TO

LOJÜ

TO

LOJÜ

D

E

R

Ü

N

G

ÜS

PE

Ü

Ü

PE

ÜS

R

G

Ü

A

R

N

A

D

E

R

www.perinataldergi.com

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:
1305-3124) yer alan makalelerin Türkçe sürümlerinin, eﬂzamanl› olarak hem bas›l› (p-ISSN:1300-5251) hem de çevrimiçi (e-ISSN:13053132) 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 sistem
taraf›ndan sunulan “Yazarl›k ve Telif Haklar› Devir Beyan›n›n”
yazarlar taraf›ndan onaylanmas› gerekir. 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

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 gönderilmesi aﬂamas›nda belirtilmelidir.
Yay›n Eti¤i ve Kötüye Kullan›m Bildirgesi
Derginin “Yay›n Eti¤i ve Kötüye Kullan›m Bildirgesi” ile ilgili ayr›nt›l› bilgi için www.perinataldergi.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
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› © 2015, Perinatal T›p Vakf›).
Yay›n Koordinatörü: ‹lknur Demirel
‹ngilizce Editörü: Fikret Yeﬂilyurt

Deomed Yay›nc›l›k

Grafik Tasar›m: Tolga Erbay

Gür Sok., No: 7B
Kad›köy 34720 ‹stanbul

Bask› ve Cilt: Birmat Matbaac›l›k, Yüzy›l Mahallesi MASS‹T

Telefon: +90 216 414 83 43 (Pbx) Faks: +90 216 414 83 42

1. Cad. No: 131 Ba¤c›lar, ‹stanbul, Tel: (0212) 629 05 59–60

e-posta: medya@deomed.com • www.deomed.com

Asit ‹çermeyen ka¤›da bas›lm›ﬂt›r (Nisan 2015).
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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:
• Özgün Araﬂt›rma
• 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
• Rapor
• Klinik Uygulama K›lavuzu
• 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. Gerekli görüldü¤ünde istatistik de¤erlendirme
amac›yla yaz›y› derginin ‹statistik Dan›ﬂman›na gönderebilirler. 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›-

ii

Perinatoloji Dergisi

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 gönderilmesi aﬂamas›nda belirtilmelidir.
Perinatoloji Dergisi, yay›n eti¤ini en yüksek standartlarda uygulamay› ve
Yay›n Eti¤i ve Kötüye Kullan›m Bildirgesinin aﬂa¤›daki ilkelerine uymay› taahhüt eder. Bu bildirge Committee on Publication Ethics (COPE), Council of Science Editors (CSE), World Association of Medical Editors (WAME) ve International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) adl› birlik ve inisiyatiflerin, dergi editörleri için geliﬂtirdikleri öneri ve k›lavuzlar temel al›narak haz›rlanm›ﬂt›r. Derginin "Yay›n Eti¤i ve Kötüye Kullan›m Bildirgesi" ile ilgili ayr›nt›l› bilgi için www.perinataldergi.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
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 ve Telif Haklar› Devir
Beyan›"nda beyan etmelidirler. Bu ön koﬂulu yerine getiremeyenler yazar olarak
çal›ﬂmada yer almamal›d›rlar.
Özgün 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.
Görüﬂ yaz›lar› davetli yazarlar taraf›ndan haz›rlan›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.
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.
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 haz›rlanan yaz›lardan oluﬂur; 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: Baﬂl›k, özet, temel
metin, kaynaklar ve ekler (tablo, ﬂekil, çizim, resim, video, hasta formlar› ya da
anket görselleri vb.)
Baﬂl›k
Makalenin baﬂl›¤› dikkatle seçilmeli ve makale içeri¤ini en iyi ﬂekilde yans›tmal›d›r. Standart d›ﬂ› k›saltma kullanmaktan olabildi¤ince kaç›nmal›d›r.
Özet
Özetler k›saltma ve kaynak içermemeli, aﬂa¤›da belirtilen kurgu ve s›rada
haz›rlanmal›d›r.
— Özgün araﬂt›rma yaz›lar›nda en fazla 250 sözcükten oluﬂmal› ve her biri bir paragraf olacak ﬂekilde standart 4 baﬂl›k alt›nda sunulmal›d›r: Amaç, Yön-

Yazarlara Bilgi
www.perinataldergi.com

tem, Bulgular, Sonuç. Özeti takiben, aralar›nda virgül olacak ﬂekilde dizilmiﬂ ve her
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Ventrikülomegali vakalar›n›n
ultrasonografik de¤erlendirilmesi
Hakan Kalayc›, Halis Özdemir, Ça¤r› Gülümser, Ayﬂe Parlakgümüﬂ, Tayfun Çok, Ebru Tar›m, Filiz Bilgin Yan›k
Baﬂkent Üniversitesi T›p Fakültesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim Dal›, Ankara

Özet

Abstract: Ultrasonographic evaluation of
ventriculomegaly cases

Amaç: Baﬂkent Üniversitesi Adana ve Ankara Hastaneleri Perinatoloji bilim dal›nda tan› alm›ﬂ veya ventrikülomegali ön tan›s› ile
refere edilmiﬂ hastalar›n demografik verilerinin retrospektif olarak
de¤erlendirilmesi.
Yöntem: Bu çal›ﬂmada May›s 2008 ve Mart 2013 tarihleri aras›nda Baﬂkent Üniversitesi Ankara ve Adana Hastaneleri Perinatoloji
Bilim Dal›na d›ﬂar›dan gönderilen veya klini¤imizde tespit edilen
fetal ventrikülomegalisi olan 61 gebe demografik verileri, tan› konulma haftalar›, eﬂlik eden anomaliler ve gebeliklerin seyri aç›s›ndan de¤erlendirildi. ‹statistiksel hesaplamalarda SPSS v. 16.0’dan
faydalan›ld›.
Bulgular: 20–41 yaﬂ aras› 61 gebenin de¤erlendirmesinde,
%45.9’unun ilk gebelikleriydi. %16.4’ü 35 yaﬂ ve üzeriydi.
%4.9’unun yard›mc› üreme teknikleri ile gebe kald›¤› izlendi. Hafif (10–12 mm), ›l›ml› (12.1–14.9 mm) ve ciddi ventrikülomegali
(≥15 mm) oranlar› s›ras› ile %65.6, %24.7 ve %4.8 idi. Hiçbir vakada toksoplazma, sitomegalovirüs, rubella veya Herpes virüs enfeksiyonu saptanmad›. Karyotip analizinde 3 hastada Down sendromu tespit edildi (%4.9). Ventrikülomegalilerin %67.2’si tek tarafl› idi. Ayr›nt›l› ultrasonografi haftas› olan 16–24 haftalar› aras›
tespit oran› %52.5 idi. %33.3 ek anomali mevcuttu. En s›k eﬂlik
eden anomaliler s›kl›k s›ras›na göre artm›ﬂ nukal kal›nl›k (%13.3),
korpus kallozum agenezisi (%11.1) ve nazal kemik hipoplazisi
(%8.9) olarak izlendi. Takiplerde %53.8 vakada bulgular›n geriledi¤i, %19.3’ünde ilerledi¤i ve %26.9’unda de¤iﬂmeden kald›¤› izlendi.
Sonuç: Ventrikülomegali tespit edildi¤inde etyoloji araﬂt›rmas›nda ayr›nt›l› ultrasonografik muayene ile ek anomalilerin varl›¤›
araﬂt›r›lmal›d›r. Selektif vakalarda ek serebral anomalileri de¤erlendirmek için manyetik rezonans görüntüleme yönteminden faydalan›labilir. Karyotip analizi ve toksoplazma, rubella, sitomegalovirüs ve Herpes virüs enfeksiyonlar›n›n araﬂt›r›lmas› ek anomali
varl›¤›nda ve hatta izole vakalarda ventrikülomegalinin derecesi ne
olursa olsun önerilmelidir. Hastalar düzenli takibe al›nmal›d›r.

Objective: To evaluate retrospectively the demographic data of the
patients diagnosed in or referred with the pre-diagnosis of ventriculomegaly to Perinatology Department of Adana and Ankara
Hospitals of Baﬂkent University.
Methods: In this study, 61 pregnant women with fetal ventriculomegaly diagnosed in our clinic or referred by other centers to the
Perinatology Department of Ankara and Adana Hospitals of
Baﬂkent University between May 2008 and March 2013 were evaluated in terms of their demographic data, diagnosis weeks, concomitant anomalies and the course of their pregnancies. SPSS v.
16.0 was used for statistical calculations.
Results: The analysis of 61 pregnant women between 20 and 41
years old showed that it was the first pregnancy of 45.9% of them.
Only 16.4% of them were at or over 35 years old. It was observed that
4.9% of them were conceived by assisted reproduction techniques.
The rates of mild (10–12 mm), moderate (12.1–14.9 mm) and severe
ventriculomegaly (≥15 mm) were 65.6%, 24.7% and 4.8%, respectively. Toxoplasma, Cytomegalovirus, Rubella or Herpes virus infections were not found in any case. Down syndrome was found in the
karyotype analysis of 3 patients (4.9%). The ventriculomegaly was
unilateral in 67.2% of the cases. The detection rate between 16 and
24 weeks which were also the weeks for detailed ultrasonography was
52.5%. There was an additional anomaly in 33.3% of the cases. The
most frequent concomitant anomalies were found as increased nuchal
thickness (13.3%), corpus callosum agenesis (11.1%) and nasal bone
hypoplasia (8.9%). In their follow-ups, it was observed that the findings were regressed in 53.8% of the cases, progressed in 19.3% of the
cases and remained unchanged in 26.9%.
Conclusion: When ventriculomegaly is detected, the presence of
additional anomalies should be investigated by detailed ultrasonographic examination during etiological investigation. In the selective
cases, the physicians may utilize the method of magnetic resonance
imaging to evaluate additional cerebral anomalies. It is also necessary
to recommend karyotype analysis and investigating Toxoplasma,
Rubella, Cytomegalovirus and Herpes virus infections in the presence of additional anomaly and even in isolated cases regardless of the
level of ventriculomegaly. Patients should be followed up regularly.

Anahtar sözcükler: ‹zole ventrikülomegali, ek anomaliler, takip.

Keywords: Isolated ventriculomegaly, additional anomalies, followup.

Yaz›ﬂma adresi: Dr. Hakan Kalayc›. Baﬂkent Üniversitesi T›p Fakültesi
Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim Dal›, Ankara. e-posta: smartdr96@yahoo.com
Geliﬂ tarihi: Nisan 15, 2014; Kabul tarihi: Eylül 7, 2014
Bu yaz›n›n at›f künyesi: Kalayc› H, Özdemir H, Gülümser Ç, Parlakgümüﬂ A, Çok T,
Tar›m E, Bilgin Yan›k F. Ultrasonographic evaluation of ventriculomegaly cases.
Perinatal Journal 2015;23(1):1–5.
©2015 Perinatal T›p Vakf›

Bu yaz›n›n çevrimiçi ‹ngilizce sürümü:
www.perinataljournal.com/20150231001
doi:10.2399/prn.15.0231001
Karekod (Quick Response) Code:

Kalayc› H ve ark.

Giriﬂ
Aksiyel planda, ventrikül ön boynuzlar›n›n, cavum
septum pellusidumun ve koroid pleksusun izlenebildi¤i
planda lateral ventrikül ölçümünün koroid pleksusun
glomusu seviyesinde 10 mm ve üzerinde oldu¤u durumlar için ventrikülomegali (VM) terimi kullan›lmaktad›r (ﬁekil 1).[1,2] Lateral ventrikül geniﬂli¤ine göre çeﬂitli tan›mlamalar yap›lmaktad›r. Lateral ventrikül ölçümleri 10–12 mm ve 12.1–15 mm oldu¤u zaman tan›mlamada s›ras›yla hafif ve ›l›ml› VM terimleri kullan›lmaktad›r.[3,4] Ancak baz› yazarlar 10–12 mm hafif
VM terimini kabul etmeyip 10–15 mm aras› ölçümü
hafif VM olarak tan›mlamaktad›rlar.[5] 15 mm ve üzeri
olan ölçümlerde ciddi VM tan›mlamas› kullan›lmaktad›r.[6] Hafif VM prevelans› 10.000 canl› do¤umda 7.9
iken, ciddi VM prevalans› ise 10.000 canl› do¤umda 3.6
olarak bildirilmiﬂtir.[7]
Etyolojide enfeksiyonlar, beyaz cevher hasar›na
ba¤l› serebral atrofi ve/veya beyin omurilik s›v›s› absorbsiyonunda azalmaya yol açan durumlar, DandyWalker malformasyonu veya akuaduktus stenozu gibi
obstrüktif nedenler, ensefalosel, korpus kallozum agenezisi (ﬁekil 2a ve b) gibi geliﬂimsel anomaliler, trizomi 13, 18, 21 gibi genetik bozukluklar ve aﬂ›r› beyin
omurilik s›v›s› üretimine neden olabilen koroid pleksus
papillomu gibi durumlar yer almaktad›r.[8] Ventriküllerdeki bu geniﬂlemeye hidrosefali, gri cevher migrasyon anomalileri, korpus kallosum agenezisi, trizomiler
ve mikrosefali gibi anomaliler de eﬂlik edebilmektedir.[5] ‹liﬂkili serebral veya ekstraserebral anomalilerin
s›kl›¤› %41–78 oran›nda de¤iﬂmektedir.[2] Ço¤u yazar

a

ﬁekil 1. Il›ml› ventrikülomegali.

taraf›ndan ek malformasyonlar›n varl›¤› prognoz ile
do¤rudan iliﬂkili gösterilmektedir. ‹zole VM vakalar›n›n ço¤unda prognoz daha iyi izlenmektedir.[2,9] Bu nedenle prenatal tan› önem kazanmaktad›r.
Bu çal›ﬂmada intrauterin dönemde ventrikülomegali tan›s› alan hastalar›n demografik verileri, tan› konulma haftalar›, eﬂlik eden anomaliler ve gebeliklerinin
seyrinin retrospektif olarak analiz edilmesi amaçlanm›ﬂt›r.

Yöntem
Bu çal›ﬂmada May›s 2008 ve Mart 2013 tarihleri
aras›nda Baﬂkent Üniversitesi Ankara ve Adana Hasta-

b

ﬁekil 2. (a) Korpus kallozum agenezisi (ok). (b) Korpus kallosum agenezisi, kolposefali, göz yaﬂ› görünümü (ok).
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neleri Perinatoloji Bilim Dal›na d›ﬂar›dan gönderilen
veya klini¤imizde tespit edilen fetal ventrikülomegalisi
olan 61 gebe demografik verileri, tan› konulma haftalar›, eﬂlik eden anomaliler ve gebeliklerin seyri aç›s›ndan
de¤erlendirildi. Tüm fetüsler detayl› fetal biyometrik
incelemeye al›nd›. ‹statistiksel veriler SPSS v. 16.0
(SPSS Inc., Chicago, IL, ABD) program› ile de¤erlendirildi.

Bulgular
20–41 yaﬂ aras› 61 gebenin de¤erlendirmesinde,
%45.9’unun ilk gebelikleriydi. %16.4’ü 35 yaﬂ ve üzeriydi. %4.9’unun yard›mc› üreme teknikleri ile gebe
kald›¤› izlendi. Hafif (10–12 mm), ›l›ml› (12.1–14.9
mm) ve ciddi ventrikülomegali (≥15 mm) oranlar› s›ras› ile %65.6, %24.7 ve %4.8 idi. Gebelerin hiçbirinde
toksoplazma, rubella, sitomegalovirüs (CMV) ve Herpes virüs enfeksiyonlar›na rastlanmad›. Karyotip analizinde üç fetüste Down sendromu tespit edildi (%4.9).
Ventrikülomegalilerin %67.2’si tek tarafl›yd›. Ayr›nt›l›
ultrasonografi haftas› olan 16–24 haftalar› aras› tespit
oran› %52.5 saptand›. En s›k eﬂlik eden anomaliler s›kl›k s›ras›na göre nukal kal›nl›kta art›ﬂ (%13.3), korpus
kallozum agenezisi (%11.1), nazal kemik hipoplazisi
(%8.9) olarak s›raland›. %44.3 gebeye ek olarak obstetrik manyetik rezonans tetkiki uyguland›. %72.5’i 37
hafta ve sonras›nda do¤um yapt›. Takiplerde %53.8 vakada bulgular›n geriledi¤i, %19.3’ünde ilerledi¤i ve
%26.9’unda de¤iﬂmeden kald›¤› izlendi.

Tart›ﬂma
18–22. gebelik haftalar›nda yap›lan ayr›nt›l› ultrasonografik muayenede lateral serebral ventriküllerin geniﬂli¤inin ölçülmesi rutin olarak önerilmektedir.[1,10,11]
Lateral ventrikül ölçümleri 10–12 mm aras› hafif,
12.1–15 mm aras› ›l›ml› ve 15 mm ve üzeri ciddi VM
olarak tan›mlanmaktad›r.[3,4]
Etiyolojide enfeksiyonlar da rol alabilmektedir. Do¤an ve ark. yapt›¤› çal›ﬂmada CMV enfeksiyonu olan 8
vakan›n 5’inde ciddi VM, 7’sinde artm›ﬂ periventriküler ekojenite, 4 vakada intrakranial kalsifikasyon, 3’ünde talamik hiperkeojenite, 3’ünde mega cisterna magna
saptanm›ﬂt›r.[12] Tijana ve ark., 25. haftada toksoplazmozis pozitifli¤i olan hastada daha önceki haftalarda
bulgu vermeyen VM saptam›ﬂlard›r.[13] Dommergues ve
ark. yapt›klar› çal›ﬂmada %29 vakada CMV pozitifli¤i
tespit etmiﬂlerdir.[14] Çeﬂitli yay›nlarda ciddi VM’lerde

%10–20 aras› enfeksiyon pozitifli¤i izlenirken, hafif
VM’lere ise %1–5 oran›nda rastlanm›ﬂt›r.[9,15,16] Bu nedenle VM tan›s› alan tüm vakalara enfeksiyon aç›s›ndan
de¤erlendirme önerilmektedir.[6,15,17,18] Çal›ﬂmam›zda
enfeksiyon etkeni saptanmam›ﬂt›r, bunun nedeni ciddi
VM’nin %4.8 hastada görülmesi olabilir.
VM olgular›nda kromozomal anomali insidans›
%0–14 aras› de¤iﬂmektedir.[5,6,15] Çal›ﬂmam›zda, %4.9
vakada (3 olgu) Down sendromu tespit edilmiﬂtir. Nicolaides ve ark. izole VM olan vakalarda kromozomal
anomali insidans›n› %3 olarak bildirirken, ek anomali
varl›¤›nda ise bu oran›n %36 oldu¤unu göstermiﬂlerdir. Ayn› zamanda izole ciddi VM’lerde izole hafif
VM’ye göre daha az oranda anoploidi bildirilmiﬂtir.[19]
Ayn› ﬂekilde Melchiorre ve ark. izole vakalarda kromozom anomalisi oran›n› %2.8 olarak tespit etmiﬂlerdir.[20]
Gaglioti ve ark. ciddi VM’lilerde kromozom anomalisi
saptamazken, hafif ve ›l›ml› VM’lerde %3.5 oran›nda
anoploidi saptam›ﬂlard›r.[16] Gezer ve ark. ﬂiddetli ventrikülomegali saptanan fetüslerdeki kromozom anomalisi insidans›n› (%6.8), hafif ventrikülomegali saptanan
fetüslerden (%4.2) daha fazla oranda bulmuﬂlard›r.
‹zole ventrikülomegalili fetüslerdeki kromozom anomalisi insidans› (%8.6) ise ek anomalisi olanlara göre
(%3.8) daha fazla saptanm›ﬂt›r.[21] Sezik, VM’ye atriyoventriküler septal defektin eﬂlik etti¤i Tip 2 triploidi
vakas› saptam›ﬂt›r.[22] Kara, VM ve 47 XXY sendromu
birlikteli¤ini bir vaka sunumunda tariflemiﬂtir.[23]
Ventrikülomegalilerde ek anomali olarak hem serebral hem de ekstraserebral malformasyonlar izlenebilir. Özellikle ciddi VM’ye eﬂlik ederler. Ciddi VM’lere
en s›k korpus kallozum agenezisi ve spina bifida eﬂlik
eder.[24,25] Hafif ve ›l›ml› VM’lerde ise bu oran %10–76
aras› de¤iﬂmektedir.[17,26] Çeﬂitli çal›ﬂmalarda ek anomali insidans› %50’ye varan oranlarda bildirilmiﬂtir.[6,11,15]
Gaglioti ve ark. ciddi VM olanlar›n %60’›nda ek anomali tespit etmiﬂlerdir. Bu vakalar›n %88’inde aileler
gebeli¤in sonland›r›lmas›n› tercih etmiﬂlerdir.[16] Tatl›
ve ark., çal›ﬂmalar›nda 10–15 mm aras› ventrikül geniﬂli¤inde %9 oran›nda ek anomaliye rastlam›ﬂlard›r.[27]
Çal›ﬂmam›zda ise en s›k gözlenen ek anomaliler
(%33.3) s›ras›yla nukal kal›nl›kta art›ﬂ (%13.3), korpus
kallozum agenezisi (%11.1) ve nazal kemik hipoplazisi
(%8.9) olmuﬂtur.
Çal›ﬂmam›zda, %53.8 vakada bulgular›n geriledi¤i,
%19.3’ünde ilerledi¤i ve %26.9’unda de¤iﬂmeden kald›¤› izlendi. Ouahba ve ark., 167 hafif VM olan vakalar›n %11’inde ilerleme ve bu vakalarda daha fazla oranCilt 23 | Say› 1 | Nisan 2015

3

Kalayc› H ve ark.

da nörolojik geliﬂim aç›s›ndan gerileme izlemiﬂlerdir.[9]
Melchiorre ve ark. ise %15.7 oran›nda bir progresyon
saptam›ﬂlard›r. Progresyon saptananlarda nörolojik geliﬂim ve kromozomal anomalilerle birliktelik yönünden
daha kötü bir prognoz gözlemiﬂlerdir.[20]
Levine ve ark. manyetik rezonans görüntülemede,
ultrasonografi ile anormal olarak saptanan vakalarda
hasta yönetimini %13.5 oran›nda de¤iﬂtirecek ek bulgular gözlemlemiﬂlerdir.[28] Gezer ve ark. manyetik rezonans görüntüleme ile ventrikül geniﬂli¤i ile beyin parankim hacmi oran›n›n prognozu belirlemede yard›mc› olabilece¤ini öne sürmüﬂlerdir. Prognozu kötü olanlar›n parankim hacmi düﬂük bulunmuﬂtur.[29] Bizim vakalar›m›zda %44.3 gebeye obstetrik manyetik rezonans
görüntülenme uyguland›. Dört fetüste ultrasonografide ﬂüphelenilen korpus kallozum agenezisi tan›s› do¤rulan›rken, bir vakada kortikal atrofi, bir vakada ise ensefalomalazi tespit edilmiﬂtir. Bu bulgular do¤rultusunda ultrasonografide ﬂüphelenilen tan›lar›n kesinleﬂtirilmesinde manyetik rezonans görüntüleme önemlidir.
Özellikle nöronal migrasyon bozukluklar›, gecikmiﬂ
sulkasyon ve girus formasyonu, heterotopiler gibi geç
ikinci ve üçüncü trimesterde tespit edilebilecek ve ultrasonografi ile atlanabilecek patolojiler için manyetik
rezonans kullan›m› faydal› görünmektedir.[30,31]
‹zole VM olan 101 çocu¤un 11 y›ll›k takipleri sonucunda, 89’unda normal psikomotor geliﬂim izlenmiﬂ,
12’sinde ise konuﬂmada gecikmeden ciddi mental retardasyona giden spektrumda nörolojik bozukluk izlenmiﬂtir.[12]
Vergani ve ark. 12 mm ve alt›ndaki geniﬂliklerde, 12
mm ve üzeri olan gruba göre nörolojik geliﬂimde gerilik oran›n› belirgin olarak daha düﬂük tespit etmiﬂlerdir
(%3’e karﬂ›l›k %23).[6] Devaseelan ve ark. intrauterin
dönemde VM’si ilerleyen çocuklarda %14 oran›nda
nörolojik geliﬂim bozuklu¤u tespit etmiﬂlerdir.[32] Baﬂka
bir çal›ﬂmada ise prenatal dönemde ventrikül geniﬂli¤inin persiste etti¤i çocuklar›n ince motor beceride ve dil
ö¤reniminde normale göre daha düﬂük skorlar ald›klar› gösterilmiﬂtir.[33]

Sonuç
Ventrikülomegali tespit edildi¤inde etyoloji araﬂt›rmas›nda ayr›nt›l› ultrasonografik muayene ile ek anomalilerin varl›¤› araﬂt›r›lmal›d›r. Seçilmiﬂ vakalarda ek
serebral anomalileri de¤erlendirmek için manyetik rezonans görüntüleme yönteminden faydalan›labilir.

4

Perinatoloji Dergisi

Ventrikülomegali derecesine bak›lmaks›z›n ve hatta ek
anomali olmayan izole ventrikülomegali vakalar›nda
karyotip analizi yap›lmas›n› ve toksoplazma, CMV ve
rubella gibi enfeksiyonlar›n araﬂt›r›lmas›n› elimizde bulunan güncel bilgiler ›ﬂ›¤›nda önermekteyiz. Hastalar
düzenli takibe al›nmal›d›r. Ebeveynler ayr›nt›l› olarak
ayd›nlat›lmal› ve postpartum dönemde karﬂ›laﬂabilecekleri nöropsikiyatrik durumlar hakk›nda bilgilendirilmelidir.
Ç›kar Çak›ﬂmas›: Ç›kar çak›ﬂmas› bulunmad›¤› belirtilmiﬂtir.
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Borderline gestasyonel diabetes mellitus saptanan
gebelerin perinatal sonuçlar›
Gök Özgül1, Rauf Meleko¤lu2, Sevda Yeleç1, ‹pek Eskiyörük1, Fatma Tuncay Özgünen1
1

Çukurova Üniversitesi T›p Fakültesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim Dal›, Adana
2
‹nönü Üniversitesi T›p Fakültesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim Dal›, Malatya

Özet

Abstract: Perinatal outcomes of patients diagnosed
borderline gestational diabetes mellitus

Amaç: Çal›ﬂman›n amac› gestasyonel diyabetin fetal ve maternal
sa¤l›¤a etkileri oldukça iyi bilinmesine ra¤men, gestasyonel diyabet kriterlerini karﬂ›lamayan gebelik hiperglisemisine sahip borderline gestasyonel diyabeti olan gebelerin maternal ve fetal durumunu ortaya koyan az say›da çal›ﬂma olmas›n› göz önünde bulundurarak, hastanemizdeki borderline gestasyonel diyabeti olan hastalar›n perinatal ve neonatal sonuçlar›n› irdelemektir.
Yöntem: Bu çal›ﬂmada Ocak 2009 ve Ocak 2013 tarihleri aras›nda
Çukurova Üniversitesi T›p Fakültesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim Dal› Gebe Poliklini¤inde antenatal izlemleri yap›lan ve do¤umlar› klini¤imizde gerçekleﬂen gebeler aras›ndan 50 g
OGTT sonuçlar› yüksek ancak 100 g OGTT sonuçlar› normal
olan hastalar ile 50 g OGTT sonuçlar› normal olan hastalar tespit
edilerek, maternal özellikleri, obstetrik ve perinatal sonuçlar› retrospektif olarak incelendi. Verilerin analizi için SPSS v 19.0 paket
program› kullan›ld›. Sonuçlar aras›nda istatistiksel anlaml›l›k düzeyi için p de¤eri <0.05 olarak al›nd›.
Bulgular: Çal›ﬂmaya toplamda 239 gebe dahil edildi. 50 g OGTT
sonuçlar› yüksek ancak 100 g OGTT sonuçlar› normal s›n›rlarda
olan 105 gebe çal›ﬂma grubunu, 50 g OGTT sonuçlar› normal
olan 134 gebe ise kontrol grubunu oluﬂturdu. Çal›ﬂma grubundaki gebelerin yaﬂ ortalamalar›n›n sa¤l›kl› gebelere oranla istatistiksel olarak anlaml› derecede yüksek oldu¤u saptand› (p=0.000). Çal›ﬂma grubundaki gebelerin hastanede yat›ﬂ sürelerinin kontrol
grubundakilere oranla istatistiksel olarak anlaml› oranda daha fazla oldu¤u saptand› (p=0.001). Her iki grubun do¤um ﬂekli, erken
do¤um, erken membran rüptürü, gestasyonel hipertansiyon, preeklampsi varl›¤›, fetal distres varl›¤› ve postpartum kanama aç›s›ndan obstetrik sonuçlar› incelendi. Sadece postpartum kanaman›n
kontrol grubuna göre çal›ﬂma grubunda istatistiksel olarak anlaml› derecede fazla oldu¤u saptand› (p=0.049). Yenido¤an bebeklerde
LGA, SGA, hipoglisemi, hiperbilirubinemi, yenido¤an yo¤un bak›m ünitesine yat›ﬂ ve neonatal ölüm görülme oranlar› aras›nda da
her iki grup aras›nda istatistiksel olarak anlaml› fark saptanmad›.
Sonuç: Çal›ﬂmam›zda borderline gestasyonel diyabeti olan hastalar›n postpartum kanama s›kl›¤› ve hastanede yat›ﬂ süreleri d›ﬂ›nda
perinatal ve neonatal sonuçlar› normoglisemik gebeler ile benzer
saptanm›ﬂt›r.

