grubundaki gebelerin belirlenmesinde bir yöntem de ikinci trimester ultrasonografik de¤erlendirmedir. Bu de¤erlendirme öploid fetüsleri,
anöploid fetüslerden ay›rabilecek gerek majör yap›sal
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anomalileri gerekse minör (›l›ml›) belirteçleri içeren
anormal ultrasonografik bulgular› araﬂt›r›r nitelikte olmal›d›r.[2] Kromozom anomalilerine ait ultrasonografi
bulgular›; ventrikülomegali, holoprozensefali, koroid
pleksus kisti, Dandy-Walker kompleksi, yar›k damakdudak, mikrognati, nazal hipoplazi, ense ödemi, kistik
higroma, diafragmatik herni, kardiyak defektler, duedunal atrezi, k›sa ekstremiteler, klinodaktili, polidaktili, sindaktili ﬂeklinde s›ralanabilir.[3]
Çal›ﬂmam›z›n amac›; klini¤imizde anöploidi saptanan olgularda majör yap›sal anomalilerin ve minör ultrasonografik belirteçlerin de¤erlendirilmesidir.

Yöntem
Ocak 2008 - Temmuz 2012 tarihleri aras›nda genetik amniyosentez incelemesi yap›lan 1517 olgu incelendi. Fetüslere ait sitogenetik kay›tlardan anöploidi saptanan 53 olgu de¤erlendirmeye al›nd›. Amniyosentez
endikasyonlar›n›; ailede kromozom bozuklu¤u hikayesi, ileri maternal yaﬂ, tarama testlerinde yüksek risk, ultrasonografik incelemelerde saptanan baz› belirteçler
ve yap›sal anomaliler oluﬂturdu. Anöploidisi olan fetüslerin 18-22 gebelik haftalar›nda yap›lan fetal anomali
taramas›nda saptanan ultrasonografik bulgular› gözden
geçirildi. Erken dönemde kaybedilen bebekler, karyotip incelemesi yap›lmayanlar çal›ﬂma kapsam›na al›nmad›. Ultrasonografik incelemeler Voluson 730 Expert
ultrason cihaz› ve 3.5 MHz prob ile klini¤imiz uzmanlar› taraf›ndan yap›ld›. Amniyosentez iﬂlemi 22 G spinal i¤ne ile bat›n iki kez oktenidin hidroklorür ile silindikten sonra ultrasonografi eﬂli¤inde gerçekleﬂtirildi.
En az 5 kültürde 20 metafaz evresi beklendi. ‹ki farkl›
hücre kültüründe ikiden fazla hücrede ayn› kromozomal defektin saptanmas› mozaisizm olarak de¤erlendirildi. Ultrasonografik de¤erlendirme esnas›nda fetüste;
baﬂ, yüz, boyun, toraks (kalbin dört odac›k görüntüsü
ve büyük damar ç›k›ﬂlar), abdominal boﬂluk, ekstremiteler (eller ve ayaklar), spinal kord, uzun kemikler, genital bölge de¤erlendirildi. Her bir organa ait anormallikler kaydedildi. Ultrasonografik belirteç tan›mlar›
olarak; ense deri kal›nl›¤›n›n 6 mm veya daha fazla olmas›, serebral ventriküllerdeki herhangi bir say› ve büyüklükteki koroid pleksus kistlerinin varl›¤›, kardiyak
ventrikülde ekojenite art›ﬂ›, renal pelvisin çap›n›n 4
mm’yi geçmesi halinde renal pelvikaliektazi, femur ve
humerus uzunlu¤unun beklenen uzunlu¤un 0.85’inden
k›sa olmas› durumunda k›sa femur ve humerus kabul
edildi. Majör yap›sal anomaliler santral sinir sistemi

anomalileri, kardiyak defektler, abdominal anomaliler,
renal anomaliler, ekstremite anomalileri, kistik higroma, fetal hidrops ve yüz anomalileri olarak belirlendi.

Bulgular
Ultrasonografik de¤erlendirme yap›lan 53 hastan›n
ortalama yaﬂlar› 32.5 (da¤›l›m: 17-44) y›l, ortalama gestasyonel haftas› ise 19.9 (da¤›l›m: 18-23) hafta idi. Çal›ﬂmaya dahil edilen 53 anöploidik fetüsün 35’i
(%66.03) trizomi 21, 7’si (%13.2) trizomi 18, 2’si
(%3.77) trizomi 13, 6’s› (%11.32) 47,XXY Klinefelter
sendromu, 3’ü (%5.66) 45,X Turner sendromu olarak
rapor edilen olgulard› (Tablo 1).
Toplam 35 trizomi 21 olgusu tespit edildi. Bu olgular›n 15 tanesinde (%42.85) ultrasonografik olarak herhangi bir anomali saptanmad›. Yirmi olguda (%57.14)
ise bir ve birden fazla majör ve/veya minör ultrasonografik anomali saptand›. Bunlar›n 9’u majör yap›sal anomali, 28’i minör ultrasonografik belirteçlerdir. Üç olguda ise majör yap›sal anomaliler ile minör ultrasonografik belirteçler birlikte izlendi. Beﬂ olguda tespit edilen kardiyovasküler sistem anomalisi %14.28 oran› ile
en s›k rastlanan majör yap›sal anomaliydi. Beﬂ olgunun
4 tanesinde (%11.42) ventriküler septal defekt tespit
edildi. ‹kinci s›kl›kta 4 olguda (%11.42) santral sinir
sistem anomalisi izlendi. Trizomi 21 olgular›nda en s›k
izlenen minör ultrasonografik belirteç ,%20 oran› ile
(7/35) artm›ﬂ ense kal›nl›¤›yd›. Ard›ndan 6 olguda
(%17.14) k›sa femur ve k›sa humerus, 5 olguda
(%14.28) nazal hipoplazi, 4 olguda (%11.42) pelvikaliektazi gelmekteydi (Tablo 2).
Çal›ﬂmam›zda 7 trizomi 18 olgusu mevcuttu. Olgular›n hepsinde ultrasonografik bulguya rastland›. Belirlenen en s›k majör yap›sal anomali hidrops fetalis
(%42.85) olarak karﬂ›m›za ç›kt›. Bunu %28.27 oran› ile
kardiyovasküler sistem anomalileri ve santral sinir sistemi anomalileri izledi. Kardiyovasküler sistem anomalileri aras›nda 1 olguda (%14.28) ventriküler septal defekt,

Tablo 1. Anöploidi olgular›n›n da¤›l›m›.
Anomali

Olgu say›s›

Trizomi 21
Trizomi 18
Trizomi 13
45, X
47, XXY

35 (%66.03)
7 (%13.2)
2 (%3.77)
3 (%5.66)
6 (%11.32)
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1 olguda %14.28 aort koarktasyonu tespit edildi. Santral
sinir sistemi anomalisi olarak ise 2 olguda (%28.57) ventrikülomegali saptand›. Koroid pleksus kistleri 2 olguda
(%28.57) ve pelvikaliektazi 2 olguda (%28.57) en s›k
karﬂ›m›za ç›kan minör belirteçlerdi (Tablo 2).
Çal›ﬂmam›zda 2 olguda trizomi 13 tespit edildi. Bu
olgular›n hepsinde ultrasonografik belirteçlere rastland›. Bütün olgularda kalpte hiperekojen odak mevcuttu.
Bir olguda bu anomaliye yüz anomalisi (yar›k dudak) ve
di¤er olguda ise hiperekojen barsak eﬂlik etti (Tablo 2).
Çal›ﬂmam›zda 3 olguda Turner sendromu tespit
edildi. Olgular›n tamam›nda ultrasonografik anomaliye
rastland›. Bütün olgularda kistik higroma izlendi. Bir
olguda da kistik higromaya ek olarak hiperekojen barsak tespit edildi (Tablo 2).
Çal›ﬂmam›zda 6 olguda Klinefelter sendromu tespit
edildi. Bu olgulardan bir tanesinde (%16.66) majör yap›sal anomali ve 5 tanesinde (%83.33) minör ultrasonografik belirtece rastland›. Sadece 1 olguda herhangi
bir ultrasonografik bulguya rastlanmad›. Majör yap›sal
anomali olarak 1 olguda (%16.66) ventriküler septal defekt saptand›. Minör ultrasonografik belirteçlerden en
çok karﬂ›m›za ç›kan 3 olgu ile (%66.66) pes ekinovarustu. Bunu ikiﬂer olgu say›s› ile (%33.33) kalpte hiperekojen odak, hiperekojen barsak ve pelvikaliektazi izlendi
(Tablo 2).

Tart›ﬂma
Kromozomal anomaliler %0.1 ile %0.2 canl› do¤umda bir görülmektedir.[4,5] Çal›ﬂmam›zda farkl› endikasyonlarla yap›lan 1517 amniyosentez sonras›nda 53

anöploidi olgusunu (%3.49) inceledik. Elli üç anöploidi olgusunun 37’sinde (%69.81) anormal ultrason bulgusu izlendi.
Trizomi 13’lü fetuslarda yayg›nl›¤› en yüksek yap›sal anomaliler yüz orta hat defektleridir.[6] Bizim çal›ﬂmam›zda da, olgu say›s› yeterli olmamakla birlikte
(toplam 2 trizomi 13 olgusu), %50 olguda yar›k dudak
tespit edildi. Nyberg ve Souter’in yapt›klar› çal›ﬂmada
trizomi 13 olgular›nda en s›k majör yap›sal anomali
santral sinir sistemi anomalileri ve en s›k minör ultrasonografik belirteç ise kardiyak hiperekojenik odak olarak belirtilmiﬂtir.[7] Çal›ﬂmam›zda da trizomi 13 olgular›n›n hepsinde de kardiyak hiperekojenik odak tespit
edildi. Taslimi ve ark.’n›n çal›ﬂmas›nda, ikinci trimesterde 18. gebelik haftas›ndan sonra ultrasonografik bir
bulgunun tespit edilme olas›l›¤›n›n %22.2 artt›¤›n›
(%43.7’den %64.5’e yükselmektedir) bildirmiﬂlerdir.[8]
Çal›ﬂmam›zda ultrasonografik de¤erlendirmenin yap›ld›¤› ortalama gebelik haftas› 19.9 idi. Ultrasonografik
belirteç yakalama aç›s›ndan ﬂans›n yüksek oldu¤u bir
hafta olmakla birlikte, bu gebelik haftas›n›n t›bbi tahliye gereken durumlarda ileri bir gebelik haftas› oldu¤u
söylenebilir.
Çal›ﬂmam›zda trizomi 18 olgular›n›n tamam›nda
majör veya minör ultrasonografik anomali tespit edildi.
DeVore’nin, sadece trizomi 18 olgular›n›n ikinci trimester ultrasonografi bulgular›n›n incelendi¤i çal›ﬂmas›nda kardiyak olmayan anomaliler %77 oran› ile kardiyak anomalilere göre daha s›k izlenmiﬂtir.[9] Çal›ﬂmam›zda da; hidrops fetalis trizomi 18 olgular›nda en s›k
saptanan majör yap›sal anomali olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Kardiyovasküler sistem ve santral sinir siste-

Tablo 2. Anöploidik olgularda ultrasonografik belirteçlerin görülme s›kl›¤›.
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Anomali

Trizomi 21

Trizomi 18

Trizomi 13

47,XXY

45,X

Koroid pleksus kisti
Ventrikülomegali
Ventriküler septal defekt
Kalpte hiperekojen odak
Artm›ﬂ ense kal›nl›¤›
Hiperekojen barsak
K›sa femur- humerus
Pelvikaliektazi
Nazal hipoplazi
Hidrops fetalis
Pes ekinovarus
Tek umbilikal arter
Kistik higroma

3 (%8.57)
2 (%5.71)
4 (%11.42)
3 (%8.57)
7 (%20)
6 (%17.14)
4 (%11.42)
5 (%14.28)
-

2 (%28.57)
2 (%28.57)
2 (% 28.57)
1 (%14.28)
2 (%28.57)
1 (%14.28)
3 (%42.85)
-

2 (%100)
1 (%50)
-

1 (%16.66)
2 (%33.33)
2 (%33,33)
2 (%33,33)
3 (%50)
1 (%16,66)
-

1 (%33.33)
3 (%100)
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Anöploidi olgular›n›n prenatal ultrasonografik belirteçlerinin de¤erlendirilme

mi anomalileri bunu takip etmektedirler. Minör ultrasonografik belirteçler göz önüne al›nd›¤›nda, koroid
pleksus kistleri trizomi 18 olgular›nda en s›k izlenen ultrason bulgusuydu. Bütün trizomi 18 olgular›nda koroid pleksus kistlerine pelvikaliektazi eﬂlik etmekteydi.
Yoder ve ark.’n›n meta analizinde ikinci trimester ultrasonografisinde izole koroid pleksus kisti gözlenen
fetuslarda trizomi 18 riskinin 13.8 kat artt›¤› tespit
edilmiﬂtir.[10] Ayr›ca izole koroid pleksus kisti belirlenen
hastalara ancak anne yaﬂ›n› 36’dan ileri olmas›, fetal tarama testlerinde trizomi 18 riskinin yüksek saptanmas›
(1/3000’den yüksek risk) gibi durumlarda amniyosentez önerilmiﬂtir.[8]
Çal›ﬂmam›zda Turner sendromlu olgular›n tamam›nda ultrasonografik incelemede anormallik saptanm›ﬂt›r. Bu yüksek oran›n nedeni, Turner sendromlu olgular› fenotipik bulgular›n›n ilk ve erken ikinci trimesterde ultrasonografik olarak belirlenebilecek kadar a¤›r
olmas›ndand›r.[11] Turner sendromu olgular›nda en s›k
izlenen majör yap›sal anomali, çal›ﬂmam›zda da görüldü¤ü gibi kistik higromad›r.
Down sendromu (trizomi 21) 1000 canl› do¤umda
1.41 görülme olas›l›¤› ile perinatologlar›n dikkatle
araﬂt›rd›¤› kromozom anomalilerinin baﬂ›nda gelmektedir.[12] Farkl› çal›ﬂmalarda de¤iﬂik oranlar bildirilse de
Down sendromlu fetuslerin yaklaﬂ›k %30’unda ikinci
trimester ultrasonografi incelemesinde yap›sal anomaliler görüldü¤ü bildirilmiﬂtir.[13-15]
Smith-Bindman ve ark.’n›n meta analiz sonuçlar›na
göre artm›ﬂ ense kal›nl›¤› Down sendromu ve Down
sendromlu olmayan fetuslar› ay›rmada en de¤erli ultrasonografik belirteçtir.[16] Artm›ﬂ ense kal›nl›¤›n›n trizomi 21 riskini 17 kat artt›rd›¤› rapor edilmiﬂtir. Çal›ﬂmam›zda da; trizomi 21 olgular›nda %20 oran›nda saptanan artm›ﬂ ense kal›nl›¤› en s›k izlenen minör ultrasonografik belirteçtir. Majör yap›sal anomalilere bak›ld›¤›nda; trizomi 21 olan fetuslerin 9 tanesinde (%25.71)
majör yap›sal anomali belirlendi. DeVore ve Romero’nun çal›ﬂmas›nda bu oran %20 ile %87 aras›nda bulunmuﬂ, bizim çal›ﬂmam›za göre nispeten yüksek bir
oran rapor edilmiﬂtir.[17] Bunun nedenini DeVore ve
Romero’nun çal›ﬂmas›nda, kardiyovasküler sistem anomalilerinin bizim sonuçlar›m›za nazaran daha yüksek
oranda tespit edilmiﬂ olmas› ile aç›klad›k. Papp ve
ark.’n›n çal›ﬂmas›nda, majör yap›sal anomali oran›
%28.5 ve en s›k majör yap›sal anomali kardiyovasküler
sistem anomalileri olarak rapor edilmiﬂtir.[18] Bu çal›ﬂma,
çal›ﬂmam›z ile gerek majör yap›sal anomali s›kl›¤›, gerek

en s›k anomali bak›m›ndan en benzer çal›ﬂma olarak
karﬂ›m›za ç›km›ﬂt›r. Kallen ve ark. Down sendromlu fetuslar üzerinde yapt›klar› geniﬂ postnatal seride ventriküler septal defekt oran›n› %28 gibi yüksek bir oranda
bildirmiﬂtir.[19] Çal›ﬂmam›zda ise ventriküler septal defekt oran›m›z 4 olgu ile %11.42 olarak belirlenmiﬂtir.
Down sendromlu fetuslerde nazal kemi¤in hipoplazisi veya yoklu¤u da s›k karﬂ›laﬂ›lan bir belirteçtir.
Bromley ve ark. bu oran› %43 olarak bildirmiﬂlerdir.[20]
Türkiye’ de yap›lan bir çal›ﬂmada Taner ve ark.’n›n
oran› ise %10.52 olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r.[21] Çal›ﬂmam›zda ise, %14.28 oran›nda nazal kemik hipoplazisi
veya yoklu¤u tespit edilmiﬂtir. Bu oran Taner ve
ark.’n›n yapt›klar› çal›ﬂma ile uyumlu bulunmuﬂtur.
Klinefelter sendromu (47,XXY), prenatal tan› serilerinde %0.15 s›kl›kla karﬂ›m›za ç›kmaktad›r.[22] Klinefelter sendromuna spesifik prenatal malformasyonlar›n olmamas›, prenatal tan›n›n rastlant›sal olarak konulmas›na
sebep olmaktad›r.[23] Grunchy ve ark.’n›n çal›ﬂmas›nda;
mozaik olmayan 47,XXY olgular›nda en s›k olarak oligohidroamnios, bilateral renal agenezi ve konjenital
kalp anomalilerine rastlam›ﬂlard›r.[24] Çal›ﬂmam›zdaki
vaka say›s› yeterli olmamakla birlikte (6 olgu Klinefelter
sendromu); en s›kl›kla karﬂ›m›za ç›kan malformasyon
pes ekinovarus anomalisiydi. Di¤er malformasyonlar incelendi¤inde; majör yap›sal anomali olarak ventriküler
septal defekt, minör anomaliler olarak da ayn› oranda
kalpte hiperekojen odak, pelvikaliektazi ve hiperekojen
barsak saptand›. Prenatal tespit edilen anomalilerin çeﬂitlilik göstermesi literatür verileri ile uyumlu bulundu.
Çal›ﬂmam›z›n; retrospektif olarak planlanmas›,
anöploidisi olan olgu say›s›n›n düﬂük olmas›, ultrasonografik muayenenin sürekli ayn› hekim taraf›ndan yap›lmamas› dezavantajlar› aras›nda say›labilir. 11 ve 13.
gebelik haftas›nda ultrason muayenesi ve maternal serum belirteçleri, kromozom anomalileri aç›s›ndan %95
oran›nda tan›ya yard›mc›d›r.[25] Her bir karyotip anomalisi için belli belirteçlerin frekans›n›n belirlenmesi
anöploidi taramas›nda daha faydal› olacakt›r.
Trizomi 13 ve 18 çok yüksek oranda sonografik
bulgu veren anöploidilerdir. Bu nedenle trizomi 13 ve
18 olgular›n›n yakalanmas›nda ikinci trimester obstetrik ultrasonografi faydal› görünmektedir. Trizomi 21
olgular›n›n ise önemli bir k›sm›nda sonografik belirteç
tespit edilememektedir. Bu yüzden sonografik bulgular
ile birlikte birinci ve ikinci trimester biyokimyasal tarama testlerinin birlikte kullan›m› yap›sal kromozomal
anomalilerin tespit edilebilme ﬂans›n› artt›racakt›r.
Cilt 21 | Say› 3 | Aral›k 2013
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Sonuç
Kromozom anomalili fetuslar›n tan›s›nda ultrasonografinin kullan›m› giderek artmaktad›r. Fetusta ciddi yap›sal anomali varl›¤›nda veya birden fazla ultrasonografik bulgu varl›¤›nda aileye invaziv prenatal test
önerilmelidir.
Ç›kar Çak›ﬂmas›: Ç›kar çak›ﬂmas› bulunmad›¤› belirtilmiﬂtir.
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Pre-konsepsiyonel obezite plasental a¤›rl›¤›
etkilemekle birlikte do¤um a¤›rl›¤›n›
etkilememektedir
Gülengül Köken1, Seda Köse1, Da¤›stan Ar›öz1, Mehmet Y›lmazer1, Ayﬂenur Çak›r Güngör2
1
Afyon Kocatepe Üniversitesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim Dal›, Afyonkarahisar
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim Dal›, Çanakkale

2

Özet

Obesity at conceivement interferes with placental
weight but not birth weight

Amaç: Obezite gebelik sonuçlar›n› etkileyen risk faktörlerindendir. Bu çal›ﬂmada konsepsiyon öncesi obezite ile do¤um a¤›rl›¤› ve
plasental a¤›rl›k aras›nda iliﬂki olup olmad›¤›n› araﬂt›rmay› amaçlad›k.