Objective: Although the effects of gestational diabetes mellitus to
maternal and fetal health are well known, we have few data about
maternal and fetal condition of borderline gestational diabetic pregnants who have gestational hyperglycemia not meeting gestational
diabetes criteria. Considering this, we aimed to investigate perinatal
and neonatal outcomes of patients who have borderline gestational
diabetes mellitus in our hospital.
Methods: In this study, we retrospectively examined maternal characteristics, obstetric and perinatal outcomes of pregnants whose
antenatal follow-up and birth occurred in Department of Obstetrics
and Gynecology in Faculty of Medicine in Çukurova University
between January 2009 and January 2013 and who have normal 50g oral glucose tolerance test (OGTT) but abnormal 100-g OGTT
and have normal 50-g OGCT test results. SPSS v. 19.0 statistics
software was used for data analysis. For the statistical significance
level between results, p value was taken as <0.05.
Results: A total of 239 pregnant women were included in the study.
The study group consisted of 105 pregnant women whose 50-g
OGTT results were abnormal but 100-g OGTT results were within
normal limits and the control group consisted of 134 pregnant
women whose 50-g OGTT results were within normal limits.
Compared to healthy pregnant women, mean age of the women in
the study group was found to be significantly higher (p=0.000). The
duration of hospitalization in the study group was found to be statistically significantly higher compared to the control group (p=0.001).
Mode of delivery, preterm labor, premature rupture of membranes,
gestational hypertension, preeclampsia, the presence of fetal distress
and postpartum hemorrhage were analyzed in both groups. Only
postpartum hemorrhage was found to be statistically significantly
higher in the study group compared to the control group (p=0.049).
There was statistically no significant difference in neonates between
two groups for LGA, SGA, hypoglycemia, hyperbilirubinemia,
neonatal admissions to the intensive care unit and neonatal death.
Conclusion: In our study, perinatal and neonatal outcomes of
patients who have borderline gestational diabetes mellitus and normoglisemic condition are same except postpartum hemorrhage and
hospitalization period. To acquire perinatal and neonatal outcomes
of women with borderline gestational diabetes mellitus, we need further well-designed randomized studies with larger populations.

Anahtar sözcükler: Gestasyonel diyabet, glukoz tolerans testi,
gebelik sonuçlar›.

Keywords: Gestational diabetes, glucose tolerance test, pregnancy
outcomes.
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Borderline gestasyonel diabetes mellitus saptanan gebelerin perinatal sonuçlar›

Giriﬂ
Gestasyonel diabetes mellitus (GDM), “ilk kez gebelik s›ras›nda ortaya ç›kan veya saptanan, karbonhidrat intolerans›” olarak tan›mlanmaktad›r.[1] Gebelik, insülin
rezistans› ve hiperinsülinemi ile karakterizedir. Bu durum gebe kad›nlar›n diyabet geliﬂtirmesine predispozan
olabilir. Bu direnç baz› diyabetojenik plasental sekresyon
hormonlar›n›n etkisinden oluﬂmaktad›r (büyüme hormonu, kortikotropin salg›lat›c› hormon, plasental laktojenik hormon, progesteron vb.). Ayr›ca azalm›ﬂ egzersiz,
artm›ﬂ kalori al›m› ve artm›ﬂ adipoz doku miktar› da insülin rezistans›n›n sebepleri aras›ndad›r. Gestasyonel diyabet, pankreatik fonksiyonlar› yetersiz olup diyabetojenik hormon de¤iﬂimini tolere edebilecek yeterli insülin
sal›n›m› olmayan kad›nlarda görülür.[2]
Tüm gebelerde 24–28. haftalar aras›nda gestasyonel
diyabet taramas› amac›yla 50 gram (g) oral glukoz tolerans testi (OGTT) yap›lmas› önerilmektedir.[3] Sonuç
140 mg/dl ve üzerinde ise hasta 100 g OGTT için yönlendirilir. GDM tan›s› için 100 g OGTT’de eﬂik de¤erlerden en az ikisinin karﬂ›lanmas› veya aﬂ›lmas› gereklidir. Fakat 50 g glukoz tarama testi pozitif olup,
100 g glukoz tan› testi normal olan majör bir hasta grubu da bulunmaktad›r. GDM’nin fetal ve maternal sa¤l›¤a etkileri oldukça iyi bilinmesine ra¤men glukoz de¤erleri normal gebeler ile gestasyonel diyabetik gebeler
aras›nda olan s›n›rda gestasyonel diyabetiklerin maternal ve fetal durumu iyi bilinmemektedir. Literatürdeki
baz› çal›ﬂmalar, 50 g OGTT sonuçlar› yüksek oldu¤u
halde 100 g OGTT sonuçlar› normal s›n›rlarda olan
gebe grubunun, normal gebelere k›yasla maternal özelliklerinin farkl› olabilece¤ine ve olumsuz obstetrik sonuçlar aç›s›ndan daha fazla risk taﬂ›yabilece¤ine dikkati
çekmiﬂtir.[4] Bu gebe grubu ‘borderline GDM’ olarak
adland›r›lmaktad›r.
Biz bu çal›ﬂmam›zda Çukurova Üniversitesi T›p Fakültesi (ÇÜTF) Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim
Dal› Gebe Poliklini¤inde Ocak 2009 – Ocak 2013 tarihleri aras›nda takip edilen ve do¤umu klini¤imizde gerçekleﬂen gebeler aras›ndan 50 g OGTT sonuçlar› yüksek ancak 100 g OGTT sonuçlar› normal olanlar ile 50
g OGTT sonuçlar› normal olanlar› retrospektif olarak
tespit ederek, maternal özellikleri, obstetrik ve perinatal
sonuçlar›n› irdeleyerek karﬂ›laﬂt›rmay› amaçlad›k.

Yöntem
Bu çal›ﬂma Ocak 2009 ve Ocak 2013 tarihleri aras›nda Çukurova Üniversitesi T›p Fakültesi Kad›n Has-

tal›klar› ve Do¤um Anabilim Dal› Gebe poliklini¤inde
antenatal izlemleri yap›lan ve do¤umlar› klini¤imizde
uygulanan, Sa¤l›k Bakanl›¤› Do¤um Öncesi Bak›m Yönetim Rehberi ve Do¤um ve Sezaryen Eylemi Yönetim
Rehberi’ne göre haz›rlanm›ﬂ izlem ve do¤um protokollerine göre yap›lm›ﬂ 239 gebeyi ve onlar›n bebeklerini
kapsamaktad›r.
Araﬂt›rmaya baﬂlamadan önce Çukurova Üniversitesi T›p Fakültesi Dekanl›¤› Etik Kurulu’ndan onay
al›nd›. Ayr›ca araﬂt›rmada yer alan tüm kad›nlara Helsinki Deklarasyonu Prensipleri’ne uygun olarak araﬂt›rmayla ilgili yaz›l› ve sözel bilgi verilerek, ayd›nlat›lm›ﬂ
onamlar› al›nd›
Çal›ﬂma grubu 24–28. gebelik haftalar› aras›nda
GDM taramas› yap›lan, 50 g glukoz tarama testi yüksekli¤i olup 100 g glukoz tan› testi normal olan (100 g
OGTT’de tüm de¤erleri eﬂik de¤erlerin alt›nda olanlar
ve tek de¤er yüksekli¤i olanlar) 105 gebeden; kontrol
grubu ise ayn› dönemde do¤um yapm›ﬂ 24–28. gebelik
haftalar› aras›nda yap›lan 50 g glukoz tarama testi normal olan 134 gebeden oluﬂturuldu.
On sekiz yaﬂ alt› ve 35 yaﬂ üstü gebeler, multipar gebeler, ço¤ul gebeli¤i olanlar, fetusta major fetal anomali varl›¤›, maternal kronik hastal›k mevcudiyeti (kronik
hipertansiyon, diabetes mellitus, kronik böbrek yetmezli¤i, ast›m, pulmoner veya kardiyak hastal›klar),
maternal trombofili öyküsü olan hastalar ve do¤um indüksiyonu uygulanan gebeler çal›ﬂmaya dahil edilmedi.
Klini¤imizde 50 g glukoz tarama testi, 24–28. haftalar aras›nda gebe izlem polikliniklerine baﬂvuran gebelere, 50 g glukoz 200 ml su içerisinde çözüldükten
sonra oral yolla verilerek yap›lmaktad›r. Hasta glukoz
solüsyonunu ald›ktan 1 saat sonra venöz kan örne¤i al›narak plazma glukoz düzeyleri biyokimya laboratuvar›nda, Roche-Hitachi cihaz›nda (Roche Diagnostics
Corp., Indianapolis, IN, ABD), Roche diagnostik kitleri kullan›larak oksidaz yöntemiyle spektrofotometrik
olarak ölçülmektedir.
Kan glukoz düzeyi;
• <140 mg/dl olanlar normal,
• >200 mg/dL üzerinde olanlar do¤rudan GDM olarak kabul edilmektedir.
• >140 mg <200 mg olanlara ise 8–14 saat açl›¤› takiben 100 g glukoz ile OGTT yap›lmaktad›r. Bu test
esnas›nda hastadan ilk olarak açl›k kan ﬂekeri ölçümü için venöz kan örne¤i al›nmakta 100 g glukoz
Cilt 23 | Say› 1 | Nisan 2015
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200 ml su içinde çözülerek hastaya verildikten sonra 1. saat, 2. saat ve 3. saatlerde venöz kan örnekleri al›narak numuneler biyokimya laboratuvar›nda
analiz edilmektedir. GDM tan›s› Ulusal Diyabet
Veri Grubunun kulland›¤› eﬂik de¤erlerden en az
ikisinin karﬂ›land›¤› veya aﬂ›ld›¤› durumlarda koyulmaktad›r (açl›k: 105, 1. saat: 190, 2. saat: 165, 3. saat: 145).
Çal›ﬂmaya kat›lan hastalar›n demografik olarak yaﬂ,
kilo, vücut kitle indeksi, sigara kullan›m› öyküsü, gestasyonel yaﬂ, do¤umhaneye baﬂvuru s›ras›nda ölçülen
kan bas›nc› verileri; perinatal sonuç olarak preterm do¤um (do¤umun 37+0 gebelik haftas›ndan önce gerçekleﬂmesi), gebeli¤in indükledi¤i hipertansiyon (gebeli¤in 20. haftas›ndan sonra ortaya ç›kan proteinüri olmadan geliﬂen hipertansiyon), preeklampsi varl›¤› (gebeli¤in 20. haftas›ndan sonra ortaya ç›kan proteinüri ile
birlikte olan hipertansiyon), do¤um ﬂekli (vajinal yoldan do¤um / sezaryen), fetal distres nedeni ile sezaryan,
omuz distosisi, postpartum hemoraji varl›¤› (bebe¤in
do¤umundan sonra genital trakttan ≥500 ml kan kayb›), hastanede yat›ﬂ süresi; neonatal sonuç olarak ise her
iki grupta do¤an bebeklerin APGAR skoru, kilosu, baﬂ
çevresi, cinsiyeti, gebelik yaﬂ›na göre büyük bebek
(LGA) oranlar› [gestasyonel yaﬂa göre do¤um a¤›rl›¤›n›n ≥90 p olmas›], gebelik yaﬂ›na göre küçük bebek
(SGA) oranlar› [gestasyonel yaﬂa göre do¤um a¤›rl›¤›n›n ≤10 p olmas›], neonatal hipoglisemi (do¤um a¤›rl›¤› ve gestasyon haftas›na bakmaks›z›n kan ﬂekerinin 40
mg/dl’nin alt›nda olmas›), neonatal hiperbilirubinemi
(kan bilirubin düzeylerinin gestasyonel yaﬂ, kilo ve cinsiyete göre patolojik düzeyde olmas›), yenido¤an yo¤un
bak›m ihtiyac›, neonatal ölüm oranlar› retrospektif olarak kaydedildi ve karﬂ›laﬂt›r›ld›.
Verilerin istatistiksel analizinde SPSS v. 19.0 paket
program› kullan›ld›. Kategorik ölçümler say› ve yüzde
olarak, sürekli ölçümlerse ortalama ve standart sapma
olarak özetlendi. Gruplar aras›nda sürekli ölçümlerin
karﬂ›laﬂt›r›lmas›nda da¤›l›mlar kontrol edildi, parametrik da¤›l›m gösteren de¤iﬂkenlerde ba¤›ms›z iki grup t
testi, parametrik da¤›l›m göstermeyen de¤iﬂkenlerde
ise Mann-Whitney U testi kullan›ld›. Sigara kullan›m›,
cinsiyet gibi kategorik de¤iﬂkenlerin karﬂ›laﬂt›r›lmas›nda ki kare test ya da Fisher test istatisti¤i kullan›ld›.
Tüm testlerde p<0.05 istatistiksel olarak anlaml› kabul
edildi.
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Bulgular
Çal›ﬂmaya toplamda 239 gebe dahil edildi. Çal›ﬂma
grubundaki gebelerin yaﬂ ortalamalar› 31.5±5.1 iken,
kontrol grubundaki gebelerin yaﬂ ortalamalar› 28.9±4.4
olarak saptand› (p=0.000). Çal›ﬂma grubundaki gebelerin yaﬂ ortalamalar›n›n sa¤l›kl› gebelere oranla istatistiksel olarak anlaml› derecede yüksek oldu¤u saptand›.
Gravida, parite, gebelik haftas›, kilo, kan bas›nc›, kötü
obstetrik öykü mevcudiyeti ve sigara kullan›m› aç›s›ndan ise gruplar aras›nda istatistiksel olarak anlaml› fark
olmad›¤› saptand›.
Do¤um sonras› hastanede yat›ﬂ süreleri de¤erlendirildi¤inde çal›ﬂma grubundaki gebelerin hastanede yat›ﬂ süresi 1.7±0.6 gün iken, kontrol grubundaki gebelerin yat›ﬂ süresi 1.5±0.5 gündür (p=0.001). Çal›ﬂma grubundaki gebelerin hastanede yat›ﬂ sürelerinin kontrol
grubundakilere oranla istatistiksel olarak anlaml› oranda daha fazla oldu¤u saptand›.
Çal›ﬂma ve kontrol grubundaki hastalar›n demografik özelliklerine göre da¤›l›m› Tablo 1’de gösterilmiﬂtir.
Çal›ﬂma grubundaki gebelerin %54.3’ü sezaryen ile
do¤um yaparken, %45.7’si ise vajinal yoldan do¤um
yapm›ﬂt›r. Kontrol grubundaki sezaryen ile do¤um oran› %44 iken vajinal yoldan do¤um oran› %56’d›r. Gruplar aras›nda do¤um ﬂekilleri aç›s›ndan istatistiksel olarak
anlaml› fark saptanmad› (p=0.116). Her iki grubun erken
do¤um, erken membran rüptürü, gestasyonel hipertansiyon, preeklampsi varl›¤›, fetal distres varl›¤› ve postpartum kanama aç›s›ndan obstetrik sonuçlar› incelendi. Sadece postpartum kanaman›n kontrol grubuna göre çal›ﬂma grubunda istatistiksel olarak anlaml› derecede fazla

Tablo 1. Demografik özelliklerin gruplara göre da¤›l›m›.
Çaliﬂma grubu
(Ort.±SS)

Kontrol grubu
(Ort.±SS)

p

Yaﬂ

31.5±5.1

28.9±4.4

0.000

Kilo

79.6±11.5

77.6±10.9

0.180

Gravida

2.7±1.2

2.7±1.4

0.913

Parite

1.3±0.6

1.2±0.8

0.534

114.3±13.6

112.1±12.2

0.188

Diastolik kan bas›nc›

71.9±9.5

70.2±9.6

0.181

Gebelik haftas›

38.4±1.7

38.3±1.5

0.556

Yat›ﬂ süresi

1.7±0.6

1.5±0.5

0.003

n (%)

n (%)

p

Sigara kullan›m›

4 (3.8)

1 (0.7)

0.101

Kötü obstetrik öykü

4 (3.8)

10 (7.5)

0.234

Sistolik kan bas›nc›

Borderline gestasyonel diabetes mellitus saptanan gebelerin perinatal sonuçlar›

oldu¤u saptand› (p=0.049). Her iki gruptaki obstetrik sonuçlar›n da¤›l›m› Tablo 2’de gösterilmiﬂtir.
Çal›ﬂmaya dahil edilen 234 gebenin yenido¤an takip formlar› incelendi ve neonatal verileri topland›.
Her iki gruptaki yenido¤anlar do¤um a¤›rl›klar›, baﬂ
çevre ölçümleri ve cinsiyet da¤›l›m› aç›s›ndan karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda gruplar aras›nda istatistiksel aç›dan anlaml›
fark saptanmad› (s›ras›yla p=0.188, p=0.670, p=0.958).
Çal›ﬂma grubundaki yenido¤anlar›n %14.2’sinin 1.
dakika APGAR skoru 7’nin alt›nda iken kontrol grubunda bu oran %12.6’d›r. Beﬂ dakika APGAR skoru 7’nin
alt›nda olanlar›n yüzdesi ise çal›ﬂma grubunda %2, kontrol grubunda ise %2.9 saptand›. APGAR skorlar› aç›s›ndan her iki grup aras›nda istatistiksel olarak anlaml›
fark saptanmad› (s›ras›yla p=0.815, p=0.599).
Her iki grupta yenido¤an bebeklerde LGA, SGA, hipoglisemi, hiperbilirubinemi, yenido¤an yo¤un bak›m
ünitesine yat›ﬂ ve neonatal ölüm görülme oranlar› aras›nda istatistiksel olarak anlaml› fark saptanmad›. Her iki
gruptaki neonatal sonuçlar›n da¤›l›m› Tablo 3’te gösterilmiﬂtir.

Tart›ﬂma
Tüm dünyada GDM prevelans› artmakta olup gebeliklerin %1 ile %14’ü GDM’den etkilenmiﬂtir. Düﬂük riskli popülasyonda tahmini GDM prevelans›
%1.4–2.8, daha riskli popülasyonda tahmini prevelans
%3.3–6.1 aras›nda ve baz› yüksek riskli popülasyonlarda prevelans %10’dan fazla olabilir.[5]
Gestasyonel diabetes mellitus tan› kriterini karﬂ›lamayan gebelik hiperglisemisi prevelans› hakk›nda az
miktarda veri mevcuttur. Avustralya çal›ﬂmalar›ndan
elde edilen veriler her y›l %3.3–6.1 aras›nda olan
GDM’ye ek olarak tüm gebelerin %7 kadar›nda GDM
kriterlerini karﬂ›lamayan hiperglisemi oldu¤unu göstermiﬂtir.[6,7] Bu grubun kan ﬂekeri izlemleri, nas›l takip
edilmesi gerekti¤i ve perinatal sonuçlar› yönünden yeterli çal›ﬂma bulunmamaktad›r. Stamilio ve ark. 50 g
glukoz tarama testi pozitifli¤inin perinatal komplikasyonlar aç›s›ndan ba¤›ms›z bir risk faktörü oldu¤unu
desteklemekte ve bu olgular›n daha s›k fetal monitörizasyon, nutrisyonel dan›ﬂma veya diyabetik diyetten
fayda görecebilece¤ini belirtmektedir.[8]
Eldeki az say›daki araﬂt›rma sonuçlar›na göre birçok
obstetrisyen 50 g glukoz tarama testi pozitif olup, 100
g glukoz tan› testi normal olan bu olgular› glukoz into-

Tablo 2. Obstetrik sonuçlar›n gruplara göre da¤›l›m›.
Çaliﬂma grubu
n (%)

Kontrol grubu
n (%)

4 (3.8)

9 (6.7)

0.327

13 (12.4)

8 (6)

0.083

Preterm do¤um
Erken membran rüptürü

p

Gestasyonel HT

5 (4.8)

4 (3)

0.476

Preeklampsi

2 (1.9)

5 (3.7)

0.408

Fetal distres

4 (3.8)

2 (1.5)

0.258

Postpartum kanama

3 (2.9)

0 (0)

0.049

Do¤um ﬂekli
Sezaryen

57 (54.3)

59 (44)

0.116

Normal do¤um

48 (45.7)

75 (56)

0.116

lerant veya borderline gestasyonel diyabetik olarak tan›mlamakta ve bu olgulara daha s›k izlem önermektedir.[9] Yee ve ark. çal›ﬂmalar›nda GDM yoklu¤unda
anormal glukoz tolerans testine sahip olma risk faktörleri olarak ileri anne yaﬂ›, multiparite ve Asya veya Latin Amerika etnisitesinden olmay› bildirmiﬂlerdir.[10] Biz
de çal›ﬂmam›zda 50 g glukoz taramas› yüksek olup 100
g OGTT’si normal olan çal›ﬂma grubumuzdaki olgular›n kontrol grubu ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda yaﬂ›n literatüre benzer ﬂekilde kontrol grubuna oranla istatistiksel
olarak anlaml› ﬂekilde yüksek oldu¤unu saptad›k.[9,11–13]
Gestasyonel diabetes mellitus kriterlerini karﬂ›lamayan gebelik hiperglisemisi bir dizi bilinen sa¤l›k riskleri

Tablo 3. Neonatal sonuçlar›n gruplara göre da¤›l›m›.

Bebek do¤um kilosu

Çaliﬂma grubu
(Ort.±SS)

Kontrol grubu
(Ort.±SS)

p

3224.7±446.0

3142.7±498.7

0.188

Bebek baﬂ çevresi

34.4±1.5

34.3±1.9

0.670

n (%)

n (%)

p

1. dakika APGAR skoru <7

15 (14.2)

17 (12.6)

0.815

5. dakika APGAR skoru >7

3 (2)

4 (2.9)

0.599

Cinsiyet
Erkek

56 (53.3)

71 (53)

0.958

K›z

49 (46.7)

63 (47)

0.958

SGA

2 (1.9)

7 (5.2)

0.182

LGA

2 (1.9)

5 (3.7)

0.408

Neonatal hipoglisemi

3 (2.9)

1 (0.7)

0.208

Hiperbillirubinemi

2 (1.9)

1 (0.7)

0.427

Yenido¤an yo¤un bak›m
ünitesine yat›ﬂ

9 (8.6)

16 (11.9)

0.400

1 (1)

1 (0.7)

0.259

Neonatal ölüm

Cilt 23 | Say› 1 | Nisan 2015

9

Özgül G ve ark.

ile iliﬂkilidir. GDM’nin ortaya ç›kmas›nda karakteristik
olan insülin rezistans›n›n preeklampsi geliﬂimiyle iliﬂkili
oldu¤u bilinmektedir.[14] Metzger ve ark., 25.505 kad›nda maternal hipergliseminin gebelik sonuçlar›na etkilerini de¤erlendirdikleri çok merkezli multietnik kohort
çal›ﬂmalar›nda (HAPO çal›ﬂmas›) preeklampsi s›kl›¤› ve
glukoz tolerans test sonuçlar› aras›nda lineer bir birliktelik oldu¤unu ortaya koymuﬂlard›r.[6] Bizim çal›ﬂmam›zda
ise gestasyonel hipertansiyon ve preeklampsi görülme
s›kl›¤› aç›s›ndan çal›ﬂma grubu ve kontrol grubu aras›nda istatistiksel olarak anlaml› fark saptanmad›.
Preterm do¤um gebeli¤in 37. haftas›n›n tamamlanmas›ndan önce olan do¤umlar olarak tan›mlan›r. GDM
ve özellikle gebelik öncesi DM, preterm do¤um için bilinen bir risk faktörüdür. Beigelman ve ark.’n›n 3841
GDM’li gebe üzerinde yapt›¤› bir çal›ﬂmada preterm
do¤um s›kl›¤› %10 olarak saptanm›ﬂt›r.[15] Çal›ﬂmam›zda ise preterm do¤um s›kl›¤› kontrol grubuna oranla
çal›ﬂma grubunda daha düﬂük oranda izlenmekle birlikte iki grup aras›nda istatistiksel olarak anlaml› fark saptanmam›ﬂt›r.
Maternal diyabet, sezaryen ile do¤um için bir risk
faktörüdür. Diyabetik kad›nlarda sezaryan ile do¤um
oran› %25’den %80’e kadar de¤iﬂmektedir. Prematürite, makrozomi, nefropati gibi diyabetik komplikasyonlar›n varl›¤› gibi birçok faktör yüksek sezaryen oran› ile
iliﬂkilendirilmiﬂtir.[16] Stamilio ve ark.’n›n yapt›¤› çal›ﬂmada sezaryen oran› 50 g glukoz tarama testi yüksekli¤i olup 100 g tan› testi normal olanlarda, 50 g glukoz
taramas› normal olanlara göre istatistiksel olarak daha
fazla oranda saptanm›ﬂt›r.[8] Dudhbhai ve ark.’n›n yapt›¤› çal›ﬂmada ise s›n›rda diyabetik gebelerde kontrol
grubu ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda sezaryen oranlar› aras›nda
anlaml› fark saptanmam›ﬂt›r.[13] Hong ve ark. borderline gestasyonel diyabeti olan hastalar›n demografik,
obstetrik ve neonatal sonuçlar›n› araﬂt›rd›klar› çal›ﬂmalar›nda bu hasta grubunda fetal distres nedenli yap›lan
sezaryen oran›n› normoglisemik gebelere göre daha
yüksek saptam›ﬂlard›r.[17] Bizim çal›ﬂmam›zda ise çal›ﬂma grubunda sezaryen oranlar› daha yüksek saptanmas›na ra¤men iki grup aras›ndaki fark istatistiksel olarak
anlaml› düzeye ulaﬂmam›ﬂt›r. Fetal distres nedenli yap›lan sezaryen aç›s›ndan da her iki grup aras›nda istatistiksel olarak anlaml› fark saptanmam›ﬂt›r.
‹ri bebek do¤uranlarda vajinal do¤umda epizyotomi
uzamas›, vajinal laserasyon, postpartum atoni gibi durumlar daha s›k gözlenir. Jastrow ve ark. maternal hiperglisemisi olan anne bebeklerinde LGA veya makro-
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zomik bebek riskine ba¤l› sefalopelvik uyumsuzluk,
uterin rüptür, omuz distosisi, perineal laserasyon ve
postpartum hemoraji riskinin yüksek oldu¤unu bildirmiﬂlerdir.[18] Çal›ﬂmam›zda ise çal›ﬂma grubunda postpartum kanama s›kl›¤› kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlaml› oranda yüksek saptand›. Çal›ﬂma
grubunda görülen postpartum kanama nedenleri irdelendi¤inde en s›k uterin atoni oldu¤u, bunu do¤um yolu laserasyonlar› ve rest plasenta nedeni ile olan kanamalar›n takip etti¤i görüldü.
Maternal hospitalizasyon süreleri aç›s›ndan gruplar
karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda çal›ﬂma grubundaki annelerin hastanede yat›ﬂ sürelerinin kontrol grubuna oranla istatistiksel olarak anlaml› oranda uzun sürdü¤ünü saptad›k.
Hong ve ark.’n›n yapt›¤› çal›ﬂmada ise s›n›rda gestasyonel DM’si olan hastalarda hastanede kal›ﬂ sürelerinin
kontrol grubu ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda iki grup aras›nda istatistiksel olarak anlaml› fark olmad›¤› saptanm›ﬂt›r.[17]
Bizim çal›ﬂmam›zda çal›ﬂma grubundaki hastalar›n uzun
hospitalizasyon süreleri bu gruptaki yüksek sezaryen
oranlar› ve postpartum kanama oranlar› ile aç›klanabilir.
Figueroa ve ark. çal›ﬂmalar›nda s›n›rda gestasyonel
diyabeti olan hastalar›n LGA ve makrozomi s›kl›¤›n›n
s›ras›yla 2 ve 1.6 kat artt›¤›n› bildirmiﬂlerdir.[19] Bonomo ve ark.’n›n yapt›¤› çal›ﬂma da glukoz intolerans›nda
hafif de¤iﬂiklikler olsa bile bebe¤in aﬂ›r› geliﬂimine sebep olabilece¤i belirtilmiﬂtir.[20] Diyabetik annelerin bebeklerinin %20 ile %40’› gestasyona göre do¤um a¤›rl›¤›nda 90. persentil üzerindedir. Bizim çal›ﬂmam›zda
ise çal›ﬂma grubunda yenido¤anlar›n do¤um kilosu
kontrol grubuna göre daha yüksek olmas›na ra¤men
aradaki fark istatistiksel olarak anlaml› bulunmam›ﬂt›r .
Do¤um travmalar›, artm›ﬂ erken do¤um oranlar›,
preeklampsi gibi obstetrik durumlar›n s›kl›¤› ve maternal diyabete ba¤l› olarak bebekteki birtak›m metabolik
düzensizlikler diyabetik annelerin bebeklerinde düﬂük
APGAR puanlar› ve yüksek yo¤un bak›m ihtiyac› ile
seyreder.[21] Hong ve ark.’n›n yapt›¤› çal›ﬂmada 50 g
glukoz taramas› yüksek olup 100 g tan› testi normal
olan hastalarda APGAR 1. ve 5. dakika skorlar› aras›nda istatistiksel olarak anlaml› fark saptanmasa da, bu
gruptaki yenido¤anlarda yenido¤an yo¤unbak›m ve
hospitalizasyon sürelerinin istatistiksel olarak anlaml›
oranda yüksek oldu¤u saptanm›ﬂt›r.[17] Bizim çal›ﬂmam›zda ise olgular›n 1. ve 5. dakika APGAR skorlar›, yenido¤anlar›n yo¤un bak›m ihtiyaçlar› ve neonatal ölüm
oranlar› bak›m›ndan her iki grup aras›nda istatistiksel
olarak anlaml› fark saptanmam›ﬂt›r.