Objective: Obesity is a well-known risk factor for the pregnancy
outcome. We aimed to assess the relationship among pre-conceptional obesity, birth weight and placental weight.

Yöntem: Düzenli takip edilen 259 gebe pre-konsepsiyonel vücut
kitle indeksine (VK‹) göre iki gruba ayr›lm›ﬂt›r. Hastalar›n
177’sinin VK‹ 25’in alt›nda, 82’sinin ise 25 veya üzerindedir.
Do¤um sonras› bebekler ve plasentalar tart›lm›ﬂt›r ve plasental
a¤›rl›¤›n bebek a¤›rl›¤›na oran› (PA/DA) hesaplanm›ﬂt›r.

Methods: Regularly followed-up 259 women were divided into
two groups according to their pre-conceptional body mass index
(BMI). There were 177 patients in the non-obese group who had
BMI below 25 and 82 patients in the obese group who had BMI
equal to or above 25. Babies and placentas were weighted, placental weight to birth weight ratio (PW/BW) were calculated.

Bulgular: Gruplar aras›nda do¤um a¤›rl›klar› aç›s›ndan anlaml›
fark izlenmezken (3294±420 vs 3389±425), ortalama plasental
a¤›rl›k obez grupta anlaml› olarak daha yüksektir (610±114 vs
659±128) (p=0.004). PA/DA ile pre-konsepsiyon dönemindeki
VK‹ aras›nda güçlü bir iliﬂki mevcuttur. Bu oran obez grupta kontrol grubuyla karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda daha yüksektir (18.63±3.11 vs
19.44±2.95) (p=0.054).

Results: While birth weight did not differ between the groups
significantly (3294±420 vs. 3389±425), mean placental weight was
significantly higher in the obese group (610±114 vs. 659±128)
(p=0.004). There was a strong relationship between PW/BW ratio
and maternal pre-pregnancy body mass index (BMI). This ratio
was higher in the obese group when compared to the non-obese
patients (18.63±3.11 vs. 19.44±2.95) (p=0.054).

Sonuç: Bulgular›m›z maternal obezitenin etkin olmayan bir
beslenmeye neden oldu¤u ve fetüsün potansiyel boyutuna ulaﬂmas›
için rölatif olarak daha büyük plasentaya gereksinim duydu¤u
ﬂeklinde yorumlanabilir. Obez insanlardaki plasental yetmezli¤in
aç›kl›¤a kavuﬂmas› için baﬂka çal›ﬂmalara da ihtiyaç duyulmaktad›r.

Conclusion: Our findings may be interpreted as the obesity causes ineffective nutrition of the baby so that relatively bigger placentas are needed by the fetus to reach its potential size. Further studies must be done to clarify the relationship between placental sufficiencies of obese patients.

Anahtar sözcükler: Do¤um a¤›rl›¤›, gebelik, obezite, plasenta.

Key words: Birth weight, obesity, placenta, pregnancy.

Giriﬂ
Anne, plasenta ve fetüs aras›nda çok yönlü ve kompleks bir iliﬂki mevcuttur ve daha do¤ru iliﬂkiler daha
sa¤l›kl› anne ve bebekle sonuçlan›r.

Bilindi¤i üzere plasental a¤›rl›k, do¤um a¤›rl›¤› ve
gestasyonel hafta aras›nda bir korelasyon mevcuttur.
Plasental lokalizasyon, maternal kilo art›ﬂ›, yaﬂ, annenin yat›ﬂ pozisyonu, bebe¤in cinsiyeti bebe¤in do¤um
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a¤›rl›¤›n› etkiler.[1,2] Ebeveynin antropometrik özelliklerinin do¤um a¤›rl›¤› üzerine etkili oldu¤unu gösteren
çal›ﬂmalar da mevcuttur.[3,4]
Plasental a¤›rl›k da maternal anemi, do¤um haftas›,
maternal sistemik hastal›klar, fetal anomaliler, plasental anomaliler ve plasentasyon gibi birçok faktör taraf›ndan etkilenmektedir.[5] Diyetteki de¤iﬂiklikler de do¤um a¤›rl›¤› gibi plasental a¤›rl›k üzerinde etkilidir.
Maternal obezitenin kötü obstetrik sonuçla güçlü
bir ﬂekilde iliﬂkili oldu¤u bilinmektedir.[6] Gebelik öncesi obezitenin artm›ﬂ do¤um a¤›rl›¤›yla iliﬂkisi daha
önce gösterilmiﬂtir.[7] Gebelik öncesi obezitenin plasentada artm›ﬂ inflamasyonla iliﬂkisi gösterilmesine ra¤men,[8] gebelik öncesi obezite ve plasental a¤›rl›k aras›ndaki iliﬂki henüz netleﬂtirilmemiﬂtir.
Bu çal›ﬂman›n amac› maternal konsepsiyon öncesi
obeziteyle do¤um a¤›rl›¤› ve plasental a¤›rl›k aras›ndaki iliﬂkiyi aç›kl›¤a kavuﬂturmakt›r.

Yöntem
Bu çal›ﬂma bir üniversite hastanesinin obstetrik ve
jinekoloji departman›nda 2009-2011 y›llar› aras›nda
yürütülmüﬂtür. Lokal etik kurul onay› al›nm›ﬂt›r.
Hastanemizde düzenli olarak takip edilmiﬂ ve 37
haftadan sonra do¤um yapm›ﬂ hastalar çal›ﬂmaya dahil
edilmiﬂtir. Hipertansiyon, diyabet, anemi, kalp hastal›¤›
ve solunum sistemi hastal›¤› olan ve hiperemezis gravidarum, gestasyonel diyabet, gebeli¤in indükledi¤i hipertansiyon, ço¤u gebelik, fetal anomali gibi nedenlerle
gebeli¤i komplike olan hastalar çal›ﬂma d›ﬂ› b›rak›lm›ﬂt›r. Hastalardan çal›ﬂma için onam formu al›nm›ﬂt›r.
Bilgileri eksik olan hastalar da çal›ﬂma d›ﬂ› b›rak›lm›ﬂt›r.
Toplam olarak 259 hasta çal›ﬂmaya dâhil edilmiﬂtir.
Do¤umdan k›sa bir süre sonra umbilikal kordun k›salt›lmas›n› takiben bebekler ayn› tart›da k›yafetsiz olarak hemﬂire taraf›ndan tart›lm›ﬂt›r.

Plasentan›n spontan ayr›lmas›n› takiben plasentan›n
tam olup olmad›¤› de¤erlendirilmiﬂtir. Sonra dijital
tart›da membranlar› ve kordonuyla birlikte hemﬂire taraf›ndan tart›lm›ﬂt›r. PA/DA oran› plasental a¤›rl›¤›n
do¤um a¤›rl›¤›na bölünüp 100 ile çarp›lmas›yla hesaplanm›ﬂt›r.[9]
Vücut kitle indeksinin (VK‹) hesaplanmas› için takip kartlar›ndan hastan›n gebelik öncesi a¤›rl›¤› ve boyu tespit edilerek vücut a¤›rl›¤›n›n (kg) boy uzunlu¤unun (m) karesine bölünmesiyle elde edilmiﬂtir. Gebelik
süresince kilo art›ﬂ› do¤um için yat›ﬂtaki kilosundan gebelik öncesi kilosu ç›kar›larak hesaplanm›ﬂt›r.
‹statistiki de¤erlendirme için SPSS 11.5 paket
program (SPSS Inc., Chicago, IL, ABD) kullan›lm›ﬂt›r.
Tan›mlay›c› istatistik devaml› veriler için ortalama±standart sapma ve kategorik veriler için vaka say›s›
ve yüzde olarak verilmiﬂtir. p<0.05 istatistik anlaml›l›k
olarak kabul edilmiﬂtir. Backward regresyon analizi verilerin anlaml›l›¤›n› do¤rulamak için kullan›lm›ﬂt›r.

Bulgular
Çal›ﬂma grubu (n=259) VK‹’ne göre iki gruba ayr›lm›ﬂt›r. Vücut kitle indeksi <25 olan kontrol grubu 177
hastadan, ≥25 olan çal›ﬂma grubu 82 hastadan oluﬂmuﬂtur.
Hastalar›n obez olmayan grupta 94’ü (%53.1) 5 y›ldan fazla e¤itim alm›ﬂken obez grupta 29’u (%35.4) 5
y›ldan fazla e¤itim alm›ﬂt›r (p=0.001). Kontrol grubunda hastalar›n 35’i (%19.8) çal›ﬂ›yorken çal›ﬂma grubunda 8’i (%9.8) çal›ﬂmaktad›r (p=0.013).
Yaﬂ, gestasyonel hafta, parite bebek cinsiyeti ve hemoglobin seviyeleri ise Tablo 1’de özetlenmiﬂtir.
Gruplar aras›nda do¤um a¤›rl›klar› aç›s›ndan anlaml› bir fark izlenmezken, ortalama plasental a¤›rl›k
obez grupta kontrol grubuna göre anlaml› olarak daha
yüksekti (Tablo 2).

Tablo 1. Gruplar aras› baz› parametrelerin karﬂ›laﬂt›r›lmas›.
De¤iﬂkenler

VK‹<25

P

Yaﬂ (y›l)

26.18±4.65

27.83±4.88

0.012

Do¤umda gestasyonel hafta

38.99±1.14

39.13±1.11

0.404

Parite
Bebek cinsiyeti
Hemoglobin seviyesi (mg/dl)
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K›z
Erkek

0.88±0.95

1.45±1.23

0.000

65 (%42.5)
88 (%57.5)

45 (%54.9)
37 (%45.1)

0.07

11.93±1.38

11.92±1.21

0.098

Pre-konsepsiyonel obezite plasental a¤›rl›¤› etkilemekle birlikte do¤um a¤›rl›¤›n› etkilememektedir

Tablo 2. Vücut kitle indeksine göre plasental a¤›rl›k ve do¤um a¤›rl›¤›.
De¤iﬂkenler

VK‹<25

VK‹≥25

Do¤um a¤›rl›¤› (g)

3294.02±420.00

3389.15±425.56

0.101

Plasental a¤›rl›k (g)

610.99±114.72

659.10±128.71

0.004

18.63±3.11

19.44±2.95

0.054

PA/DA

P

‹statistiksel anlaml›l›¤a ulaﬂamasa da PA/DA oran›
ile obezite aras›nda güçlü bir iliﬂki mevcuttur. Bu oran
obez grupta daha yüksek olarak tespit edilmiﬂtir (Tablo 2).

Bizim çal›ﬂmam›zda pre-konsepsiyonel obezitesi
olan hastalar›n kontrol grubuna göre istatistiksel olarak
anlaml› ﬂekilde daha a¤›r plasentalar› oldu¤u tespit
edilmiﬂtir. Bu durum literatürle uyumludur.

Vücut kitle indeksi ≥25 plasental a¤›rl›kla anlaml›
ﬂekilde iliﬂkilidir. Yaﬂ, parite, e¤itim ve çal›ﬂma durumuna göre düzeltme yap›ld›¤›nda bu iliﬂki anlaml›l›¤›n› korumuﬂtur.

Komplike olmayan gebeliklerde daha düﬂük PA/DA
oran› daha etkin beslenme göstergesidir.[11] Maternal
anemi ve sigara plasental dolaﬂ›m› bozarak bu oran› art›r›r. Biz de çal›ﬂmam›zda PA/DA oran›n›n obez grupta daha yüksek oldu¤unu tespit ettik. Bu durum obezitenin beslenme etkinli¤ini bozan bir etken oldu¤u ﬂeklinde yorumlanabilir. Yani obez hastalarda fetüs potansiyel büyüklü¤üne ulaﬂabilmek için rölatif olarak daha
büyük plasentaya ihtiyaç duymaktad›r.

Plasental lokalizasyon ve gebelik süresince kilo al›m› do¤um a¤›rl›¤›n›, plasental a¤›rl›¤› ve PA/DA oran›n› de¤iﬂtirmemiﬂtir.

Tart›ﬂma
Yak›n bir zamanda daha çok kilo al›nan gebeliklerde yenido¤an a¤›rl›¤›n›n daha yüksek oldu¤u gösterilmiﬂtir.[4] Albouy-Llaty ve ark.[1] yenido¤an›n do¤um
a¤›rl›¤› ve kar›n çevresinin, annenin VK‹ ile femur boyunun ise ebeveyn boylar›yla iliﬂkili oldu¤unu göstermiﬂlerdir. Gebelik öncesi obezitenin do¤um a¤›rl›¤›yla
iliﬂkisi ise daha önce gösterilmiﬂtir.[6] Bizim çal›ﬂmam›zda obez hastalar kontrol grubuyla karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda
yaklaﬂ›k 100 g daha a¤›r bebekler do¤urmuﬂtur. Fakat
fark istatistik aç›dan anlaml›l›¤a ulaﬂamam›ﬂt›r. Bu durum çal›ﬂma grubundaki k›z bebek oran›n›n yüksek olmas›na ba¤l› olabilir. Gruplar aras›nda anlaml› olmayan fakat güçlü bir iliﬂki mevcuttur (p=0.07). Bilindi¤i
üzere k›z bebekler erkek bebeklerle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda
daha düﬂük a¤›rl›kta do¤arlar.
Plasental a¤›rl›k ölçümünde farkl› yöntemler kullan›ld›¤› için bu konudaki çal›ﬂmalar› birbirleriyle karﬂ›laﬂt›rmak oldukça zordur. Bu durum bizim çal›ﬂmam›z›n da bir limitasyonudur.
Maternal diyet gibi ya¤ dokusu miktar› ve fiziksel
aktivite de plasental büyüklü¤ü etkiler.[10] Hasegawa ve
ark.’n›n[5] çal›ﬂmas›na göre düﬂük VK‹, preeklampsi,
anormal plasentasyon ve k›sa umbilikal kord daha küçük plasentayla koreledir.

Bir çal›ﬂmada plasental pozisyonla do¤um a¤›rl›¤› ve
do¤um boyu aras›nda korelasyon tespit edilmemiﬂtir.[12]
Baﬂka bir retrospektif çal›ﬂmada ise plasental lokalizasyon ve do¤um kilosu ve perinatal sonuçlar aras›nda iliﬂki tespit edilememiﬂtir.[13] Biz de plasental lokalizasyonla do¤um kilosu veya plasental a¤›rl›k aras›nda iliﬂki tespit etmedik. Önceki çal›ﬂmalarda gebelik boyunca kilo
art›ﬂ›n›n do¤um a¤›rl›¤›yla iliﬂkisi oldu¤u gösterilmiﬂ olmakla beraber biz böyle bir iliﬂki tespit etmedik. Bu durum örneklemin küçüklü¤üyle ilgili olabilir.

Sonuç
Obezitenin plasental a¤›rl›kla iliﬂkisini de¤erlendiren baﬂka çal›ﬂmalara da ihtiyaç duyulmaktad›r.
Ç›kar Çak›ﬂmas›: Ç›kar çak›ﬂmas› bulunmad›¤› belirtilmiﬂtir.
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Gebelik diyabeti tarama ve tan› testlerinin fetal
makrozomi üzerine etkileri
U¤ur Keskin1, Cihangir Mutlu Ercan1, Saadettin Güngör1, Kaz›m Emre Karaﬂahin1,
Ali Ergün1, Mustafa Öztürk2, Özlem Öztürk3
1

GATA Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim Dal›, Ankara
Etimesgut Asker Hastanesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Servisi, Ankara
3
GATA T›bbi Biyokimya Anabilim Dal›, Ankara

2

Özet

The effects of gestational diabetes mellitus screening
and diagnostic tests on fetal macrosomia

Amaç: American Diabetes Association kriterleri kullan›larak gestasyonel diabetes mellitus prevalans›n›n belirlenmesi ve gestasyonel diyabetes mellitusun komplikasyonlar›ndan birisi olan fetal
makrozominin, 50 g glukoz challenge test (GCT) ve 100 g oral
glukoz tolerans testi (OGTT) sonuçlar› ile aras›ndaki iliﬂlkinin
incelenmesidir.

Objective: To assign the detection rate of the clinical gestational
diabetes mellitus by using American Diabetes Association criteria,
and to compare the results of the 50 g glucose challenge test
(GCT) and 100 g oral glucose tolerance test (OGTT) with fetal
macrosomia.

Yöntem: 690 gebenin 50 g GCT ve 100 g OGTT sonuçlar› fetal
makrozomi aç›s›ndan de¤erlendirildi. Gebeler 3 gruba ayr›ld›.
Grup 1 (n=580): 50 g GCT sonuçlar› normal gebeler; Grup 2
(n=66): 50 g GCT sonuçlar› yüksek ancak 100 g OGTT sonuçlar›
normal olan gebeler; Grup 3 (n=44): Gestasyonel diabetes mellitus
tan›s› alan olgular. Gruplar içerisinde, fetal makrozomi oranlar›
(≥4000 g) ve fetal makrozomiyi saptamada 50 g GCT ve 100 g
OGTT’nin etkinli¤i araﬂt›r›ld›.
Bulgular: Popülasyonumuzda, gestasyonel diabetes mellitus
prevalans› %6.3 (CI %4.7-8.4) bulundu. Fetal makrozomi
prevalans›; Grup 1’de %4.4 (26/580; CI %3.0-6.4), Grup 2’de
%18.1 (12/66; CI %10.7-29.1), Grup 3’te ise %34 (15/44; CI
%21-48) idi. Fetal makrozomiyi saptamada, s›ras› ile 50 g GCT ve
100 g OGTT’nin sensitivitesi %50, %55, spesifitesi %86, %65;
pozitif prediktif de?erleri ise, %24, %34 bulundu. 50 g GCT ve
100 g OGTT açl›k de¤eri ile do¤um kilolar› aras›nda anlaml› pozitif korelasyon saptand›. 100 g OGTT 1. saat, 2. saat, 3. saat
de¤erleri ile fetal a¤›rl›klar aras›nda korelasyon saptanmad›.
Sonuç: 50 g GCT ve 100 g OGTT makrozomik fetus s›kl›¤›n›n
saptamas›nda duyarl› testler de¤ildir. 50 g GCT tarama sonucu
140 mg/dl’nin üzerindeki hastalar 100 g OGTT pozitif olmasa
bile gestasyonel diyabetes mellitus hastalar› gibi fetal makrozomi
aç›s›ndan yak›ndan izlenmelidir.
Anahtar sözcükler: Fetal makrozomi, glukoz tolerans testi, gestasyonel diabetes mellitus.
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Methods: The results of 50 g GCT and 100 g OGTT of 690 pregnant were examined for fetal macrosomia. The pregnant divided
into three groups. Group 1 included pregnant women with normal
glucose challenge test (n=580), Group 2 included pregnant women
with abnormal 50 g GCT but normal 100 g OGTT results (n=66),
and Group 3 included pregnant women with a diagnosis of gestational diabetes (n=44). The fetal macrosomia rates within groups
(?4000 g) and the efficacy of the 50 g GCT and 100 g OGTT to
predict fetal macrosomia were evaluated.
Results: The prevalence of the gestational diabetes mellitus was
6.3% (CI 4.7-8.4%). The prevalence of the fetal macrosomia was
4.4% (26/580; CI 3.0-6,4%) in Group 1, 18.1% (12/66; CI 10.729,1%) in Group 2, and 34% (15/44; CI 21-48%) in Group 3. For
the detection rate of fetal macrosomia, sensitivity and specificity of
50 g GCT and 100 g OGTT were 50%, 55%, and 86% and 65%
respectively. Positive predictive values were 24% and 34%. There
was significantly positive correlation between 50 g GCT and 100
g OGTT fasting value and birth weight (p). There was no positive
correlation between 100 g OGTT (1- hour, 2-hour and 3-hour)
and birth weight.
Conclusion: 50 g GCT and oral glucose tolerance test are not
sensitive tests for prediction of the fetal macrosomia. Even if
patients over 140 mg/dL as a result of 50 g GCT screening test are
not 100 g OGTT positive, they should be followed up closely in
terms of fetal macrosomia as gestational diabetes mellitus patients.
Key words: Fetal macrosomia, gestational diabetes mellitus, glucose tolerance test.
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Yöntem

Giriﬂ
Gestasyonel diabetes mellitus (GDM) ilk kez gebelik s›ras›nda saptanan karbonhidrat intolerans› olarak
tan›mlan›r.[1] Prevalans›, ülkeler aras›nda farkl›l›k göstermekle birlikte yaklaﬂ›k %3.1-6.8’dir.[2] Gestasyonel
diabetes mellitusun tan› ve tarama testleri 24-28. gebelik haftalar› aras›nda yap›lmaktad›r.[3] Günümüzde
GDM tan› ve tarama testleri için halen bir fikir birli¤i
sa¤lanamam›ﬂt›r. Tüm dünyada oldu¤u gibi ülkemizde
de 50 g glukoz challenge test (GCT) ve 100 g oral glukoz tolerans testinden (OGTT) oluﬂan 2 aﬂamal› test
yaklaﬂ›m› yan›nda tek aﬂamal› 75 g OGTT kabul görmekte ve uygulanmaktad›r.
Bu tarama ve tan› testlerinin amac› erken tan› koyarak kan ﬂekerindeki yükselmelere karﬂ› anne ya da bebekte olabilecek komplikasyonlar› önlemektir. Gestasyonel diyabetin komplikasyonlar›ndan birisi de makrozomidir.[4] Makrozominin genel kabul görmüﬂ tan›m›
fetal do¤um a¤›rl›¤›n›n 4000 gram›n üzerinde olmas›d›r.[5] American College of Obstetric and Gynecology
(ACOG) bültenine göre 4500 g ve üstünü makrozomik
olarak almak pratik yol olarak görünmekle beraber
4000 g ve üstü, mortalite ve morbiditenin azalt›lmas›
aç›s›ndan daha çok kabul görmektedir.[6,7] Makrozomik
fetus için birçok risk faktörü bulunmaktad›r. Gebelikte
aﬂ›r› kilo almak, obez olmak, postterm gebelik, makrozomik fetus hikayesi say›labilir. En fazla risk faktörü ise
diyabetik anne olmakt›r. Fetal makrozomi s›kl›¤›n› inceleyen çal›ﬂmalarda, GDM’de fetal makrozomi insidans› %16-29 iken, diyabet ile komplike olmayan gebeliklerde bu oran %10 olarak saptanm›ﬂt›r.[8] Fetal
makrozomi aç›s›ndan birçok risk faktörü ortaya konmuﬂtur. Bunlar aras›nda, gebelikte aﬂ›r› kilo almak,
obez olmak, postterm gebelik ve makrozomik fetus do¤urma hikayesi say›labilir. En fazla risk faktörü ise diyabetik anne olmakt›r.
Literatür incelendi¤inde, 50 g GCT sonuçlar› yüksek oldu¤u halde 100 g OGTT sonuçlar› normal s›n›rlarda olan gebelerin normal gebelere k›yasla olumsuz
obstetrik sonuçlar aç›s›ndan daha fazla risk taﬂ›d›¤› bildirilmiﬂtir.[9,10]
Bizim çal›ﬂmam›z›n amac›, kendi popülasyonumuzda GDM prevalans›n›n belirlenmesi, GDM komplikasyonlar›ndan birisi olan fetal makrozominin, 50 g GCT
ve 100 g OGTT sonuçlar› ile aras›ndaki iliﬂkinin incelenmesi ve 50 g GCT sonuçlar› yüksek ancak 100 g
OGTT sonuçlar› normal olan olgular tespit edilerek
fetal makrazomi aç›s›ndan de¤erlendirilmesidir.
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Çal›ﬂma GATA Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim Dal›’nda ve T›bbi Biyokimya Anabilim Dal›’nda
Eylül 2009 - A¤ustos 2010 tarihleri aras›nda yap›ld›.
Rutin gebelik takibi için 24-28. gebelik haftalar›nda, 50
gram GCT için baﬂvuran 999 gebenin sonuçlar› retrospektif olarak de¤erlendirildi. Do¤um sonuçlar› olan
690 gebeye ulaﬂ›ld›. 50 g GCT’si pozitif olup OGTT
sonucu olmayan gebeler, sadece OGTT sonucu olan
gebeler, pregestasyonel diyabet tan›s› ile izlenen olgular ve ço¤ul gebelikler çal›ﬂma d›ﬂ›nda tutularak çal›ﬂmaya dahil edilmedi. 50 g GCT’de ≥130 mg/dl OGTT
için s›n›r kabul edilmiﬂtir[11] ve bu de¤erin üzerinde olan
hastalara 100 g OGTT tan› testi uygulanm›ﬂt›r. Gestasyonel diabetes mellitus tan›s›; ADA kriterlerine göre
(açl›k 105 mg/dl, 1 saat 190 mg/dl, 2 saat 165 mg/dl, 3.
saat 145 mg/dl) 2 veya daha fazla yüksek de¤er saptanmas› ile konulmuﬂtur.[12] Hastalar Grup 1: Normal gebeler (n=580; 50 g GCT <130 mg/dL), Grup 2: S›n›rda GDM tan›s› alan gebeler (n=66; 50 g GCT ≥130
mg/dL, 100 g OGTT sonuçlar› normal), Grup 3:
GDM tan›s› alan gebeler (n=44) olarak 3 gruba ayr›ld›.
Do¤um a¤›rl›¤› 4000 g ve üstü olanlar makrozomi olarak kabul edildi. Gestasyonel diabetes mellitus grubundaki hastalardan 13 tanesi insülin tedavisi ile birlikte diyet uygulamas› almakta iken, 31 hasta sadece diyet tedavisi almakta idi.
Glukoz challenge test ve OGTT için kan örnekleri
rutin olarak gri kapakl› (BD Vacutainer Plastik florid/oksalat) tüplere al›nd›. Glukoz ölçümü, Olympus
AU2700 (Hamburg, Almanya) otoanalizörü ile yap›ld›.
Ölçüm metodu olarak hekzokinaz metodu kullan›ld›.
‹statistiksel de¤erlendirmeler için SPSS 15.0 (SPSS
Inc., Chicago, IL, ABD) program›nda Student’s-t testi,
Pearson korelasyon analizi ve ROC analizi kullan›lm›ﬂt›r. p de¤eri <0.05 bulundu¤unda sonuçlar istatistiksel
olarak anlaml› kabul edilmiﬂtir.

Bulgular
Çal›ﬂmaya dahil edilen 690 gebenin 110’unda
(%15.9, CI%13.4-18.8) 50 g GCT pozitif (≥130) olup,
100 g OGTT uyguland›. American Diabetes Association (ADA) kriterlerine göre; %6.3’ü (44/690; CI %4.78.4) GDM tan›s› ald›.
Gebelerin yaﬂ ortalamalar› Grup 1’de 28.8±4.8,
Grup 2’de 30.2±4.6, Grup 3’te ise 32.0±5.2 idi. Grup 1
ve Grup 3 aras›nda yaﬂ aç›s›ndan istatistiksel olarak an-

Gebelik diyabeti tarama ve tan› testlerinin fetal makrozomi üzerine etkileri

laml› fark saptand› (p<0.001). Fetal do¤um a¤›rl›klar›
incelendi¤inde ise, Grup 1’de ortalama fetal a¤›rl›k
3422±344 g iken, Grup 2'de 3524±455 g, Grup 3’te ise
3380±684 g idi. Gruplar aras›nda yaﬂ ve fetal do¤um
a¤›rl›klar› incelendi¤inde istatistikisel anlaml› fark saptanmad›. 50 g GCT (1. saat) ve 100 g OGTT’deki (0,
1, 2 ve 3. saat) glisemi de¤erleri incelendi¤inde gruplar
aras›nda istatistiksel olarak anlaml› fark saptand› (Tablo 1).
Tüm gruplar birlikte de¤erlendirildi¤inde fetal
makrozomi oran› %7.6 bulundu (53/690; CI %5.99.9). Fetal makrozomi saptanan 53 olgunun ortalama
fetal a¤›rl›¤› 4189±167 g idi.
Subgruplar incelendi¤inde fetal makrozomi oran›,
Grup 1’de %4.4 (26/580; CI %3.0-6.4), Grup 2'de
%18.1 (12/66; CI %10.7-29.1) ve Grup 3'te %34
(15/44; CI %21-48) idi. Ayr›ca, 50 g GCT’si pozitif
olan Grup 2 ve 3 birlikte de¤erlendirildi¤inde fetal
makrozomi oran› %24.5 (27/110; CI %17-33) olarak
tespit edildi.
50 g GCT (+) grubun (Grup 2 ve 3) fetal a¤›rl›klar›
ile GCT ve OGTT sonuçlar› aras›nda iliﬂki incelendi¤inde; sadece 50 g GCT (1. saat) ve 100 g OGTT (açl›k) sonuçlar› ile fetal a¤›rl›klar aras›nda pozitif korelasyon saptan›rken (p<0.05), 100 g OGTT 1. saat, 2. saat,
3. saat de¤erleri ile fetal a¤›rl›klar aras›nda korelasyon
saptanmad› (p>0.05).
Fetal makrozomi saptanan ve saptanmayan gruplar
ayr› ayr› de¤erlendirildi¤inde, makrozomi olmayan
grupta do¤um kilolar› ile sadece 100 g OGTT 2. saat

de¤eri aras›nda anlaml› korelasyon saptanm›ﬂ iken
(p<0.001) iken, makrozomik grupta 50 g GCT (1. saat)
ve 100 g OGTT de¤erlerinde anlaml› korelasyon saptanmad› (ﬁekil 1).
Grup 2’de makrozomik bebeklerin tamam›n›n 50 g
GCT sonucu 140 mg/dl’nin üzerinde tespit edildi (ﬁekil 1). Grup 2’ye ROC analizi yap›ld›¤›nda 50 g GCT
de¤eri 140 mg/dl ve üzerindeki sonuçlarda makrozomik bebek do¤urma sensitivitesi %100, spesifitesi
%45.3 olarak saptand› (ﬁekil 2).
50 g GCT’nin makrozomi için sensitivitesi %50,
spesifitesi %86, pozitif prediktif de¤eri (PPD) %24,
negatif prediktif de¤eri (NPD) %95 ve likelihood ratio (LR) 3.9 olarak bulundu. 100 g OGTT’nin ADA kriterlerine göre makrozomi için sensitivitesi %55, spesifitesi %65, pozitif prediktif de¤eri (PPD) %34, negatif
prediktif de¤eri (NPD) %81 ve likelihood ratio (LR)
1.5 olarak saptand›.

Tart›ﬂma
Gestasyonel diabetes mellitus prevalans› çeﬂitlilik
göstermekle birlikte %3.1-6.8 aras›nda de¤iﬂmektedir.[2] Türk toplumunda ADA kriterlerine göre %4.48
olarak belirtilmiﬂtir.[13] Bizim çal›ﬂmam›zda bu oran
%6.3 (CI %4.7-8.4) bulunmuﬂtur.
Çal›ﬂmam›zda, GDM tan›s› alan gebelerin yaﬂ›
32±5, normal gebelerin yaﬂ› 28.8±4.8 bulunmuﬂtur. Bilindi¤i gibi ileri anne yaﬂ› GDM için risk faktörüdür,
dolay›s›yla çal›ﬂmam›zdaki bu bulgular literatür ile
uyumludur.[14]

Tablo 1. 24-28 nci gebelik haftalar›nda gestasyonel diabetes mellitus taramas› uygulanan gebelerin demografik, klinik ve laboratuvar özellikleri.
Grup 1
GCT (-)
n= 580
(Ortalama ± SS)

Grup 2
GCT (+) GDM (-)
n= 66
(Ortalama ± SS)

Grup 3
GDM (+)
n= 44
(Ortalama ± SS)

p
AD

Yaﬂ

28.8±4.8

30.2±4.6

32.0±5.2

Fetal do¤um a¤›rl›¤›

3422±344

3524±455

3380±684

AD

50 g GCT

100±29.3

145.1±9.7

171.6±27.1

<0.001

100 g OGTT- Açl›k

-

84.1± 5.7

94±11,4

<0.001

100 g OGTT - 1. saat

-

158±26,3

198.3±22

<0.001

100 g OGTT - 2. saat

-

133.8±18.1

165±30.7

<0.001

100 g OGTT - 3. saat

-

99.4±19.4

129.5±28.5

<0.001

AD: Anlaml› de¤il, GDM: Gestasyonel diabetes mellitus, GCT: Glukoz challenge test, OGTT: Oral glukoz tolerans testi,
SS: Standart sapma.
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ﬁekil 1. Do¤um a¤›rl›¤› ile yükleme test de¤erleri iliﬂkisi [Bu ﬂekil, derginin www.perinataldergi.com adresindeki çevirimiçi sürümünde renkli görülebilir.]

Fetal makrozomi, mekanik faktörlere ba¤l› fetal ve
maternal travma ile metabolik olaylar sonucu geliﬂen,
perinatal ölüm nedeniyle, do¤um öncesi öngörüsünün
yap›lmas› gereken, risk faktörlerinin ve olas› komplikasyonlar›n bilinmesi gereken, intrapartum ve postpartum klinik yönetiminin dikkatli yap›lmas› gereken klinik durumdur.
ROC eÛrisi
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ﬁekil 2. 50 g glukoz tarama testi ile makrozomi iliﬂkisi-ROC analizi.
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Normoglisemiklerle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda makrozomi
diyabetiklerde üç kat daha fazlad›r ve bu durum diyabetik anne bebeklerindeki birçok morbidite ile iliﬂkilidir.[15] Gestasyonel diyabetin yan› s›ra iri bebek öyküsü,
gebelik öncesi kilo, gebelikte al›nan kilo, multiparite,
erkek fetus, 40 haftay› geçen gebelikler, maternel boy
makrozomi için di¤er risk faktörleridir. Literatürde
gestasyonel diyabette makrozomi insidans› %16-29
olarak bildirilmekteyken, gestasyonel diyabeti olmayanlarda bu oran %10’dur.[8] Bizim çal›ﬂmam›zda makrozomi insidans› GDM olmayan grupta (Grup 1 ve 2)
%5.9, GDM tan›s› alan grupta %34 bulundu. Ayr›ca
50 g GCT (+) olan grupta (Grup 2 ve 3) makrozomi
oran› %24.5 tespit edildi. En son Türkiye’den verilerde genel popülasyonda makrozomi oran› %5.15 verilmiﬂtir.[16] Çal›ﬂmam›zda ise bu oran %7.6 saptand›.
Literatürde, di¤er risk faktörleri kontrol alt›na al›nd›¤›nda, 50 g tarama testi ve 100 g OGTT karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂ ve 50 g tarama testi yüksek, 100 g OGTT’si normal olgularda makrozomik fetus do¤urma ihtimali, 50
g tarama testi sonucu normal olan gebelere göre yüksek bulunmuﬂtur.[17] Bizim çal›ﬂmam›zda bu oran Grup
1’de (26/580) %4,4 (CI %3.0-6.4) iken Grup 2’de
(12/66) %18.1 (CI %10.7-29.1) tespit edildi.
Literatürde pozitif GCT 140 mg/dL al›nd›¤›nda,
makrozomi aç›s›ndan en önemli risk faktörü oldu¤u
gösterilmiﬂtir.[18] Çal›ﬂmam›zda Grup 2 gebelerde 50 g
GCT 140 mg alt›nda olanlarda makrozomik bebek
saptanmam›ﬂt›r. 140 mg/dl ve üzerindeki sonuçlarda
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makrozomik bebek do¤urma sensitivitesi %100, spesifitesi %45.3 bulunmuﬂtur.
Türkiye’den yap›lan araﬂt›rmalarda, OGTT'de
yüksek bulunan kan glukoz de¤eri say›s›yla, makrozomi
aras›nda anlaml› bir iliﬂki saptanm›ﬂt›r. Ayr›ca, fetal
a¤›rl›k için, açl›k tarama testi ve 2. saat OGTT kan glukoz düzeyinin ba¤›ms›z risk faktörleri oldu¤u gösterilmiﬂtir.[19] Bizim çal›ﬂmam›zda 50 g GCT (+) grubun
(Grup 2 ve 3) bebek do¤um kilolar› ile GCT ve OGTT
sonuçlar› aras›nda iliﬂki incelendi¤inde; sadece 50 g
GCT ve OGTT açl›k sonuçlar› ile do¤um kilolar› aras›nda pozitif korelasyon saptan›rken (p<0.05), OGTT
1. saat, 2. saat, 3. saat de¤erleri ile do¤um kilolar› aras›nda korelasyon saptanmam›ﬂt›r (p>0.05). Makrozomi
olan ve olmayan grup ayr› ayr› de¤erlendirildi¤inde,
makrozomi olmayan grupta do¤um kilolar› ile sadece
OGTT 2. saat aras›nda korelasyon mevcut (p<0.001)
iken, makrozomik grupta 50 g GCT ve OGTT de¤erlerinde anlaml› korelasyon saptanmam›ﬂt›r.
Çal›ﬂmam›zda 50 g GCT’nin eﬂik de¤eri 130
mg/dL al›nd›¤›nda makrozomi yakalama sensitivitesinin %50 (%37-63), spesifitesinin %86 (%84-89),
PPD’nin %24 (%17-33), NPD’nin %95 (%93-96),
LHR’nin 3.9 (2.8-5.4), OGTT için sensitivitesinin
%55 (%37-72), spesifitesinin %65 (%54-74), PPD’nin
%34 (%21-48), NPD’nin %81 (%70-89), LHR’nin 1.5
(1.0-2.4) oldu¤unu hesaplad›k.
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‹kinci trimester genetik amniyosentezde iﬂlem
süresine etki eden faktörler
Servet Hac›velio¤lu, Ahmet Uysal, Ayﬂenur Çak›r Güngör, Meryem Gencer, Emine Coﬂar
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi T›p Fakültesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim Dal›, Çanakkale

Özet

The factors affecting the procedure duration during
second trimester genetic amniocentesis:
retrospective analysis

Amaç: Genetik amniyosentez günümüzde halen en s›k yap›lan invaziv prenatal tan› yöntemidir. Bu retrospektif gözlemsel çal›ﬂman›n amac› ikinci trimesterde genetik amaçl› yap›lan amniyosentezde iﬂlem süresine etki eden faktörleri ortaya koymakt›r.

Objective: Genetic amniocentesis is a method of prenatal diagnosis which is still the most commonly performed procedure today.
The aim of this retrospective observational study was to analyze
the factors affecting the duration of second trimester genetic
amniocentesis.

Yöntem: Çal›ﬂmada ikinci trimesterde genetik tan› amaçl› yap›lan
117 amniyosentez vakas›n›n dosyalar› tarand›. Amniyosentez i¤nesinin uterus içinde kald›¤› süre ve total süre kaydedildi ve bu parametrelerin klinik ve demografik özelliklerle olan iliﬂkisi araﬂt›r›ld›.
Her hasta için iﬂlem endikasyonu ve klinik bilgiler kaydedildi.
Bulgular: Toplam 117 hastan›n yaﬂ ve gebelik haftas› ortalama±SD de¤erleri s›ras›yla 31.7±5.4 ve 18.4±1.7’dir. Amniyosentez
i¤nesinin uterus içinde kald›¤› süre ve total iﬂlem sürelerinin ortalama±SD de¤erleri s›ras›yla 85.3±59.3 ve 118.7±79.5 saniye olarak
saptand›. ‹ﬂlemi yapan doktorlar aras›nda i¤nenin içerde kald›¤›
süre yönünden fark bulunmazken (p=0.079); total iﬂlem süreleri
doktorlar aras›nda istatistiksel olarak farkl› bulundu (p=0.004).
Amniyosentez öncesi dönemde vajinal kanamas› olan hastalarda
kanamas› olmayan hastalara göre iﬂlem anlaml› olarak daha uzun
sürdü (115.0 vs 74.8 sn; p=0.030). ‹¤ne ucunun ultrasonda görülme derecesi ve iﬂlemi yapan hekim taraf›ndan iﬂlemin hissedilen
zorluk derecesi iﬂlem süresi üzerinde etkili bulundu (p de¤erleri s›ras›yla 0.024 ve 0.030).
Sonuç: Bu çal›ﬂman›n sonuçlar›, ikinci trimesterde genetik amaçl›
yap›lan amniyosentez iﬂleminin k›sa süreli bir iﬂlem oldu¤unu objektif olarak göstermiﬂtir. ‹ﬂlemin zorluk derecesi, i¤ne ucunun ultrasonda görülme derecesi ve iﬂlem öncesi vajinal kanaman›n varl›¤› iﬂlem süresini etkilemektedir. Bu konuda daha geniﬂ kapsaml›
prospektif çal›ﬂmalara ihtiyaç vard›r.