Borderline gestasyonel diabetes mellitus saptanan gebelerin perinatal sonuçlar›

Dodd ve ark.’n›n 1993–2003 y›llar› aras›nda Avustralya’da üçüncü basamak sa¤l›k kuruluﬂunda do¤um yapan 16.975 kad›n›n verilerini ile yapt›klar› çal›ﬂmalar›nda s›n›rda GDM olan hastalar›n artm›ﬂ preeklampsi ve
sezaryen riskine sahip olduklar›n› ve normal glukoz tolerans testine sahip anne bebekleriyle karﬂ›laﬂt›r›ld›klar›nda bu hastalar›n bebeklerinde artm›ﬂ hipoglisemi ve hiperbilirubinemi riski oldu¤unu bildirmiﬂlerdir.[7] Bizim
çal›ﬂmam›zda her iki grup aras›nda neonatal hipoglisemi,
hiperbilirubinemi, SGA ve LGA bebek oranlar› aç›s›ndan istatistiksel olarak anlaml› fark gözlenmemiﬂtir. Bu
durumu çal›ﬂma ve kontrol grubundaki hasta gruplar›n›n
yeterli büyüklükte olmay›ﬂ› ve retrospektif olarak incelenen hasta dosyalar›n›n baz›lar›nda neonatal bilgilerin ayr›nt›l› olarak kaydedilmemiﬂ olmas›yla aç›klayabiliriz.

Sonuç
Gestasyonel diabetes mellitus kriterlerini karﬂ›lamayan gebelik hiperglisemisi gebelerin önemli bir k›sm›n› etkiler. Gebelik s›ras›nda görülen hiperglisemi;
annede preeklampsi, do¤um travmas›, tip II DM geliﬂimi; bebekte ise makrozomi, respiratuar distres sendromu ve gelecekte obezite, tip I ve tip II DM geliﬂimini
de içeren bir dizi olumsuz gebelik sonuçlar›yla iliﬂkilidir. GDM tan›s› koymak için elimizde s›n›fland›r›labilecek kesin s›n›r de¤erler mevcut olmamakla birlikte
gebelik hiperglisemisinde kan ﬂekerlerini normal s›n›rlarda tutmak için hangi de¤erlerin üstünde tedavi baﬂlanmas› gerekti¤i de belirsizdir. Çal›ﬂmam›zda s›n›rda
gestasyonel diyabeti olan hastalar›n postpartum kanama s›kl›¤› ve hastanede yat›ﬂ süreleri d›ﬂ›nda perinatal
ve neonatal sonuçlar› normoglisemik gebeler ile benzer
saptanm›ﬂt›r. GDM ve tip II DM tan› kriterlerini karﬂ›lamayan gebelik hiperglisemisi olan hastalar›n diyetistene yönlendirilmesi, kan ﬂekerlerinin monitorizasyonu ve takiplerinin daha s›k yap›lmas›n› öneren araﬂt›rmac›lar olmakla birlikte bu yaklaﬂ›m›n do¤um indüksiyon ve sezaryen oranlar›n› artt›raca¤›n›, daha fazla
muayene ve tetkik yap›lmas› sonucu sa¤l›k maliyetlerini önemli oranda yükseltece¤ini, maternal ve neonatal
sonuçlarda ise anlaml› fark yaratmayaca¤›n› savunan
araﬂt›rmac›lar da mevcuttur. Bu konudaki bilgilerimiz
az say›da küçük randomize çal›ﬂmaya dayanmaktad›r.
Bu hastalar›n yönetiminde kesin önerilerde bulunabilmek için ise daha fazla say›da geniﬂ kat›l›ml› iyi dizayn
edilmiﬂ randomize çal›ﬂmaya ihtiyaç vard›r.
Ç›kar Çak›ﬂmas›: Ç›kar çak›ﬂmas› bulunmad›¤› belirtilmiﬂtir.
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Özet

Abstract: Health practices of pregnant women
in Gumushane City Center

Amaç: Çal›ﬂma, Gümüﬂhane il merkezinde yaﬂayan gebelerin sa¤l›k uygulamalar›n› araﬂt›rmak ve gebelerin fark›ndal›klar›n› artt›rmak amac›yla planlanm›ﬂt›r.

Objective: The study aimed to investigate the health practices of
pregnant women living in Gumushane city center, and to increase
awareness among pregnant women.

Yöntem: Araﬂt›rma tan›mlay›c› niteliktedir. 1 Ekim – 10 Aral›k
2012 tarihleri aras›nda toplam 189 gebeyle gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
Veriler; say›, yüzde, aritmetik ortalama ve standart sapma ile verilmiﬂtir. Verilere normallilik analizleri uygulamas› sonras› MannWhitney U testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) testi, farkl›l›klar›n kayna¤›n› belirlemek amac›yla post hoc analizler yap›lm›ﬂt›r.

Methods: The research is of definitive characteristics. It was conducted with a total of 189 pregnant women between October 1st
and December 10th, 2012. The data was provided as figure, percentage, arithmetic mean and standard deviation. After normality
analyses were applied to the data, Mann-Whitney U test, one-way
analysis of variance (ANOVA) test and post hoc analyses to determine the source of difference were carried out.

Bulgular: Gebelerin yaﬂlar› 19–48 yaﬂ aral›¤›nda olup, ortalama
29.09±5.5’dir. Kat›l›mc›lar›n %65.1’i gelirlerinin giderlerine eﬂit
oldu¤unu, %8.58’inin sosyal güvencesi olmad›¤›n›, %24.6’s› çal›ﬂt›¤›n›, %51.3’ü il merkezinde yaﬂad›¤›n› söyledikleri tespit edilmiﬂtir. Gebelerin eﬂlerinin e¤itim düzeylerine göre ‘Gebelikte
Sa¤l›k Uygulamalar› Ölçek’ puan ortalamalar› aras›nda yap›lan
ANOVA testi analizinde istatistiksel aç›dan anlaml› fark elde edilmiﬂtir. ‹lkokul ve üniversite mezunlar› aras›nda farkl›l›k oldu¤u
saptanm›ﬂt›r. Büyük ﬂehirlerde yaﬂayanlar›n ‘Gebelikte Sa¤l›k Uygumalar› Ölçek’ puan ortalamas›, köylerde yaﬂayanlardan daha
yüksek bulunmuﬂ ve yaﬂ›n artmas› ile ölçek puan ortalamas› da
düﬂmektedir.

Results: The ages of pregnant women are between 19- and 48-yearold, and the mean age is 29.09±5.5. Of the participants, 65.1% of
them stated that their expenses were equal to their incomes, 8.58%
of them had no social security, 24.6% of them had a job, and 51.3%
of them were living in the city center. Statistically significant difference was found in the ANOVA test analysis carried out among the
score averages of the “Health Practices Questionnaire” according to
the educational background of the spouses of the pregnant women.
Difference was found between primary school and university graduates. Score average of the “Health Practices Questionnaire” for
those living in metropolises was higher than those living in villages;
it was found that the score average of the questionnaire decreased as
the age increased.

Sonuç: Gebelikte sa¤l›k uygulamalar›nda; gebenin kendisinin ve
eﬂinin yaﬂlar›n›n, yaﬂad›¤› alan›n kentsel ya da k›rsal olmas›n›n
farkl›l›klara sebep oldu¤u görülmüﬂtür. Gebelere ve ailelerine yönelik “prenatal ve postnatal e¤itim programlar›n›n” yayg›nlaﬂt›r›lmas›, gebelerin eﬂlerinin de bilgilendirilerek bu programlara kat›l›m›n›n sa¤lanmas›, ileri yaﬂ grubundaki gebelerin uygulamalar›n›n
de¤erlendirilmesi ve düzeltilmesi ad›na ayr›nt›l› görüﬂmelerin yap›lmas› ve bu konuda fark›ndal›klar›n›n artt›r›lmas› gerekmektedir.
Anahtar sözcükler: Gebelik, sa¤l›k davran›ﬂ›, e¤itim.

Conclusion: For the health practices during pregnancy, the ages of
pregnant women and their spouses and living in whether in urban or
rural areas caused differences. It is required to extend “prenatal and
postnatal training programs” among pregnant women and their
families, to enable the spouses of pregnant women to join such programs by informing them, to carry out detailed interviews in order
to evaluate and modify the practices of pregnant women in advanced
age group, and to increase awareness on this subject matter.
Keywords: Pregnancy, health behavior, education.
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Giriﬂ
TNSA-2008 verilerine göre; Türkiye’de bir kad›n
do¤urganl›k ça¤›n›n sonuna geldi¤inde ortalama 2.16
do¤um yapmaktad›r. Günümüzdeki toplam do¤urganl›k
h›z›, 1970’lerde kaydedilen h›zdan yüzde 50 daha düﬂüktür. Türkiye’de do¤urganl›k 20–29 yaﬂ grubunda y›¤›lma
göstermektedir. Ortalama bir kad›n 25 yaﬂ›nda bir çocu¤a, 30 yaﬂ›nda ise iki çocu¤a sahip olmaktad›r. Do¤urganl›k düzeyi 30 yaﬂ›ndan sonra h›zla azalmakta, 40’l›
yaﬂlarda da ihmal edilebilecek bir düzeye inmektedir.[1]
Gebelik döneminde kad›nlar›n uygulad›¤› sa¤l›k davran›ﬂlar›, hem gebelik hem de do¤um sonu dönemde anne ve bebek sa¤l›¤›n› etkilemektedir. Gebelikteki sa¤l›k
uygulamalar›; gebenin, fetüs ve yeni do¤an›n sa¤l›¤›n›
içeren ve gebelik sonucunu etkileyen aktiviteler olarak
tan›mlanabilir. Gebelik sonuçlar› için önemli olan sa¤l›k
uygulamalar›, prenatal bak›m s›ras›nda tan›lanm›ﬂ ve kazand›r›lm›ﬂ olmal›d›r. Bu uygulamalar; diﬂ bak›m› yapma, sigara içmeme, alkol - yasa d›ﬂ› maddeler kullanmama, dengeli beslenme ve do¤ru miktarda kilo alma, düzenli egzersiz yapma, gebelik ve do¤um hakk›nda e¤itim
alma, riskli seksüel davran›ﬂlar ya da di¤er enfeksiyon etkenlerine maruz kalmaktan kaç›nma gibi konular› içermelidir.[2] Düzenli sa¤l›k kontrollerine gidilmesi, do¤ru
beslenme ve dinlenme al›ﬂkanl›klar›n›n yan› s›ra, normal
gebelik seyrinin ve olas› gebelik komplikasyonlar›n›n bilinmesi, bilgi al›nacak kayna¤›n do¤ru seçilmesi gibi faktörler gebelik sürecinin kalitesini direk etkilemektedir.[3]
Gebelikte diﬂ bak›m ve kontrolleri fetüs sa¤l›¤› aç›s›ndan önemlidir. Yap›lan çal›ﬂmalarda, kad›nlar›n yaklaﬂ›k üçte birinden fazlas›n›n diﬂ problemleri yaﬂad›¤› belirtilmiﬂtir.[4] Gebelikte periodontal hastal›k yaﬂayanlarda; erken do¤um, düﬂük do¤um a¤›rl›kl› bebek, preeklamsi gibi riskli durumlar görülmektedir. Diﬂ kontrolleri için annelerin teﬂvik edilmesi gerekmektedir.[5]
Gebelikte ve gebelik sonras›nda sigara içilmesi fetüs,
yenido¤an ve çocuk için önemli sa¤l›k sorunlar›na yol
açmaktad›r. Aktif sigara içilmesi preterm eylem, düﬂük,
do¤um sonu kanamalar›, d›ﬂ gebelik, düﬂük do¤um a¤›rl›kl› fetüs ve plasenta previa gibi sa¤l›k risklerine sebep
olmaktad›r.[6] Gebeli¤in 1. trimesterinde sigara içimi gebede spontan abortus ve ektopik gebelik görülme oran›n› art›ran baﬂl›ca faktörlerden birisidir.[7] Sigara içen kad›nlarda ektopik gebelik olas›l›¤›n›n 1.5–2.5 kat yüksek
oldu¤u ortaya bildirilmiﬂtir.[8]
Sa¤l›kl› bir hayat sürdürmek için fiziksel aktivite
önemlidir. Literatürde gebelikte egzersizin önemi üze-
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rinde durulmuﬂtur.[9] Obstetrik ve t›bbi komplikasyonu
olmayan gebeler için egzersizin yararl› oldu¤u, gebelik
komplikasyonlar›n›n görülmemesi için haftada düzenli
minimum 30 dakika olmak üzere fiziksel aktivite önerilmektedir.[10] Do¤rudan a¤›r fiziksel aktivite, kalp ritmini
art›r›c› rekabetli sporlar ve uzam›ﬂ s›rt üstü aktiviteler
önerilmemektedir.[11] Özellikle yap›lan son çal›ﬂmalar
sa¤l›kl› bir gebelik periyodunda fiziksel aktivitenin çok
önemli bir yerinin oldu¤u vurgulanm›ﬂt›r.[12,13] Fiziksek
aktivite yapmayan gebelerde özellikle yorgunluk, bulant›, fiziksel rahats›zl›k, zaman› etkin kullanamama ve çocuk bak›m›nda yetersizlik gibi sorunlar daha fazla yaﬂanmaktad›r.[14–16]
Gebelikte kaliteli bak›m ve dengeli diyet kad›n sa¤l›¤› için çok önemlidir.[17] Annenin e¤itimi, sa¤l›k ve beslenme durumu, sosyo-ekonomik yaﬂam standard› ve ald›¤› sa¤l›k hizmetlerinin kalitesi iyileﬂtikçe, baﬂar›l› bir gebelik ﬂans› artmaktad›r. Baﬂar›l› bir gebelik ve do¤um,
bebeklerin yaﬂama sa¤l›kl› baﬂlamalar›n› sa¤lamaktad›r.[18]
Gebeli¤in hem anne hem de bebek için sa¤l›kl› devam etmesi, gebeli¤in baﬂlang›c›ndan sonuna kadar t›bbi
kontrolleri gerektirir. Normal gebelerde do¤um öncesi
kontroller, 28. gebelik haftas›na kadar ayda 1 kez, 28–36.
haftalar aras›nda 15 günde 1 kez, bundan sonra do¤uma
kadar haftada 1 kez yap›lmas› öngörülmüﬂtür. Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n yaklaﬂ›m›na göre; her gebenin gebeli¤in baﬂlang›c›ndan itibaren saptanarak en az 6 kez izlenmesi hedef al›nm›ﬂt›r. Ziyaretlerin düzenli yap›lmas›, fetal ve neonatal sorunlar›n azalt›lmas›n› sa¤lamaktad›r.[19]
Aﬂ›lama çal›ﬂmalar›, özellikle bebek ölümlerinin azalt›lmas›nda önemli yer tutmaktad›r. Dünya Sa¤l›k Örgütü’ne (DSÖ) göre, dünyada geliﬂmekte olan ülkelerde
bebek ölümlerinin 1/5’i aﬂ› ile önlenebilir hastal›klardan
meydana gelmektedir. Dünya Sa¤l›k Örgütü’nün (DSÖ)
1974 y›l›ndan beri uygulad›¤› ‘Geniﬂletilmiﬂ Ba¤›ﬂ›klama
Program›’ sayesinde aﬂ› ile önlenebilir hastal›klar›n insidans›, mortalite ve morbiditesinde önemli düﬂüﬂler gözlenmiﬂtir.[20] Gebelik esnas›nda fetüste; konjenital malformasyon, büyüme gerili¤i, ölü do¤um ve nörolojik sekellere sebep olan varisella ve rubella gibi enfeksiyonlardan korumak, preterm eylem ve prematüriteyi azaltmak,
gebelikte daha ﬂiddetli seyreden influenza, hepatit B gibi hastal›klardan anneyi korumak, yenido¤an›n ilk 6
ay›nda enfeksiyöz hastal›k riskini, infant morbidite ve
mortalitesini azaltmak, aﬂ›laman›n baﬂl›ca amaçlar›d›r.[21]
Aﬂ›lanma oranlar›nda, yaﬂan›lan bölgeye, yerleﬂim yerine
ve annenin e¤itim düzeyine göre önemli farkl›l›klar bu-
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lunmaktad›r. Tam aﬂ›l› çocuklar›n yüzdesi, Do¤u Anadolu bölgesinde belirgin derecede düﬂüktür (%64). Bu
bölgeyi Kuzey ve Güney bölgeleri (s›ras›yla %84 ve
%82) izlemektedir.[1]
Do¤um sonras› bak›m, hem anne hem de çocuk için
çok önemlidir. Büyük bir ço¤unlu¤u hekimler olmak
üzere, kad›nlar›n yüzde 82’si, do¤um sonras› bak›m alm›ﬂt›r. Her beﬂ kad›ndan dördünün ilk do¤um sonras›
kontrolü, do¤umu takip eden ilk iki gün içinde yap›lm›ﬂt›r. Do¤um sonras› bak›m alma ve zamanlamas› bölgelere göre farkl›l›k göstermektedir. ‹lk 41 gün içinde bak›m
alma oran› Ege Bölgesindeki kad›nlar için en yüksektir
(yüzde 92), Ortado¤u Anadolu’daki kad›nlar için ise sadece yüzde 55’tir.[1] Annenin, do¤um sonu döneme uyumunu kolaylaﬂt›rmada, laktasyonun erken baﬂlamas› ve
devam etmesinde, anne bebek etkileﬂiminin sa¤lanmas›nda, iyileﬂme sürecinin h›zlanmas›nda, komplikasyonlar›n önlenmesinde ve do¤um sonu konforda anne ve bebe¤e verilecek bak›m çok önemlidir.[22]
Çal›ﬂma Gümüﬂhane il merkezinde yaﬂayan gebelerin, sa¤l›k uygulamalar›n› araﬂt›rmak ve gebelerin fark›ndal›klar›n› artt›rmak amac›yla planlanm›ﬂt›r.

Yöntem
Araﬂt›rma tan›mlay›c› niteliktedir. 1 Ekim – 10 Aral›k 2012 tarihleri aras›nda gebelik kontrolleri için kad›n
do¤um poliklini¤ine gelen toplam 233 gebeye ulaﬂ›lm›ﬂ
ve çal›ﬂmaya kat›lmay› kabul eden toplam 189 gebe örneklemi oluﬂturmuﬂtur.
Araﬂt›rman›n planland›¤› ve verilerin toplanmaya
baﬂlad›¤› süreçte, Gümüﬂhane ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü’nden
yaz›l› izin al›nm›ﬂt›r. Tüm kat›l›mc›lara, araﬂt›rman›n
amac› ve yöntemi aç›klanm›ﬂ ve bilgilendirilmiﬂ olur formu okunmuﬂtur. Araﬂt›rmada kullan›lan veri toplama
arac› iki k›s›mdan oluﬂmaktad›r. Formun birinci k›sm›
olan kiﬂisel bilgi formunda konu ile ilgili literatür incelemesi yap›larak; yaﬂ, e¤itim düzeyi, çal›ﬂma durumu, sa¤l›k güvencesi, yaﬂad›¤› yer, aile tipi, gebelik takipleri, çocuk say›s› gibi baﬂl›klardan oluﬂan 25 soru bulunmaktad›r. Formun ikinci k›sm›n› ‘Gebelikte Sa¤l›k Uygulamalar› Ölçe¤i’ (GSUÖ) oluﬂturmaktad›r. HPQ-II, 34 maddelik bir ölçektir. Ölçekteki 1 ile17. maddeler aras› “her
zaman” ile “hiçbir zaman” aras›nda de¤iﬂen 5’li likert tipi yan›t seçeneklerini içermektedir. Hiçbir zaman (a)= 1
puan, Nadiren (b)= 2 puan, Ara s›ra (c)= 3 puan, S›k s›k
(d)= 4 puan ve Her zaman (e)= 5 puan olarak hesaplanmaktad›r; 18. maddeden 34. maddeye kadar sorular için

uygun seçenekler verilmiﬂtir ve bu seçenekler de 5 adet
olup, 1 ile 5 aras›nda puanland›r›lm›ﬂt›r. Baz› madde puanlar› ters kodlanmaktad›r. Bunlar; 6, 7, 8, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 33 ve 34. maddelerdir. Bu madde puanlar› 5’ten
1’e ters kodlanmaktad›r. Bütün maddelerin toplam›ndan
genel bir puan elde edilmektedir. Yüksek puan alma, gebeli¤e önemli getirisi olan yüksek kalitede sa¤l›k davran›ﬂ›n› ifade etmektedir. Lindgreen’in yapm›ﬂ oldu¤u çal›ﬂmada, ölçekten elde edilecek en düﬂük puan 34, en yüksek puan 170 aras›nda de¤iﬂmektedir.[2] Veri toplamada
yüz yüze görüﬂme yöntemi uygulamas› yap›lm›ﬂt›r. Anket sonras› gebelere sa¤l›k uygulamalar› e¤itimleri verilmiﬂtir.
Verilerin analizinde SPSS paket program› kullan›lm›ﬂt›r. Çal›ﬂmadan elde edilen veriler; say›, yüzde, aritmetik ortalama ve standart sapma ile verilmiﬂtir. Verilere normallik analizleri uygulamas› sonras› MannWhitney U Testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA)
testleri uygulanm›ﬂ olup farkl›l›klar›n kayna¤›n› belirlemek için post hoc analizler yap›lm›ﬂt›r. p<0.05 anlaml›
kabul edilmiﬂtir.

Bulgular
Gebelerin yaﬂ ortalamas› 29.09±5.5’tir (min.: 19,
maks.: 48). Kat›l›mc›lar›n %65.1’i gelirlerinin giderlerine eﬂit oldu¤unu, %8.58’inin sosyal güvencesi olmad›¤›n›, %24.6’s› çal›ﬂt›¤›n›, %51.3’ü il merkezinde yaﬂad›¤›n› söyledikleri tespit edilmiﬂtir (Tablo 1).
Gebelerin %66.7’si devlet hastanesindeki kad›n hastal›klar› ve do¤um doktorunu tercih ederken, %6.8’i
hem özel hem de devlet hastanesindeki kad›n hastal›klar› ve do¤um doktoruna gitti¤ini söylemiﬂtir. %60.6’s›
gebelik kontrolüne 5 ya da daha çok gitti¤ini, %75.4’ü
isteyerek gebe kald›¤›n›, %72.3’ü gebelik öncesi sa¤l›k
uygulamalar› e¤itimi ald›¤›n› (internetten, gebelik deneyimi olanlardan, televizyondan, aile hekiminden, hemﬂireden), %89.3’ü bu konuda bilgi almak istediklerini belirtmiﬂlerdir. Kat›l›mc›lar›n %1.7’sinin cinsel yolla bulaﬂan hastal›k öyküsü bulunmaktad›r (Tablo 2).
Eﬂlerin tan›mlay›c› özellikleri; %10.1’i ilkokul,
%14.9’u ortaokul, %51.1’i lise ve %23.9’u üniversite
mezunudur. %2.6’s› iﬂsiz, %39.7’si memur, %32.8’i iﬂçi,
%18.5’i serbest ve %6.3’ü ise di¤er iﬂle u¤raﬂmaktad›r.
Kat›l›mc›lar›n gebelikte sa¤l›k uygulamalar› ölçe¤i
(GSUÖ) puan ortalamalar› 111.76±18.53 olarak bulunmuﬂtur.
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Tablo 1. Gebelerin tan›mlay›c› özelliklerine göre da¤›l›m› (n=189).
Tan›mlay›c› özellikler

Say›

%

Yaﬂ (n=189)
15–24
25–34
35 ve üstü

43
112
34

22.8
59.3
18.0

E¤itim durumu (n=188)
‹lkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite

48
51
62
27

25.5
27.1
32.9
14.4

Uzun süre yaﬂad›¤› yer (n=189)
Büyükﬂehir
ﬁehir
‹lçe
Köy

9
97
56
27

4.8
51.3
29.6
14.3

Meslek (n=187)
Ev han›m›
Memur
‹ﬂçi
Serbest
Di¤er

141
31
6
5
4

75.4
16.6
3.2
2.7
2.1

Gelir durumu (n=186)
Gelir giderden az
Gelir gidere denk
Gelir giderden fazla

27
121
38

14.5
65.1
20.4

Tablo 2. Kat›l›mc›lar›n gebelik öyküsü.

Gebelerin yaﬂ gruplar› ile GSUÖ puan ortalamalar› aras›nda yap›lan ANOVA testi analizinde, istatistiksel aç›dan anlaml› fark elde edilmiﬂtir. Farkl›l›¤›n kayna¤› için yap›lan post-hoc analizde 1. grup (15–24 yaﬂ
aral›¤›) ve 3. grup (35 yaﬂ ve üstü) ortalamalar›n›n farkl›l›¤a yol açt›¤› ve yaﬂ artt›kça ölçek puan ortalamas›n›n
düﬂtü¤ü görülmüﬂtür (Tablo 3).

Gebelik öyküsü

Say›

%

Gebe kalmay› planlama (n=183)
‹stemeden gebe kald›m
‹steyerek gebe kald›m
‹stemeden gebe kald›m ama bebe¤imi istiyorum

37
138
37

20.2
75.4
4.4

Gebeli¤i boyunca sa¤l›k kontrolüne gitme (n=188)
Bir defa
13
‹ki defa
17
Üç defa
22
Dört defa
22
Beﬂ ve üzeri
114

6.9
9.0
11.7
11.7
60.6

Kaç›nc› gebeli¤i oldu¤u
1. gebelik
2. gebelik
3. gebelik
4. gebelik
5. gebelik ve üzeri

30.2
33.5
23.6
9.3
3.3

55
61
43
17
6

Gebeli¤inde sa¤l›k uygulamalar› e¤itimi alma (n=188)
Evet
136
Hay›r
51

72.3
27.1

Gebeli¤i boyunca takiplerini kime yapt›rd›¤› (n=168)
Aile hekimi
4
Özel kad›n do¤um hekimi
41
Devlet hastanesinde kad›n do¤um hekimi
112
Di¤er
1

2.3
24.4
66.7
1.7

Gebelerin çal›ﬂma durumlar›na göre GSUÖ’nden
ald›klar› puan ortalamalar› incelenmiﬂtir. Gebelerin çal›ﬂma durumlar› ile GSUÖ puan ortalamalar› aras›nda
yap›lan Mann-Whitney U analizinde anlaml› bir fark
elde edilmemiﬂtir (Tablo 5).
Gebelerin eﬂlerinin e¤itim düzeylerine göre GSUÖ
puan ortalamalar› aras›nda yap›lan ANOVA testi analizinde istatistiksel aç›dan anlaml› fark elde edilmiﬂtir.
Farkl›l›¤›n kayna¤› için yap›lan post-hoc analizinde, ilkokul ve üniversite mezunlar› aras›nda farkl›l›k oldu¤u
görülmüﬂtür.

Gebelerin e¤itim durumlar›na göre, GSUÖ puan
ortalamalar› aras›nda yap›lan ANOVA testi analizinde
istatistiksel aç›dan anlaml› fark bulunmam›ﬂt›r (p>0.05)
(Tablo 4).

Tablo 3. Gebelerin yaﬂ gruplar›na göre, GSUÖ puan ortalamalar›n›n da¤›l›m›.*
GSUÖ puan ortalamas›
Gebelerin yaﬂ grubu

N

X

SS

15–24

43

117.4884

12.56862

25–34

112

110.6786

20.69174

35 ve üstü

33

107.9697

15.88924

Toplam

188

111.7606

18.53660

*ANOVA testi kullan›lm›ﬂt›r.
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F

P

2.996

0.052
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Tablo 4. Gebelerin e¤itim düzeylerine göre, GSUÖ puan ortalamalar›n›n da¤›l›m›.*
GSUÖ puan ortalamas›
Gebelerin e¤itim düzeyleri

N

X

SS

‹lkokul

47

109.8298

15.94190

Ortaokul

51

111.6667

21.24116

Lise

63

112.6190

17.50615

Üniversite

27

113.2963

20.30312

Toplam

188

111.7606

18.53660

F

P

0.274

0.844

*ANOVA testi kullan›lm›ﬂt›r.

Gebelerin en çok yaﬂad›klar› yere göre GSUÖ puan ortalamalar› aras›nda yap›lan ANOVA testi analizinde istatistiksel aç›dan anlaml› fark elde edilmiﬂtir.
Farkl›l›k için post-hoc analizi de yap›lm›ﬂ olup, ﬂehirde
ve köyde yaﬂayanlar›n ortalamalar› aras›ndaki farkl›l›kta p<0.05 bulunmuﬂtur. ‹l merkezinde yaﬂayanlar›n
GSUÖ puan ortalamas›, köylerde yaﬂayanlardan daha
yüksek bulunmuﬂtur.

maktad›r. Gebelerin ço¤unlu¤unun ﬂehir ve büyük ﬂehirde yaﬂamas›, gebelik süresince izleme, bak›m ve e¤itim almalar› aç›s›ndan önemlidir. Araﬂt›rmada gebelerin en çok yaﬂad›klar› yere göre GSUÖ puan ortalamalar› aras›nda yap›lan, ANOVA testi analizinde istatistiksel aç›dan anlaml› fark elde edilmiﬂtir. ﬁehirde yaﬂayanlar›n, köyde yaﬂayanlara göre puan ortalamas› daha
yüksek bulunmuﬂtur.
Do¤umun sa¤l›kl› koﬂullarda gerçekleﬂtirilmesinin
ve lohusal›k izlemlerinin düzenli olarak verilmesinin,
anne ve perinatal bebek ölümlerini azaltt›¤› bilinmektedir.[23] Do¤um öncesi ziyaretlerin toplam say›s›, do¤um öncesi bak›m›n yeterlili¤ini de¤erlendirme aç›s›ndan önemli bir göstergedir. Gebelerin gebelikleri süresince 6 kere ziyaret edilmeleri gerekirken, ziyaret say›s›n›n yeterli olmay›ﬂ› bu hizmetin etkin olarak yap›lmad›¤›n› göstermektedir.[24] Çal›ﬂmada ortaya ç›kan GSUÖ puan ortalamas› düﬂük olmas›na ra¤men, kat›l›mc›lar›n gebeli¤i boyunca beﬂ ve daha fazla say›da sa¤l›k kuruluﬂuna kontrol için baﬂvuru yapma oran› %60.6’d›r.

Tart›ﬂma
Kat›l›mc›lar›n %82.1’i 15–34 yaﬂ aral›¤›nda,
%47.6’s› lise ve üniversite mezunudur. TNSA 2008 verilerine göre kad›nlar›n yaklaﬂ›k yüzde 52’si sadece ilkö¤retim birinci kademe e¤itimi tamamlam›ﬂlard›r.
Çal›ﬂmada kad›nlar›n %73’ü ortaokul ve üstü e¤itim
mezunudur.
Türkiye de kad›nlar aras›ndaki en düﬂük çal›ﬂma
oran› Orta ve Do¤u bölgelerinde yaﬂayanlar aras›nda
görülmektedir.[1] Çal›ﬂmada Karadeniz bölgesinin bir ili
olan Gümüﬂhane’de, çal›ﬂmayan kad›nlar›n oranlar›n›n
orta ve do¤u bölgesindeki kad›nlara benzer ﬂekilde
yüksek oldu¤u görülmüﬂtür.

Gebelerin eﬂlerinin e¤itim düzeylerine göre GSUÖ
puan ortalamalar› aras›nda yap›lan ANOVA testi analizinde istatistiksel aç›dan anlaml› fark elde edilmiﬂtir.
E¤itim seviyesi artt›kça GSUÖ puan› da artmaktad›r.
Benzer ﬂekilde, Çakmakç› ve Eser’in çal›ﬂmas›nda ol-

Araﬂt›rmaya kat›lan gebelerin %51.3’ü ﬂehirde,
%29.6’s› ilçede, %14.3’ü köyde ve %4.8’i ilde yaﬂa-

Tablo 5. Gebelerin çal›ﬂma durumlar›na göre, GSUÖ puan ortalamalar›n›n da¤›l›m›.*
GSUÖ puan ortalamas›
Çal›ﬂma durumu

N

X

140

83.24

Çal›ﬂan

31

98.47

Toplam

171

Çal›ﬂmayan

SS

U

P

18.536

1783.50

0.121

*Mann-Whitney U testi kullan›lm›ﬂt›r.
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du¤u gibi eﬂleri üniversite/yüksekokul mezunu olan gebeler ile eﬂleri lise ve daha düﬂük e¤itim seviyesine sahip gebeler aras›nda istatistiksel olarak anlaml› fark ortaya ç›km›ﬂt›r.[25]
Gebelerin yaﬂ gruplar›na göre, GSUÖ puan ortalamalar› aras›nda yap›lan ANOVA testi analizinde istatistiksel aç›dan anlaml› fark elde edilmiﬂtir. Genç gebelerin GSUÖ puan ortalamas› 117.48; ileri yaﬂ gebelerin
ise GSUÖ puan ortalamas› 107.96’d›r. Yaﬂa ba¤l› farkl›l›¤›n nedenini genç grubun bilgi kayna¤› olarak araﬂt›rmalara yönelerek ö¤renmeye çal›ﬂmas›, ileri yaﬂ grubunda ise deneyimlerini kullanmas› oluﬂturabilir.
Yap›lan çal›ﬂmalarda kad›n›n yaﬂ› ve e¤itim durumunun gebe sa¤l›¤› üzerindeki etkileri ile bizim çal›ﬂmam›z›n sonuçlar› benzerlik göstermektedir. Do¤umun bir sa¤l›k kuruluﬂunda gerçekleﬂmesi olas›l›¤›n›
artt›ran temel faktörler; kad›n›n yaﬂ›n›n genç olmas›,
çocu¤un do¤um s›ras›n›n önce oluﬂu, annenin do¤um
öncesi bak›m say›s›n›n fazla olmas› ve annenin e¤itim
düzeyinin yüksek olmas›d›r. Kentsel yerleﬂim yerinde
do¤an bir çocu¤un bir sa¤l›k kuruluﬂunda dünyaya gelme olas›l›¤›n›n, k›rsal yerleﬂim yerinde do¤an bir çocu¤a k›yasla 1.2 kez daha fazla oldu¤u ve do¤u bölgelerinde evde do¤umun orta Anadolu bölgelerine göre daha
yüksek oldu¤u (%27) bildirilmiﬂtir.[1,19]

Sonuç
Gebelikte sa¤l›k uygulamalar›nda; gebenin kendisinin ve eﬂinin yaﬂlar›n›n, yaﬂad›¤› alan›n kentsel ya da
k›rsal olmas›n›n, farkl›l›klara sebep oldu¤u görülmüﬂtür. Bu nedenle gebelere ve ailelerine yönelik “prenatal
ve postnatal e¤itim programlar›n›n” yayg›nlaﬂt›r›lmas›,
gebelerin eﬂlerinin de bilgilendirilerek bu programlara
kat›l›m›n›n sa¤lanmas›, ileri yaﬂ grubundaki gebelerde
yanl›ﬂlar›n farkedilmesi ve düzeltilmesi ad›na ayr›nt›l›
görüﬂmelerin yap›lmas›, bu konuda fark›ndal›klar›n›n
artt›r›lmas› gerekmektedir.
Ç›kar Çak›ﬂmas›: Ç›kar çak›ﬂmas› bulunmad›¤› belirtilmiﬂtir.
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Eklampsi ile komplike olan gebeliklerin
de¤erlendirilmesi: Klini¤imizdeki 37 olgunun
retrospektif analizi
Aytekin Tokmak, Korkut Da¤lar, Ali ‹rfan Güzel, Bergen Laleli, Salim Erkaya, Dilek Uygur
Zekai Tahir Burak Kad›n Sa¤l›¤› E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Klini¤i, Ankara

Özet

Abstract: The evaluation of pregnancies
complicated by eclampsia: retrospective analysis
of 37 cases in our clinic

Amaç: Eklampsi ile komplike olan gebeliklerin klinik özelliklerinin ve maternal ve perinatal sonuçlar›n›n de¤erlendirilmesi.

Objective: We aimed to evaluate the clinical characteristics and
maternal and perinatal outcomes of pregnancies complicated by
eclampsia.

Yöntem: Zekai Tahir Burak Kad›n Sa¤l›¤› E¤itim ve Araﬂt›rma
Hastanesinde Ocak 2009 ve Aral›k 2013 tarihleri aras›nda eklampsi tan›s› konulan ve tedavi edilen toplam 37 hasta tan›mland›. Hastane kay›tlar›ndan saptanan ve dosyalar› incelenen bu hastalar klinik özellikleri, laboratuvar parametreleri ve maternal ve perinatal
sonuçlar›na göre retrospektif olarak de¤erlendirildi.
Bulgular: Çal›ﬂma süresince hastanemizde toplam 89.908 do¤umun gerçekleﬂti¤i saptand›. Eklampsi insidans› 0.4/1000 do¤um
olarak hesapland›. Çal›ﬂmam›zda yer alan olgular›n yaﬂ ortalamas›
27.2±6.6 y›l ve ortalama gebelik yaﬂ› 33.2±4.5 haftayd›. Olgular›n
%78.4’ü nullipar idi. Eklamptik nöbetlerin ço¤unlu¤unun antenatal dönemde (%59.6) ve 28. gebelik haftas›ndan sonra (%89.2)
gerçekleﬂti¤i anlaﬂ›ld›. Neonatal morbidite oran› %61.1 ve perinatal mortalite oran› %12.5 olarak bulundu. Majör morbidite oran›
%43.2 ve morbiditeye neden olan önde gelen sebep HELLP sendromuydu (%37.8). Otuz yaﬂ›nda multipar (G2P1) bir kad›n›n,
do¤umdan sonra 10. günde intrakranial kanama nedeniyle kaybedildi¤i saptand›.
Sonuç: Eklampsi, maternal ve perinatal morbidite ve mortalitenin
en önemli nedenlerinden biridir. Her zaman önlenemese de, eklampsi geliﬂme riski yüksek olan hastalar›n düzenli antenatal bak›m
almalar›n›n sa¤lanmas›, uygun koﬂullara sahip üçüncü basamak
merkezlerde hospitalize edilerek, konvülziyonlar›n önlenmesi, kan
bas›nc›n›n kontrol alt›na al›nmas› ve uygun zamanda do¤umun
gerçekleﬂtirilmesi ile en iyi yaklaﬂ›m sa¤lanabilir.
Anahtar sözcükler: Eklampsi, klinik özellikler, maternal ve perinatal sonuçlar.

Methods: A total of 37 patients were identified who were diagnosed
and treated in Zekai Tahir Burak Maternal Health Training and
Research Hospital between January 2009 and December 2013.
These patients found in and reviewed by their hospital records were
evaluated retrospectively in terms of their clinical characteristics,
laboratory parameters, and maternal and perinatal outcomes.
Results: It was found that a total of 89,908 deliveries were performed in our hospital during the study. Eclampsia incidence was
calculated as 0.4/1000 deliveries. Mean age of the cases in our study
was 27.2±6.6 years and mean gestational age was 33.2±4.5 weeks.
The rate of the cases who were nullipara was 78.4%. It was understood that the most of the eclamptic seizures occurred during the
antenatal period (59.6%) after 28 weeks of gestation (89.2%).
Neonatal morbidity rate was 61.1% and perinatal mortality rate was
12.5%. While major morbidity rate was 43.2%, the leading cause of
the morbidity was HELLP syndrome (37.8%). It was found that a
thirty-year-old woman who was multipara (G2P1) died on the postpartum 10th day due to intracranial hemorrhage.
Conclusion: Eclampsia is one of the most significant reasons of
maternal and perinatal morbidity and mortality. Even though it is not
always possible to prevent it, the best approach can be provided by
ensuring patients with highest risk for eclampsia to have regular antenatal care, preventing convulsions through hospitalization in tertiary
healthcare centers with proper conditions, bringing blood pressure
under control and carrying out delivery at the most convenient time.
Keywords: Eclampsia, clinical characteristics, maternal and perinatal outcomes.
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Eklampsi ile komplike olan gebeliklerin de¤erlendirilmesi

Giriﬂ
Hipertansif bozukluklar gebeli¤in en s›k görülen
medikal komplikasyonudur ve Amerika Birleﬂik Devletleri’nde gebeliklerin %5–10’unu etkiledi¤i gösterilmiﬂtir.[1] Geliﬂmekte olan ülkelerde insidans› daha yüksek ve insidans aral›¤› daha geniﬂ olsa da geliﬂmiﬂ ülkelerde insidans› 0.16–1/1000 do¤um olarak stabil seyretmektedir.[2] Eklampsi gebeli¤in spesifik bir nörolojik
komplikasyonu olup hipertansiyon ve tonik klonik
konvülziyonlarla karakterizedir ve fizyopatolojisi halen
net olarak anlaﬂ›lamam›ﬂt›r. Eklampside geliﬂen serebral anormalliklerin hipertansif ensefalopatideki de¤iﬂikliklerle benzer oldu¤u tespit edilmiﬂtir.[3] Erken yaﬂta evlilik, nulliparite, yetersiz prenatal bak›m, düﬂük
sosyoekonomik durum ve beslenme bozukluklar› preeklampsi için oldu¤u gibi eklampsi için de risk faktörleridir. Eklampsi nöbeti ﬂiddetli preeklampsiyi takiben
geliﬂebilece¤i gibi, umulmad›k bir zamanda tansiyon
yüksekli¤i ve proteinüri olmadan da geliﬂebilir.[4] Eklampsi geliﬂen kad›nlar›n yaln›zca %30–60’›nda hafif
bir tansiyon yüksekli¤i görülebilir.[3] Baﬂ a¤r›s›, görme
bulan›kl›¤›, fotofobi ve mental de¤iﬂiklikler yaklaﬂan
bir eklampsinin erken bulgular› olabilir, fakat eklampsi
bu bulgular olmadan da geliﬂebilir.
Eklampsi, gebeli¤in yaﬂam› tehdit eden bir komplikasyonudur. En s›k bildirilen morbidite nedeni
HELLP sendromudur.[3] Eklampside %15 gibi yüksek
maternal mortalite oranlar› bildirilmiﬂtir.[5] ‹ntrakranial
kanama, pulmoner ödem, renal, hepatik ve respiratuar
yetmezlik baﬂl›ca ölüm nedenleridir. Artm›ﬂ perinatal
mortalite eklampsinin bir sonucudur ve Brezilya’da yap›lan multisentrik bir çal›ﬂmada perinatal mortalite
oran› %10 olarak bildirilmiﬂtir.[6] Perinatal mortalite
nedenleri aras›nda kronik plasental yetmezlik, erken
do¤um ve plasenta dekolman› yer almaktad›r.[7] Eklampsi tan›s›n›n konulmas› kolayd›r, ancak epilepsi, ensefalit, menenjit, beyin tümörleri, sistiserkoz ve rüptüre beyin anevrizmas› gibi durumlar›n ilerleyen gebelik
haftalar›nda ve puerperiumda eklampsiyi tetikleyebilece¤i unutulmamal›d›r. Di¤er tüm nedenler ekarte edilene kadar konvülziyon geçiren tüm gebeler eklampsi
olarak kabul edilmelidir.[8] Eklampsi, maternal ve fetal
morbitide ve mortaliteyi en aza indirebilmek için acil
tedaviyi gerektirir. Bu çal›ﬂmada amac›m›z orta Anadolu’da yer alan ve üçüncü basamak referans bir merkez
olan hastanemizdeki eklampsi olgular›n› incelemektir.

Yöntem
Ocak 2009 ile Aral›k 2013 tarihleri aras›nda Zekai
Tahir Burak Kad›n Sa¤l›¤› E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi yüksek riskli gebelikler ve do¤um salonu bölümlerinde eklampsi tan›s› alan ve tedavi edilen 37 olgu retrospektif olarak de¤erlendirildi. Hasta verileri hasta
dosyalar›ndan elde edildi. Demografik özellikler, laboratuvar bulgular› ve obstetrik sonuçlar kaydedildi. Her
bir kad›n için yaﬂ, gravida, parite, abortus, gebelikteki
vücut kitle indeksi (VK‹), kan bas›nc› ölçümleri, tan›
an›ndaki gebelik haftas›, ek hastal›k, sigara, baﬂlang›ç
semptomlar›, e¤itim düzeyi, do¤umun hangi evresinde
geliﬂti¤i, laboratuvar bulgular›, hastanede yat›ﬂ süresi,
magnezyum uygulamas›, do¤um ﬂekli, do¤um kilosu,
Apgar skoru, maternal ve fetal morbidite ve mortalite
araﬂt›r›ld›. Gebelik haftalar›n›n son adet tarihine (SAT)
göre hesapland›¤› bu tarihi bilmeyenlerde ilk trimesterda yap›lan ultrason ölçümlerine göre gebelik yaﬂ›n›n
not edildi¤i görüldü. Tüm olgular›n tam idrar tahlili,
tam kan say›m› ölçümleri, karaci¤er ve böbrek fonksiyon testleri ve LDH de¤erleri kaydedildi. Her hastan›n
ultrasonografi ile fetal biyometri ve Doppler incelemesinin ve kardiotokografi ile sürekli eksternal fetal monitorizasyonunun yap›ld›¤› saptand›. 34 hafta ve alt›ndaki tüm gebelere fetal akci¤er maturasyonu için 12 saat arayla 12 mg betametazon uyguland›¤› görüldü.
Eklampsi, ﬂu kriterlerin varl›¤›na göre tan›mland›;
gebelik s›ras›nda veya do¤umu takibeden 10 gün içerisinde geliﬂen konvülziyonlardan sonraki 24 saat içerisinde hipertansiyon, proteinüri, trombositopeni, yükselmiﬂ
serum AST düzeyinden en az ikisinin bir arada olmas›.
HELLP sendromu tan›s› ise hemoliz (LDH >600 U/L),
trombositopeni (<100 x103/μL) ve karaci¤er enzim yüksekli¤ine (AST >70U/L) göre konuldu. Eklamptik nöbet
geçiren her kad›na 4.5 g magnezyum sülfat (MgSO4) 10
dakika intravenöz yükleme dozu sonras›, 2 gram/saat intravenöz infüzyon olarak gidecek ﬂekilde konvülziyon
profilaksisi baﬂland›¤› ve diyastolik kan bas›nc›n› 90–100
mmHg aras›nda tutmak ve ﬂiddetli hipertansiyonu kontrol alt›na almak için antihipertansif tedavide nifedipine
ve alfa-metildopa kullan›ld›¤› tespit edildi.
‹statistiksel analiz için Statistical Package for the
Social Sciences (SPSS), version 15.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, ABD) kullan›ld›. Tan›mlay›c› veriler ve s›kl›klar
bilgisayar yard›m› ile hesapland›. Verilerin normal da¤›l›ma uygunlu¤u Kolmogorov–Smirnov testi ile de¤erlendirildi. Sürekli ve normal da¤›lan veriler ortalaCilt 23 | Say› 1 | Nisan 2015
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ma±standart sapma, sürekli ve normal da¤›lmayan veriler median (minimum-maksimum) olarak belirtildi.
Kategorik de¤iﬂkenler say› (yüzde) olarak sunuldu.

Bulgular
Beﬂ y›ll›k çal›ﬂma süresi boyunca hastanemizde toplam 89.908 do¤umun gerçekleﬂti¤i saptand›. Bu gebeliklerden 37’sinin eklampsi ile komplike oldu¤u tespit
edildi. Eklampsi insidans› 0.4/1000 do¤um olarak hesapland›. Eklampsinin nulliparlarda daha yayg›n oldu¤u görüldü (%78.4 vs. %21.6). Hastalar›n ortalama yaﬂ› ve gebelik haftalar› s›ras›yla 27.2±6.6 (aral›k: 16–42)
y›l ve 33.2±4.5 (aral›k: 25–39) haftayd›. Ortalama kan
bas›nc› de¤erleri sistolik 155.7±26.9 mmHg iken diastolik 101.6±17.5 mmHg olarak saptand›. Hastalar›n
klinik ve laboratuar bulgular› Tablo 1’de gösterilmiﬂtir. Eklampsi nöbeti 22 hastada antepartum, 10 hastada
postpartum ve 5 hastada intrapartum dönemde ortaya
ç›kt›. Beﬂ hastada hipertansiyon olmadan eklampsi nöbeti geliﬂirken, en s›k baﬂlang›ç semptomu baﬂa¤r›s›
olarak kaydedildi (Tablo 2). Sezaryen ve normal do¤um oranlar› s›ras› ile %89.2 ve %10.8 olarak gerçekleﬂti. Vajinal yolla do¤um gerçekleﬂtiren 4 hastadan 2’si
postpartum eklampsi meydana gelen, biri in utero ölü
fetusu olan ve bir multipar ise do¤umun ikinci evresinde intrapartum eklampsi geliﬂen hastayd›. Hastalar›n
yar›s›ndan fazlas›n›n e¤itim düzeyi ilkokul ve alt› seviyedeydi. Bir hastada gestasyonel diyabet ve bir hastada
ise sigara kullanma öyküsü mevcuttu. Ço¤ul gebelik 2
hastada saptand› (1 ikiz, 1 üçüz). ‹ki hastada proteinüri
olmadan eklampsi geliﬂti¤i görüldü. 16 hastada maternal morbidite geliﬂirken bunlar›n 14’üne HELLP sendromu, birer hastaya ise dissemine intravasküler koagülasyon (D‹K), ani geçici görme kayb› ve dekolman›
takibeden renal yetmezlik tan›s› konuldu¤u saptand›.
Bir hastan›n inrakraniyal kanama sebebiyle sevk edildi¤i Ankara E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Klini¤i Yo¤un Bak›m Ünitesi'nde
kaybedildi¤i ö¤renildi. Maternal mortalite bu olguya
ba¤l› olarak %2.7 olarak bulundu. En s›k perinatal
morbidite nedeni prematürite ve intauterin geliﬂme gerili¤i (‹UGG) oldu (Tablo 3). Perinatal mortalite oran› %12.5 (5/40) olarak saptand›.