Anahtar sözcükler: Amniyosentez, ikinci trimester, prenatal tan›.
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Methods: We evaluated the files of 117 patients in the study who
undergone second trimester amniocentesis for genetic diagnosis.
The duration that the amniocentesis needle was inside the uterine
cavity and the duration of total procedure were both recorded and
the correlation of these parameters with clinical and demographic
characteristics was evaluated. For each patient, the indications for
the procedure and clinical information were also registered.
Results: The mean±SD values of 117 patients for age and the weeks
of gestation were 31.7±5.4 years and 18.4±1.7 weeks, respectively.
The mean±SD values of the time the amniocentesis needle was inside
the uterine cavity and the total procedure time were 85.3±59.3 and
118.7±79.5 seconds, respectively. While there was no difference
among the operators in terms of the duration that the amniocentesis
needle was inside the uterine cavity (p=0.079), the total procedure
durations were statistically different (p=0.004). The procedure was
significantly longer in patients with vaginal bleeding prior to amniocentesis than in patients without vaginal bleeding before the procedure (115.0 vs 74.8 s; p=0.030). Both the appearance of the needle tip
on ultrasound and the difficulty degree of procedure felt by the operators were found to have a significant impact on the duration of the
procedure (p values were 0.024 and 0.030, respectively).
Conclusion: The results of this study objectively show that second trimester genetic amniocentesis is a relatively short procedure. The difficulty degree of the procedure, the appearance
degree of the needle tip on ultrasound and the presence of vaginal
bleeding prior to the procedure affect the duration of the procedure. A larger scale prospective study is needed on the subject.
Key words: Amniocentesis, second trimester, prenatal diagnosis.
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Giriﬂ
Amniyontez iﬂlemi yaklaﬂ›k 40 y›ldan daha uzun süredir uygulanan iﬂlemdir.[1] Son y›llarda maternal kanda
fetal DNA analiz yöntemlerindeki ilerlemelere ra¤men
ikinci trimester genetik amniyosentez günümüzde halen en s›k yap›lan invaziv prenatal tan› yöntemidir.[2,3]
‹kinci trimester genetik amniyosentez; kar›n ön duvar› cildinden uterus ve amniyotik kavite içine ultrason
rehberli¤inde gönderilen i¤ne ile amniyon s›v›s›n›n aspire edilmesi iﬂlemidir ve geleneksel olarak 15-20. gebelik haftalar› aras›nda yap›lmaktad›r.
Amniyosentez öncesinde genellikle fetüs ve plasentan›n lokalizasyonlar› belirlenir. E¤er plasenta anterior
duvarda ise plasenta olmayan bir bölgeden veya plasentay› delerek i¤ne ilerletilir. ‹ﬂlem esnas›nda i¤nenin lokalizasyonu bütün i¤neyi görecek ﬂekilde sürekli olarak
ultrason ile takip edilir. Ultrason cihazlar›n›n çözünürlüklerindeki art›ﬂ sayesinde amniyosentez i¤nesinin görüntü alt›nda ilerletilmesi iﬂlemi günümüzde nispeten
daha h›zl› ve güvenli olmaktad›r.
Amniyosentez günlük pratikte oldukça s›k yap›lan
bir iﬂlemdir ve baz› yo¤un kliniklerde iﬂlem say›s›n›n
fazla olmas› ile hekimlerin önemli bir zaman› sadece
amniyosentez iﬂlemine harcanabilmektedir. Bu nedenle iﬂlem süresine etki eden faktörlerin ortaya konmas›
ve iﬂlem için harcanan sürenin en aza indirilmesi
önemli hale gelmektedir. Çok say›da yap›lmas›na ra¤men halen günümüzde amniyosentez iﬂlem süresinin
ne kadar oldu¤u ve süreye etki eden faktörlerle ilgili veriler oldukça k›s›tl›d›r.[4-7] Dolay›s›yla bu çal›ﬂmada ikinci trimesterde genetik amaçl› yap›lan amniyosentezde
iﬂlem süresine etki eden faktörlerin ortaya konulmas›
amaçlanm›ﬂt›r.

Yöntem
Bu çal›ﬂmada Ekim 2012 - Haziran 2013 süresi içinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Klini¤i’nde amniyosentez iﬂlemi yap›lm›ﬂ hastalar›n dosya kay›tlar› retrospektif olarak tarand›. ‹ﬂlem öncesinde hastalara ve eﬂlerine iﬂlemin
tekni¤i ve olas› komplikasyonlar› hakk›nda sözlü ve yaz›l› bilgi verildi. ‹ﬂlemi kabul eden çiftlerden yaz›l›
onam al›nd›. Çal›ﬂmaya çeﬂitli endikasyonlar nedeniyle
ikinci trimesterde prenatal genetik tan› amaçl› amniyosentez iﬂlemi yap›lan ve en az 15 hafta 0 günlük tekil
gebeli¤i olan 117 hasta dahil edildi. ‹ﬂlem endikasyonlar›; üçlü testte artm›ﬂ risk, ikili testte artm›ﬂ risk, dört-

lü testte artm›ﬂ risk, ileri anne yaﬂ› (≥35), ultrasonda
majör anomali ya da minör belirteç varl›¤›, ailede kromozom anomalili bebek öyküsü ve ailede anksiyete varl›¤› olarak belirlendi. Çal›ﬂmaya al›nan hastalar›n yaﬂlar› 20 ile 42 aras›nda idi. Ço¤ul gebelikler, oligohidramnioz varl›¤›, iﬂlem öncesi son iki günde vajinal kanamas› olanlar, iﬂlem öncesi son 12 saatte aspirin veya heparin kullanan ve dosyas›nda eksik verisi olan hastalar çal›ﬂma d›ﬂ› b›rak›ld›lar.
Çal›ﬂmaya al›nan bütün hastalar›n iﬂlem öncesinde
yaﬂ, son adet tarihi, gravida, parite ve abortus say›lar›n›
içeren t›bbi anamnezleri al›nd› ve boy/kilo ölçümleri
yap›larak vücut kitle indeksi (VK‹) hesapland›. Maternal yaﬂ, gebelik haftas›, iﬂlem endikasyonu, laparotomi
öyküsü, iﬂlem öncesi dönemde vajinal kanama varl›¤›,
plasenta lokalizasyonu, transplasental geçiﬂ varl›¤› gibi
klinik ve demografik veriler kaydedildi.
Amniyosentez ‹ﬂlemi
Amniyosentez iﬂlemi her hastada standart olarak
aﬂa¤›da belirtildi¤i gibi yap›ld›. Öncelikle bütün hastalar›n ultrason (Voluson 730 pro, GE Healthcare, Milwaukee, WI, ABD) ile gebelik haftalar›, plasenta yerleﬂim yerleri ve amniyon s›v› miktar› belirlendi. ‹ﬂlem
öncesi rutin fetal yap›sal anomali taramas› yap›ld› ve
gebelik haftas› fetal biyometri ile do¤ruland›. ‹ﬂleme
baﬂlamadan önce bat›n alt kadranlar›na polividon iyot
uyguland›. Steril örtü ile iﬂlem bölgesinde steril alan
oluﬂturuldu ve ultrason rehberli¤inde i¤ne giriﬂ yeri
belirlendi. ‹ﬂlem için standart olarak her hastada 15
cm’lik ve 22 G spinal i¤ne kullan›ld›. Ultrason probunun cilde temas› ile “total iﬂlem süresi” baﬂlam›ﬂ kabul
edildi. Sürekli ultrason görüntüsü rehberli¤inde i¤nenin giriﬂ yeri belirlendikten sonra serbest el tekni¤i ile
i¤ne proba yaklaﬂ›k 45 derece aç› yapacak ﬂekilde fetal
k›s›mlar veya umbilikal kord segmenti bulunmayan
bölgeden kaviteye do¤ru ilerletildi. Mümkün oldu¤unca transplasental geçiﬂten sak›n›ld›. ‹¤nenin kaviteye
girmesi ile “i¤nenin içerde kald›¤› süre” baﬂlam›ﬂ kabul
edildi. Belirtilen maternal hücre kontaminasyon riskini
azaltmak için ilk gelen yaklaﬂ›k 1 ml amniyon s›v›s› ayr› bir enjektöre al›n›p at›ld›. Ard›ndan bütün hastalardan 16-20 ml amniyon s›v›s› aspire edildi. ‹ﬂlemin bitiminde i¤nenin geri çekilmesiyle her iki süre bitmiﬂ kabul edildi ve bu süreler kaydedildi. Tarif edilen bu iki
süre, klini¤imizde her hasta için amniyosentez verisi
olarak kaydedilmektedir. ‹ﬂlem 5 farkl› operatör taraf›ndan ayn› kurallar uygulanarak standart teknik olarak
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Tablo 1. Çal›ﬂmaya al›nan hastalar›n demografik ve klinik özellikleri (n=117).
De¤iﬂken

Ortalama±SD

Ortanca (çeyreklikler)

Yaﬂ (y›l)

31.7±5.4

31.0 (28.3-36.0)

VK‹* (kg/m2)

25.6±4.8

25.0 (22.0-28.3)

Gebelik haftas›

18.4±1.7

18.1 (17.0-19.3)

Gravida (n)

2.2±1.2

2.0 (1.0-3.0)

Parite (n)

0.3±0.5

0.0 (0.0-0.8)

Abortus (n)

0.4±0.8

0.0 (0.0-1.0)

‹¤nenin uterus içinde kald›¤› süre (sn)

85.3±59.3

60.0 (50.0-105.0)

Total iﬂlem süresi (sn)

118.7±79.5

88.5 (60.0-179.3)

*VK‹: Vücut kitle indeksi

yap›ld›. Bütün hastalar akut komplikasyonlar yönünden
yaklaﬂ›k 2 saat yatarak izlendi ve ard›ndan fetal kalp at›m› tekrar kontrol edildikten sonra önerilerle evlerine
gönderildi. ‹ﬂlem esnas›nda hiçbir hastada lokal anestezi uygulanmad›.
‹ﬂlemi yapan hekim subjektif olarak i¤ne ucunun ultrasonda görülme derecesini kötü – orta – iyi olarak de¤erlendirdi ve yine iﬂlemin zorluk derecesini subjektif
olarak çok kolay – kolay – orta – zor – çok zor olarak
de¤erlendirdi.
‹statistik Analizi
Çal›ﬂmada veriler IBM SPSS 20 (SPSS Inc., Chicago, IL, ABD) program› kullan›larak analiz edildi. De¤iﬂkenlerin normal da¤›l›ma uygunlu¤u görsel (histogram ve olas›l›k grafikleri) ve analitik yöntemlerle (Kolmogorov-Smirnov testi) incelendi. Say›sal de¤iﬂkenler
aç›s›ndan ba¤›ms›z iki grubun karﬂ›laﬂt›r›lmas›nda
Mann-Whitney U testi ve üç veya daha fazla ba¤›ms›z
grubun karﬂ›laﬂt›r›lmas›nda Kruskal-Wallis testi kullan›ld›. ‹kiﬂerli karﬂ›laﬂt›rmalar Mann-Whitney U testi
kullan›larak yap›ld› ve Bonferroni düzeltilmesi kullan›larak de¤erlendirildi. Tan›mlay›c› istatistik olarak aritmetik ortalama±SD ve ortanca (1. çeyrek ve 3. çeyrek
de¤erleri; çeyreklikler) verildi. P<0.05 istatistiksel olarak anlaml› kabul edildi.

Bulgular
Toplam 117 hastan›n yaﬂ ve gebelik haftas› ortalama±SD de¤erleri s›ras›yla 31.7± 5.4 ve 18.4±1.7’dir.
Amniyosentez i¤nesinin uterus içinde kald›¤› süre ve
total iﬂlem sürelerinin ortalama±SD de¤erleri s›ras›yla
85.3±59.3 ve 118.7±79.5 saniye olarak saptand›. Çal›ﬂ-
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maya al›nan hastalar›n demografik ve klinik özellikleri
Tablo 1’de ve amniyosentez iﬂlem endikasyonlar›
Tablo 2’de özetlenmiﬂtir.
‹ﬂlemi yapan doktorlar aras›nda i¤nenin içerde kald›¤› süre yönünden fark bulunmazken (p=0.079); total
iﬂlem süreleri doktorlar aras›nda istatistiksel olarak
farkl› bulundu (p=0.004).
Amniyosentez öncesi dönemde vajinal kanamas›
olan hastalarda kanamas› olmayan hastalara göre iﬂlem
anlaml› olarak daha uzun sürdü (115.0 vs 74.8 sn;
p=0.030). ‹¤ne ucunun ultrasonda görülme derecesi ve
iﬂlemi yapan hekim taraf›ndan iﬂlemin hissedilen zorluk
derecesi iﬂlem süresi üzerinde etkili bulundu (p de¤erleri s›ras›yla 0.024 ve 0.030). Bonferroni düzeltmesi yap›larak yap›lan ikili karﬂ›laﬂt›rmalarda i¤ne ucunun ultrasonda görülme derecesinin “kötü” ya da “iyi” olmas› iﬂlem süresi üzerinde etkili bulundu (p=0.004). Yine
ayn› ﬂekilde Bonferroni düzeltmesi yap›larak yap›lan
ikili karﬂ›laﬂt›rmalarda iﬂlem zorluk derecelerinden
“kolay” ya da “orta” gruplar› aras›nda iﬂlem süresi yönünden fark mevcuttu (p=0.002).
Tablo 2. Genetik amniyosentez endikasyonlar› (n=117).
‹ndikasyon

n

%

Üçlü testte artm›ﬂ risk

33

28.2

‹kili testte artm›ﬂ risk

28

23.9

Dörtlü testte artm›ﬂ risk

25

21.4

‹leri anne yaﬂ› (≥35)

12

10.3

USG’de anomali varl›¤›*

12

10.3

Kromozom anomalili bebek öyküsü

6

5.1

Ailede anksiyete varl›¤›

1

0.08

*Ultrasonda görülen minör ve majör anomaliler dahil edilmiﬂtir.

‹kinci trimester genetik amniyosentezde iﬂlem süresine etki eden faktörler

Hasta yaﬂ›n›n 35 alt› veya üstü olmas› ve VK‹’nin 30
kg/m2’nin alt›nda veya üstünde olmas›, laparotomi öyküsü varl›¤›, plasenta yerleﬂim yeri ve i¤nenin transplasental geçiﬂi i¤nenin uterus içinde kald›¤› süre üzerinde etkili bulunmad› (p>0.05) (Tablo 3).
Bununla birlikte yap›lan korelasyon analizinde yaﬂ,
boy, kilo, VK‹, gebelik haftas›, gravida, parite ve abortus say›s› ile i¤nenin uterus içinde kald›¤› süre aras›nda
korelasyon saptanmad› (p>0.05). ‹ﬂlemler esnas›nda
hiçbir vakada komplikasyon izlenmedi. Bir vakada 1-2
dakika süren geçici fetal bradikardi izlendi.

Tart›ﬂma
Bu çal›ﬂman›n sonuçlar›, amniyosentez iﬂleminin
1.5-2 dakikal›k k›sa bir iﬂlem oldu¤unu objektif olarak
göstermiﬂtir. Ayr›ca bu çal›ﬂmada, ikinci trimesterde

genetik amaçl› yap›lan amniyosentez iﬂlemi esnas›nda
i¤ne ucunun ultrasonda görülme derecesi, iﬂlemi yapan
hekimin iﬂlemde hissetti¤i zorluk derecesi ve iﬂlem öncesi dönemde vajinal kanama varl›¤› gibi parametrelerin amniyosentez esnas›nda i¤nenin uterus içinde kald›¤› süre üzerinde etkili oldu¤unu saptand›. Maternal
yaﬂ, VK‹, laparotomi öyküsü, plasenta yerleﬂim yeri ve
i¤nenin transplasental geçiﬂin, iﬂlem süresi üzerine istatistiksel olarak bir etkisi olmad›¤› saptand›.
Amniyosentez k›sa bir iﬂlem olarak bilinmektedir.
Tchirikov ve ark.[7] yapt›¤› 316 amniyosentez hastas›n›
içeren prospektif çal›ﬂmada iﬂlem için 29 G atravmatik
i¤ne kullan›lm›ﬂt›r. Yazarlar iﬂlem süresinin ortanca de¤erini 4.0 dakika (çeyreklikler: 4.0-5.0) olarak rapor etmiﬂlerdir. Çal›ﬂmam›zda i¤nenin uterus içinde kald›¤›
süre ve total iﬂlem süreleri ortanca de¤erleri s›ras›yla

Tablo 3. Klinik ve demografik özelliklere göre i¤nenin uterus içinde kald›¤› sürelerinin karﬂ›laﬂt›r›lmas› (n=117).
‹¤nenin uterus içinde kald›¤› süre (sn)
Ortalama±SD

Ortanca (çeyreklikler)

P*

Yaﬂ (y›l)
<35
≥35

86.1±108.8
94.0±72.6

60.0 (50.0-83.0)
64.0 (50.0-120.0)

0.706

VK‹† (kg/m2)
<35
≥35

79.7±54.9
80.8±54.9

65.0 (50.0-90.0)
68.0 (51.0-92.5)

0.822

Laparotomi öyküsü
Var
Yok

96,6±71,0
67.5±33.7

75.0 (50,0-122.5)
60.0 (50.0-77.5)

0.317

Plasenta yerleﬂimi
Anterior
Di¤er

75.0±35.5
84.1±66.7

65.0 (51.3-90.0)
69.0 (50.0-90.0)

0.457

‹¤nenin transplasental geçiﬂi
Var
Yok

78.1±58.4
80.9±53.0

60.0 (50.0-88.3)
64.5 (53.5-90.0)

0.738

‹ﬂlem öncesi dönemde vajinal kanama varl›¤›
Var
Yok

115.0±99.7
74.8±43.4

75.5 (52.5-210.0)
61.0 (50.0-90.0)

0.030

‹¤ne ucunun görülme derecesi
Kötü
Orta
‹yi

175.0±106.1
106.1±79.9
68.9±36.6

175.0 (100.0-250.0)
90.0 (50.0-130.0)
60.0 (50.0-80.0)

0.024**

‹ﬂlemin zorluk derecesi‡
Çok kolay
Kolay
Orta
Zor

37.5±10.6
66.8±33.5
117.5±78,3
175.0±106.1

43.0 (30.0-63.0)
60.0 (50.0-80.0)
90.0 (60.0-157.0)
175.0 (100.0-250.0)