Tart›ﬂma
Eklampsi akut geliﬂen ve hayat› tehdit eden bir gebelik komplikasyonudur. Anne ve fetüs için yüksek
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Tablo 1. Olgular›n klinik ve laboratuvar özellikleri.
De¤iﬂken

Sonuç

Yaﬂ (y›l)*

27.2±6.6

Nullipar†

29 (78.4)

Gravide‡

2 (1–6)

Parite‡

0 (0–3)

Abortus‡
VK‹ (kg/m2)*
Sigara†

1 (0–6)
29.8±4.8
1 (2.7)

E¤itim düzeyi†
Okur yazar de¤il

2 (5.4)

‹lkokul

17 (45.9)

Ortaokul

8 (21.6)

Lise

10 (27)

SKB (mmHg)*
DKB (mmHg)*
Yat›ﬂ süresi (gün)*

155.7±26.9
101.6±17.5
8.6±3.3

AST (U/L)*

236.2±458.9

ALT (U/L)*

176.8±305.1

Kreatinin (mg/dL)*

0.7±0.2

Platelet (x103/μL)*

179.4±108.6

LDH (U/L)*

1008.4±705.9

Spot idrarda proteinüri (mg/dL)†
0
0< ve ≤30
>30 ve ≤300
>300

2 (5.4)
3 (8.1)
22 (59.5)
10 (27)

DKB: Diyastolik kan bas›nc›; SKB: Sistolik kan bas›nc›, VK‹: Vücut kitle indeksi.
Veriler *: 9±SD; †: n(%); ‡: medyan (minimum–maksimum) olarak sunulmuﬂtur.

morbidite ve mortalite riski taﬂ›r. Eklampsi genellikle
ﬂiddetli preeklampsiyi takiben meydana gelirken, preeklampsi semptomlar› olmadan da ortaya ç›kabilir.
Munro[9] eklamptik nöbetlerin %38’inin önceden belirti ve bulgu vermeden meydana geldi¤ini bildirilmiﬂtir.
Geliﬂmiﬂ ülkelerde bildirilen insidans› 1/2000–1/3000
iken, geliﬂmekte olan ülkelerde bu oran daha fazlad›r.[4]
Ülkemizde bildirilen eklampsi s›kl›klar› farkl›l›k göstermektedir. Y›ld›r›m ve ark.[10] 113 eklampsi olgusunu
inceledikleri çal›ﬂmada eklampsi insidans›n› 1.2/1000
Tablo 2. Baﬂlang›ç semptomu.
Semptom

n (%)

Baﬂ a¤r›s›

10 (27)

Görme bulan›kl›¤›

8 (21.6)

Epigastrik a¤r›

2 (5.4)

Tekrarlayan nöbet

5 (13.5)

Eklampsi ile komplike olan gebeliklerin de¤erlendirilmesi

do¤um olarak hesaplarken, yine ülkemizin bat›s›ndan
yap›lan bir çal›ﬂmada insidans 1.7/1000 olarak bulunmuﬂtur.[11] Güneydo¤u Anadolu’da yap›lan bir çal›ﬂmada 19/1000 olarak saptanan insidans[12] Kuzeydo¤u
Anadolu’da 1.2/1000 olarak bildirilmiﬂtir.[13] Bizim çal›ﬂmam›zda ise bu oran 0.4/1000 (1/2430) olarak daha
düﬂük bir insidansta saptanm›ﬂt›r. Bu durum özellikle
postpartum geliﬂen eklampsilerin bölgedeki di¤er multidisipliner hastanelere baﬂvurmas›ndan kaynaklan›yor
olabilir.
Liu ve ark.[14] eklampsi insidans›n›n giderek azald›¤›n› ve tekil do¤umlarda nulliparite, anemi ve kalp hastal›¤› mevcudiyetinin eklampsi riskini 2.3–4.8 kat art›rd›¤›n› saptam›ﬂlard›r. Bir baﬂka çal›ﬂmada 20 yaﬂ›ndan
küçük 35 yaﬂ›ndan büyük olmak, do¤umlar aras› sürenin uzamas›, düﬂük sosyoekonomik düzey, gestasyonel
diabet, gebelik obezitesi ve gebelikte önerilenden az
veya fazla kilo al›m› eklampsi ile iliﬂkili risk faktörleri
olarak bulunurken, multiparite ve sigaran›n eklampsiyi
azaltt›¤› iddia edilmiﬂtir.[15] Y›ld›r›m ve ark. çal›ﬂmalar›nda eklampsi nöbetlerinin %63.7’sinin nulliparlarda
geliﬂti¤ini göstermiﬂlerdir.[10] Bizim çal›ﬂmam›zda benzer ﬂekilde eklampsi olgular› aras›nda nulliparitenin daha yayg›n oldu¤u saptanm›ﬂt›r (%78.4).
Lopez-Llera[16] eklampsiyi nöbetin baﬂlang›ç zaman›na göre s›n›fland›rm›ﬂ ve do¤um baﬂlamadan geliﬂirse antepartum, do¤um eylemi s›ras›nda geliﬂirse intrapartum ve do¤umdan sonraki 7 gün içinde geliﬂirse
postpartum olarak tan›mlam›ﬂt›r. Eklampsi nöbetlerinin %38–53’ünün antepartum dönemde ve
%11–44’ünün ise postpartum dönemde geliﬂti¤i bildirilmiﬂtir.[3] Ancak antepartum ve intrapartum dönemler
iç içe geçti¤i için bunlar›n ayr›m›n› yapmak zor olabilir. Ayr›ca eklampsi olgular›n %90’dan fazlas›nda 28.
gebelik haftas›ndan sonra geliﬂmektedir.[4] Bizim hastalar›m›z›n ço¤unda da literatürle uyumlu olarak eklampsi nöbeti antepartum dönemde (%59.4) ve 28. gebelik
haftas›ndan sonra (%89.2) geliﬂti.
Eklampsi yönetiminde ilk basamak maternal yaralanmalar› önlemek ve kardiopulmoner destek sa¤lamakt›r. Sonras›nda ise konvülziyonlar›n tekrarlamas›n›
önlemek ve kan bas›nc›n› güvenli düzeye indirmektir.
Literatürde nöbetlerin profilaksisi için rutin magnezyum sülfat (MgSO4) kullan›m› ile ilgili güçlü kan›tlar
vard›r ve hemen hemen tam bir fikir birli¤i sa¤lanm›ﬂt›r.[17,18] Eklamptik nöbet geçiren hastaya 4–6 g intravenöz yükleme dozunu takiben 1–2 g/saat’ten idame do-

Tablo 3. Obstetrik ve maternal-perinatal sonuçlar.
De¤iﬂken
Gebelik haftas›*
28. gebelik haftas›†
Do¤um a¤›rl›¤›*
Apgar skoru‡

Sonuç
33.2±4.5
4 (10.8)
1988.9±973.6
6 (0–9)

Ço¤ul gebelik†
‹kiz

1 (2.7)

Üçüz

1 (2.7)

Perinatal morbidite†
Prematürite

22 (61.1)

‹UGG

12 (32.4)

Perinatal mortalite†

5 (12.5)

Maternal komplikasyon†

16 (43.2)

HELLP

14 (37.5)

Maternal mortalite†
Do¤um

1 (2.7)

ﬂekli†

Vajinal do¤um

4 (10.8)

Sezaryen do¤um

33 (89.2)

Nöbetin geçirildi¤i dönem†
Antepartum
Postpartum
‹ntrapartum

22 (59.5)
10 (27)
5 (13.5)

‹UGG: ‹ntrauterin geliﬂme gerili¤i. Veriler *: 9±SD; †: n(%); ‡: medyan (minimum–maksimum) olarak sunulmuﬂtur.

zu en az 24 saat süreyle önerilmektedir.[1] Ancak olgular›n %9.4’ünde MgSO4 profilaksisine ra¤men eklamptik nöbetlerin tekrar edebilece¤i bildirilmiﬂtir.[17] Biz de
tüm ﬂiddetli preeklamptik ve eklamptik hastalar›m›za
MgSO4 profilaksisi baﬂlamaktay›z. Hastalar›m›z› idrar
ç›k›ﬂ›, solunum say›s› ve patella refleksi ve aral›kl› serum magnezyum düzeyleri ile takip etmekteyiz. Bu çal›ﬂmada literatüre benzer ﬂekilde 5 (%13.5) hastada
MgSO4 profilaksisi alt›nda nöbet tekrar ederken, bu
hastalar›m›z›n hepsinde tek doz diazepam (10 mg) ile
nöbet kontrolü sa¤land›.
Eklampsi geliﬂen kad›nlarda, dekolman, D‹K,
HELLP, beyin kanamas› ve maternal mortalite riski
artm›ﬂt›r (4). HELLP sendromu riski eklampsi olgular›nda %10–15 oran›nda bildirilmektedir.[3] Ancak ülkemizden yap›lan son yay›nlarda HELLP sendromu geliﬂen eklampsili hasta say›s› %40’lara kadar yükselmiﬂ ve
eklampsi, HELLP geliﬂen ve geliﬂmeyen olarak iki gruba ayr›lm›ﬂt›r.[10,11,19] Hastalar›m›zda literatürle uyumlu
olarak en s›k geliﬂen komplikasyon HELLP sendromu
olurken, bir hastada D‹K, bir hastam›zda da dekolman
Cilt 23 | Say› 1 | Nisan 2015
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ve takiben renal yetmezlik ve bir hastada ani geçici görme kayb› geliﬂmiﬂtir. Ayr›ca HELLP geliﬂen bir hastam›z ise sevk edildi¤i multidispliner hastanenin yo¤un
bak›m ünitesinde postpartum 10. gününde intrakranial
kanama sonras› kaybedilmiﬂtir.
Akar ve ark.’n›n 174 maternal ölümü inceledi¤i bir
çal›ﬂmada, maternal mortalite oran› 40/100.000 olarak
bulunurken, preeklampsi ve eklampsiye ba¤l› komplikasyonlar en s›k do¤rudan anne ölümü sebebi olarak
bulunmuﬂtur.[20] Dünyada eklampsiye ba¤l› maternal
mortalite oranlar›n›n %15’e kadar yükseldi¤i bildirilmektedir.[5] Geliﬂmekte olan ülkelerde eklampsi olgular›na daha s›k rastlanmakta ve bunun nedeni olarak olgular›n hastane d›ﬂ›nda çok say›da konvulziyon geçirmeleriyle ve antenatal takiplerin olmamas› ile aç›klanmaktad›r. Ülkemizde eklampsi olgular›nda %0–14.6
aras›nda maternal mortalite oranlar› bildirilmiﬂtir.[21]
Çal›ﬂmam›zda eklampsiye ba¤l› maternal mortalite
oran› %2.7 (1 olgu) olarak saptanm›ﬂt›r.
Eklamptik annelerin bebeklerinde perinatal morbidite ve mortalite oranlar› yüksektir. Preeklampsi ve eklampsi prematürite ve ‹UGG’den ba¤›ms›z olarak perinatal mortalitenin yaklaﬂ›k %2.7’sini oluﬂturuken,
‹UGG’li yenido¤anlarda %12 ve preterm do¤anlarda
%19 preeklampsi öyküsü mevcuttur.[22] Dünya sa¤l›k örgütü taraf›ndan desteklenen ve 29 ülkeyi kapsayan çokuluslu geniﬂ bir çal›ﬂmada perinatal mortalite oranlar› preeklampsi/eklampsi olmayan gebelerde, preeklampsi hastalar›nda ve eklampsi hastalar›nda s›ras›yla %2.6, %9.2
ve %22.6 olarak bulumuﬂtur.[23] Bu komplikasyonlar daha çok prematüriteye ba¤l› RDS, apne, sar›l›k, kern ikterus, beslenme bozukluklar›, hipoglisemi, nöbet, periventriküler lökomalazi ve uzam›ﬂ hospitalizasyon süreleridir.[24,25] Olgular›m›z›n ço¤unlu¤u (%61.1) prematür do¤arken, 12 (%32.4) olguda ‹UGG saptand›. Bir olgu perinatal dönemde kaybedilirken, 4 olgu neonatal dönemde kaybedildi. Perinatal mortalite oran› %12.5 olarak
saptand›.

Sonuç
Sonuç olarak ﬂiddetli preeklampsi ve eklampsi tüm
dünyada maternal ve perinatal morbidite ve mortalitenin önemli bir sebebidir. Fizyopatolojinin daha iyi anlaﬂ›lmas›, yak›n antenatal takipler ve riskli olgular›n uygun koﬂullara sahip üçüncü basamak merkezlerde hospitalize edilerek uygun ﬂekilde tedavi edilmesi ile ek-
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lampsi insidans› ve buna ba¤l› sekonder maternal ve perinatal morbidite ve mortalite oranlar› azalt›labilir.
Ç›kar Çak›ﬂmas›: Ç›kar çak›ﬂmas› bulunmad›¤› belirtilmiﬂtir.
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Diyarbak›r’da postpartum depresyonu
etkileyen faktörler
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Özet

Abstract: Factors affecting postpartum
depression in Diyarbak›r

Amaç: Bu çal›ﬂman›n amac› Türkiye’nin güneydo¤usunda yer alan
Diyarbak›r ilinde postpartum depresyonu (PPD) etkileyen faktörleri yaﬂ gruplar›na göre incelemektir.

Objective: The aim of this study is to investigate the factors affecting postpartum depression (PPD) according to age groups in
Diyarbak›r city located on the southeastern part of Turkey.

Yöntem: Klini¤imize baﬂvuran 495 postpartum dönemdeki kad›na Edinburgh postpartum depresyon skoru (EPDS) anket sorular›
soruldu. Elli bir adölesan (18 yaﬂ alt›) ve 35 yaﬂ üstü olan 72 lohusa için ayr› istatistiksel inceleme yap›ld›. EPDS skor sonucuna göre 13 puan cut-off de¤er olarak belirlendi.

Methods: The questions of Edinburgh postpartum depression scale
(EPDS) were asked to 495 women who referred to our clinic at their
postpartum periods. A separate statistical analysis was carried out for
51 adolescent women (below 18-year-old) and 72 puerperant
women over 35-year-old. Score 13 according to EPDS score result
was determined as cut-off value.

Bulgular: Toplam 495 hastan›n 101’inde (%20.4) EPDS skoru 13
ve üzerinde idi. Adölesan lohusalarda bu oran %27.4, 35 yaﬂ üstü
lohusalarda ise %19.4 idi. Geçirilmiﬂ depresyon öyküsünün postpartum depresyonu etkileyen anlaml› bir de¤iﬂken oldu¤u bulundu (p<0.005).
Sonuç: Postpartum depresyon anne ve çocuk sa¤l›¤›n› etkileyen
önemli ve gözden kaç›r›lmas› olas› bir hastal›kt›r. Bu durum özellikle adölesan ça¤da risklidir. Geçirilmiﬂ depresyon hikayesi postpartum depresyon etyolojisinde en önemli de¤iﬂkendir. Postpartum depresyon için bu dönemde tarama yap›labilir. Türkiye’nin en
yüksek üreme h›z›na sahip olan Güneydo¤u Anadolu bölgesinde
postpartum depresyonu s›n›rlayan en büyük etken akraba ve arkadaﬂ çevresinin puerperal dönemde lohusalara verdi¤i destek olabilir.
Anahtar sözcükler: Postpartum dönem, postpartum depresyon.

Giriﬂ
Gebelik dönemi kad›n yaﬂam›nda fizyolojik, psikolojik ve sosyal de¤iﬂimlerin yaﬂand›¤› bir dönemdir. Do-

Results: In 101 out of 495 (20.4%) patients, EPDS score was 13 and
above. This rate was 27.4% in adolescent puerperant women, and
19.4% in puerperant women over 35-year-old. It was found that
depression history was a significant variable affecting postpartum
depression (p<0.005).
Conclusion: Postpartum depression is a significant disease possible
to overlook which affects the health of mother and baby. This is
risky especially during adolescent period. Depression history is an
important variable in the etiology of postpartum depression. This
period can be screened for postpartum depression. The greatest factor limiting postpartum depression in Southeastern Anatolia Region
which has the highest reproduction rate in Turkey can be the support provided to the puerperant women by relatives and friends during puerperal period.
Keywords: Postpartum period, postpartum depression.

¤um öncesi ve sonras›nda meydana gelen de¤iﬂiklikler,
bebe¤in bak›m›, emzirme problemleri, yeni oluﬂan çevre, sosyal statüdeki de¤iﬂiklikler, gebenin sa¤l›¤›n›n bo-
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zulmas›na neden olabilir. Postpartum dört ve sekiz haftal›k dönemde depresyon h›z›nda bir pik rapor edilmiﬂtir.[1] Bir meta-analizde postpartum ilk üç ayda postpartum depresyon h›z›n›n %14.5 oldu¤u ve postpartum kad›nlar›n %6.5’inde majör depresyon kriterlerinin tatmin
edici ölçüde karﬂ›land›¤› bulunmuﬂ, bu durumun özellikle nullipar populasyonda yüksek oldu¤u rapor edilmiﬂtir.[1] Gebelik dönemindeki de¤iﬂiklikler pek çok sorunu
beraberinde getirip stres oluﬂturabilir.[2] Gebelik sonras›
dönem gebelik dönemine göre ruhsal hastal›klar için 3–4
kat daha risklidir.[3] Bu nedenle do¤abilecek postpartum
depresyon önemli bir sa¤l›k problemi oluﬂturabilir.
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders’e (DSM) göre en az iki hafta boyunca s›ralanan
kriterlerden 5 veya daha fazlas›n› taﬂ›mak postpartum
depresyon (PPD) olarak tan›mlanmaktad›r. Bunlar insomnia-hipersomnia, psikomotor ajitasyon veya retardasyon, yorgunluk, mutsuzluk veya suçluluk hissi, konsantrasyon azalmas›, iﬂtah de¤iﬂiklikleri ve intihar düﬂüncesidir. Bu epizodlar postpartum dört hafta içinde
baﬂlar ve 1 y›l içinde sonlan›r. DSM’ye göre PPD nonpsikotik majör depresyon olarak tarif edilmiﬂtir.[4]
Postpartum depresyonu önceden tan›mak ve önleyebilmek bebek ve anne sa¤l›¤› aç›s›ndan önemlidir.
Postpartum depresyonu taramak amac› için Edinburgh
Postpartum Depression Scale (EPDS) kullan›labilir.[5]
Bu skala tan› amaçl› olmasa da 13 ve üzeri skor alanlarda PPD için sensitivitesi %61.5 ve spesifitesi ise
%77.4’tür.[6]

Çal›ﬂma, yaﬂ gruplar›na göre adölesan, 35 yaﬂ üstü
lohusalar ve tüm lohusalar olarak 3’e bölündü. ‹statistiksel analiz SPSS 15.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, ABD)
ile yap›l›p tan›mlay›c› istatistikler ve ki-kare testi kullan›ld›.

Bulgular
Çal›ﬂmaya dahil edilen 495 lohusa yaﬂ gruplar›na
göre; adölesan lohusalar ve 35 yaﬂ üzeri lohusalar olarak s›n›fland›r›larak postpartum depresyona etki eden
faktörler incelendi. Risk faktörleri olarak yaﬂ, yaﬂayan
çocuk say›s›, maddi durum, e¤itim durumu, do¤um
ﬂekli, lohusan›n emezis problemi yaﬂay›p yaﬂamad›¤›,
bebe¤in cinsiyeti, geçirilmﬂ depresyon hikayesi ve gebeli¤in planl› olup olmamas› soruldu. Tüm yaﬂ gruplar› incelendi¤inde yaln›z geçirilmiﬂ depresyon hikayesinin PPD’yi etkiledi¤i bulundu (p<0.001).
Toplam 495 hastan›n 101’inde (%20.4) EPDS skor
sonucu 13’ün üstünde idi. ‹ncelenen faktörler aras›ndan sadece geçirilmiﬂ depresyon öyküsünün lohusalarda postpartum depresyonu etkileyen anlaml› bir faktör
oldu¤u tespit edildi (Tablo 1).
‹ncelenen 495 hastada yaﬂ, yaﬂayan çocuk say›s›,
e¤itim durumu, maddi durum, do¤um ﬂekli, geçirilmiﬂ
emezis öyküsü, planl› gebeli¤in olup olmamas› ve bebe-

Tablo 1. Toplam 495 hastan›n istatistiksel analizi.
Depresyon yok
(n=394)

Yöntem
Çal›ﬂmam›z Eylül 2012 ve May›s 2013 tarihleri aras›nda Diyarbak›r Kad›n-Do¤um ve Çocuk Hastal›klar›
Hastanesine baﬂvuran 495 lohusa üzerinde gerçekleﬂtirildi. Okmeydan› E¤itim Araﬂt›rma Hastanesinden etik
kurul onay› al›nd›. Hasta onam formlar› tüm kat›l›mc›lardan al›nd›. Çal›ﬂmaya term bebek (37 hafta ve üzeri)
do¤uran anneler dahil edildi. Çal›ﬂmadan d›ﬂlanma kriterleri ise multipl gebeli¤i olanlar, yard›mc› üreme teknikleri kullanarak gebe kalanlar, daha önce mental hastal›k tan›s› alanlar, antenatal fetal anomali tespit edilenler, anne veya bebe¤i yo¤un bak›mda olanlar idi.
Postpartum 8. hafta çal›ﬂmaya al›nan tüm lohusalara EPDS sorular› ve postpartum depresyona etki edebilen faktörler soruldu. EPDS 10 maddeden oluﬂan ve
4 ﬂ›kk› olan her ﬂ›k 0–3 aras› puanlanan, maksimum
skorun 30 oldu¤u bir ankettir.[6]

Depresyon var
(n=101)

p
de¤eri

Yaﬂ
Ort: 26.7±6.6 (14–52)

26.7±6.5

26.5±7.1

0.7540

Yaﬂayan çocuk say›s›

2.2 (0–10)

3.8 (0–11)

0.115

Maddi durum
600 TL ve alt›
600–1500 TL
1500–5000 TL

78.4
19.3
2.3

72.3
22.8
5

0.162

E¤itim
Okur-yazar de¤il
Okur-yazar
‹lkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite

36.3
23.4
23.9
7.1
6.6
2.8

35.6
23.8
19.8
9.9
5.9
5

0.718

Do¤um ﬂekli (C/S)

207

54

0.602

Emezis (var)

64

17

0.887

Depresyon öyküsü (var)

6

16

<0.001

Bebe¤in cinsiyeti (erkek)

198

55

0.452

Planl› gebelik (var)

41

14

0.325
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¤in cinsiyetinin postpartum depresyon aç›s›ndan anlaml› bir faktör olmad›¤› tespit edildi.
Toplam 51, 18 yaﬂ alt› adölesan lohusan›n 14’ünde
(%27.4) postpartum depresyon görüldü (Tablo 2). ‹ncelenen etmenlerden hiçbirinin postpartum depresyona anlaml› etkisinin olmad›¤› saptand›.
‹ncelenen 35 yaﬂ üstü 72 lohusan›n 14’ünde (%19.4)
postpartum depresyon görüldü (Tablo 3). Hiçbir etkenin postpartum depresyona etkisi gösterilemedi.

Tart›ﬂma
Gebelik ve do¤um fizyolojik olsa dahi anne ve bebek sa¤l›¤›n› olumsuz yönde etkileyebilir. Gebelik ve
do¤um ile geliﬂen fizyolojik, psikolojik ve sosyal de¤iﬂikliklere ço¤u kad›n adapte olabilirken baz› kad›nlarda
farkl› düzeylerde ruhsal hastal›klar ortaya ç›kmaktad›r.[7] PPD’nin anne-infant iliﬂkisinde bir risk oluﬂturdu¤u ve bebe¤in kognitif ve duygusal geliﬂimini etkiledi¤i gösterilmiﬂtir.[8] Bebekte sözel ve görsel iletiﬂimde
problemler; duygusal, biliﬂsel sözel ve sosyal yeteneklerde olan bozukluk PPD’nin negatif etkileridir.[9]
Çal›ﬂmam›zda yaﬂayan çocuk say›s›, maddi durum,
e¤itim seviyesi, do¤um ﬂekli, gebelikte emezisin varl›¤›,
planl› gebelik olup olmamas› ve bebe¤in cinsiyetinin
postpartum depresyonu etkilemedi¤i tespit edildi. Yaln›z
daha önce var olan depresyonun postpartum depresyonu
etkiledi¤i bulundu. Zaten depresyon hikayesi olanlarda
bunun postpartum depresyonu etkileyen önemli bir faktör oldu¤u ço¤u çal›ﬂmada gösterilmiﬂtir.[10,11]
Bu çal›ﬂmada Diyarbak›r ili ve çevresinde postpartum 8. haftada postpartum depresyon s›kl›¤› %20.4
olarak tespit edilmiﬂtir (EPDS’e göre cut-off 13 ve üzeri). Trabzon’da yap›lan bir çal›ﬂmada PPD s›kl›¤›
%28.1 olarak bulunmuﬂtur.[12] Ayr›ca Türkiye’de yap›lan di¤er çal›ﬂmalarda PPD s›kl›¤› %14.0,%16.8 ve
%14.0 olarak tespit edilmiﬂtir.[11,13,14] Adölesan ça¤da ise
PPD h›z›n›n %27.4 oldu¤unu saptad›k ki bu sonuç yaﬂ
gruplar› aras›nda en yüksek de¤ere sahipti. PPD ile ilgili yaﬂ gruplar› aras›nda çeliﬂkili sonuçlar mevcuttur.
Yap›lm›ﬂ çal›ﬂmalarda PPD için 25 yaﬂ alt›nda olman›n
önemli bir etken oldu¤u bulunmuﬂtur.[15,16] Baz› çal›ﬂmalarda ise postpartum depresyonun yaﬂ gruplar› aras›nda farkl›l›k göstermedi¤i tespit edilmiﬂtir.[17]
Postpartum depresyonun prevelans› testin yap›ld›¤›
zaman, örneklem büyüklü¤ü, çal›ﬂma dizayn›, testin tipi ve cut-off de¤erine göre farkl›l›klar gösterebilir. Ço-

28

Perinatoloji Dergisi

Tablo 2. 18 yaﬂ alt› lohusalar›n istatistiksel analizi.
Depresyon yok
(n=37)

Depresyon var
(n=14)

p
de¤eri

1

1

0.079

Maddi durum
600 TL ve alt›
600–1500 TL
1500–5000 TL

64.9
35.1
-

50
50
-

0.337

E¤itim
Okur-yazar de¤il
Okur-yazar
‹lkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite

35.1
16.2
16.2
16.2
13.5
2.2

28.6
28.6
14.3
21.4
7.1
-

0.871

Do¤um ﬂekli (C/S)

26

7

0.176

Emezis (var)

5

1

1.000

Depresyon öyküsü (var)

1

0

1.000

Bebe¤in cinsiyeti (erkek)

20

8

0.843

Planl› gebelik (var)

1

2

0.179

Yaﬂayan çocuk say›s›

¤u kez sa¤l›k çal›ﬂanlar› taraf›ndan tespit edilemeyen bu
durumun anne ve bebek aç›s›ndan oluﬂturabilece¤i
olumsuz sonuçlar›n bilinmesi ve özellikle geçirilmiﬂ
depresyon hikayesi olan lohusalarda bu duygudurum
bozuklu¤una karﬂ› uyan›k olunmas› gerekmektedir.
Avustralya ve ABD gibi baz› ülkelerde postpartum
depresyon tan›s› için rutin tarama yap›lmaktad›r.[18] Be-

Tablo 3. 35 yaﬂ üstü lohusalar›n istatistiksel analizi.

Yaﬂayan çocuk say›s›

Depresyon yok
(n=58)

Depresyon var
(n=14)

p
de¤eri

5 (0–10)

5 (0–11)

0.835

Maddi durum
600 TL ve alt›
600–1500 TL
1500–5000 TL

77.6
17.2
5.2

78.6
14.3
7.1

0.969

E¤itim
Okur-yazar de¤il
Okur-yazar
‹lkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite

44.8
10.3
20.7
12.1
5.2
6.9

50
14.3
28.6
7.1

0.460

Do¤um ﬂekli (C/S)

20

3

0.525

Emezis (var)

7

4

0.207

Depresyon öyküsü (var)

2

2

0.168

Bebe¤in cinsiyeti (erkek)

34

11

0.166

Planl› gebelik (var)

3

0

1.000
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bek ve anne için komplike olan bu durumun tespiti
amac›yla ülkemizde de tarama yap›labilir.
Türkiye’deki bölgeler içerisinde en yüksek do¤urganl›k h›z›na sahip olan güneydo¤u Anadolu bölgesinde ve en yüksek do¤urganl›k h›z›nda onuncu s›rada bulunan Diyarbak›r’da postpartum depresyon oran› di¤er
bölgelerle koreledir.[19] Bu durumun nedeni postpartum
dönemde çevresel deste¤in etkisi olabilir.

Sonuç
Postpartum depresyon ço¤u zaman gözard› edilmesine ra¤men, tespit edilip tedavisi yap›lmas› zorunlu
olan annenin sa¤l›¤›n› ve bebe¤in geliﬂimini etkileyen
önemli bir duygudurum bozuklu¤udur.
Ç›kar Çak›ﬂmas›: Ç›kar çak›ﬂmas› bulunmad›¤› belirtilmiﬂtir.
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Maternal serum ve üriner lipokalin-2
düzeylerinin de¤erlendirilmesi
Yeﬂim Bayo¤lu Tekin1, Ülkü Mete Ural1, Aynur K›rbaﬂ2, ﬁenol ﬁentürk1, Figen K›r ﬁahin1
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Özet

Abstract: Analysis of maternal serum and
urinary lipocalin-2 levels

Amaç: Lipokalin-2 lökositlerden salg›lanan bir glikoproteindir.
Preeklampsinin indükledi¤i endotel hasar›na ve gestasyonel diyabetin oluﬂturdu¤u hiperglisemiye ba¤l› olarak maternal kanda ve
idrarda lipokalin-2 düzeylerinin etkilendi¤i bilinmektedir. Ancak
sa¤l›kl› gebelerdeki düzeylerini araﬂt›ran yeterli say›da çal›ﬂma bulunmamaktad›r. Bu çal›ﬂmada sa¤l›kl› gebelerde lipokalin-2 düzeylerindeki de¤iﬂikliklerin belirlenmesi amaçlanm›ﬂt›r.

Objective: Lipocalin-2 is a glicoprotein secreted by leukocytes. It is
known that lipocalin-2 levels are affected in maternal blood and
urine depending on the endothelial damage induced by preeclampsia, and hyperglycemia created by gestational diabetes. However,
there are not sufficient studies investigating the levels in healthy
pregnants. In our study, we aimed to determine the changes in
lipocalin-2 levels of healthy pregnant women.

Yöntem: Bu çal›ﬂma kesitsel ve vaka kontrollü olarak yürütülmüﬂtür. Ayn› hasta grubundan ilk ve üçüncü trimesterde kan ve idrarda lipokalin-2 düzeyleri belirlenerek karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r. Ayr›ca olgular›n tam kan parametreleri, biyokimyasal ve üriner verileri de
de¤erlendirilmiﬂtir.

Methods: This study was carried out as cross-sectional and casecontrolled. Lipocalin-2 levels were determined in blood and urine
at first and third trimesters in the same patient group and they were
compared. Also, full blood parameters, biochemical and urinary
data of the cases were also evaluated.

Bulgular: Lipokalin-2 düzeyleri hem maternal kanda hem de idrarda üçüncü trimesterde istatistiksel olarak anlaml› düzeyde düﬂmektedir (p<0.05). Ancak di¤er hematolojik, biyokimyasal ve üriner parametrelerde anlaml› de¤iﬂiklik saptanmam›ﬂt›r (p>0.05).

Results: Lipocalin-2 levels decrease at a statistically significant level
in both maternal blood and urine at the third trimester (p<0.05).
However, no significant change was found in other hematologic,
biochemical and urinary parameters (p>0.05).

Sonuç: Lipokalin-2 preeklampsi ve gestasyonel diyabet gibi gebelik komplikasyonlar›n›n erken tan›s›nda kullan›lan yeni bir markerdir. Sa¤l›kl› gebeliklerde lipokalin-2 seviyelerinin ilk trimestere göre 3. trimesterde daha düﬂük seviyelere indi¤i görülmektedir.
Ancak daha geniﬂ olgu serileri ile longitudinal olarak maternal serum ve idrar düzeylerinin belirlendi¤i çal›ﬂmalara ihtiyaç vard›r.

Conclusion: Lipocalin-2 is a new marker used in the early diagnosis
of gestational complications such as preeclampsia and gestational diabetes. It is seen that lipocalin-2 levels in healthy pregnant women
decrease to lower levels in third trimester compared to first trimester.
However, further studies are required with more populations where
maternal serum and urine levels are determined longitudinally.

Anahtar sözcükler: Gebelik, lipokalin-2, biyokimyasal marker.

Keywords: Pregnancy, lipocalin-2, biochemical marker.

Giriﬂ
Lipokalin-2, lipokalin ailesine ait 25 kDa a¤›rl›¤›nda
bir glikoproteindir. ‹lk kez, insan nötrofilleri içindeki
granüllerde bir matriks proteini olarak tan›mlanm›ﬂt›r.[1]
Farkl› hücre tiplerinde büyüme ve farkl›laﬂma faktörü

olarak rol al›r. Karaci¤er, böbrek ve adipoz doku gibi pek
çok organda ekspresyonu saptanm›ﬂt›r. ‹nflamatuar reaksiyonlarda da yüksek oranda salg›land›¤› gösterilmiﬂtir.[2]
Lipokalin-2’nin insülin rezistans› ve hiperglisemi ile
yak›n iliﬂkili olan bir inflamatuar marker oldu¤u ve ges-
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tasyonel diyabetteki insülin direncinin oluﬂmas›nda rol
oynad›¤› belirlenmiﬂtir.[3] Matür renal epitelden salg›land›¤› ve renal hasar›n erken dönemde tespit edilmesinde
faydal› oldu¤u gösterilmiﬂtir. Ayr›ca preeklampsiye ba¤l› olarak maternal lipokalin-2 seviyelerinin erken dönemde yükseldi¤i tespit edilmiﬂtir.[4]

Lipokalin-2 serum ve idrar düzeyleri ELISA yöntemi ile Biovender (Research and Diagnostic Products,
Heidelberg, Almanya) firmas›n›n önerileri do¤rultusunda çal›ﬂ›ld›. ‹ntra-assay ve inter-assay coefficient of variation
(CV) %7.5 ve %9.7 olarak belirlendi. Sensitivite ise 0.02
ng/ml olarak hesapland›.

Literatürde lipokalin-2 seviyeleri preeklampsi ve gestasyonel diyabet gibi gebelik ile ilgili komplikasyonlarda
yüksek bulunmuﬂ olmas›na ra¤men normal gebeliklerdeki lipokalin-2 seviyelerinin de¤erlendirildi¤i ve gebelik sürecinde oluﬂan de¤iﬂikliklerin incelendi¤i yeterince
çal›ﬂma bulunmamaktad›r. Bu çal›ﬂmadaki amaç sa¤l›kl›
gebelerde lipokalin-2 düzeylerinin de¤erlendirilmesi ve
gebelik sürecindeki de¤iﬂikliklerin belirlenmesidir. Böylece gebelik komplikasyonlar›nda saptanan de¤iﬂikliklerin fizyolojik bir cevap m› yoksa hastal›¤›n patogenezi
sonucu mu oluﬂtu¤unu belirlemek daha anlaml› olacakt›r. Çal›ﬂmam›zda gebeli¤in tetikledi¤i herhangi bir hastal›k ile komplike olmam›ﬂ sa¤l›kl› gebelerde ilk ve son
trimester lipokalin-2 de¤erleri tespit edilerek karﬂ›laﬂt›r›lmas› ve gebelik sürecinde lipokalin-2 düzeylerindeki
de¤iﬂikliklerin belirlenmesi amaçlanmaktad›r.

‹statistiksel de¤erlendirme SPSS istatistik program›
(SPSS Inc., Chicago, IL, ABD) version 17.0 kullan›larak yap›ld›. Verilerin normal da¤›l›m› KolmogorovSmirnov testi ve Lilliefor’s correction kullan›larak test
edildi. Normal da¤›l›m gösteren veriler ortalama±standart sapma olarak verildi. ‹lk ve ikinci kan ve idrar örneklerinin karﬂ›laﬂt›r›lmas› için paired-sample testi kullan›ld›. P<0.05 istatistiksel anlaml› olarak kabul edildi.

Yöntem
Bu kesitsel vaka kontrollü bir çal›ﬂmad›r. Çal›ﬂma, bir
üniversite hastanesi antenatal poliklini¤inde 1 y›ll›k süre
boyunca yürütüldü. Üniversite lokal etik kurulu taraf›ndan çal›ﬂmaya onay verildi ve tüm kat›l›mc›lara çal›ﬂma
hakk›nda bilgi verilerek kat›l›m için onamlar› al›nd›.
Çal›ﬂmaya 18–35 yaﬂlar› aras›nda ilk antenatal vizit
için hastaneye baﬂvuran gebe kad›nlar dahil edildi.
Kronik hipertansiyon, preeklampsi, pregestasyonel diyabet öyküsü olan ya da önceki gebeliklerinde gestasyonel diyabet tan›s› konulan hastalar çal›ﬂma d›ﬂ› b›rak›ld›. Ayr›ca renal, kardiyovasküler, otoimmun ve hepatobilier sistem hastal›k öyküsü olan kad›nlar da çal›ﬂmaya dahil edilmedi.
‹lk trimester içinde baﬂvuran 9–12. gestasyonel hafta içinde bulunan ve tek, canl› fetüsü tespit edilen hastalardan ilk venöz kan ve idrar örne¤i al›nd›. ‹kinci kan
ve idrar örne¤i ise 34–36. gestasyonel haftalar aras›nda
yap›lan vizitte al›nd›. Kan ve idrar örnekleri santrifüj
edildikten sonra supernatant ayr›ﬂt›r›ld› ve -20°C’de
sakland›. Kat›l›mc›lar›n olas› ek patolojilerinin tespiti
ve gebeli¤e ba¤l› olarak oluﬂabilecek hematolojik, biyokimyasal ve üriner anormalliklerinin belirlenmesi için
eﬂ zamanl› olarak tam kan parametreleri, rutin biyokimyasal ve üriner analizleri de yap›ld›.

Bulgular
Çal›ﬂmaya ilk trimesterde baﬂvuran 40 sa¤l›kl› gebe
dahil edildi. Olgular›n beﬂi kontrol vizitlerine gelmedi.
‹ki olgu gestasyonel diyabet, bir olgu ise preeklampsi
geliﬂmesi üzerine çal›ﬂma d›ﬂ› b›rak›ld›. Toplam 32 olgu ile çal›ﬂma tamamland›. Kat›l›mc›lar›n ortalama yaﬂ› 28.9±5.6 ve gravidas› ise 2.0±1.1 olarak tespit edildi.
‹lk ve son trimester maternal biyokimyasal, hematolojik ve üriner parametreleri karﬂ›laﬂt›r›ld›. Her iki vizitteki tam kan parametrelerinden hemoglobin, hematokrit ve platelet de¤erlerinde, biyokimyasal parametrelerden glukoz, BUN, kreatinin, ALT, AST ve üriner pH
ve dansitede de¤erler aras›nda anlaml› bir fark tespit
edilmedi (Tablo 1). Hem idrar hem de serum lipokaTablo 1. Maternal serum ve idrar parametrelerinin trimesterlere göre
karﬂ›laﬂt›r›lmas›.
‹lk trimester

Son trimester

P de¤eri

s-lipokalin-2 (ng/ml)

78.79±20.4

60.48±20.69

0.001

u-lipokalin-2 (ng/ml)

76.84±62.50

36.34±29.79

0.022

Glukoz (mg/dL)

90.84±13.29

92.15±13.07

0.837

Kreatinin (mg/dL)

0.57±0.07

0.57±0.06

0.705

BUN (mg/dL)

14.36±4.02

14.8±3.4

0.530

ALT (U/L)

11.45±4.86

11.33±3.96

0.893

AST (U/L)

14.62±3.15

14.70±2.86

0.711

WBC (K/uL)

10.93±1.68

9.94±1.48

0.053

Hb (g/dL)

11.3±1.08

11.58±1.33

0.083

Hct (%)

33.20±2.48

33.96±2.43

0.172

236.91±61.74

233.47±60.25

0.431

6.37±0.76

6.14±0.56

0.217

1.012±0.004

1013±0.005

0.507

PLT (K/uL)
u-pH
Dansite

ALT: Alanin transaminaz; AST: Aspartat transaminaz; BUN: Kan üre azotu; Hb: Hemoglobin; Hct: Hematokrit; PLT: Trombosit; s-: Serum; u-: Üriner; WBC: Beyaz küre.
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lin-2 seviyelerinin son trimesterde, ilk trimestere k›yasla anlaml› düzeyde düﬂük oldu¤u görüldü (Tablo 1).

Tart›ﬂma
Çal›ﬂmam›zda komplike olmayan gebelerde ilk trimester ve son trimesterde maternal serum ve üriner lipokalin-2 düzeyleri de¤erlendirilmiﬂ ve son trimesterde lipokalin düzeylerinin hem idrar hem de serumda
anlaml› derecede düﬂük oldu¤u tespit edilmiﬂtir. Edelstam ve ark. sa¤l›kl› gebelerde yapt›klar› çal›ﬂmada lipokalin-2 düzeylerini son trimesterde 33, 36 ve 39. gestasyonel haftalarda ve postpartum dönemde de¤erlendirmiﬂtir. Lipokalin-2 düzeylerinin gestasyonel hafta
ile iliﬂkili olarak artt›¤›n› ancak en yüksek düzeye postpartum dönemde eriﬂti¤ini bildirmiﬂlerdir.[5] Artan lipokalin-2 düzeylerinin postpartum enfeksiyonla iliﬂkili
olabilece¤ini belirtmiﬂlerdir.
Lipokalin-2 düzeyleri ço¤unlukla komplike gebeliklerle ilgili çal›ﬂmalara konu olmuﬂtur. Endotelyal hasar› belirlemede kullan›lan bir marker olmas› nedeniyle preeklampsi ile ilgili çal›ﬂmalarda kullan›lm›ﬂt›r.[6]
Preeklampsi ile komplike olmuﬂ gebelerde lipokalin-2
seviyelerinin daha yüksek oldu¤u bildirilmiﬂtir. Hatta
endotelyal hasara ba¤l› bu yükselmenin ikinci trimesterden itibaren baﬂlad›¤› ve üçüncü trimesterde artarak
devam etti¤i gösterilmiﬂtir. Kontrol grubu olarak sa¤l›kl› gebelerin kullan›ld›¤› bu çal›ﬂmalarda lipokalin-2
seviyelerinin sa¤l›kl› deneklerde stabil seyretti¤inden
bahsedilmiﬂtir.[6] Benzer olarak Karampas ve ark. preeklampsi ve geliﬂme gerili¤i ile komplike olmuﬂ gebelikler ile sa¤l›kl› gebelerin karﬂ›laﬂt›r›ld›¤› longitudinal
çal›ﬂmalar›nda her üç trimesterdeki lipokalin-2 seviyelerinin normal gebelerde benzer oldu¤unu saptam›ﬂlard›r.[7] Ödum ve ark ise idrardaki lipokalin-2 seviyelerinin preeklampsinin aksine normal gebelerde daha yüksek düzeylerde seyretti¤ini saptam›ﬂlard›r.[8] Ancak çal›ﬂmam›zda lipokalin-2 seviyesinin normal gebelerde
stabil seyretmedi¤i, ilk trimestere k›yasla son trimesterde hem idrar hem de serum lipokalin-2 düzeylerinin
anlaml› düzeyde düﬂtü¤ü gösterilmiﬂtir.
Lipokalin-2’nin renal fonksiyon ve glomeruler filtrasyonu belirlemek için kullan›ld›¤› bir çal›ﬂmada 130
sa¤l›kl› birey kullan›lm›ﬂ ve gebelikteki her üç trimester
de¤erleri ile gebe olmayan kad›nlar›n serum lipokalin2 düzeyleri karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r. Ancak bu çal›ﬂma vaka
kontrollü olarak yürütülmemiﬂ ve ikinci trimester de¤erlerinin anlaml› olarak yüksek oldu¤u görülmüﬂtür.[9]
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Çal›ﬂmam›z›n gücü vaka kontrollü olarak yürütülmüﬂ olmas›d›r. Ayn› hasta grubuna ait ilk ve son trimester lipokalin-2 düzeylerinin hem idrarda hem de
serumda de¤erlendirilmesi ve her iki de¤erlendirmenin
de anlaml› olarak düﬂük ç›kmas› sonuçlar›n güvenilirli¤ini göstermektedir. Ancak örneklem büyüklü¤ünün
küçük olmas›, olgular›n prekonsepsiyonel, ikinci trimester ve postpartum de¤erlerinin çal›ﬂmada yer almam›ﬂ olmas› limitasyonlar aras›ndad›r.

Sonuç
Lipokalin-2 endotel hasar›n›n erken belirteci olarak
gerek preeklampsinin erken tan›nmas›nda, gerekse glukoz intolerans› ve hipergliseminin erken tan›s›nda gelecek vadeden bir markerdir. Ancak, mevcut çal›ﬂmalar
de¤erlendirildi¤inde sa¤l›kl› gebelerdeki lipokalin-2
seviyelerinin standart aral›klar›n›n belirli olmad›¤› ve
gebelik sürecindeki kan ve idrar seviyelerinin nas›l seyretti¤i konusunda çeliﬂkili sonuçlar›n mevcut oldu¤u
dikkat çekmektedir. Çal›ﬂmam›zdan elde edilen sonuçlar, bir marker olarak ciddi gebelik komplikasyonlar›n›n öngörülebilmesi için aday olan lipokalin-2’nin sa¤l›kl› gebelerdeki normal seyrinin belirlenmesine katk›da bulunmaktad›r. Bununla birlikte, gelecekte yap›lacak olan, sa¤l›kl› gebelerde trimesterlere göre referans
aral›klar›n›n belirlendi¤i, daha geniﬂ vaka serili çal›ﬂmalar lipokalin-2’nin tan›sal de¤erinin artmas›na yard›mc› olacakt›r.
Ç›kar Çak›ﬂmas›: Ç›kar çak›ﬂmas› bulunmad›¤› belirtilmiﬂtir.
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Özet

Abstract: Critical pulmonary stenosis with prenatal
diagnosis: a case series and review of literature

Amaç: Ventriküler septumu intakt olan kritik pulmoner stenozlu
(PS) olgularda sa¤ ventrikül kavitesinin morfolojisi, triküspit kapak
boyutu ve postnatal uygulanan tedavilerin de¤erlendirilmesi amaçlanm›ﬂt›r.

Objective: The aim of the study is to investigate the morphology of
right ventricular cavity, the tricuspid valve size and the treatments
applied at postnatal period in cases with critical pulmonary stenosis
(PS) having intact ventricular septum.

Yöntem: Çal›ﬂmaya ikinci ve üçüncü trimestrede fetal ekokardiyografide kritik PS düﬂünülen 7 olgu al›nd›. Sa¤ ventrikülde hipertrofi ve hipoplazinin yan› s›ra pulmoner kapak seviyesinde ileri
yönde jet ak›m ve duktus arteriozusta ters ak›m saptanan fetüsler
kritik PS olarak de¤erlendirildi. Sa¤ ventrikül kavitesinin morfolojisine göre olgular bipartit veya tripartit olarak ayr›ld›. Gestasyon
haftas›na göre triküspit kapak Z-skoru hesapland›.

Methods: Seven cases included in the study who were considered to
have critical PS in fetal echocardiography at second and third
trimesters. The fetuses found to have antegrade jet stream at pulmonary valve level and reverse flow at ductus arteriosus as well as
hyperthrophy and hypoplasia on the right ventricle were determined
as critical PS. The cases were categorized as bipartite or tripartite
according to the morphology of right ventricular cavity. Z-score of
tricuspid valve was calculated according to the week of gestation.

Bulgular: ‹kinci trimesterde tan› konulan olgularda bipartit,
üçüncü trimesterde tan› konulan olgularda tripartit sa¤ ventrikül
kavitesi belirlendi. Bipartit sa¤ ventrikül morfolojili olgular›n triküspit kapak Z-skoru, tripartit olanlardan daha düﬂük olarak hesapland›. Yedi olgunun ikisi monokoryonik diamniyotik ikiz gebelikti. Bipartit olan 3 olguda prostaglandin E1 (PGE1) infüzyonuna
ra¤men postnatal 2. günde balon valvüloplasti yap›ld› ve 3 olguda
da Blalock-Taussing ﬂant gereksinimi oldu. Tripartit dört olguda
ise PGE1 infüzyonu ile siyanoz kontrolü daha iyi sa¤lanm›ﬂ, üç olguda postnatal 2. haftada, dördüncü olguda ise postnatal 55. günde balon valvüloplasti uyguland›. Blalock-Taussing ﬂant gereksinimi olmad›.
Sonuç: Kritik PS olgular›nda sa¤ ventrikülün iki ya da üç parçal›
olma durumuna, triküspit kapa¤›n darl›k derecesine ba¤l› olarak
postnatal dönemdeki uygulanacak tedavi yöntemleri de¤iﬂebilmektedir.

Anahtar sözcükler: Kritik pulmoner stenoz, triküspit darl›k, triküspit yetmezlik, postnatal tedavi.

Results: Bipartite right ventricle cavity was found in cases diagnosed at second trimester, and tripartite right ventricle cavity in
cases diagnosed at third trimester. Tricuspid valve Z-score of the
cases with bipartite right ventricle morphology was less than those
with tripartite. Two out of seven cases were monochorionic diamniotic twin pregnancies. Balloon valvuloplasty was performed on postnatal second day despite the prostaglandin E1 (PGE1) infusion in 3
cases with bipartite, and 3 cases required Blalock-Taussing shunt. In
four tripartite cases, cyanosis control was better by PGE1 infusion,
and balloon valvuloplasty was performed on postnatal second day in
3 cases and on postnatal 55th day in 4 cases. No Blalock-Taussing
shunt was required.
Conclusion: In critical PS cases, the treatment methods to be
applied during postnatal period may vary according to the right ventricle being of two or three parts and the stenosis level of tricuspid
valve.
Keywords: Critical pulmonary stenosis, tricuspid stenosis, tricuspid
deficiency, postnatal treatment.
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Prenatal tan›l› kritik pulmoner stenoz

Giriﬂ
Kritik pulmoner stenoz (PS) fetüsün duktus arteriozusunda ters ak›ma, ileri derecede sa¤ ventrikül hipertrofisine neden olur. Hipertrofiye ikincil olarak sa¤ ventrikül kavitesi özellikle apekste küçülür. Yenido¤an döneminde ise interatriyal seviyede sa¤dan sola ﬂant ve siyanoza yol açar. Kritik PS gebelik haftas› ilerledikçe pulmoner
atreziye (PA) ilerleyebilmesi nedeniyle intakt ventriküler
septumlu pulmoner atrezi (PAIVS) s›n›flamas›n›n içinde
de de¤erlendirilebilmektedir.[1] Kritik pulmoner stenozu
olan fetüsün hafif ve orta ﬂiddetli PS’den ay›rt edici en
önemli özelli¤i ultrasonografik de¤erlendirmede duktus
arteriozusta ters ak›m›n saptanmas›d›r.[1,2] PAIVS ve kritik
PS olgular›n›n ço¤una genetik bir hastal›k veya ekstrakardiyak anomali eﬂlik etmez.[1] ‹kinci trimesterde 18–22.
haftalar aras›ndaki kardiyak incelemede dört boﬂluk kesitindeki anormal görünüm genellikle ilk dikkati çeken
özelliktir ve tan›ya giden süreci baﬂlat›r. Ancak baz› olgularda kritik düzeyde PS olmas›na ra¤men sa¤ ventrikül
boyutlar› normal görünümde olabilir ve tan› konulmas›
gecikebilir. Baz› olgularda ise daha ilk trimesterde PAIVS
ve kritik PS tan›s› konulabilmektedir.[1]
Sa¤ ventrikül kavitesi morfolojik olarak giriﬂ (inlet),
apeks ve ç›k›ﬂ yolu (outlet) olmak üzere 3 parçadan oluﬂmaktad›r. Sa¤ ventrikül ç›k›ﬂ yolundaki darl›k derecesi ve
pulmoner atrezinin meydana geldi¤i gestasyon haftas›,
triküspit kapaktaki stenoz veya yetmezli¤in derecesine
ba¤l› olarak de¤iﬂik derecelerde ventriküler hipertrofi
geliﬂir.[1] Kavite içi müsküler tabakadaki aﬂ›r› büyüme sonucunda sa¤ ventrikülün apeksi (bipartit) ya da hem
apeks hem de ç›k›ﬂ yolu (ünipartit) geliﬂemeyebilir. Kritik PS’da sa¤ ventrikülün genellikle üç parças› da (tripartit) mevcuttur. Bazen ise apikal bölge iyi geliﬂemeyip PAIVS’deki gibi bipartit morfolojiye sahip olabilir.[1,2] Triküspit kapak boyutunu de¤erlendirirken Z-skoru kullan›l›r.[1–3] Bipartit ve ünipartit morfolojili sa¤ ventrikül hipoplazisi geliﬂen olgularda ayn› zamanda ﬂiddetli triküspit kapak stenozu da (düﬂük Z-skoru) görülmektedir.[1,2]
Kritik pulmoner stenozu olan yenido¤an bebeklere
sa¤ ventrikül morfolojisine göre genellikle postnatal erken dönemde balon valvüloplasti, duktal stent, BlalockTaussing (BT) ﬂant ameliyat›, ileri dönemlerde ise bivetriküler tamir, Glenn, Fontan ameliyat› gibi çeﬂitli tedavi
seçenekleri sunulmaktad›r. Çal›ﬂmam›zda ventriküler
septumu intakt olan kritik pulmoner stenozlu olgularda
sa¤ ventriküler kavitesinin morfolojisi, triküspit kapak Zskorlar› ve uygulanan tedavilerin de¤erlendirilmesi amaçlanm›ﬂt›r.

Yöntem
Çal›ﬂmaya, 2013–2014 y›llar› aras›nda Zeynep Kamil
Kad›n ve Çocuk Hastal›klar› E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi Perinatoloji Klini¤inde, ikinci ve üçüncü trimestrede fetal ekokardiyografide kritik PS düﬂünülen 7 olgu
al›nd›. Sa¤ ventrikülde hipertrofi ve hipoplazinin yan› s›ra pulmoner kapak seviyesinde antegrad jet ak›m ve duktus arteriozusta ters ak›m saptanan fetüslerde kritik
PS’dan ﬂüphelenilmiﬂtir. Postnatal klinik seyir ve ekokardiyografi bulgular› kritik PS ile uyumlu olan olgular
çal›ﬂmaya dahil edildi. Sa¤ ventrikül kavitesinin morfolojisine göre olgular bipartit veya tripartit olarak ayr›ld›.
Gestasyon haftas›na göre triküspit kapak Z-skoru hesapland›.[3] Triküspit kapak yetersizli¤i hafif, orta ve ﬂiddetli
olarak s›n›fland›r›ld›.[4,5] Ultrasonografik incelemeler Voluson 730 Pro (GE Healthcare, Milwaukee, WI, ABD)
ile yap›ld›. Do¤umdan sonra ilk gün transtorasik ekokardiyografi yap›ld›. Çocuk kardiyolojisi ve perinataloji taraf›ndan prenatal ve postnatal ekokargiyografi ölçümleri
de¤erlendirildi. ‹statistik analiz Statistical Package of
Social Sciences and Problem Solutions (SPSS v. 11.5;
SPSS, Inc., Chicago, IL, ABD) ile gerçekleﬂtirildi. Sürekli veriler medyan olarak verildi.