0.003#

*Karﬂ›laﬂt›rmalar Mann-Whitney U testi ve Kruskal-Wallis testi ile yap›lm›ﬂt›r. †VK‹: Vücut kitle indeksi. **Bonferroni düzeltmesi yap›larak yap›lan ikili karﬂ›laﬂt›rmalarda istatistiksel anlaml› fark, “kötü-iyi” gruplar› aras›nda saptand› (P=0,004). ‡‹ﬂlemi yapan hekim taraf›ndan iﬂlemin
zorluk derecesi de¤erlendirildi ve “çok zor” grubunda hasta yoktu. #Bonferroni düzeltmesi yap›larak yap›lan ikili karﬂ›laﬂt›rmalarda istatistiksel anlaml› fark, “kolay-orta” de¤erlendirmeleri aras›nda saptand› (p= 0.002).
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yaklaﬂ›k 1 ve 1.5 dakikad›r (Tablo 1). Her iki süre de
yukar›daki çal›ﬂmada belirtilen sürelerden oldukça k›sad›r. Çal›ﬂmalardaki bu süre farkl›l›klar›n nedeni olarak kullan›lan i¤nelerin çap farklar› olabilir. Kendi çal›ﬂmam›zda 22 G (0.7 mm) i¤ne kulland›k fakat yukar›daki çal›ﬂmada yazarlar 29 G (0.34 mm) çap›nda daha
ince i¤ne kullanmas› iﬂlem süresinin uzamas›na neden
olmuﬂ olabilir. Di¤er bir olas› neden iﬂlem süresinin
benzer ﬂekilde tan›mlanmam›ﬂ olma olas›l›¤›d›r. Çünkü
yazarlar iﬂlem süresinin baﬂlama ve bitiﬂ kriterlerini
makalede net olarak belirtmemiﬂlerdir. Sonuç olarak
amniyosentez nispeten k›sa süreli bir iﬂlemdir ve i¤ne
çap›n›n küçük olmas› iﬂlem süresini uzatabilir.
Erken amniyosentez (10-13 gebelik haftalar›nda,
ortalama 12.3 hafta) uygulanan ve 123 hasta içeren baﬂka bir çal›ﬂmada,[4] ortalama amniyosentez süresi 4.02
dakika (%95 güven aral›¤›; da¤›l›m: 3 dakika 36 saniye
- 4 dakika 18 saniye) olarak rapor edilmiﬂ. Buna karﬂ›n
çal›ﬂmam›zda ortalama total iﬂlem süresi yaklaﬂ›k 2 dakika (118 sn) olarak saptand›. Bu araﬂt›rmada rapor edilen süre yine çal›ﬂmam›zdaki buldu¤umuz sürenin yaklaﬂ›k iki kat›d›r. Bu süre farkl›l›¤› çal›ﬂmadaki amniyosentezlerin erken gebelik haftalar›nda yap›lmas›ndan
dolay› kaynaklanm›ﬂ olabilir. Çünkü erken gebelik haftalarda uterus hacminin daha küçük olmas› i¤nenin kaviteye girilmesi aﬂamas›nda iﬂlem süresinin uzamas›na
neden olabilir. Yine ayn› ﬂekilde total iﬂlem süresi bu
çal›ﬂmada da farkl› tan›mlanm›ﬂ olabilir ve farkl› iﬂlem
sürelerin bulunmas›na neden olmuﬂ olabilir. Çal›ﬂmam›zda gebelik haftas› ile iﬂlem süresi aras›nda korelasyon saptanmad› fakat erken amniyosentezde gebelik
haftalar› nispeten daha küçük oldu¤u için iﬂlem süresi
daha uzun bulunmuﬂ olabilir.
2005 y›l›nda yap›lan ve 50 amniyosentez vakas›n›
içeren araﬂt›rmada,[5] amniyosentez iﬂleminde 4D ultrasonun etkinli¤ini araﬂt›r›lm›ﬂt›r. Yazarlar iﬂlem esnas›nda 2D ve ard›ndan 4D ultrason kulland›klar›n› ve total
iﬂlem süresi ortalama de¤erinin 1.5±0.7 dakika oldu¤unu rapor etmiﬂlerdir. Çal›ﬂmam›zda total iﬂlem süresinin ortalama de¤eri 118.7±79.5 saniyedir. Sonucumuz
yukar›daki çal›ﬂman›n sonucu ile uyumlu görünmektedir. Benzer olarak 4D ve 2D ultrasonun etkinli¤ini karﬂ›laﬂt›ran baﬂka bir çal›ﬂmada,[6] 2D ultrason ile yap›lan
100 iﬂlemin ortalama süresi 25±5.5 saniye olarak rapor
edilmiﬂ. Buradaki sürenin daha k›sa olmas› çal›ﬂmada
tutulan sürenin farkl› tan›mlanm›ﬂ olmas›ndan kaynaklanabilir. Yukar›daki tart›ﬂ›lan çal›ﬂmalar ve bizim sonuçlar›m›z göstermiﬂtir ki saniyeler ﬂeklinde farkl›l›klar
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olsa da ikinci trimester genetik amniyosentez k›sa süreli bir prenatal tan› yöntemidir.
Çal›ﬂman›n tasar›m aﬂamas›nda amniyosentez iﬂlem
sürelerine etki eden olas› faktörlerin hem i¤nenin içerde kald›¤› süre” hem de “total iﬂlem süresi” üzerindeki
etkilerini ortaya koymay› hedeflemiﬂtik. Fakat total iﬂlem süresinin iﬂlemi yapan doktorlar aras›nda istatistiksel olarak farkl› (p=0.004) buldu¤umuzdan dolay› olas›
faktörlerin etkisini görmek için daha fazla analiz yapmad›k. ‹¤nenin içerde kald›¤› süre doktorlar aras›nda
benzer (p=0.079) oldu¤undan bütün analizler sadece
i¤nenin içerde kald›¤› süre üzerinde yap›lm›ﬂt›r.
Literatürde amniyosentez iﬂlem süresine etki eden
faktörlerle ilgili veriler oldukça k›s›tl› oldu¤u için sonuçlar›m›z› di¤er sonuçlarla karﬂ›laﬂt›rmak zor olmaktad›r. Çal›ﬂmam›zda iﬂlemi yapan hekimin ultrasonda
i¤ne ucunu tam olarak görmemesi veya iﬂlemin hekim
taraf›ndan daha zor hissedilmesi durumunda iﬂlem süresi daha uzun bulundu (p de¤erleri s›ras›yla 0.024 ve
0.030). Her iki durumun da süreyi uzatmalar› beklenen
bir durum olabilir. Bununla birlikte iﬂlem öncesi dönemdeki (iﬂlemden önceki son iki gün hariç) vajinal kanaman›n varl›¤› iﬂlemin daha uzun sürmesine neden oldu (p=0.030). Bu sonucu karﬂ›laﬂt›rmak için daha önce
yap›lm›ﬂ literatür bilgisine ulaﬂamad›k. Bununla birlikte hasta yaﬂ›n›n 35 alt› veya üstü olmas› ve VK‹’nin 30
kg/m2’nin alt›nda veya üstünde olmas› iﬂlem sürelerini
etkilemedi (p de¤erleri s›ras›yla 0.706 ve 0.822). Vücut
kitle indeksinin yüksek oldu¤u hastalarda iﬂlem süresinin daha uzun olmas› beklenebilirdi. Fakat VK‹’nin iﬂlem süresine etkisi saptanmad›. Bu sonuç amniyosentezin kilosu fazla olan hastalarda da k›sa süreli bir iﬂlem
oldu¤unu göstermiﬂtir.
Çal›ﬂmam›z›n baz› limitasyonlar› mevcuttur. En
önemli limitasyon perinatal sonuçlar›n verilmemiﬂ olmas›d›r. Perinatal morbidite ve mortalite ile amniyosentez süresinin aras›ndaki olas› iliﬂkiyi (örn. uzun iﬂlem süresi artm›ﬂ gebelik kayb›yla beraber olabilir) ortaya koyulmas› çal›ﬂmam›z› daha güçlü yapabilirdi.
Amniyosentez iﬂlemi süresine etki eden faktörleri en iyi
ortaya koymak için geniﬂ hasta say›s› içeren prospektif
çal›ﬂma tasarlanmas›n›n daha uygun olaca¤› kuﬂkusuzdur. Çal›ﬂmam›z›n retrospektif olmas› ve nispeten az
hasta içermesi di¤er limitasyonlar olarak kabul edilebilir. Çal›ﬂmam›z›n gücü ise ulaﬂabildi¤imiz literatür bilgilerine göre amniyosentez süresine etki eden faktörleri ortaya koyan ilk çal›ﬂma olmas›d›r.

‹kinci trimester genetik amniyosentezde iﬂlem süresine etki eden faktörler

Sonuç
Bu çal›ﬂman›n sonuçlar›, ikinci trimesterde genetik
amaçl› yap›lan amniyosentez iﬂleminin nispeten k›sa
süreli bir iﬂlem oldu¤unu objektif olarak göstermiﬂtir.
‹ﬂlemin hekim taraf›ndan hissedilen zorluk derecesi, i¤ne ucunun ultrasonda görülme derecesi ve iﬂlem öncesi vajinal kanaman›n varl›¤› iﬂlem süresini etkilemektedir. Amniyosentezde iﬂlem süresine etki eden faktörleri ortaya koymak için daha geniﬂ kapsaml› prospektif
çal›ﬂmalara ihtiyaç vard›r.
Ç›kar Çak›ﬂmas›: Ç›kar çak›ﬂmas› bulunmad›¤› belirtilmiﬂtir.
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Term gebelikte plasenta ve yenido¤an
do¤um a¤›rl›¤›
Cem Ard›ç, Resul Ar›soy, Emin Erhan Dönmez, Sevcan Arzu Ar›kan, Emre Erdo¤du, Semih Tu¤rul
S.B. Zeynep Kamil Kad›n ve Çocuk Hastal›klar› E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, ‹stanbul

Özet

Placental and newborn birth weight in term
pregnancy

Amaç: Normal do¤um ile sonuçlanan komplike olmayan gebeliklerde, plasenta ve yenido¤an a¤›rl›klar›n›n 37-42. gebelik haftalar›
aras›ndaki nomogram›n›n elde edilmesi.

Objective: To obtain nomograms of placental and birth weight in
uncomplicated pregnancies resulting vaginal birth between 37 and
42 weeks of gestation.

Yöntem: Bu prospektif çal›ﬂmada 37-42. gebelik haftalar›nda yap›sal olarak normal olan 317 gebe çal›ﬂmaya dahil edildi. Gebelerin ayr›nt›l› anemnezleri al›nd›, boylar› ölçülerek kilolar› tart›ld›.
Vücut kitle indeksleri (VK‹) hesapland›. Yenido¤anlar›n do¤um
haftas› ile birlikte do¤um a¤›rl›klar› ve plasenta a¤›rl›klar› ölçülerek kay›t edildi. Plasenta a¤›rl›¤›n›n ve yenido¤an do¤um a¤›rl›¤›n›n 37-42. gebelik haftalar› aras›nda persentil da¤›l›mlar› elde edildi.

Methods: This prospective study included 317 normal (without
any maternal or fetal complication) pregnancies between 37-42
weeks of gestation. Detailed history of pregnants has been taken.
Their heights and weights have been measured and body mass
indexes (BMI) have been calculated. Newborn gestational ages at
delivery, birth weights, and placental weights have been recorded.
Percentiles of placental weight and newborn birth weight between
37-42 weeks have been obtained.

Bulgular: Çal›ﬂmaya dahil edilen 317 gebelikte, yenido¤anlar›n
174’ü (%55) k›z ve 146’s› (%45) erkek bebek idi. K›z ve erkek yenido¤anlar aras›nda do¤um haftas› ve plasenta a¤›rl›¤› aç›s›ndan
anlaml› farkl›l›k saptanmad› ancak do¤um kilolar›n›n erkek bebeklerde daha fazla oldu¤u tespit edildi (p=0.004). 37-42. gebelik haftalar› aras›nda plasenta a¤›rl›¤›n›n 50. persentil de¤erleri s›ras›yla
560,620, 649, 631, 620 ve 610 g olarak saptand›. Plasenta a¤›rl›¤›n›n 39. gebelik haftas›na kadar artt›¤› sonras›nda da azald›¤› tespit
edildi. 37-42. gebelik haftalar› aras›nda yenido¤an do¤um a¤›rl›¤›n›n 50. persentil de¤erleri s›ras›yla 2970, 3220, 3380, 3385, 3400
ve 3540 g olarak saptand›. Plasenta a¤›rl›¤›/yenido¤an a¤›rl›¤›
0.19±0.03 olarak tespit edilmiﬂ olup bu oran›n 37-42. gebelik haftalar› aras›nda anlaml› de¤iﬂkenlik göstermedi¤i tespit edilmiﬂtir.

Results: In 317 pregnancies of study, 174 of newborns were
female (55%) and 146 of newborns were male (45%). There was
no significant difference among male and female newborns for
placental weight, gestational age at delivery, but birth weight of
males was higher than of female newborns (p=0.004). Fiftieth percentiles of newborn birth weight between 37-42 weeks were 560,
620, 649, 631, 620, and 610 g, respectively. It has been observed
that placental weight has increased until 39 weeks of gestation and
then decreased. 50th percentile of 37-42 weeks newborn birth
weight were; 2970, 3220, 3380, 3385, 3400, 3540 g, respectively.
Placental weight/newborn birth weight ratio was 0.19±0.03 and it
has been identified that this ratio showed no difference between
37 and 42 weeks of gestation.

Sonuç: 37-42. gebelik haftalar› aras›nda elde edilen plasenta ve yenido¤an nomogramlar›n›n ülkemizdeki gebeliklerin de¤erlendirilmesinde ve intrauterin geliﬂim k›s›tl›l›¤› tan›s›nda kullan›labilece¤i
düﬂünülmektedir.

Conclusion: The nomograms of placental weight and newborn
birth weight obtained between 37 and 42 weeks of gestation could
be used at evaluation of pregnants and diagnosis of intrauterine
growth restriction in our country.

Anahtar sözcükler: Plasenta a¤›rl›¤›, yenido¤an do¤um a¤›rl›¤›,
nomogram

Key words: Newborn birth weight, nomogram, placental weight.
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Term gebelikte plasenta ve yenido¤an do¤um a¤›rl›¤›

Giriﬂ
Plasenta fetusun intrauterin geliﬂiminden sorumlu
olan insan vücudundaki en büyük endokrin organd›r.
Son 20 y›lda plasenta a¤›rl›¤›n›n önemini kan›tlayan
bulgular artarak yay›nlanmaktad›r. Plasental a¤›rl›k
birçok faktörden etkilenir. Maternal yaﬂ, kilo, gebelik
haftas›, co¤rafi bölge, etnik köken, maternal kondüsyonlar (sigara içicili¤i, pregestasyonel sistemik hastal›klar, preeklampsi, gestasyonel diyabet, endokrinolojik
patololojiler vb) gibi faktörler plasental a¤›rl›¤› etkileyebilmektedir.[1-6]
Plasentay› etkileyen durumlar dolayl› olarak fetusu
da etkilemektedir. Do¤um a¤›rl›¤›n› da, plasental a¤›rl›¤› da etkileyen faktörler benzerdir. Toplumlar›n gebelik haftas›na göre do¤um a¤›rl›¤› persentillerinin belirlenmiﬂ olmas› o toplumdaki klinisyenlerin fetal geliﬂim anormalliklerinde ve di¤er intrauterin patolojilerde
tan› koymas› ve tedavi sürecini belirlemesinde ›ﬂ›k tutmaktad›r.
Biz bu çal›ﬂmam›zda 37-42. gebelik haftalar› aras›nda plasenta ve yenido¤an a¤›rl›klar›n›n gebelik haftalar›na göre da¤›l›mlar›n›n araﬂt›r›lmas› amaçlanm›ﬂt›r.

Yöntem
Çal›ﬂmam›za, 01/12/2012 ile 31/04/2013 tarihleri
aras›nda Zeynep Kamil Kad›n ve Çocuk Hastal›klar›
E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Do¤umhane Klini¤inde normal spontan vajinal do¤um gerçekleﬂtiren 37-42.
gebelik haftalar› aras›ndaki gebeler dahil edildi.
Gebelerin ayr›nt›l› anemnezleri al›nd›, boylar› ölçülerek kilolar› tart›ld›. Vücut kitle indeksleri (VK‹) hesapland›. Yenido¤anlar›n do¤um haftas› ile birlikte do¤um a¤›rl›klar› ve plasenta a¤›rl›klar› ölçülerek kay›t
edildi. Fetal kromozomal ve yap›sal anomaliler, mort
de fetus olan gebelikler, preterm ve posterm gebelikler,
ço¤ul gebelikler, ve maternal hastal›¤› olan gebelikler
çal›ﬂmaya dahil edilmediler.
Hasta verileri SPSS 11.5 paket program›nda (SPSS
Inc., Chicago, IL, ABD) analiz edildi. Tan›mlay›c› istatistiksel analizler ve regresyon analizleri testi yap›ld›.
Oneway ANOVA ve Post Hoc-Test (Tukey HSD yöntemi) yap›ld›. De¤iﬂkenlerin normal da¤›l›m uygunluklar› Kolmogorov-Smirnov testi ile de¤erlendirildi ve
independent samples T test kullan›ld›. Sonuçlar
%95’lik güven aral›¤›nda, anlaml›l›k p<0.05 düzeyinde
de¤erlendirildi.

Bulgular
Çal›ﬂmam›za araﬂt›rma kriterlerine uyan 317 gebelik dahil edildi. Bu gebelerin yaﬂ aral›¤› 18-41 aras›nda
olup; ortalama yaﬂ› 26.3±5, ortalama paritesi 1.7±1.2 ve
ortalama VK‹ 28.7±3.9 olarak tespit edildi. Araﬂt›rman›n yap›ld›¤› gebelik haftas› aral›¤› 37-42 hafta olup;
ortalama gebelik haftas› 39.4±1.4, ortalama yenido¤an
a¤›rl›¤› 3325.4±413 gram ve ortalama plasenta a¤›rl›¤›
626±122 gram olarak saptand›.
Yenido¤anlar›n 174’ü k›z ve 146’s› erkek bebek idi.
K›z ve erkek yenido¤anlar aras›nda do¤um haftas› ve
plasenta a¤›rl›¤› aç›s›ndan anlaml› farkl›l›k saptanmad›
ancak do¤um kilolar›n›n erkek bebeklerde daha fazla
oldu¤u tespit edildi (p=0.004) (Tablo 1).
Parametreler aras›ndaki iliﬂkiler için tüm modellerin anlaml›klar› de¤erlendirildi. Plasenta a¤›rl›¤› ile
maternal a¤›rl›k (MA) aras›ndaki iliﬂkinin lineer oldu¤u
(Pl A=MA×1.4+522.2; p=0.037; r2=0.014) (ﬁekil 1) ancak anlaml› bir kübik model ile uyum göstermedi¤i tespit edildi (p=0.1). Plasenta a¤›rl›¤› ile maternal VK‹ ve
yaﬂ aras›nda anlaml› iliﬂki saptanmad› (p>0.05). Di¤er
parametrelerin karﬂ›laﬂt›r›lmas›nda kübik regresyon
modelinin daha uyumlu ve anlaml› oldu¤u tespit edildi.
Plasenta a¤›rl›¤› ile gebelik haftas› (GH) aras›ndaki iliﬂki zay›ft›; kübik regresyon analizi denklemi: Pl A=
((GH×505.3)-(GH2×6.3)-9508.8) (r2=0.032; p=0.008)
idi (ﬁekil 2).
Plasenta a¤›rl›¤› ile yenido¤an do¤um a¤›rl›¤› (DA)
aras›ndaki iliﬂki kübik regresyon analizi denklemi: PL=
((DA×0.9)+(1.1E-005×DA2)+202.6) (r2=0.31; p<0.001)
(ﬁekil 3) idi. Yenido¤an do¤um a¤›rl›¤› ile gebelik haftas› aras›ndaki iliﬂki kübik regresyon analizi denklemi:
(r2=0.16;
DA=((GH×1423.5)-(16.7×GH2)-26783)
p<0.001) idi (ﬁekil 4). Ayr›ca do¤um a¤›rl›¤› ile maternal VK‹ aras›ndaki iliﬂki zay›f ama anlaml› olup kübik
regresyon analizi denklemi: DA=((VK‹×30.4)(0.006XVK‹3) +2600) (r2=0.02; p=0.45) idi (ﬁekil 5).
Gebelik haftas›na göre plasenta a¤›rl›¤› ve yenido¤an do¤um a¤›rl›¤› persantillerinin da¤›l›m› da Tablo
2 ve 3’de gösterilmiﬂtir. Plasenta a¤›rl›¤›/yenido¤an
a¤›rl›¤› 0.19±0.03 olarak tespit edilmiﬂ olup 37-42. gebelik haftalar› aras›nda anlaml› de¤iﬂkenlik göstermedi¤i saptand›.

Tart›ﬂma
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Ard›ç C ve ark.