Bulgular
Olgular›n ortalama prenatal tan› konuldu¤u medyan
gestasyon haftas› 32 (aral›k: 24–34 hafta) idi. Üçüncü
trimesterde tan› konulan olgular›n ikinci trimesterde
yap›lan fetal ultrasonografisinde sa¤ ventrikülün büyüklü¤ü normal izlendi, sa¤ ventrikül ç›k›ﬂ›nda bir anormallik düﬂünülmedi. ‹kinci trimesterde tan› konulan olgularda bipartit, üçüncü trimesterde tan› konulan olgularda tripartit sa¤ ventrikül kavitesi belirlendi. Hiçbir
olgu pulmoner atreziye ilerlemedi. Medyan do¤um haftas› 37 (aral›k: 37–39. hafta), medyan do¤um a¤›rl›¤›
2950 (2570-3060) gram idi. Yedi olgunun ikisi monokoryonik diamniotik ikiz gebelik olup her iki olguda da
ikizden ikize transfüzyon sendromu geliﬂmedi. ‹kiz gebeliklerin biri 37. haftada, di¤eri 34. haftada do¤urtulmuﬂtur. Otuz yedinci haftada do¤um yapt›r›lan ikiz gebelikte fetüslerin geliﬂimleri normal iken, 34. haftada
do¤um yapt›r›lan ikiz gebelikte selektif intrauterin geliﬂme gerili¤i (IUGR) geliﬂti. Büyük fetüste kritik PS
saptan›rken, verici fetüste perimembranöz ventriküler
septal defekt saptand›. Tüm olgular›n kromozom tetkiki normaldi, bir olguda anal atrezi saptand›. Bipartit sa¤
ventrikül morfolojili olgular›n triküspit kapak Z-skoru
tripartit olanlardan daha düﬂük olarak hesapland›. Ayn›
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zamanda triküspit kapak Z-skoru negatif olan 5 olguda
orta düzeyde triküspit yetmezlik saptand›. Tüm olgulara do¤ar do¤maz prostaglandin E1 (PGE1) infüzyonu
baﬂland›. Bipartit olan 3 olguda PGE1 infüzyonuna ra¤men daha erken dönemde siyanoz geliﬂti ve hepsine
postnatal 2. günde balon valvüloplasti yap›ld›. Bir olguda balon valvüloplasti sonras› 5. günde siyanozun devam etmesi nedeniyle BT ﬂant yap›ld›, üç ayl›k takibinde sorunsuz izlendi. Di¤er olgu ise valvüloplasti sonras›
anal atrezi nedeniyle operasyon geçirdi, ameliyat sonras› siyanozu art›nca BT ﬂant yap›lmas› için sevk edildi,
ﬂant yap›lamadan 15 günlük iken kaybedildi. Bipartit
morfolojili 37 haftal›k ikiz eﬂi bebek ise balon valvüloplasti sonras› yeterli klinik yan›t al›nmamas› üzerine ayn›
gün BT ﬂant uyguland›. Üç ayl›k poliklinik izleminde
klinik bulgular› stabil seyretti. Tripartit dört olguda ise
PGE1 infüzyonu ile siyanoz kontrolü daha iyi sa¤lanm›ﬂ, 3 olguda postnatal 2. haftada (s›ras›yla 9, 11, 12.
gün) balon valvüloplasti uyguland›, bir olguya (6. olgu)
ayr›ca duktal stent tak›ld›. Dördüncü olgu, selektif
IUGR geliﬂen al›c› bebekte PGE1 tedavisi ile 54 gün
bebek yo¤un bak›mda takip edildi; 55. günde balon valvüloplasti uyguland› (Tablo 1).

Tart›ﬂma
Kritik PS, sa¤ ventrikül hipoplazisi ile birlikte postnatal erken dönemde bulgu veren ve akci¤er dolaﬂ›m›n›n
duktusa ba¤›ml› oldu¤u bir kardiyak anomalidir. Do¤um
sonras› acil medikal ve giriﬂimsel/cerrahi tedavi gerektirir. Bu nedenle prenatal dönemde tan›n›n konmas› gebe-

nin tersiyer bir merkezde do¤urtulmas›, hem postnatal
dönemde prostoglandin E1 tedavisinin gecikmeden uygulanmas› ve sonras›nda gerekli iﬂlem ya da giriﬂimler
için haz›rl›k yap›lmas› aç›s›ndan çok önemlidir.
Çal›ﬂmam›zda prenatal dönemde kritik PS tan›s› alan
7 olgunun sa¤ ventrikülün morfolojisine göre postnatal
dönemde uygulanan tedavi yöntemlerinin tart›ﬂmas›
amaçlanm›ﬂt›r. Fetal hayatta sa¤ ventrükül ç›k›ﬂ›n›n t›kal› veya kapal› oldu¤u durumlarda, sa¤ ventrikülün geliﬂim düzeyini belirleyen triküspit kapak boyutudur.[1] Kritik PS ve PAIVS olgular›n postnatal tedavi planlamas›nda triküspit kapak Z-skorlar›na göre karar verilir.[6] Literatürle uyumlu olarak, bipartit sa¤ ventrikül morfolojili
olanlar›n triküspit kapak Z-skorlar›n› tripartitlerden daha düﬂük bulduk.[2,7-9] Postnatal dönemde uygulanan tedavilere bak›ld›¤›nda prostaglandin tedavisi almas›na
ra¤men bipartit olanlara daha erken dönemde balon valvüloplasti yap›lmak zorunda kal›nm›ﬂ ve yeterli düzelme
olmamas› nedeniyle BT ﬂant gereksinimi duyulmuﬂtur.
Çal›ﬂmam›za benzer ﬂekilde Cho ve ark., kritik PS ve
PAIVS olgular›nda, sa¤ ventrikül kavitesi bipartit olanlarda BT ﬂant gereksiniminin daha fazla oldu¤unu bildirmiﬂlerdir.[10] Birçok çal›ﬂmada prenatal triküspit kapak
ölçülerinin postnatal dönemde prognozu öngörmede
önemli oldu¤u vurgulanm›ﬂt›r.[2,7–9] Triküspit kapaktaki
darl›k sa¤ ventrikül geliﬂimini negatif yönde etkilerken,
triküspit kapaktaki yetmezlik sa¤ ventrikül geliﬂimini pozitif olarak etkilemektedir. Bu nedenle triküspit kapaktaki darl›¤›n fazla oldu¤u olgularda triküspit kapaktaki yetmezlik sa¤ ventrikülün geliﬂimi için önemlidir.[1] Çal›ﬂ-

Tablo 1. Kritik pulmoner stenozlu 7 olgunun prenatal ve postnatal bilgilerinin özeti.
Olgu

Gestasyonel
hafta
tan›

Kromozomal
ekstra- kardiyak
anomali

Do¤um haftas›
ve a¤›rl›k
(persantil)

Kalp
yetersizli¤i,
hidrops

Sa¤
ventrikül
Komponent

Triküspit
yetersizlik-stenoz
Z-skoru

Postnatal
tedavi

1

25

Yok

39-2950 g (10–50p)

Yok

‹ki

Var-orta / -2.02

2. gün balon valvüloplasti
5. gün BT ﬂant - CANLI

2

24

Anal atrezi

37-2650 g (10–50p)

Yok

‹ki

Var-orta / -2.05

2. gün balon valvüloplasti
15. gün BT ﬂant öncesi eksitus

3

22 MKDA ikiz

Yok

37-2570 g (10–50p)

Yok

‹ki

Var-orta / -2.65

2. gün balon valvüloplasti
2. gün BT ﬂant - CANLI

4

36

Yok

37-3000 g (10–50p)

Yok

Üç

Yok / 0.17

9. gün balon valvüloplasti - CANLI

5

34

Yok

39-3060 g (10–50p)

Yok

Üç

Yok / 0.14

11. gün balon valvüloplasti - CANLI

6

32

Yok

38-2450 g (10–50p)

Yok

Üç

Var-hafif / -0.49

12. gün balon valvüloplasti+
duktal stent - CANLI

7

34 MKDA ikiz

Yok

34-3150 g (50–95p)

Yok

Üç

Var-orta / -0.65

55. gün balon valvüloplasti - CANLI
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Prenatal tan›l› kritik pulmoner stenoz

mam›zda triküspit kapakta belirgin darl›k (Z-skoru <-2)
olan bipartit üç olgumuzda belirgin triküspit yetmezlik
saptand›. Triküspit yetersizli¤in sa¤ ventrikülde hacim
yükünü artt›rarak sa¤ ventrikülün geliﬂimini destekledi¤i
düﬂünülmektedir.[1] Triküspit kapakta yetmezlik olmaks›z›n sadece darl›k olan olgularda infundibüler k›s›mda
kas tabakas›n›n aﬂ›r› büyümesi sonucu musküler tip pulmoner atrezi görülebilece¤i belirtilmektedir.[11] Lowenthal ve ark. benzer ﬂekilde triküspit kapakta orta ve ﬂiddetli yetmezlik olan PAIVS ve kritik PS olgular›nda
postnatal prognozun daha iyi oldu¤unu bildirmiﬂlerdir.[7]
Monokoryonik ikiz gebeliklerde, özellikle ikizden
ikize transfüzyon sendromunda al›c› fetüste sa¤ ventrükül ç›k›ﬂ yolunda darl›k ya da atrezinin normal popülasyona göre daha yüksek oldu¤u rapor edilmiﬂtir.[12–14] Monokoryonik ikiz gebelik olan iki olgumuzda da ikizden
ikize transfüzyon sendromu geliﬂmemiﬂtir. Bununla birlikte bir olguda selektif IUGR mevcut olup, büyük fetüste kritik pulmoner stenoz saptanm›ﬂt›r. Benzer ﬂekilde,
Gardiner ve ark.’n›n 21 olguluk serisinde ikizden ikize
transfüzyon sendromu geliﬂmemiﬂ monokoryonik ikiz
gebelik 2 olgu bildirilmiﬂtir.[2] ‹kiz gebelik olgular›m›zdan biri ikinci trimestrede tan› al›rken di¤eri üçüncü trimesterde tan› alm›ﬂ ve ikinci trimester ultrasonografisinde kardiyak patoloji tespit edilmemiﬂtir. 18–22. haftalardaki ultrasonografik taramada sa¤ ventrikül göreceli olarak normal büyüklükte görülebilmekte bu nedenle tan›
gözden kaçabilmektedir. Ayn› zamanda sa¤ ventrikül ç›k›ﬂ yolundaki darl›klar progresyon göstermekte ve sa¤
ventriküldeki hipertrofi giderek artt›¤› için üçüncü trimesterde bu hastalar› yakalayabilmekteyiz.[15,16]
Kritik PS saptanan olgularda kromozomal anomali
ve ekstrakardiyak anomali oldukça nadirdir. Çal›ﬂmam›zda benzer olarak hiçbir olguda kromozomal anomali saptanmam›ﬂ olup sadece bir olguda ekstrakardiyak anomali olarak anal atrezi görülmüﬂtür. Genel olarak PAIVS ve kritik pulmoner stenozlu olgularda intrauterin dönemde kalp yetmezli¤i ve intrauterin geliﬂme
gerili¤i görülmez.[1] Benzer ﬂekilde olgular›m›z›n hiçbirinde kalp yetmezli¤i bulgular› geliﬂmedi. Selektif intrauterin geliﬂme gerili¤i olan ikiz gebelik d›ﬂ›nda hiçbir olgumuzda intrauterin geliﬂme gerili¤i saptanmad›.

Sonuç
Sonuç olarak; kritik PS olgular›nda sa¤ ventrikülün
iki ya da üç parçal› olma durumuna, triküspit kapa¤›n
darl›k derecesine ba¤l› olarak postnatal dönemdeki uy-

gulanacak tedavi yöntemleri de¤iﬂebilmektedir. Bu nedenle prenatal dönemde tan›n›n konulmas› ve olgular›n
s›n›fland›r›lmas› postnatal hemodinamik stabilitenin
sa¤lanmas›n›, prostaglandin tedavisi baﬂlanarak gerekli
giriﬂimsel ve/veya cerrahi tedavi seçeneklerinin planlanmas›n› kolaylaﬂt›racakt›r.
Ç›kar Çak›ﬂmas›: Ç›kar çak›ﬂmas› bulunmad›¤› belirtilmiﬂtir.
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Prenatal invaziv giriﬂimlerin de¤erlendirilmesi:
Retrospektif olgular›n analizi
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Özet

Abstract: Evaluation of prenatal invasive procedures:
analysis of retrospective cases

Amaç: Bu çal›ﬂmam›zda amaç, klini¤imizde uygulanan prenatal
invaziv giriﬂimlerin sonuçlar›n› sunmakt›r.

Objective: In this study, we aimed to present the results of prenatal invasive procedures carried out in our clinic.

Yöntem: Nisan 2011–2014 tarihleri aras›nda uygulanan prenatal
invaziv giriﬂimlerin kay›tlar› retrospektif olarak tarand›, invaziv giriﬂimlerin endikasyonlar›, komplikasyonlar› ve karyotip sonuçlar›
de¤erlendirildi.

Methods: The records of the prenatal invasive procedures carried
out between April 2011 and 2014 were analyzed retrospectively, and
the indications, complications and karyotype results of invasive procedures were evaluated.

Bulgular: Ultrasonografide tespit edilen sadece minör ve/veya
majör anomalisi olan 72 (%23.4) gebeye, tarama testlerinde artm›ﬂ
risk nedeniyle baﬂvuran 226 (%73.3) hastaya, aile öyküsü olan 5
(%1.6) hastaya ve ileri anne yaﬂ› nedeniyle 5 (%1.6) hastaya prenatal invaziv giriﬂim uyguland›. Bu hastalar›n %81.8’ine (n=252) amniyosentez, %11.7’sine (n=36) koryon villus biyopsisi, %6.5’ine
(n=20) ileri gebelik haftas› nedeniyle kordosentez uyguland›. Karyotip analizi sonuçlar› 278 (%90.2) hastada normal, 11 (%3.5) hastada sitogenetik sonuç al›namad› ve 19 (%6.2) hastada anöploidi,
(%2.9 trizomi ve %3.3 di¤er genetik anormallikler/ varyasyonlar)
olarak bildirildi. Karyotip sonucu, 46XX+22p ve 46XY,9qh olan 2
hasta takip edildi. Ultrasonografi de¤erlendirmesinde minör belirteç veya majör anomali saptanmayan hastalar›n sonuçlar› normal
varyant olarak kabul edildi. Bu gebelikler sa¤l›kl› canl› do¤um ile
sonuçland›. Ultrasonografi bulgular› da olan karyotip anomalileri
termine edildi.

Results: Prenatal invasive procedure was applied to 72 (23.4%)
pregnant women who had only minor and/or major anomalies
according to ultrasonography, 226 (73.3%) patients who referred for
increased risk at screening tests, 5 (1.6%) patients with family history and 5 (1.6%) patients with advanced maternal age. Amniocentesis
was carried out for 81.8% (n=252) of these patients, chorionic villus
biopsy for 11.7% (n=36) of them, and cordocentesis due to advanced
week of gestation for 6.5% (n=20) of them. Karyotype analysis
results were normal in 278 (90.2%) patients but no cytogenetic
result was obtained in 11 (3.5%) patient, and aneuploidy was reported in 19 (6.2%) patients (trisomy in 2.9% and other genetic anomalies / variations in 3.3%). Two patients with karyotype results as
46XX+22p and 46XY,9qh were followed up. The results of the
patients whose ultrasonography examination did not show any
minor marker or major anomaly were considered as normal variants.
Such pregnancies resulted in healthy live births. Karyotype anomalies also having ultrasonography findings were terminated.

Sonuç: Prenatal tarama testleri halen prenatal invaziv giriﬂimlerin
ilk s›radaki endikasyonlar›n› oluﬂturmaktad›r. Ancak minör ve/veya majör anomaliler anöploidik fetüslerin büyük k›sm›nda görüntülenebilmektedir, bu nedenle prenatal tan› endikasyonu konulan
fetüsler dikkatle de¤erlendirilmelidir.

Anahtar sözcükler: Prenatal tan›, amniyosentez, koryon villus biyopsisi.

Conclusion: Prenatal screening tests are still the major indications
for prenatal invasive procedures. However, minor and/or major
anomalies can be displayed in most of the aneuploidic fetuses; therefore, fetuses established with prenatal diagnosis indication should be
evaluated carefully.
Keywords: Prenatal diagnosis, amniocentesis, chorionic villus biopsy.
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Yöntem

Giriﬂ
Fetal kromozomal anomali riski bulunan gebeliklerde, tan› amac›yla, ilk trimesterde koryon villus biyopsisi (KVB), ikinci trimesterde amniyosentez ve daha ileri haftalarda kordosentez gibi invaziv prenatal tan› yöntemleri uygulanabilmektedir. Tüm bu prenatal
invaziv yöntemler esas olarak fetal karyotip analizi
amac›yla yap›labilse de, orak hücreli anemi, talassemi
majör gibi tek gen hastal›klar›n›n tan›mlanmas›, fetal
enfeksiyonlar›n, fetüs kan grubunun, hematokrit de¤erinin, metabolik hastal›klar ile iliﬂkili enzimlerin ve akci¤er maturasyonunun araﬂt›r›lmas› amac›yla da uygulanabilmektedir.[1] Fetal kan transfüzyonu, amniyoredüksiyon, amniyoinfüzyon, fetal ﬂant ve lazer uygulamalar› fetal tedavi amaçl› gerçekleﬂtirilen di¤er invaziv
giriﬂimler olarak say›labilir.[1] Son birkaç dekatta invaziv
giriﬂim endikasyonlar›, ileri anne yaﬂ›na ba¤l› olmaktan
çok, ense ﬂeffafl›¤› ve maternal serum biyokimya parametrelerine dayal› hale gelmiﬂtir.[2,3] Böylelikle ilk trimester tarama testlerinin kullan›m› ile KVB uygulamalar› yayg›nlaﬂm›ﬂ ve daha erken tan› imkân› do¤muﬂtur.
Yan› s›ra, maternal serum belirteçlerinin kullan›m›,
tespit etme oranlar›n› artt›rm›ﬂ, yalanc› pozitiflik oranlar›n› azaltm›ﬂ ve böylece invaziv giriﬂim oranlar›n› düﬂürmüﬂtür. Son zamanlarda kullan›ma giren hücre d›ﬂ›
serbest fetal DNA’y› (cfDNA) de¤erlendiren testlerin
yayg›nlaﬂmas› ile yanl›ﬂ pozitiflik oranlar›n›n ve invaziv
giriﬂim oranlar›n›n azalmas› beklenmektedir.[4,5] ‹leri
maternal yaﬂ, önceki gebeli¤inde trizomi veya seks kromozom anomalili fetüs öyküsü, eﬂlerde translokasyon,
inversiyon veya kromozom anomalisi varl›¤›, ultrasonografide anöploidi düﬂündüren belirteçler veya majör
anomali varl›¤›, pozitif prenatal test sonuçlar›, ense ﬂeffafl›¤›nda art›ﬂ ve maternal anksiyete durumlar›nda
karyotip analizi yap›labilir.[6,1] Amniyosentez, prenatal
invaziv tan› yöntemleri aras›nda en kolay uygulanabilen, maternal ve fetal morbidite riski en az olan yöntem
olarak kabul edilmektedir.[7] American College of Obstetricians and Gynaecologists (ACOG), 15. gebelik
haftas›ndan sonra uygulanan amniyosentezde prosedüre ba¤l› gebelik kayb› riskini 1/300-500 olarak vermektedir.[6] Yine, deneyimli merkezlerde KVB ile gebelik
kayb› riskinin amniyosentez ile benzer oldu¤u bildirilmektedir.[6] Kordosentez sonras› fetal kay›p riski ise
%1.4 olarak gösterilmiﬂtir.[8] Biz bu çal›ﬂmam›zda klini¤imizde çeﬂitli endikasyonlar ile uygulad›¤›m›z prenatal invaziv giriﬂimlerin sonuçlar›n› sunmay› amaçlad›k.
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Klini¤imizde 2011-2014 y›llar› aras›nda karyotip
analizi amac› ile prenatal invaziv prosedürlerin uyguland›¤› 308 gebe çal›ﬂmaya dâhil edildi. Çal›ﬂma için
Selçuk Üniversitesi Hastanesi Etik Kurulundan onay
al›nd›. Poliklini¤imizde, hastalara muayene ve iﬂlem
öncesinde ultrason görüntülerinin ve genetik sonuçlar›n›n çal›ﬂmalarda kullan›labilece¤i aç›klanarak onam
formu al›nd›. Olgular retrospektif olarak invaziv giriﬂim endikasyonlar›, hücre kültürü baﬂar›s›, genetik sonuçlar ve fetal prognoz yönünden de¤erlendirildi. ‹lk
trimester kombine test sonucuna göre 1/250 üzerinde
risk oran› bulunan gebeler, ikinci trimester tarama testlerinde 1/300 üzerinde risk oran› bulunan gebeler, fetüste karyotip anomalisi ile iliﬂkili olabilecek majör
anomali veya ultrasonografik belirteçleri bulunan gebeler, 40 yaﬂ ve üzerinde olup prenatal tarama testi yap›lmam›ﬂ olan gebeler ve obstetrik öyküsünde karyotip
anomalisi için risk bulunan gebelere gebelik haftalar›
için uygun olan invaziv giriﬂimler önerildi. ‹ﬂlemi kabul
eden hastalara ve eﬂlerine iﬂlem ile iliﬂkili olarak endikasyonu, uygulanacak teknik, komplikasyonlar ve sonuç alabilme oranlar› hakk›nda bilgi verilerek yaz›l›
onamlar› al›nd›. ‹ﬂlem öncesinde gebenin kan grubu,
HIV ve hepatit B serolojisi de¤erlendirildi. KVB,
11–14. gebelik haftalar› aras›nda, steril ﬂartlar alt›nda,
transabdominal olarak, 18 gauge (G) i¤ne ile gerçekleﬂtirildi. Transabdominal KVB iﬂlemi için teknik aç›dan
uygun olmayan retrovert uterus veya posterior yerleﬂimli plasenta olgular›nda, uygun gebelik haftas›nda
klasik amniyosentez uygulanmas› tercih edildi. Amniyosentez iﬂlemi, 15–20. gebelik haftalar› aras›nda 21 G
i¤ne ile, steril ﬂartlar alt›nda, plasentadan uzak bir
alandan girilerek, her gebelik haftas› için 1–2 ml mayi
aspire etmek sureti ile gerçekleﬂtirildi. Maternal kontaminasyondan kaç›nmak amac› ile ilk 2 ml amniyon mayi incelemeye al›nmad›. Kordosentez iﬂlemi, 21 hafta
üstü gebeliklerde, 22 G i¤ne kullan›larak, steril ﬂartlar
alt›nda gerçekleﬂtirildi. Umbilikal kordun plasental insersiyon bölgesinden veya serbest yüzen bölümünden
girilerek, umbilikal venden, heparin ile y›kanm›ﬂ enjektöre 2–3 ml fetal kan al›nd›. ‹ﬂlemlerde Voluson 730
Expert (General Electric Healthcare, Milwaukee, WI,
ABD) cihaz›, 3.5 MHz konveks prob kullan›ld›. Sistematik olarak fetüs ve plasenta de¤erlendirildikten sonra iﬂlem gerçekleﬂtirildi. Rh alloimmunizasyon riski
bulunan gebelere iﬂlem sonras› 300 mikrogram anti-D
immunglobulin intramusküler tek doz yap›ld›. Rutin
antibiyotik profilaksisi uygulanmad›. Hastalar ayn› gün
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içerisinde taburcu edildi. ‹ﬂlemi takip eden üç hafta içerisinde meydana gelen fetal kay›p, iﬂleme ait komplikasyon olarak de¤erlendirildi.
Genetik analizi için al›nan örnekler, örne¤e uygun
yöntemlerle KVB için 1 hafta, kordosentez için 3 gün,
amniyosentez için ortalama 15–20 gün kültüre edildi ve
kültür ç›kar›mlar› yap›ld›. Kültür sonras› elde edilen metafaz preparatlar› Tripsin Giemsa bantlama yöntemi
(GTG) kullan›larak boyand›. Tüm olgularda, 25 metafaz
pla¤› yap›sal düzensizlikler, 50 metafaz pla¤› say›sal düzensizlikler için de¤erlendirildi. Karyotip analizinde bilgisayarl› analiz sistemi kullan›ld›. Kromozomal anomaliler, International System For Human Cytogenetic Nomenclature (ISCN) 2009’a göre tan›mland›.[9]
Verilerin istatistiksel analizi SPSS 16.0 (SPSS Inc.,
Chicago, IL, ABD) paket program› kullan›larak yap›ld›.
Parametrik testlerdeki veriler ortalama ve ±standart sapma olarak verildi. Grupland›rmalarda yüzde de¤erler kullan›ld›.

Bulgular
‹nvaziv giriﬂimlerin yap›ld›¤› 308 gebenin ortalama
yaﬂ› 31.3±6.4 (aral›k: 16–46), gravidas› 2.4±1.1 (aral›k: 17) ve paritesi 1.2±1.0 (aral›k: 0-6) olarak belirlendi. Ultrasonografide tespit edilen sadece minör ve/veya majör
anomalisi olan 72 (%23.4) gebeye, tarama testlerinde
artm›ﬂ risk nedeniyle baﬂvuran 226 (%73.3) hastaya, aile
öyküsü olan 5 (%1.6) hastaya ve ileri anne yaﬂ› nedeniyle 5 (%1.6) hastaya prenatal invaziv test uyguland›. En
s›k invaziv giriﬂim endikasyonlar› üçlü testte risk art›ﬂ›
(%46), majör ve/veya minör anomaliler (%23.4), ilk trimester kombine testinde risk art›ﬂ› (%17), dörtlü testte
risk art›ﬂ› (%10.3) olarak belirlendi (ﬁekil 1). Karyotip
analizi endikasyonu oluﬂturan ultrasonografik bulgular
aras›nda en s›k nukal kal›nl›k art›ﬂ› (%2.9) ve ense ﬂeffafl›¤› art›ﬂ› (%2.3) görüldü (Tablo 1). Bu hastalar›n
%81.8’ine (252) amniyosentez, %11.7’sine (36) KVB,
%6.5’ine (20) ileri gebelik haftas› nedeniyle kordosentez
uyguland›. Karyotip analizi sonuçlar› 278 (%90.2) hastada normal, 11 (%3.5) hastada sitogenetik sonuç al›namad› ve 19 (%6.2) hastada anöploidi (%2.9 trizomi ve %3.3
di¤er genetik anormallikler/varyasyonlar) olarak bildirildi (Tablo 2). Sitogenetik sonuç elde edilemeyen olgulardan birine (%0.3) kordosentez, ikisine (%0.6) KVB ve
sekizine (%2.5) amniyosentez uygulanm›ﬂ idi. Anöploidi
tespit edilen 19 fetüsün 16’s›nda (%84.2) ultrasonografik
belirteç mevcut idi. Karyotip sonucu 46XX+22p ve
46XY,9qh olup ultrasonografi de¤erlendirmesinde özel-

ﬁekil 1. ‹nvaziv giriﬂim endikasyonu oranlar›.

lik bulunmayan iki hastan›n sonuçlar› normal varyant
olarak kabul edilerek takip edildi. Bu gebelikler sa¤l›kl›
canl› do¤um ile sonuçland›. Kromozom analizi sonuçlar›
46XX/47XX+mar (canl› sa¤l›kl› do¤um) ve 46XY,inv(9)
(33. haftada in utero ex fetüs) olarak tespit edilen iki hasta takiplerine devam etmedi. Bu hastalar›n gebelik prognozlar›, hastalar aranarak ö¤renildi. Kromozom yap›s›
46XY,inv(9) olarak bildirilen fetüste majör anomali (omfalosel) mevcut idi. Ultrasonografi bulgular›n›n da eﬂlik
etti¤i karyotip anomalisi tespit edilen 15 gebelik hasta ve
aile iste¤i do¤rultusunda termine edildi. Terminasyon
uygulanan 4 fetüste minör belirteçler ve 11 fetüste ise
majör anomaliler mevcut idi. Böylelikle 3 hastan›n sonuçlar› varyasyon olarak kabul edilerek anöploidi tespit
oran› %5.2 (16/308) olarak hesapland›. Yirminci haftada
nonimmün hidrops fetalis tan›s› ile kordosentez yap›lan
bir hastan›n gebeli¤i, 21. haftada, hastan›n a¤r›lar›n›n
baﬂlamas› nedeniyle abortus ile sonuçland›. Yine, 11. haftada artm›ﬂ ense ﬂeffafl›¤› nedeniyle KVB yap›lan bir gebelik 13. haftada abortus ile sonuçland›. Bu fetüsün karyotip analizi 46,XY,inv(Y) (p11; q11) olarak geldi. ‹ﬂleme
ba¤l› fetal kay›p oran› %0.6 olarak belirlendi.

Tart›ﬂma
Çal›ﬂmam›zda en s›k invaziv giriﬂim endikasyonlar›
üçlü testte risk art›ﬂ› (%46) ve ultrasonografi ile tespit
edilen majör ve/veya minör anomaliler (%23.4) olarak
belirlenmiﬂ olup, ülkemizde yay›nlanan çeﬂitli amniyosentez serilerinde ise ileri anne yaﬂ› en s›k invaziv giriﬂim
endikasyonu olarak bildirilmektedir.[10,11] Bizim çal›ﬂmam›zda ileri anne yaﬂ› nedeni ile invaziv giriﬂim oran›
Cilt 23 | Say› 1 | Nisan 2015
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Tazegül Pekin A ve ark.