Tablo 1. Yenido¤an cinsiyet da¤›l›m›na göre gebelik haftas›, plasenta a¤›rl›¤› ve do¤um a¤›rl›¤›.
Cinsiyet

N

Ortalama

Std. Sapma

P

Gebelik haftas›

K›z
Erkek

174
146

39.4
39.4

1.5
1.4

0.933

Plasenta a¤›rl›¤›

K›z
Erkek

174
146

624.9
626.2

117.9
127.3

0.925

Do¤um a¤›rl›¤›

K›z
Erkek

174
146

3264.3
3396.7

407.8
408.8

0.004

Tablo 2. Plasenta a¤›rl›¤›n›n gebelik haftas›na göre persentil da¤›l›m›.
Gebelik
haftas›

5

10

25

Persentiller
50

75

90

95

37

392.50

430.00

503.00

560.00

670.00

745.00

785.00

38

375.90

432.00

520.00

620.00

672.00

789.00

847.90

39

471.85

503.00

560.00

649.00

720.00

829.00

892.70

40

442.40

484.70

544.50

631.00

700.00

770.00

853.00

41

445.00

470.00

560.00

620.00

700.00

780.00

820.00

42

470.00

500.00

575.50

610.00

705.00

800.00

mektedir. Ayr›ca ›rk ve genetik yap›lar da bu farkl›l›¤›n
nedeni olarak gösterilmektedir. Yine gebeli¤in komplikasyonlar›nda (preeklampsi, intrauterin geliﬂim k›s›tl›l›¤›, gestasyonel diyabet) plasenta ve yenido¤an a¤›rl›-

¤›n›n etkilendi¤i bilinmektedir. Gebelik haftas›na göre
plasental a¤›rl›k ve yenido¤an do¤um a¤›rl›¤› persentilleri klinisyenlere yenido¤an› bulundu¤u toplumdaki
ortalamalar›yla karﬂ›laﬂt›rma olana¤› sunmaktad›r.[1-6]
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ﬁekil 1. Maternal a¤›rl›k ile plasenta a¤›rl›¤› iliﬂkisi.
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Tablo 3. Yenido¤an do¤um a¤›rl›¤›n›n gebelik haftas›na göre persentil da¤›l›m›.
Gebelik
haftas›

5

10

25

Persentiller
50

75

90

95

37

2300.00

2440.00

2720.00

2970.00

3120.00

3430.00

3835.00

38

2449.00

2732.00

2950.00

3220.00

3500.00

3696.00

4087.00

39

2651.00

2753.00

3040.00

3380.00

3630.00

3859.00

3956.00

40

2815.50

2950.00

3090.00

3385.00

3700.00

3933.00

4034.50

41

2950.00

3070.00

3160.00

3400.00

3700.00

3950.00

4125.00

42

3100.00

3380.00

3435.00

3540.00

3750.00

3990.00

Bu çal›ﬂmada plasenta a¤›rl›¤› ile gebelik haftas›,
maternal yaﬂ, yenido¤an do¤um a¤›rl›¤›, maternal vücut kitle indeksi de¤iﬂkenleri karﬂ›laﬂt›r›ld›. Plasenta
a¤›rl›¤› ile gebelik haftas› aras›ndaki iliﬂki zay›f olarak
gözlendi (r2=0.032; p=0.008).Çal›ﬂmam›zda 37-42.
hafta aras›nda s›ras›yla plasenta a¤›rl›klar›n›n 50. persantil de¤erleri; 560-620-649-631-620 ve 610 gram
olup 39. haftaya kadar art›ﬂ göstermekte oldu¤u sonras›nda ise plato çizdi¤i tespit edilmiﬂtir. Plasental a¤›rl›¤›n toplumsal farkl›l›k gösterebilece¤i düﬂünülmekle
beraber ülkemizde mevcut plasental a¤›rl›k persantillerinin bulundu¤u bir literatür bulunmamaktad›r. Almog
ve ark. ise 24-44. haftalar aras› 20.635 tekil ve 527 ikiz
gebelik üzerine yapt›klar› çal›ﬂmada k›z, erkek ve ikiz
gebeliklerde plasental a¤›rl›klar›n› ve plasenta a¤›rl›¤›-

n›n yenido¤an do¤um a¤›rl›¤›na oranlar›n› de¤erlendirmiﬂlerdir. Ayr› ayr› de¤erlendikleri tüm gruplarda
plasenta a¤›rl›klar› ile gebelik haftas› aras›nda anlaml›
bir iliﬂki bulmuﬂlard›r (p<0.0001) (r2>%99).[1] Tablo
4’te bu çal›ﬂman›n plasental a¤›rl›k persentilleri çal›ﬂmam›zdaki verilerle karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r ve bizim çal›ﬂmam›zdaki plasenta a¤›rl›klar›n›n Almog ve ark.’n›n çal›ﬂmas›ndaki ayn› gestasyonel haftadaki hastalar›n plasenta a¤›rl›klar›ndan daha düﬂük oldu¤u görülmektedir.
Almog ve ark., plasenta a¤›rl›klar›n›n yenido¤an do¤um a¤›rl›klar›na oranlar›n›n ise gebelik haftas›yla oldukça iliﬂkili oldu¤unu bulmuﬂlard›r (r=0.35; p<0.001).
Haavaldsen ve ark.’n›n 536.954 tekil gebelik üzerine
yapt›klar› çal›ﬂmalar›nda, 20 yaﬂ alt›nda plasental a¤›rl›k ortalamas› 647.1 g iken 45 yaﬂ üzerinde 691.3 g ola-
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ﬁekil 3. Yenido¤an a¤›rl›¤› ile plasenta a¤›rl›¤› iliﬂkisi.

rak gözlenmiﬂtir.[2] Yazarlar ortalama plasenta a¤›rl›¤›n›
673.1 g olarak hesaplarken, 40-44 yaﬂ aras› kad›nlar›n
%12.4’ünün plasental a¤›rl›k Z skorlar›n› en yüksek
ondal›kta, %9.6’s›n›n ise en düﬂük ondal›kta oldu¤unu

bildirmiﬂlerdir. K›rk beﬂ yaﬂ ve üzerinde olan gebelerin
plasental a¤›rl›k Z skoru ise %15.8 oran›nda en yüksek
ondal›kta iken %10.4 oran›nda en düﬂük ondal›kta bulunmuﬂtur. Yani Haavaldsen ve ark. plasental a¤›rl›k ile
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ﬁekil 5. Vücut kitle indeksi ile do¤um a¤›rl›¤› iliﬂkisi.

plasental a¤›rl›k Z skoru en yüksek ondal›kta bulunan
annelerin yaﬂ art›ﬂ› aras›nda artan bir prevalans saptam›ﬂlard›r (Wald test p<0.001).[2] Ancak bu çal›ﬂmada sezaryen ve vajinal do¤um yapan hastalar›n plasentalar›n›n birlikte karﬂ›laﬂt›r›lmas› sorun teﬂkil edebilir. Bizim
çal›ﬂmam›zdaki tüm hastalar vajinal do¤um yapm›ﬂ
olup plasenta a¤›rl›¤› ile maternal yaﬂ aras›nda bir iliﬂki
saptanmam›ﬂt›r (p=0.397). Ayr›ca çal›ﬂmam›zdaki 20
yaﬂ alt› ve 40 yaﬂ üzeri gebeliklerin çok az say›da olmas›ndan dolay› benzer bir karﬂ›laﬂt›rma yap›lamam›ﬂt›r.
Soliman ve ark. 100 preeklamptik olmayan gebe
üzerinde yapt›klar›, perinatal ve postnatal geliﬂimi etkileyen plasental faktörlerin araﬂt›r›ld›¤› çal›ﬂmalar›nda
plasenta a¤›rl›¤›, maternal kilo, yenido¤an do¤um a¤›r-

l›¤›, uzunlu¤u, baﬂ çevresi ve çocukluk ça¤› ölçümlerini
karﬂ›laﬂt›rm›ﬂlar. Plasenta a¤›rl›¤› ile maternal a¤›rl›k
aras›nda (r=0.21; p=0.031) ve plasenta a¤›rl›¤› ile yenido¤an do¤um a¤›rl›¤› aras›nda anlaml› bir iliﬂki (r=0.71;
p<0.001) saptam›ﬂlard›r. Bu durum ise daha a¤›r olan
annelerin daha büyük plasentalar› oldu¤u ve dolay›s›yla
daha büyük bebekleri oldu¤u görüﬂünü desteklemektedir. Ayr›ca bu çal›ﬂmada plasenta a¤›rl›klar› erken çocukluk dönemi vücut kitle indeksi ile korele olarak izlenmiﬂtir. Bizim çal›ﬂmam›zda da plasenta a¤›rl›¤› ile
maternal a¤›rl›k aras›nda zay›f lineer bir iliﬂki saptanm›ﬂt›r (p=0.037; r2=0.014). Fakat plasenta a¤›rl›¤› ile
maternal vücut kitle indeksi aras›nda bir iliﬂki saptanmam›ﬂt›r (p>0.05). Almog ve ark.’na göre bu oran yetiﬂkin dönemde geliﬂebilecek koroner arter hastal›¤›, diya-

Tablo 4. Persentildeki plasenta a¤›rl›klar›n›n (gram) karﬂ›laﬂt›r›lmas›.
Gebelik
haftas›
37
38
39
40
41
42

Mevcut
çal›ﬂma

Almong ve ark.[1]

Thompson ve ark.[7]

Erkek

K›z

Erkek

K›z

560
620
649
631
620
610

627
648
664
679
695
707

622
640
654
668
680
688

620
650
670
690
700
700

610
640
660
670
680
690

Cilt 21 | Say› 3 | Aral›k 2013

149

Ard›ç C ve ark.

Tablo 5. 50. persentildeki yenido¤an do¤um a¤›rl›klar›n›n (gram)
karﬂ›laﬂt›r›lmas›.
Gebelik
haftas›
37
38
39
40
41
42

Mevcut
çal›ﬂma

Thompson ve ark.[7]
Erkek

K›z

2970
3220
3380
3385
3400
3540

3245
3467
3639
3802
3943
4031

3188
3369
3538
3683
3807
3883

çal›ﬂmam›zdaki yenido¤an a¤›rl›klar›na göre daha fazla
oldu¤u tespit edilmiﬂtir (Tablo 5). Yine Thompson ve
ark. gestasyonel haftaya göre plasenta a¤›rl›k persentillerinin ve yenido¤an do¤um a¤›rl›¤›n›n de¤iﬂebilece¤ini ancak plasental a¤›rl›k/yenido¤an do¤um a¤›rl›¤›
oran›n›n anlaml› olarak farkl›l›k göstermeyece¤ini bildirmiﬂlerdir.[5] Çal›ﬂmam›zda da plasenta a¤›rl›¤›/yenido¤an a¤›rl›¤› 0.19±0.03 olarak tespit edilmiﬂ olup bu
oran›n 37-42. gebelik haftalar› aras›nda anlaml› de¤iﬂkenlik göstermedi¤i tespit edilmiﬂtir.

Sonuç
bet, inme ve hipertansiyon gibi hastal›klarla iliﬂkili bulunmuﬂtur.[1] Salafia ve ark. plasental a¤›rl›k/do¤um
a¤›rl›¤› oran›n›ndaki art›ﬂ› normal fetal geliﬂim için yetersiz plasentan›n bir göstergesi olarak kullanm›ﬂlard›r.[8] Yetersiz plasental nutrisyon nedeniyle plasenta
a¤›rl›¤›n›n fetal a¤›rl›¤a göre rölatif olarak artm›ﬂ oldu¤unu ve böylece plasental a¤›rl›k/do¤um a¤›rl›¤› oran›n›n artt›¤›n› bildirmiﬂlerdir. Bu hastalar yetiﬂkin dönemde koroner arter hastal›¤›, diyabet, hipertansiyon,
respiratuar hastal›klar aç›s›ndan risk alt›ndad›r.[3-6]

Kullan›lan mevcut nomogramlar›n, kendi popülasyonumuz için persentil da¤›l›mlar›n›n, olmas› gerekenden daha büyük oldu¤u düﬂünülmekte olup; bunun da
olgular›n de¤erlendirilmesinde hata yap›lmas›na neden
olabilece¤i düﬂünülmektedir. Çal›ﬂmam›zda 37-42. gebelik haftalar› aras›nda elde edilen plasenta ve yenido¤an nomogramlar›n›n ülkemizdeki gebeliklerin de¤erlendirilmesinde kullan›lmas›n›n daha uygun olabilece¤idir.

Çal›ﬂmam›zda do¤um a¤›rl›¤› ile gebelik haftas› aras›nda anlaml› bir iliﬂki bulunmakta olup (r2=0.16;
p<0.001); 37-42. haftalar aras› gebeliklerin 50. persentil do¤um a¤›rl›¤› s›ralamas› 2970, 3220, 3380, 3385,
3400 ve 3540 gram ﬂeklindedir. Do¤um a¤›rl›¤› ile maternal vücut kitle indeksi aras›nda ise zay›f ama anlaml› bir iliﬂki saptanm›ﬂt›r (r2=0.02; p=0.45). Thompson
ve ark.’n›n %85.7’sinin Norveçli oldu¤u, 24-44. haftalar aras› 198.971 gebelik üzerine yapt›klar› plasental
a¤›rl›k persentilleri çal›ﬂmas›nda plasenta iliﬂkili klinik
problemi olan (plasenta previa, abruptio plasenta, inkomplet plasenta, manuel ekstraksiyon, plasental küretaj gibi) hastalar plasenta a¤›rl›¤›n› etkileyebilecek faktörler olarak görüldü¤ü için çal›ﬂmaya dahil etmemiﬂler. Yazarlar çal›ﬂmalar›nda plasenta a¤›rl›k persentillerini ve yenido¤an do¤um a¤›rl›k persentillerini cinsiyete spesifik olarak bildirmiﬂlerdir. Hem erkek hem de
k›z bebeklerdeki plasenta a¤›rl›klar›n›n bizim çal›ﬂmam›zdaki plasenta a¤›rl›klar›na göre daha fazla oldu¤u
tespit edilmiﬂtir (Tablo 4). Thompson ve ark.’n›n çal›ﬂmas›n›n bir handikap› da plasenta a¤›rl›¤›n›n ölçüm
yöntemidir. Yazarlar ayr›ca benzer olarak plasenta
a¤›rl›¤›n›n 39. haftaya kadar art›ﬂ göstermekte oldu¤unu ve daha sonra sabit kalma e¤iliminde oldu¤unu bildirmiﬂlerdir. Çal›ﬂmalar›nda k›z ve erkek yenido¤anlar›n gebelik haftas›na göre do¤um a¤›rl›klar›n›n bizim

Ç›kar Çak›ﬂmas›: Ç›kar çak›ﬂmas› bulunmad›¤› belirtilmiﬂtir.
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Dergimizin 2013 y›l› ikinci say›s›nda “Yenido¤an otopsileri: Tek merkez deneyimi” (2013;21:53-59)
baﬂl›¤› alt›nda yay›nlanm›ﬂ olan makalede ‹ngilizce özetin hatal› yay›mlanmas›ndan dolay› makalenin ilk sayfas›n›
tekrar yay›ml›yoruz. Durumu bilgilerinize sunar, yap›lan hata nedeniyle özür dileriz.

Düzeltme: Yenido¤an otopsileri: Tek merkez deneyimi
Hatice Tatar Aksoy1, S. Suna O¤uz1, Nurdan Uraﬂ1, Ömer Erdeve2, Hatice Bayramo¤lu3,
Sema Zergero¤lu3, U¤ur Dilmen1,4
1
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2

Özet

Newborn autopsies: experience of referral level III
neonatal intensive care unit in Turkey

Amaç: Yenido¤an otopsileri, sa¤l›k politikalar›n›n de¤erlendirilmesinde önemli olan perinatal mortalitenin sebeplerinin belirlenmesinde yol
göstericidir. Yenido¤an otopsisi, kad›n do¤um ve klinik genetik uzman›, pediatrist ve patologdan oluﬂan bir ekip iﬂidir. Çal›ﬂmam›zda, ünitemizde 2 y›ll›k süreçte meydana gelen neonatal ölümlerde yenido¤an
otopsisinin yeri, otopsinin, ölüm nedenini kesinleﬂtirme ve/veya de¤iﬂtirmede etkili olup olmad›¤› incelenmiﬂtir.

Objective: Neonatal autopsies are a guide to explore the causes of the
perinatal mortalities which is important marker for evaluation of the
health policies. Multidisciplinary approach which includes obstetrician, pediatrician, pathologist and geneticist is required for the neonatal autopsies. In our study, we have examined the significance of
neonatal autopsy in neonatal deaths occurred in our clinic within 2
years, and analyzed whether neonatal autopsy has any impact on confirming and/or modifying reason of death.

Yöntem: Ünitemizde Ocak 2009 - Aral›k 2010 tarihleri aras›nda otopsi izni al›nan 38 hastan›n demografik özellikleri, klinik ve patolojik tan›lar› retrospektif olarak incelendi.
Bulgular: Belirtilen tarihler aras›nda 7055 hasta yenido¤an yo¤un bak›m ünitesine yat›r›lm›ﬂ, 404 hasta kaybedilmiﬂ (%5.7) ve bunlar›n
38’inden (%9.4) otopsi izni al›nm›ﬂt›r. Bu hastalar›n 15’i (%39) k›z,
23’ü (%61) erkekti. Otopsi yap›lan yenido¤anlar›n %60’› prematüre
idi. Hastalar›n ortanca gebelik haftas› 32 (22-41) hafta bulundu. Hastalar›n ortanca ölüm süresi 4 (0-80) gün idi. Cinsiyete göre grupland›r›ld›¤›nda ölüm süresi aras›nda istatistiksel anlaml› bir fark saptanmad›. Erkek bebeklerde prematürite oran› belirgin olarak yüksekti
(p=0.001). Klinik tan› patolojik tan› ile %83 oran›nda uyumlu idi. Klinik ve patolojik tan›lar›n %60’›n› kardiyovasküler anomali, diyafram
hernisi, perinatal asfiksi ve prematürite oluﬂturmakta idi. Otopsi ile 2
olguda pnömoni tan›s› konuldu. Bu olgular›n sadece birinin plasentas›nda koryoamniyonit tespit edildi.
Sonuç: Ülkemizde neonatal mortalitenin düﬂürülmesi için neonatal
otopsi oranlar› artt›r›lmal›, neonatal otopsinin ülke genelinde yayg›nlaﬂmas› için ekip çal›ﬂmas› yönündeki e¤ilimlerin yayg›nlaﬂt›r›lmas› ve
geliﬂtirilmesi gereklidir.

Methods: Thirty-eight neonatal autopsies between January 2009 and
December 2010 were evaluated in respect to demographic characteristics, clinical and pathological diagnosis retrospectively.
Results: Totally 7055 neonates were hospitalized in our neonatal
intensive care unit between January 2009 and December 2010. Among
them, 404 of the neonates passed away (5.7%). Only 38 (9.4%) of the
neonates' parents gave permission for autopsy. Fifteen of these
neonates were female (39%) and 23 of them were male (61%). Sixty
percent of these neonates were premature. Prematurity was higher in
male neonates (p=0.001). Median week of gestation was 32 (22-41).
Median overall survival of the neonates were 4 (0-80) days. When
compared according to gender, there was statistically no significant
difference between survival periods. Prematurity rate was quite high
among male neonates (p=0.001). Eighty-three percent of the clinical
diagnoses were correlated with the pathological diagnosis. Sixty percent of the clinical and pathological diagnoses were cardiovascular
anomalies, diaphragmatic hernia, perinatal asphyxia and prematurity.
Two neonates had pneumonia diagnosis by the autopsy. Only one of
these cases had chorioamnionitis in the placenta.
Conclusion: Neonatal autopsy rates should be increased to decrease
the neonatal mortality rate in our country. Neonatal autopsies should
be done with multidisciplinary approach and become prevalent and get
more progress in our country.

Anahtar sözcükler: Yenido¤an otopsileri, mortailite, yo¤un bak›m.
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Perinatoloji Dergisi 2013;21(suppl):S01-86, doi:10.2399/prn.13.S001082 say›s›nda yay›nlanan bu poster 19-22 Eylül 2013 tarihlerinde, Mu¤la, Sar›germe Hilton Otel’de gerçekleﬂen XIV. Ulusal Perinatoloji Kongresi'nde sunulmam›ﬂt›r.

Özgün Kiriﬂ Sat›lm›ﬂ1, Ömer Erkan Yapça2, Duygu Yapça3, Tuba Çatma
Semerci2
1

Sorgun Devlet Hastanesi, Temel Mikrobioloji, Yozgat; 2Sorgun Devlet Hastanesi,
Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um, Yozgat; 3Sorgun Devlet Hastanesi, Mikrobioloji
Laboratuvar, Yozgat

1

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Radyoloji Anabilim Dal›, Çanakkale; 2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Kad›n Do¤um Anabilim Dal›, Çanakkale

PB-038
Prenatal ultrasonografi ile tan› konan trizomi 21 olgusu:
Ultrasonografik bulgular
Perinatoloji Dergisi 2013;21(suppl):S01-86, doi:10.2399/prn.13.S001082 say›s›nda yay›nlanan bu poster 19-22 Eylül 2013 tarihlerinde, Mu¤la, Sar›germe Hilton Otel’de gerçekleﬂen XIV. Ulusal Perinatoloji Kongresi'nde sunulmam›ﬂt›r.

Fatma Uysal1, Ahmet Uysal2
1

Çanakkale Onsekiz Mart üniversitesi, Radyoloji Anabilim Dal›, Çanakkale; 2Çanakkale Onsekiz Mart üniversitesi, Kad›n Do¤um Anabilim Dal›, Çanakkale

PB-007
Ankilozan spondilit ve komplike gebelik süreci: Nadir bir olgu
Perinatoloji Dergisi 2013;21(suppl):S01-86, doi:10.2399/prn.13.S001082 say›s›nda yay›nlanan bu poster 19-22 Eylül 2013 tarihlerinde, Mu¤la, Sar›germe Hilton Otel’de gerçekleﬂen XIV. Ulusal Perinatoloji Kongresi'nde sunulmam›ﬂt›r.
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PB-039
Erken dönem akrani ve termde anensefali:
Olgu sunumu

Bildiri Özetleri (Mazereti Olanlar)
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Fatma Uysal1, Ahmet Uysal2
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Radyoloji Anabilim Dal›, Çanakkale; 2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Kad›n Do¤um Anabilim Dal›, Çanakkale

Ayﬂe Güler Okyay, Raziye Keskin Kurt, Atilla Karateke, Arif Güngören,
Kenan Dolapç›o¤lu, Dilek Benk ﬁilfeler, Ali Ulvi Hakverdi
Mustafa Kemal Üniversitesi, Tayfur Ata Sökmen T›p Fakültesi, Kad›n Hastal›klar›
ve Do¤um AD, Hatay

1

PB-101
Eski sezaryenl› gebede korporal rüptür

PB-065
Adolesan ve ileri yaﬂ gebeliklerinin prenatal dönemdeki
obstetrik komplikasyonlar›n›n karﬂ›laﬂt›r›lmas›
Perinatoloji Dergisi 2013;21(suppl):S01-86, doi:10.2399/prn.13.S001082 say›s›nda yay›nlanan bu poster 19-22 Eylül 2013 tarihlerinde, Mu¤la, Sar›germe Hilton Otel’de gerçekleﬂen XIV. Ulusal Perinatoloji Kongresi'nde sunulmam›ﬂt›r.

Safak Özdemirci, Derya Akda¤ C›r›k, Neslihan Yerebasmaz,
Sezin Ertürk Aksakal, Fulya Kay›kç›o¤lu, Orhan Geliﬂen
Etlik Zübeyde Han›m Kad›n Hastal›klar› E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Ankara

PB-066
Fetal megasistis- artm›ﬂ ense kal›nl›¤› ve kromozomal
anomali birlikteli¤i: Olgu sunumu
Perinatoloji Dergisi 2013;21(suppl):S01-86, doi:10.2399/prn.13.S001082 say›s›nda yay›nlanan bu poster 19-22 Eylül 2013 tarihlerinde, Mu¤la, Sar›germe Hilton Otel’de gerçekleﬂen XIV. Ulusal Perinatoloji Kongresi'nde sunulmam›ﬂt›r.

Perinatoloji Dergisi 2013;21(suppl):S01-86, doi:10.2399/prn.13.S001082 say›s›nda yay›nlanan bu poster 19-22 Eylül 2013 tarihlerinde, Mu¤la, Sar›germe Hilton Otel’de gerçekleﬂen XIV. Ulusal Perinatoloji Kongresi'nde sunulmam›ﬂt›r.

Iﬂ›l Turan Bak›rc›, Sevgi Kupik, Esra Can, Alev At›ﬂ Ayd›n
Kanuni Sultan Süleyman E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Kad›n Do¤um, ‹stanbul

PB-123
Klini¤imizde postpartum tan› aalan dekompanse dilate
kardiomyopati olgusu
Perinatoloji Dergisi 2013;21(suppl):S01-86, doi:10.2399/prn.13.S001082 say›s›nda yay›nlanan bu poster 19-22 Eylül 2013 tarihlerinde, Mu¤la, Sar›germe Hilton Otel’de gerçekleﬂen XIV. Ulusal Perinatoloji Kongresi'nde sunulmam›ﬂt›r.

Türkan Gürsu, Güldeniz Desteli, Filiz Yan›k1
Baﬂkent Üniversitesi T›p Fakültesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim Dal›, ‹stanbul Uygulama ve Araﬂt›rma Hastanesi

Fatma Uysal1, Gürhan Adam1, Mustafa Reﬂorlu1, Meryem Gecer2,
Ayﬂenur Çak›r Güngör2, Ahmet Uysal2

PB-124

1

Perinatoloji Dergisi 2013;21(suppl):S01-86, doi:10.2399/prn.13.S001082 say›s›nda yay›nlanan bu poster 19-22 Eylül 2013 tarihlerinde, Mu¤la, Sar›germe Hilton Otel’de gerçekleﬂen XIV. Ulusal Perinatoloji Kongresi'nde sunulmam›ﬂt›r.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Radyoloji Anabilim Dal›, Çanakkale; 2Çanakkale Onsekiz Mart üniversitesi, Kad›n Do¤um Anabilim Dal›, Çanakkale

PB-071
Spina bifida ve diafragma hernisine eﬂlik eden multipl
anomalisi bulunan fetus: Olgu sunumu
Perinatoloji Dergisi 2013;21(suppl):S01-86, doi:10.2399/prn.13.S001082 say›s›nda yay›nlanan bu poster 19-22 Eylül 2013 tarihlerinde, Mu¤la, Sar›germe Hilton Otel’de gerçekleﬂen XIV. Ulusal Perinatoloji Kongresi'nde sunulmam›ﬂt›r.

Fatma Uysal1, Mustafa Reﬂorlu1, Gürhan Adam1, Ozan Karata¤1,
Abdullah Sar›y›ld›r›m1, Erdal Ayvaz1, Ahmet Uysal2
1

Çanakkale Onsekiz Mart üniversitesi, Radyoloji Anabilim Dal›, Çanakkale; 2Ça-

nakkale Onsekiz Mart üniversitesi, Kad›n Do¤um Anabilim Dal›, Çanakkale

Hemivertebran›n prenatal tan›s›: Olgu sunumu

Türkan Gürsu, Güldeniz Desteli, Filiz Yan›k1
Baﬂkent Üniversitesi T›p Fakültesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim Dal›, ‹stanbul Uygulama ve Araﬂt›rma Hastanesi

PB-126
Abortus sonras› geliﬂen geç uterus atonisi
Perinatoloji Dergisi 2013;21(suppl):S01-86, doi:10.2399/prn.13.S001082 say›s›nda yay›nlanan bu poster 19-22 Eylül 2013 tarihlerinde, Mu¤la, Sar›germe Hilton Otel’de gerçekleﬂen XIV. Ulusal Perinatoloji Kongresi'nde sunulmam›ﬂt›r.

Sema Oval›, ﬁükriye Leyla Altuntaﬂ, Cahit Gürkan Zorlu
‹stanbul Medipol Üniversitesi Hastanesi, ‹stanbul

PB-072
Adolesan ve ileri yaﬂ gebeliklerinin maternal ve fetal
sonuçlar›n›n karﬂ›laﬂt›r›lmas›
Perinatoloji Dergisi 2013;21(suppl):S01-86, doi:10.2399/prn.13.S001082 say›s›nda yay›nlanan bu poster 19-22 Eylül 2013 tarihlerinde, Mu¤la, Sar›germe Hilton Otel’de gerçekleﬂen XIV. Ulusal Perinatoloji Kongresi'nde sunulmam›ﬂt›r.

Derya Akda¤ C›r›k, ﬁafak Özdemirci, Neslihan Yerebasmaz,
Sezin Ertürk Aksakal, Fulya Kay›kç›o¤lu, Orhan Geliﬂen

PB-138
Prenatal tan› konan tek tarafl› renal agenezi: Olgu sunumu
Perinatoloji Dergisi 2013;21(suppl):S01-86, doi:10.2399/prn.13.S001082 say›s›nda yay›nlanan bu poster 19-22 Eylül 2013 tarihlerinde, Mu¤la, Sar›germe Hilton Otel’de gerçekleﬂen XIV. Ulusal Perinatoloji Kongresi'nde sunulmam›ﬂt›r.

Fatma Uysal1, Meryem Gencer2, Ayﬂenur Çak›r Güngör2, Ahmet Uysal2
1

Çanakkale Onsekiz Mart üniversitesi, Radyoloji Anabilim Dal›, Çanakkale; 2Çanakkale Onsekiz Mart üniversitesi, Kad›n Do¤um Anabilim Dal›, Çanakkale

Etlik Zübeyde Han›m Kad›n Hastal›klar› E¤itim Araﬂt›rma Hastanesi, Ankara

PB-078
Plasenta invazyon anomalilerinde yönetim: Merkezimizin 3
y›ll›k deneyimi
Perinatoloji Dergisi 2013;21(suppl):S01-86, doi:10.2399/prn.13.S001082 say›s›nda yay›nlanan bu poster 19-22 Eylül 2013 tarihlerinde, Mu¤la, Sar›germe Hilton Otel’de gerçekleﬂen XIV. Ulusal Perinatoloji Kongresi'nde sunulmam›ﬂt›r.
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PB-002
Gebede akut bat›n: Apendiks epiploica, olgu sunumu
Perinatoloji Dergisi 2013;21(suppl):S01-86, doi:10.2399/prn.13.S001082 say›s›nda yay›nlanan bu poster 19-22 Eylül 2013 tarihlerinde, Mu¤la, Sar›germe Hilton Otel’de gerçekleﬂen XIV. Ulusal Perinatoloji Kongresi'nde sunulmam›ﬂt›r.

Münihe Yücel1, Mehmet Bülbül2, Mustafa Göksu3, Ömer Burak Küçükebe4
1

Sa¤l›k Bakanl›¤› Ad›yaman Üniversitesi EAH, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Bölümü, Ad›yaman; 2Ad›yaman Üniversitesi T›p Fakültesi EAH, Kad›n Hastal›klar› ve
Do¤um AD, Ad›yaman; 3Sa¤l›k Bakanl›¤› Ad›yaman Üniversitesi EAH, Genel Cerrahi Bölümü, Ad›yaman; 4Sa¤l›k Bakanl›¤› Ad›yaman Üniversitesi EAH, Anestezi ve Reanimasyon Bölümü, Ad›yaman

PB-047
Dinoproston ile do¤um indüksiyonunun baﬂar›s›n› etkileyen
faktörler
Perinatoloji Dergisi 2013;21(suppl):S01-86, doi:10.2399/prn.13.S001082 say›s›nda yay›nlanan bu poster 19-22 Eylül 2013 tarihlerinde, Mu¤la, Sar›germe Hilton Otel’de gerçekleﬂen XIV. Ulusal Perinatoloji Kongresi'nde sunulmam›ﬂt›r.

Ali Yavuzcan, Mete Ça¤lar, Serdar Dilbaz, Yusuf Üstün, S›tk› Özbilgeç,
Selahattin Kumru
Düzce Üniversitesi T›p Fakültesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim Dal›, Düzce

PB-048
Decorin: Fetal geliﬂim k›s›tl›l›¤›n› belirlemede kullan›labilir mi?

PB-006
Diyarbak›r ilinde postpartum depresyonu etkileyen faktörlerin
yaﬂ gruplar›na göre incelenmesi

Perinatoloji Dergisi 2013;21(suppl):S01-86, doi:10.2399/prn.13.S001082 say›s›nda yay›nlanan bu poster 19-22 Eylül 2013 tarihlerinde, Mu¤la, Sar›germe Hilton Otel’de gerçekleﬂen XIV. Ulusal Perinatoloji Kongresi'nde sunulmam›ﬂt›r.

Perinatoloji Dergisi 2013;21(suppl):S01-86, doi:10.2399/prn.13.S001082 say›s›nda yay›nlanan bu poster 19-22 Eylül 2013 tarihlerinde, Mu¤la, Sar›germe Hilton Otel’de gerçekleﬂen XIV. Ulusal Perinatoloji Kongresi'nde sunulmam›ﬂt›r.

Mete Ça¤lar1, Ali Yavuzcan1, Mehmet Göksu2, Gül Alkan Bülbül2,
Bekir S›tk› Isenlik2, Yusuf Üstün1, Süleyman Ayd›n3,
Selahattin Kumru1

Ali Emre Tahao¤lu, Mehmet ‹rfan Külahç›o¤lu, Beﬂire Ayd›n Öztürk,
Hanifi Bademk›ran, Cihan To¤rul, Arif Öztürk, Ahmet Eser, Erdo¤an Gül
Diyarbak›r Kad›n Do¤um ve Çocuk Hastal›klar› Hastanesi, Diyarbak›r

PB-021
A¤›r preeklampside periferik hematolojik parametrelerin
de¤erlendirilmesi
Perinatoloji Dergisi 2013;21(suppl):S01-86, doi:10.2399/prn.13.S001082 say›s›nda yay›nlanan bu poster 19-22 Eylül 2013 tarihlerinde, Mu¤la, Sar›germe Hilton Otel’de gerçekleﬂen XIV. Ulusal Perinatoloji Kongresi'nde sunulmam›ﬂt›r.

Ali Yavuzcan1, Mete Ça¤lar1, Yusuf Üstün1, Serdar Dilbaz1,
‹smail Özdemir2, Elif Y›ld›z1, Atilla Özkara1, Selahattin Kumru1
1

Düzce Üniversitesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim Dal›, Diyarbak›r; 2Medicana Hastanesi Beylikdüzü Hastanesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Klini¤i, ‹stanbul

1

Düzce Üniversitesi T›p Fakültesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim Dal›, Düzce; 2Antalya E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Klini¤i, Antalya; 3F›rat Üniversitesi T›p Fakültesi Biyokimya ve Klinik Biyokimya Anabilim Dal›,
Elaz›¤

PB-054
Midtrimester amniyotik membran› prolabe kad›nlar›n
amnion s›v›s›nda bakteri 16 S rRNA varl›¤›n›n acil servikal
serklaj baﬂar›s› ve gebelik prognozu ile iliﬂkisinin
araﬂt›r›lmas›
Perinatoloji Dergisi 2013;21(suppl):S01-86, doi:10.2399/prn.13.S001082 say›s›nda yay›nlanan bu poster 19-22 Eylül 2013 tarihlerinde, Mu¤la, Sar›germe Hilton Otel’de gerçekleﬂen XIV. Ulusal Perinatoloji Kongresi'nde sunulmam›ﬂt›r.

Hayal Uzelli ﬁimﬂek1, Emek Do¤er1, Gülden Sönmez Tamer1,
Murat Kasap1, Ayd›n Çorakç›2, Eray Çal›ﬂkan3
1

PB-033
Gebelik s›ras›nda ortaya ç›kan uterin prolapsusun
konservatif yönetimi
Perinatoloji Dergisi 2013;21(suppl):S01-86, doi:10.2399/prn.13.S001082 say›s›nda yay›nlanan bu poster 19-22 Eylül 2013 tarihlerinde, Mu¤la, Sar›germe Hilton Otel’de gerçekleﬂen XIV. Ulusal Perinatoloji Kongresi'nde sunulmam›ﬂt›r.

Muhittin Eftal Avc›1, Ahmet Göçmen2, Atalay Ekin1, Cenk Gezer1
1

Izmir Tepecik E¤itim Araﬂt›rma Hastanesi, ‹zmir; 2Ümraniye E¤itim ve Araﬂt›rma
Hastanesi, ‹stanbul

PB-035
Maternal kan glikoz düzeylerinin NST üzerinde etkileri
Perinatoloji Dergisi 2013;21(suppl):S01-86, doi:10.2399/prn.13.S001082 say›s›nda yay›nlanan bu poster 19-22 Eylül 2013 tarihlerinde, Mu¤la, Sar›germe Hilton Otel’de gerçekleﬂen XIV. Ulusal Perinatoloji Kongresi'nde sunulmam›ﬂt›r.

Bekir S›tk› ‹senlik1, Neslihan Erkal1, Mete Ça¤lar2, Onur Erol1,
Özgür Özdemir1, Aysel Derbent Uysal1, Selahattin Kumru1
1

Antalya E¤itim Araﬂt›rma Hastanesi, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Bölümü, Antalya; 2Düzce Üniversitesi T›p Fakültesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim Dal›,
Düzce
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Kocaeli Üniversitesi, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim Dal›; 2Kocaeli Üniversitesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dal›; 3Kocaeli Üniversitesi, T›bbi Biyoloji Anabilim Dal›,
Kocaeli

PB-061
‹kiz eﬂinde kistik adenomatoid malformasyon
Perinatoloji Dergisi 2013;21(suppl):S01-86, doi:10.2399/prn.13.S001082 say›s›nda yay›nlanan bu poster 19-22 Eylül 2013 tarihlerinde, Mu¤la, Sar›germe Hilton Otel’de gerçekleﬂen XIV. Ulusal Perinatoloji Kongresi'nde sunulmam›ﬂt›r.

Muhittin Eftal Avc›, Atalay Ekin, Cenk Gezer, ﬁinasi Çiftçi,
Cüneyt Eftal Taner, Mehmet Özeren
‹zmir Tepecik E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, ‹zmir

PB-067
Gebelik ve distal renal tubuler asidoz: Olgu sunumu
Perinatoloji Dergisi 2013;21(suppl):S01-86, doi:10.2399/prn.13.S001082 say›s›nda yay›nlanan bu poster 19-22 Eylül 2013 tarihlerinde, Mu¤la, Sar›germe Hilton Otel’de gerçekleﬂen XIV. Ulusal Perinatoloji Kongresi'nde sunulmam›ﬂt›r.

Onur Erol, Hülya Ay›k, Bekir S›tk› ‹senlik, Aysel Uysal Derbent,
Selahattin Kumru
Antalya E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Klini¤i, Antalya

Bildiri Özetleri (Mazereti Olmayanlar)

PB-070
Fetal üretral stenoz: MR ve USG bulgular›

Bursa ﬁevket Y›lmaz E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um
Klini¤i, Bursa

Perinatoloji Dergisi 2013;21(suppl):S01-86, doi:10.2399/prn.13.S001082 say›s›nda yay›nlanan bu poster 19-22 Eylül 2013 tarihlerinde, Mu¤la, Sar›germe Hilton Otel’de gerçekleﬂen XIV. Ulusal Perinatoloji Kongresi'nde sunulmam›ﬂt›r.

Onur Erol1, Cemil Gürses2, Hülya Ay›k1, Aysel Uysal Derbent1,
Selahattin Kumru1
1

Antalya E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Klini¤i, Antalya; 2Antalya E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Radyoloji Klini¤i, Antalya

PB-076
‹lk trimester maternal serum PAPP-A ve serbest beta-hCG
de¤erlerinin gebelik komplikasyonlar› ile iliﬂkisi
Perinatoloji Dergisi 2013;21(suppl):S01-86, doi:10.2399/prn.13.S001082 say›s›nda yay›nlanan bu poster 19-22 Eylül 2013 tarihlerinde, Mu¤la, Sar›germe Hilton Otel’de gerçekleﬂen XIV. Ulusal Perinatoloji Kongresi'nde sunulmam›ﬂt›r.

Betül Nalbant, Gülseren Yücesoy, Yi¤it Çak›ro¤lu, Hayal Uzelli
ﬁimﬂek, ﬁule Y›ld›r›m Köpük
Betül Nalbant Kocaeli Üniversitesi, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Ana Bilim Dal›, Kocaeli

PB-096
Acil ve profilaktik serklaj›n gebelik sonuçlar›na etkilerinin
karﬂ›laﬂt›r›lmas›
Perinatoloji Dergisi 2013;21(suppl):S01-86, doi:10.2399/prn.13.S001082 say›s›nda yay›nlanan bu poster 19-22 Eylül 2013 tarihlerinde, Mu¤la, Sar›germe Hilton Otel’de gerçekleﬂen XIV. Ulusal Perinatoloji Kongresi'nde sunulmam›ﬂt›r.

P›nar Özcan Cenksoy, Özge K›z›lkale, Gazi Y›ld›r›m, Cem F›ç›c›o¤lu,
Oluﬂ Api
Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim Dal›, ‹stanbul

PB-097
Antenatal dönemde uygulanan steroid tedavisinin fetal
pulmoner kan ak›m›na etkisi
Perinatoloji Dergisi 2013;21(suppl):S01-86, doi:10.2399/prn.13.S001082 say›s›nda yay›nlanan bu poster 19-22 Eylül 2013 tarihlerinde, Mu¤la, Sar›germe Hilton Otel’de gerçekleﬂen XIV. Ulusal Perinatoloji Kongresi'nde sunulmam›ﬂt›r.

Emin Üstünyurt1, Özlem Baﬂak Üstünyurt2, Engin Korkmazer2

PB-084
‹kiz eﬂi mort fetuslu gebelerin de¤erlendirilmesi: 5 y›ll›k klinik
deneyimimiz
Perinatoloji Dergisi 2013;21(suppl):S01-86, doi:10.2399/prn.13.S001082 say›s›nda yay›nlanan bu poster 19-22 Eylül 2013 tarihlerinde, Mu¤la, Sar›germe Hilton Otel’de gerçekleﬂen XIV. Ulusal Perinatoloji Kongresi'nde sunulmam›ﬂt›r.

Ahmet Bar›ﬂç›l, Serdar Baﬂarano¤lu, Ahmet Yal›nkaya
Dicle Üniversitesi T›p Fakültesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim Dal›, Diyarbak›r

PB-085
‹lk trimesterde yap›lan uterin arter doppler ölçümünün
preterm eylem ve preeklampsiyi öngörmedeki de¤eri
Perinatoloji Dergisi 2013;21(suppl):S01-86, doi:10.2399/prn.13.S001082 say›s›nda yay›nlanan bu poster 19-22 Eylül 2013 tarihlerinde, Mu¤la, Sar›germe Hilton Otel’de gerçekleﬂen XIV. Ulusal Perinatoloji Kongresi'nde sunulmam›ﬂt›r.

Ahmet Melih Akkuﬂ, Mehmet Metin Altay, Tu¤ba Altun Ensari, Metin
Kaplan, Ahmet Okyar Erol, Orhan Geliﬂen
Etlik Zübeyde Han›m Kad›n Hastal›klar› E¤itim ve Arﬂat›rma Hastanesi, Ankara

PB-088
Fetal do¤um a¤›rl›¤› ile anne serumu PAPP-A düzeyleri iliﬂkisi
Perinatoloji Dergisi 2013;21(suppl):S01-86, doi:10.2399/prn.13.S001082 say›s›nda yay›nlanan bu poster 19-22 Eylül 2013 tarihlerinde, Mu¤la, Sar›germe Hilton Otel’de gerçekleﬂen XIV. Ulusal Perinatoloji Kongresi'nde sunulmam›ﬂt›r.
1

2

Bursa ﬁevket Y›lmaz E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Klini¤i, Bursa; 2Zübeyde Han›m Do¤umevi, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Klini¤i, Bursa

PB-099
Servikovajinal VEGF ölçümü ile preterm eylem
öngörülebilir mi?
Perinatoloji Dergisi 2013;21(suppl):S01-86, doi:10.2399/prn.13.S001082 say›s›nda yay›nlanan bu poster 19-22 Eylül 2013 tarihlerinde, Mu¤la, Sar›germe Hilton Otel’de gerçekleﬂen XIV. Ulusal Perinatoloji Kongresi'nde sunulmam›ﬂt›r.

Embiye Y›lmaz1, Emin Üstünyurt2, ﬁakir Küçükkömürcü1, Ferah Budak3,
Güven Özkaya4
1

Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesi, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim Dal›,
Bursa; 2Bursa ﬁevket Y›lmaz E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Kad›n Hastal›klar› ve
Do¤um Klini¤i, Bursa; 3Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹mmünoloji Anabilim Dal›, Bursa; 4Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesi, Bioistatistik Anabilim Dal›, Bursa

PB-100
Do¤um ﬂekli tercihleri, neden, nas›l karar veriyorlar?
Perinatoloji Dergisi 2013;21(suppl):S01-86, doi:10.2399/prn.13.S001082 say›s›nda yay›nlanan bu poster 19-22 Eylül 2013 tarihlerinde, Mu¤la, Sar›germe Hilton Otel’de gerçekleﬂen XIV. Ulusal Perinatoloji Kongresi'nde sunulmam›ﬂt›r.

Tu¤ba Altun Ensari, Duygu Kavak, Bülent Yirci, Sertaç Esin,
Serdar Yalvaç, Ömer Kandemir
Etlik Zübeyde Han›m Kad›n Hastal›klar› E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Ankara

2

Özkan Özdamar , Murat Muhcu , Mehmet Vedat Atay
1

Gölcük Asker Hastanesi, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Servisi, Gölcük, Kocaeli; 2GATA Haydarpaﬂa E¤itim Hastanesi, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Servisi, ‹stanbul

PB-090
Plasental lokasyon fetal cinsiyeti öngörebilir mi?
Perinatoloji Dergisi 2013;21(suppl):S01-86, doi:10.2399/prn.13.S001082 say›s›nda yay›nlanan bu poster 19-22 Eylül 2013 tarihlerinde, Mu¤la, Sar›germe Hilton Otel’de gerçekleﬂen XIV. Ulusal Perinatoloji Kongresi'nde sunulmam›ﬂt›r.

Özkan Özdamar1, Murat Muhcu2, Mehmet Vedat Atay2
1
Gölcük Asker Hastanesi, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Servisi, Gölcük, Kocaeli; 2GATA Haydarpaﬂa E¤itim Hastanesi, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Servisi, ‹stanbul

PB-095
Fetal CRL de¤eri ile do¤um a¤›rl›¤› aras›ndaki iliﬂki
Perinatoloji Dergisi 2013;21(suppl):S01-86, doi:10.2399/prn.13.S001082 say›s›nda yay›nlanan bu poster 19-22 Eylül 2013 tarihlerinde, Mu¤la, Sar›germe Hilton Otel’de gerçekleﬂen XIV. Ulusal Perinatoloji Kongresi'nde sunulmam›ﬂt›r.

Emin Üstünyurt, Harun ﬁimﬂek, Bar›ﬂ Korkmaz

1

PB-109
Term yenido¤anda spontan pnömotoraks: Olgu sunumu
Perinatoloji Dergisi 2013;21(suppl):S01-86, doi:10.2399/prn.13.S001082 say›s›nda yay›nlanan bu poster 19-22 Eylül 2013 tarihlerinde, Mu¤la, Sar›germe Hilton Otel’de gerçekleﬂen XIV. Ulusal Perinatoloji Kongresi'nde sunulmam›ﬂt›r.

Özkan Özdamar1, Murat Muhcu2, Yalç›n Bozkurt3
1
Gölcük Asker Hastanesi, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Servisi, Gölcük, Kocaeli; 2GATA Haydarpaﬂa E¤itim Hastanesi, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Servisi, ‹stanbul;
3
Gölcük Asker Hastanesi, Radyoloji Servisi, Gölcük, Kocaeli

PB-128
Gebelikte minör travmalar: 173 olgunun de¤erlendirilmesi
Perinatoloji Dergisi 2013;21(suppl):S01-86, doi:10.2399/prn.13.S001082 say›s›nda yay›nlanan bu poster 19-22 Eylül 2013 tarihlerinde, Mu¤la, Sar›germe Hilton Otel’de gerçekleﬂen XIV. Ulusal Perinatoloji Kongresi'nde sunulmam›ﬂt›r.

Emin Üstünyurt, Cem Akaltun
Bursa ﬁevket Y›lmaz E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um
Klini¤i, Bursa
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Konu Dizini
(Cilt 21, 2013)

Acil peripartum histerektomiler: 189 olgu deneyimimiz. Abdulkadir
Turgut, Muhammed Erdal Sak, Ali Özler, Hatice Ender Soydinç, Neval
Yaman Görük, Talip Karaçor, Ahmet Yal›nkaya. 21(3):113-118 [Klinik
Araﬂtrma]
Anöploidi olgular›n›n prenatal ultrasonografik belirteçlerinin de¤erlendirilmesi. Orkun Çetin, Fatma Ferda Verit Atmaca, Ayﬂegül Deregözü,
Ali Galip Zebitay, O¤uz Yücel. 21(3):124-128 [Klinik Araﬂtrma]
Artm›ﬂ ense kal›nl›¤› ile birlikte ilk trimesterde tan› konulmuﬂ olgu
nedeniyle Cantrell sendromunun gözden geçirilmesi. Ahmet Uysal,
Fatma Uysal, Meryem Gencer. 21(1):32-34 [Olgu Sunumu]
Bir diprosopus monosefalus tetroftalmus olgusu ve literatürün gözden geçirilmesi. Muhammet Erdal Sak, Abdulkadir Turgut, Sibel Sak, Hidayet Vural, Ahmet Yal›nkaya. 21(2):89-92 [Olgu Sunumu]
Bishop skoru 4 ve alt›nda olan gebelerde do¤um indüksiyonunda dinoproston ve oksitosin kullan›lmas›n›n karﬂ›laﬂt›r›lmas›. Özlem Yörük,
Ayﬂegül Öksüzo¤lu, Yaprak Engin Üstün, Ayla Aktulay, Elif Gül Yapar
Eyi, Salim Erkaya. 21(3):107-112 [Klinik Araﬂtrma]
Dekolman plasenta ve risk faktörleri. Evrim Bostanc›, Resul Ar›soy, Mesut Polat, Emre Erdo¤du, Resul Karakuﬂ, Ayﬂen Boza, Masum Kayap›nar,
Oya Pekin, Semih Tu¤rul. 21(2):60-65 [Klinik Araﬂtrma]
Düﬂük riskli asemptomatik gebeliklerde 18-22. gebelik haftalar› aras›nda servikal uzunluk ölçümünün preterm do¤um öngörüsündeki
de¤eri. Resul Ar›soy, Emre Erdo¤du, Semih Tu¤rul, Taner Mirza, Fatih
F›nd›k, Veli Mihmanl›, Yücel ﬁengün. 21(2):66-71 [Klinik Araﬂtrma]
Fetal aksiller kistik higroman›n prenatal tan›s› ve bleomisin ile postnatal tedavisi. Asl›han Yaz›c›o¤lu, Mert Tur¤al, Özge Senem Yücel, Özgür Özyüncü. 21(2):96-99 [Olgu Sunumu]
Fetal intraabdominal umbilikal ven anevrizmas›. Ülkü Mete Ural, Yeﬂim Bayo¤lu Tekin, Gülﬂah Bal›k, Iﬂ›k Üstüner, Seda Güvenda¤ Güven.
21(1):35-37 [Olgu Sunumu]
Gebeli¤in ilk trimesterindeki anemi etyolojisinde mikrobesin eksikli¤inin önemi. Deha Denizhan Keskin, Seda Keskin, Orkun Çetin, Fatma Ferda Verit Atmaca, O¤uz Yücel, Özhan Özdemir. 21(2):72-76 [Klinik Araﬂtrma]

Grandmultiparitenin maternal, obstetrik, fetal ve neonatal sonuçlara
etkisi. ‹ncim Bezircio¤lu, Nilgün Yapan Göral, Ali Balo¤lu, Yurdaer Baydar. 21(1):17-22 [Klinik Araﬂtrma]
‹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. 21(1):23-28 [Klinik
Araﬂtrma]
‹kinci trimester genetik amniyosentezde iﬂlem süresine etki eden faktörler. Servet Hac›velio¤lu, Ahmet Uysal, Ayﬂenur Çak›r Güngör, Meryem Gencer, Emine Coﬂar. 21(3):138-143 [Klinik Araﬂtrma]
‹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. 21(1):38-41 [Olgu Sunumu]
Konjenital mezoblastik nefromun prenatal tan›s›. Ghanim Khatib, Selim Büyükkurt, F. Tuncay Özgünen, S. Cansun Demir, H. Serdar ‹skit,
ﬁeyda Erdo¤an. 21(2):85-88 [Olgu Sunumu]
Maternal D vitamini eksikli¤ine ba¤l› konjenital rikets: Olgu sunumu.
Serkan Bilge Koca, Dilek Dilli, Serdar Beken, Ayﬂegül Zenciro¤lu, Nurullah Okumuﬂ. 21(1):42-45 [Olgu Sunumu]
Maternal sigara kullam›n›n Doppler ölçümleri üzerine etkisinin araﬂt›r›lmas›. Turab Janbakhisov, Özlen Emekçi, Erkan Ça¤l›yan, Ali Cenk
Özay, Ferruh Acet, Sabahattin Altunyurt. 21(3):119-123 [Klinik Araﬂtrma]
Postpartum dönemde konvülsiyon ile prezente olan serebral venöz
tromboz olgusu. Iﬂ›l Uzun Çilingir, Tu¤rul Örmeci, Bar›ﬂ Kaya, Mesut
M›s›rl›o¤lu. 21(2):93-95 [Olgu Sunumu]
Pre-konsepsiyonel obezite plasental a¤›rl›¤› etkilemekle birlikte do¤um a¤›rl›¤›n› etkilememektedir. Gülengül Köken, Seda Köse, Da¤›stan
Ar›öz, Mehmet Y›lmazer, Ayﬂenur Çak›r Güngör. 21(3):129-132 [Klinik
Araﬂtrma]
Prematüre bebeklerin anne sütü al›m› ve ebeveynlerinin görüﬂleri.
Fatma Taﬂ Arslan, Elanur Yeniterzi. 21(2):77-84 [Klinik Araﬂtrma]

Gebelik diyabeti tarama ve tan› testlerinin fetal makrozomi üzerine
etkileri. U¤ur Keskin, Cihangir Mutlu Ercan, Saadettin Güngör, Kaz›m
Emre Karaﬂahin, Ali Ergün, Mustafa Öztürk, Özlem Öztürk. 21(3):133137 [Klinik Araﬂtrma]

Servikal lenfanjiyom: Olgu sunumu. Resul Ar›soy, Emre Erdo¤du,
Oya Pekin, Elif Demirci, Erbil Çakar, Semih Tu¤rul. 21(1):29-31 [Olgu
Sunumu]

Gebelik ve epilepsi: 46 olgunun retrospektif analizi ve perinatal sonuçlar›n sa¤l›kl› gebelerle karﬂ›laﬂt›r›lmas›. Hatice Ender Soydinç, Abdulkadir Turgut, Muhammet Erdal Sak, Ali Özler, Mehmet S›dd›k Evsen,
Serdar Baﬂarano¤lu, Ahmet Yal›nkaya, Y›lmaz Palanc›, Eﬂref Ak›l.
21(1):12-16 [Klinik Araﬂtrma]

Servikal yetmezlik: Profilaktik ve acil serklajlar›n karﬂ›laﬂt›r›lmas›. ‹brahim Karaca, Ömer Erkan Yapça, ‹lhan Bahri Delibaﬂ, Metin ‹ngeç.
21(1):7-1 [Klinik Araﬂtrma]

Genetik amniyosentez yap›lan 16-22 haftal›k gebelerin amniyosentez
sonuçlar›n›n de¤erlendirilmesi. Alev Timur, ‹brahim Uyar, ‹brahim
Gülhan, Nagehan Tan Saz, Alper ‹leri, Mehmet Özeren. 21(3):101-106
[Klinik Araﬂtrma]
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. 21(1):1-6 [Klinik Araﬂtrma]
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Term gebelikte plasenta ve yenido¤an do¤um a¤›rl›¤›. Cem Ard›ç, Resul Ar›soy, Emin Erhan Dönmez, Sevcan Arzu Ar›kan, Emre Erdo¤du,
Tu¤rul Semih. 21(3):144-150 [Klinik Araﬂtrma]
Üniversite klini¤inde uygulanan amniyosentez sonuçlar› ve retrospektif analizi. Salih Serin, Deniz C. Ar›kan. 21(2):47-52 [Klinik Araﬂtrma]
Yenido¤an otopsileri: Tek merkez deneyimi. Hatice Tatar Aksoy, S.
Suna O¤uz, Nurdan Uraﬂ, Ömer Erdeve, U¤ur Dilmen, Hatice Bayramo¤lu, Sema Zergero¤lu. 21(2):53-59 [Klinik Araﬂtrma]
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Yazar Dizini
(Cilt 21, 2013)
Koyu bas›l› say›lar yazar›n birinci isim oldu¤u makalelerin sayfalar›n› göstermektedir.

A
Acet F. 119
Ak›l E. 12
Aktulay A. 107
Altunyurt S. 119
Ard›ç C. 144
Ar›kan D.C. 47
Ar›kan S.A. 144
Ar›öz D. 129
Ar›soy R. 29, 60, 66, 144
Arslan F.T. 77
B
Bal›k G. 35
Balo¤lu A. 17
Barut S. 23
Baﬂarano¤lu S. 12
Baydar Y. 17
Bayo¤lu Tekin Y. 35
Bayramo¤lu H. 53
Beken S. 42
Bezircio¤lu ‹. 17
Bostanc› E. 60
Boza A. 60
Büyükkurt S. 85
C-Ç
Coﬂar E. 138
Ça¤lar Aytaç P. 1
Ça¤l›yan E. 119
Çakar E. 29
Çak›r Güngör A. 129, 138
Çakmak B. 38
Çetin O. 23, 72, 124
Çok T. 1
D
Delibaﬂ ‹.B. 7
Demir S.C. 85
Demirci E. 29
Demirtürk F. 38
Deregözü A. 124
Dilli D. 42

Dilmen U. 53
Dönmez E.E. 144
E
Emekçi Ö. 119
Ender Soydinç H. 12, 113
Engin Üstün Y. 107
Ercan C.M. 133
Erdeve Ö. 53
Erdo¤an ﬁ. 85
Erdo¤du E. 29, 60, 66, 144
Ergün A. 133
Erkaya S. 107
Evsen M.S. 12
F
F›nd›k F. 66
G
Gencer M. 32,138
Gülhan ‹. 101
Güngör S. 133
Güvenda¤ Güven S. 35
H
Hac›velio¤lu S. 138
‹
‹leri A. 101
‹ngeç M. 7
‹skender C. 1
‹skit H.S.85
J
Janbakhisov T. 119
K
Karaca ‹. 7
Karaçor T. 113
Karakuﬂ R. 60
Karaﬂahin K.E. 133
Kaya B. 93
Kayap›nar M. 60

Keskin D.D. 72
Keskin S. 72
Keskin U. 133
Khatib G. 85
Koca S.B. 42
Köken G. 129
Köse S. 129
M
Mete Ural Ü. 35
M›s›rl›o¤lu M. 93
Mihmanl› V. 66
Mirza T. 66
Nacar M.C. 38
O
O¤uz S.S. 53
Okumuﬂ N. 42
Öksüzo¤lu A. 107
Ö
Örmeci T. 93
Özay A.C. 119
Özdemir Ö. 72
Özeren M. 101
Özgünen F.T. 85
Özler A. 12, 113
Özsoy Z. 38
Öztürk M. 133
Öztürk Ö. 133
Özyüncü Ö. 96
P
Palanc› Y. 12
Parlakgümüﬂ A. 1
Pekin O. 29, 60
Polat M. 60
S
Sak M.E. 12 , 89, 113
Semih T. 144
Serin S. 47

ﬁ
ﬁengün Y. 66
ﬁimﬂek E. 1
T
Tan Saz N. 101
Tar›m E. 1
Tatar Aksoy H. 53
Timur A. 101
Tu¤rul S. 29, 60, 66
Turgut A. 12, 89, 113
Tur¤al M. 96
U
Uraﬂ N. 53
Uyar ‹. 101
Uysal A. 32, 138
Uysal F. 32
Uzun Çilingir I. 93
Üstüner I. 35
V
Verit Atmaca F.F. 72, 124
Vural H. 89
Y
Yal›nkaya A. 12, 89, 113
Yaman Görük N. 113
Yapan Göral N. 17
Yapar Eyi E.G. 107
Yapça Ö.E. 7
Yaz›c›o¤lu A. 96
Yeniterzi E. 77
Y›lmazer M. 129
Yörük Ö. 107
Yücel O. 23, 72, 124
Yücel Ö.S. 96
Z
Zebitay A.G. 23, 124
Zenciro¤lu A. 42
Zergero¤lu S. 53

Cilt 21 | Say› 3 | Aral›k 2013

157

TO

LOJÜ

D

E

Hakem Dizini

Ü

N

G

R

Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):158

ÜS

PE

Ü

Ü

PE

ÜS

R

G

Ü

A

R

N

A

TO

LOJÜ

D

E

R

www.perinataldergi.com

Hakem Dizini
(Cilt 21, 2013)
Perinatoloji Dergisine gelen yaz›lara vaktini ve eme¤ini vererek derginin kalitesinin devaml›l›¤›n› sa¤layan aﬂa¤›daki hakem
arkadaﬂlar›m›za çok teﬂekkür ederiz.*

Oluﬂ Api
Alev At›ﬂ Ayd›n
Filiz Çayan
Ebru Çelik
Ebru Dikensoy
Elif Gül Yapar Eyi
Ali Gedikbaﬂ›
Gökhan Göynümer
Selahattin Kumru
Mertihan Kurdo¤lu
Murat Muhcu
Soner Recai Öner
Lütfü Öndero¤lu
Selçuk Özden
Mehmet Özeren
Mehmet Okan Özkaya
Özlem Pata
‹brahim Polat
Mekin Sezik
Turgay ﬁener
H. Alper Tanr›verdi
Ebru Tar›m
Ahmet Yal›nkaya
Murat Yayla

*‹simler soyad› s›ras›na göre yaz›lm›ﬂt›r.
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