Tablo 1. Ultrasonografi bulgular›na göre invaziv giriﬂim endikasyonlar›.
Ultrasonografi bulgular›
Normal

n=308

%

236

76.6

Bilateral yar›k damak/dudak

1

0.3

Hipoplastik sol kalp + hidrops fetalis

1

0.3

AVSD

3

1

Hidrops fetalis

6

1.9

Kistik higroma

5

1.6

Kistik higroma+omfalosel

3

1

Omfalosel

2

0.6

Koroid pleksus kisti >10 mm + TUA

2

0.6

Fallot tetralojisi

2

0.6

Dandy-Walker sendromu

2

0.6

Ekojenik barsak grade3+ EKO

2

0.6

Ekojen barsak grade3 + piyelektazi+ nukal kal›nl›k art›ﬂ›

1

0.3

Ekojen barsak grade3 + piyelektazi+ hipoplazik nazal kemik

1

0.3

Holoprozensefali+korpus kallozum agenezisi

2

0.6

EKO + piyelektazi

8

2.6

Ventrikülomegali/hidrosefali

8

2.6

Ventrikülomegali + yar›k damak-dudak + hidrosefali

1

0.3

VSD + ARSA

1

0.3

Ventrikülomegali + TUA

1

0.3

Nazal kemik yoklu¤u/hipoplazisi

3

1

Nukal kal›nl›k art›ﬂ›

9

2.9

Ense ﬂeffafl›¤› art›ﬂ›

7

2.3

Korpus kallosum agenezisi + ventrikülomegali + Fallot tetralojisi

1

0.3

AVSD: Atriyoventriküler septal defekt; ARSA: Aberan sa¤ subklavyan arter; EKO: Ekojenik kardiyak odak; TUA: Tek
umbilikal arter; VSD: Ventriküler septal defekt.

%1.6 olarak tespit edilmiﬂ ve ileri maternal yaﬂ riski nedeniyle, sadece 40 yaﬂ üstünde prenatal tarama testleri
uygulanmam›ﬂ olan hastalara invaziv prosedürler önerilmiﬂtir. Yine, Tongsong ve ark. en s›k amniyosentez endikasyonunu %86.3 oran› ile ileri anne yaﬂ› olarak belirlerken, ultrasonografi ile tespit edilen anomaliler ile iliﬂkili invaziv giriﬂim oran›n› %0.6 olarak bildirmiﬂlerdir.[12]
Tabor ve ark. ise yine en s›k endikasyonu ileri maternal
yaﬂ olarak bildirmiﬂ ve ultrasonografi endikasyonlu invaziv giriﬂim oranlar›n› %9 olarak bildirmiﬂtir.[13] Literatürde daha önceleri, ileri anne yaﬂ› amniyosentez endikasyonlar›n›n %50–60’›n› oluﬂturmakta iken,[13–15] günümüzde tek baﬂ›na bir amniyosentez endikasyonu olarak
kabul edilmemektedir. Son y›llarda prenatal tarama testlerinin kullan›m›n›n ve maternal kanda hücre d›ﬂ› fetal
DNA tespitinin yayg›nlaﬂmas› ile sadece ileri maternal
yaﬂ riski nedeniyle önerilen[16] invaziv giriﬂim oranlar› giderek azalmaktad›r. Çal›ﬂmam›zda ultrasonografi ile tespit edilen majör ve/veya minör anomaliler ile iliﬂkili olarak invaziv giriﬂim oranlar›n›n yüksek oluﬂunu, klini¤i-
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mizin referans hastanesi olmas› sebebiyle daha fazla say›da majör fetal anomali ve minör belirteç tespit edilen gebenin klini¤imize yönlendirilmesine ba¤l› oldu¤unu düﬂünmekteyiz.
Tablo 2. Karyotip analizi sonuçlar›.
Sitogenetik sonuçlar›

N=308

%

Normal

278

90.2

Sitogenetik sonuç al›namayan

11

3.5

46XY,t(16;22)(p13;q13)

1

0.32

46XY,inv(Y)(p11,q11)

1

0.32

Trizomi13

1

0.32

46XY+15p

1

0.32

Trizomi 21

6

1.94

Trizomi 18

2

0.64

Triploidi 69 XXX

1

0.32

46XX/47XX+mar

1

0.32

46XX+22p

2

0.64

46XY,inv(9)

1

0.32

46XY,9qh

2

0.64
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Çal›ﬂmam›zda, invaziv giriﬂim endikasyonu oluﬂturan
ultrasonografik bulgular aras›nda en s›k, nukal kal›nl›k
art›ﬂ› (%2.9) ve ense ﬂeffafl›¤› art›ﬂ› (%2.3) bulunmakta
iken, anöploidi tespit edilen 19 fetüsün 16’s›nda (%84.2)
ultrasonografik belirteçler mevcut idi. Nyberg ve Souter,
genetik sonogram›n de¤erlendirildi¤i 7 büyük çal›ﬂmay›
inceledikleri metaanalizlerinde, çal›ﬂmalar›n tamam›nda
nukal kal›nl›k art›ﬂ›n›n en s›k kullan›lan belirteç oldu¤unu, bunu koroid pleksus kisti, ekojenik kardiyak odak,
pyelektazi ve humerus k›sal›¤›n›n takip etti¤ini bildirmiﬂlerdir.[17] Bununla birlikte, günümüzde koroid pleksus
kistleri trizomi 21 için bir belirteç olarak kabul edilmemektedir. Birçok ultrasonografik belirtecin, gebenin önceki trizomi 21 riskini belirgin ﬂekilde artt›rmad›¤›, ancak ventrikülomegali, nukal kal›nl›k art›ﬂ› ve aberan ç›k›ﬂl› sa¤ subklaviyan arter varl›¤›nda riskin 3–4 kat artt›¤› ve
nazal kemi¤in hipoplazik olmas› durumunda ise 6–7 kat
artt›¤› gösterilmiﬂtir.[18]
Çal›ﬂmam›zda invaziv giriﬂimlerde kromozom anomalisi saptanma oran› %5.2 olarak tespit edilmiﬂtir. Üç
hastada eﬂlik eden ultrasonografik bulgunun olmamas›,
paternal/maternal kromozom analizinde benzer kromozomal yap›n›n saptanmas›, gebeliklerin sa¤l›kl› canl› do¤um ile sonuçlanm›ﬂ olmas› ve postnatal de¤erlendirmelerinde anomali tespit edilmemesi sebebiyle sitogenetik de¤iﬂiklikler varyant olarak kabul edilmiﬂtir.
Kromozom anomalisi tespit oran›m›z, ülkemizde farkl›
bölgelerden bildirilen oranlardan[19,20] ve riskli gruplarda %2.4 olarak tan›mlanan kromozom anomalisi insidans›ndan yüksek olarak saptanm›ﬂt›r.[21] Bu durumun
sebebinin, invaziv prosedür uygulamalar›m›z›n endikasyonlar› ile iliﬂkili oldu¤unu ve tarama testlerinin
kullan›m›n›n yayg›nlaﬂmas›na ba¤l› oldu¤unu düﬂünmekteyiz. Klini¤imizde tüm gebelere ilk trimester
kombine testi uygulanmakta, test sonucu orta derecede
risk gösteren hastalara entegre test uygulanmakta ve
ancak hasta uygun haftada görülmemiﬂ ise ikinci trimester dörtlü tarama testi önerilmektedir. Yine tüm
gebelere 18–23. haftalarda fetal anatomiyi de¤erlendirme amac›yla ultrasonografi yap›lmaktad›r.
Amniyosentez uygulanan olgular›m›z›n 11’inde
(%3.5) kültürde üreme sa¤lanamam›ﬂt›r. Bunun sebebinin ise hastanemiz genetik laboratuvar›n›n kuruldu¤u
dönem ile iliﬂkili laboratuvar hatalar›na ba¤l› oldu¤u düﬂünülmüﬂtür. Kültürde üreme sa¤lanamayan hastalar›n
7’sinde fluorescence in situ hybridisation (FISH) yöntemi ile 13, 18, 21 ve X,Y kromozomlar›na ait analizler ya-

p›lm›ﬂt›r. Normal olarak de¤erlendirilen sonuçlar quantitative fluorescence polymerase chain reaction (QFPCR) yöntemi ile do¤rulanm›ﬂt›r. Kordosentez önerilen
4 hasta ise iﬂlemi kabul etmemiﬂtir. Literatürde 15–20.
haftalar aras›nda yap›lan amniyosentez sonucunda kültürde üreme elde edilememe oran› %0.6–1 olarak bildirilmektedir.[22] Ancak ülkemizde yap›lan çal›ﬂmalarda daha yüksek oranlar da bildirilmiﬂtir.[19,23]
Çal›ﬂmam›zda iﬂleme ba¤l› fetal kay›p oran› %0.6
olarak belirlendi. Nonimmün hidrops fetalis tan›s› ile
kordosentez yap›lan bir hastan›n gebeli¤i 21. haftas›nda
kaybedilmiﬂ, yine 11. haftada artm›ﬂ ense ﬂeffafl›¤› nedeniyle KVB yap›lan bir gebelik 13. haftada abortus ile sonuçlanm›ﬂt›r.
Bu
fetüsün
karyotip
analizi
46,XY,inv(Y)(p11;q11) olarak bildirilmiﬂtir. Yine takiplerine devam etmeyen ve kromozom yap›s› 46XY,inv(9)
olarak bildirilen omfalosel tespit edilmiﬂ olan bir fetüsün
33. gebelik haftas›nda in utero ex oldu¤u ö¤renildi. Ancak bu gebelik, iﬂleme ba¤l› kay›p olarak de¤erlendirilmedi. Amniyosentez uygulanan ve herhangi bir invaziv
giriﬂim uygulanmayan hastalarda gebelik kayb› oranlar›n›n karﬂ›laﬂt›r›ld›¤› bir çal›ﬂmada amniyosentez ile gebelik kayb› riskinin %1 (%95 CI, %0.3–1.5) artt›¤› gösterilmiﬂtir.[7] Amniyosentez ve KVB iﬂlemleri ile ilgili
komplikasyonlar›n sistematik incelendi¤i bir metaanalizde çal›ﬂmalar aras›nda farkl›l›klar bulunmakla birlikte, 24
haftadan önce gebelik kayb› oran› amniyosentez sonras›
%0.9 ve KVB sonras› %1.3 olarak bildirilmektedir.[24]
‹kinci trimester amniyosentez, erken amniyosentez ve
transservikal KVB’den daha güvenli bir yöntem olarak
kabul edilmekte ancak 15 hafta öncesi prenatal tan› amac› ile transabdominal KVB uygulanmas› ilk seçenek olarak önerilmektedir.[25] Çal›ﬂmam›zda 1 gebede 16. haftada amniyosentez sonras› amniyon s›v› kaça¤› görülmüﬂtür. Mutlak yatak istirahati ile 48 saat içinde s›v› kaça¤›
duran hastan›n miad›nda sa¤l›kl› canl› do¤um ile gebeli¤i sonuçlanm›ﬂt›r. Amniyotik s›v› kaçaklar› amniyosentez
sonras› hastalar›n %1–2’sinde görülmekte, genellikle
kendili¤inden durmakta ancak persiste eden s›v› kaçaklar›nda enfeksiyon, oligohidramniyos ve fetal kay›p s›kl›¤›
artmaktad›r.[26]

Sonuç
Amniyosentez, komplikasyon oran› en düﬂük ve uygulanmas› en kolay invaziv prenatal tan› yöntemi olup
çal›ﬂmam›zda da prenatal tan› amac› ile en s›k uygulanan prosedürdür. Ancak, taramalarda ilk trimester
Cilt 23 | Say› 1 | Nisan 2015
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kombine testin daha s›k olarak tercih edilmesi durumunda, benzer komplikasyon oranlar›na sahip olan
KVB uygulamas› s›kl›¤› artacak ve bu yöntem daha erken tan› imkan› sunacakt›r. Ayn› zamanda, standartlara
uygun ﬂekilde ölçülen ense ﬂeffafl›¤› ile birlikte, yanl›ﬂ
pozitiflik oranlar› daha düﬂük olan ilk trimester kombine testlerin kullan›m›n›n yayg›nlaﬂmas›, gereksiz invaziv giriﬂim oranlar›n› da azaltacakt›r. Günümüzde, prenatal invaziv giriﬂimlerde ilk s›rada olan ‘ileri maternal
yaﬂ’ endikasyonu yerini ‘prenatal tarama testlerinde
artm›ﬂ risk’ endikasyonuna b›rakm›ﬂt›r. Yan› s›ra, erken
gebelik haftalar›ndan itibaren yüksek rezolüsyona sahip
ultrasonografi cihazlar›n›n etkin ﬂekilde kullan›m› ile
birlikte, görüntülenebilen minör ve/veya majör anomaliler de invaziv giriﬂimler için artan s›kl›kta endikasyon
oluﬂturmaktad›r. Bütün bu uygulamalara ra¤men, maternal kanda hücre d›ﬂ› serbest fetal DNA’y› de¤erlendiren testlerin kullan›m›n›n yayg›nlaﬂmas› ile fetal karyotipleme amaçl› invaziv giriﬂim oranlar› önemli ölçüde azalacak gibi görünmektedir.
Ç›kar Çak›ﬂmas›: Ç›kar çak›ﬂmas› bulunmad›¤› belirtilmiﬂtir.
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Fetal cinsiyetin umbilikal arter ve orta serebral arter
Doppler bulgular›na etkisinin araﬂt›r›lmas›
Burcu Artunç Ülkümen, Halil Gürsoy Pala, Y›ld›z Uyar, Yeﬂim Baytur, Faik Mümtaz Koyuncu
Celal Bayar Üniversitesi T›p Fakültesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim Dal›, Perinatoloji Bilim Dal›, Manisa

Özet

Abstract: Investigation of the effects of fetal gender
on umbilical artery and middle cerebral artery
Doppler findings

Amaç: Bu çal›ﬂmada fetal cinsiyetin, umbilikal arter ve orta serebral arter Doppler ölçümlerine etkisini araﬂt›rmay› amaçlad›k.

Objective: In this study, we aimed to investigate the effects of fetal
gender on umbilical artery and middle cerebral artery Doppler
measurements.

Yöntem: 2013-2014 y›llar›nda Celal Bayar Üniversitesi Perinatoloji Poliklini¤ine baﬂvuran üçüncü trimesterde olan 60 sa¤l›kl› tekil gebelikte yap›lm›ﬂ olan umbilikal arter (UA) ve orta serebral arter (MCA) Doppler ultrasonografik ölçümleri retrospektif olarak
görüntü ve dosya kay›tlar›ndan tarand›. Umbilikal arter ve MCA
Doppler endeksleri en az ard›ﬂ›k 3 dalga formu elde edilerek hesapland›. Gebelikler fetal cinsiyete göre iki ayr› grupta de¤erlendirildi (k›z fetüsler 31 ve erkek fetüsler 29 olgu) ve karﬂ›laﬂt›r›ld›.
Her iki grup aras›ndaki fark SPSS v.20 ile de¤erlendirildi.
Bulgular: Çal›ﬂmaya dahil edilen 60 gebeli¤in 31 tanesinde k›z fetüs (%51.67) ve 29 tanesinde erkek fetüs (%48.33) tespit edildi.
K›z ve erkek fetüslerde s›ras› ile ortalama maternal yaﬂ 29.14±6.21
ve 31.88±5.16 (p=0.162), ortalama gestasyonel hafta 31.71±3.77 ve
33.88±4.41 (p=0.111) olarak tespit edildi. Umbilikal arter PI k›z ve
erkek fetüslerde s›ras› ile 1.00±0.24 ve 1.03±0.21 olarak tespit edildi (p=0.761). Orta serebral arter PI k›z ve erkek fetüslerde s›ras› ile
2.16±0.67 ve 1.84±0.85 olarak tespit edildi (p=0.197). Serebro-umbilikal oran MCA PI/UA PI olarak hesapland›. Serebro-plasental
oran, istatistiksel olarak anlaml› olmamakla birlikte k›z fetuslarda
daha yüksek olarak bulundu; erkek fetüslerde ortalama 1.86±0.92
iken k›z fetüslerde ortalama 2.23±0.78 idi (p=0.172).
Sonuç: Günümüzdeki yeni yaklaﬂ›m intrauterin dönemde bebe¤in
cinsiyetinin göz ard› edilmemesi yönündedir. Erkek fetüslerde
MCA rezistans›nda azalma daha büyük çal›ﬂmalarda de¤erlendirilmelidir.

Anahtar sözcükler: Fetal cinsiyet, Doppler, orta serebral arter
(MCA), umbilikal arter (UA).

Methods: Umbilical artery (UA) and middle cerebral artery (MCA)
Doppler ultrasonographic measurements were screened retrospectively from image and file records of 60 healthy singleton pregnant
women who were on their third trimesters and referred to the
Perinatology Clinic of Celal Bayar University between 2013 and
2014. Umbilical artery and MCA Doppler indexes were calculated
by obtaining at least 3 consecutive waveforms. The pregnancies
were evaluated in two different groups according to fetal gender (31
female fetuses and 29 male fetuses) and compared. The difference
between two groups was analyzed by SPSS v.20.
Results: Female fetuses were identified in 31 (51.67%) out of 60
pregnancies and male fetuses were identified in 29 (48.33%) cases
included in the study. Mean maternal ages of female and male fetuses were 29.14±6.21 and 31.88±5.16 (p=0.162), and mean gestational
weeks were 31.71±3.77 and 33.88±4.41 (p=0.111), respectively.
Umbilical artery PI in female and male fetuses was found as
1.00±0.24 and 1.03±0.21, respectively (p=0.761). Middle artery PI in
female and male fetuses was found as 2.16±0.67 and 1.84±0.85,
respectively (p=0.197). Cerebral-umbilical rate was calculated as
MCA PI/UA PI. Although cerebral-placental rate was not statistically significant, it was higher in female fetuses; while it was 1.86±0.92
in male fetuses, it was 2.23±0.78 in female fetuses (p=0.172).
Conclusion: Today, the new approach is not to ignore the gender of
baby during intrauterine period. The decrease in MCA resistance of
male fetuses should be evaluated in greater studies.
Keywords: Fetal gender, Doppler, middle cerebral artery (MCA),
umbilical artery (UA).
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Giriﬂ
Ultrasonografik inceleme modern obstetri prati¤inde en önemli araçlardan birisidir. Özellikle Doppler ultrasonografisi, fetal dolaﬂ›m ve fetal hemodinamik durum hakk›nda bilgi verir.[1] Fetal iyilik halinin de¤erlendirilmesinde en s›k kullan›lan damarlar umbilikal arter
(UA), orta serebral arter (MCA) ve duktus venozustur
(DV).[2] Plasental yetmezlik ve buna ba¤l› fetal stres durumunda, fetüste oluﬂan hemodinamik de¤iﬂikliklerin
baﬂ›nda umbilikal arter rezistans indekslerinde art›ﬂ gelir.[3] Daha sonra serebral redistribüsyon sonucunda
MCA rezistans indekslerinde azalma meydana gelir ki,
bu adaptasyon mekanizmas› ile fetal beyine giden kan
ak›m› korunmuﬂ olur.[4]
Askling ve ark. ile James’in yapt›klar› çal›ﬂmalarda,
erkek fetüslerde plasental disfonksiyon ve buna ba¤l›
olarak preeklampsi, dekolman plasenta gibi gebelik
komplikasyonlar›n›n art›ﬂ› gösterilmiﬂtir.[5,6] Ayr›ca, erkek fetüslerde erken do¤um ve postterm gebelik s›kl›¤›nda da art›ﬂ saptanm›ﬂt›r.[7-10] ‹ntrapartum fetal distres
ve artm›ﬂ sezaryen oranlar› da erkek fetüslerde daha s›k
izlenmektedir.[11] Bunun yan›nda k›z fetüslerde, hiperemezis gravidarum ve plasental invazyon anomalileri daha s›kt›r.[6]
Fetal cinsiyetin plasentasyon üzerinde etkili olmas›ndan yola ç›karak, plasental perfüzyon de¤erlendirilmesi için kulland›¤›m›z Doppler indekslerinde fetal
cinsiyetin de¤iﬂiklik oluﬂturabilece¤ini düﬂündük ve bu
çal›ﬂmada, fetal cinsiyetin umbilikal arter ve fetal orta
serebral arter ak›m ölçümlerine etkisini saptamay›
amaçlad›k.

Yöntem
Ocak 2013 – Haziran 2014 tarihleri aras›nda hastanemiz perinatoloji poliklini¤inde Doppler ultrason de¤erlendirmesi yap›lan, 3. trimesterde 28 ve 36. gebelik
haftalar› aras›nda olan 60 sa¤l›kl› tekil gebelik çal›ﬂmaya dahil edildi. Çal›ﬂma grubu gestasyonel hafta ve maternal yaﬂ eﬂleﬂtirilerek k›z ve erkek fetüs olmas›na göre 2 gruba ayr›ld›. 29 olgu erkek fetüs ve 31 olgu k›z fetüs olarak belirlendi. Retrospektif olarak planlanan çal›ﬂma için “Yerel Etik Kurul Onay›” al›nd›.
Gebelik haftas›, son adet tarihine (SAT) göre hesapland› ve ilk trimester ultrason bulgular› ile konfirme
edildi. Ço¤ul gebelikler, kronik sistemik hastal›¤› olan

46

Perinatoloji Dergisi

gebeler (diyabet, karaci¤er ve böbrek hastal›¤›, konnektif doku hastal›¤› gibi), preeklampsi ve intrauterin geliﬂme gerili¤i (IUGR) olan gebelikler çal›ﬂmaya al›nmad›. Ayr›ca fetal kromozomal ya da yap›sal anomalisi
saptanan gebelikler de çal›ﬂma d›ﬂ› b›rak›ld›.
Ultrason ölçümleri Voluson 730, RAB 3,5-MHz
prob (GE Medical Systems, Milwaukee, WI, ABD) ile
yap›ld›. Tüm ölçümler tek operatör (H.G.P.) taraf›ndan gerçekleﬂtirildi. Umbilikal arter Doppler ölçümleri serbest k›s›mdan yap›ld›.[12,13] MCA Doppler ölçümü,
ekranda talamik çekirdeklerin göründü¤ü aksiyal kesitte yap›ld›. Renkli ak›m ile Willis poligonu ay›rt edildi.
Ölçümler, orijini olan internal karotid artere yak›n
proksimal 1/3 k›sm›ndan yap›ld›.[13] Ard›ﬂ›k 3 dalga formu elde edilerek Doppler endeksleri hesapland›. Amniyotik s›v› indeksi (AFI), 4 kadranda ölçülen amniyotik s›v› derinliklerinin toplam› olarak de¤erlendirildi.
‹statistiksel analiz SPSS v.20 (SPSS Inc., Chicago,
IL, ABD) kullan›larak yap›ld›. Sonuçlar ortalama±standart sapma (SD) olarak ifade edildi. 0.05’ten küçük p
de¤eri istatistiksel olarak anlaml› kabul edildi. Gruplar
aras›ndaki fark t-testi kullan›larak hesapland›.

Bulgular
Çal›ﬂmaya dahil edilen 60 gebeli¤in 31 tanesinde
k›z fetüs (%51.67) ve 29 tanesinde erkek fetüs
(%48.33) tespit edildi. K›z ve erkek fetüslerde s›ras› ile
ortalama maternal yaﬂ 29.14±6.21 ve 31.88±5.16
(p=0.162), ortalama gestasyonel hafta 31.71±3.77 ve
33.88±4.41 (p=0.111) olarak tespit edildi. UA PI k›z ve
erkek fetüslerde s›ras› ile 1.00±0.24 ve 1.03±0.21 olarak
tespit edildi (p=0.761) (ﬁekil 1). MCA PI k›z ve erkek
fetüslerde s›ras› ile 2.16±0.67 ve 1.84±0.85 olarak tespit
edildi (p=0.197) (ﬁekil 2). Serebro-plasental oran
MCA PI/UA PI olarak hesapland›. Serebro-plasental
oran, istatistiksel olarak anlaml› olmamakla birlikte k›z
fetüslerde daha yüksek bulundu; erkek fetüslerde ortalama 1.86±0.92 iken k›z fetüslerde ortalama 2.23±0.78
idi (p=0.172). Çal›ﬂma grubu ile ilgili klinik veriler
Tablo 1’de gösterilmiﬂtir. UA PI ve MCA PI ile maternal yaﬂ ve parite aras›nda anlaml› iliﬂki saptanmad›
(Tablo 2). AFI, erkek fetüslerde 14.86±4.28 ve k›z fetüslerde 13.99±5.42 olarak tespit edildi (p=0.594). AFI
ile tahmini fetal a¤›rl›k (r=0.131; p= 0.368) ve gebelik
haftas› (r=0.008; p=0.958) aras›nda anlaml› iliﬂki saptanmad›.

Fetal cinsiyetin umbilikal arter ve orta serebral arter Doppler bulgular›na etkisinin araﬂt›r›lmas›

ﬁekil 1. K›z ve erkek fetüslerde UA PI de¤erleri.

ﬁekil 2. K›z ve erkek fetüslerde MCA PI de¤erleri.

Tart›ﬂma
Çal›ﬂmam›zda erkek fetüslerde istatistiksel olarak anlaml› düzeye ulaﬂmamakla birlikte azalm›ﬂ MCA rezistans› ve hafifçe artm›ﬂ umbilikal arter rezistans› tespit ettik. Fetal cinsiyete ba¤l› olarak farkl› plasentasyon süreçleri, implantasyon ve anjiyogenez yolaklar› tan›mlanm›ﬂ
olmas›na ra¤men plasental perfüzyonu de¤erlendirmesi
aç›s›ndan fetal cinsiyete ba¤l› Doppler farkl›l›¤› ﬂimdiye
kadar tek bir çal›ﬂmada de¤erlendirilmiﬂtir.[14] Prior ve
ark.’n›n yapt›¤› bu çal›ﬂmaya 388 term gebe dahil edilmiﬂ
ve bu gebeliklerden 212 (%54.6) erkek ve 176 (%45.4)
tanesi k›z fetüs olarak saptanm›ﬂt›r. Bu çal›ﬂmada UA PI
aras›nda fetal cinsiyetler aras›nda fark bulunmam›ﬂt›r.
MCA PI k›z fetüslerde daha yüksek tespit edilmiﬂtir (k›z
fetüs ort.: 1.42; erkek fetüs ort.: 1.34) (p=0.004). MCA
PSV (peak systolic velocity; pik sistolik h›z) k›z fetüslerde

daha yüksek bulunmuﬂtur (p<0.001). Serebro-umbilikal
oran ise erkek fetüslerde ortalama 1.74, k›z fetüslerde ise
ortalama 1.81 olarak saptanm›ﬂt›r (p=0.10). Umbilikal
venöz ak›m h›z› da k›z fetüslerde daha yüksek bulunmuﬂtur (p=0.009).
Daha önceki çal›ﬂmalarda erkek fetüslerin daha s›k
olarak plasental yetmezlik ile iliﬂkili oldu¤u ve bu nedenle plasentasyon kusuru ile ilgili gebelik komplikasyonlar›n›n (spontan gebelik kayb›, intrauterin kay›p, preeklampsi, IUGR gibi) erkek fetüslerde daha s›k izlendi¤i
gösterilmiﬂtir.[5,6] Diyastol sonu ak›m kayb› olan gebeliklerin de¤erlendirildi¤i bir çal›ﬂmada %63.2 olgunun erkek fetüs oldu¤u gösterilmiﬂ; diyastol sonu ters ak›m›
olan gebelikler incelendi¤inde ise %83’ünün erkek fetüs
oldu¤u gösterilmiﬂtir.[15] Prior ve ark. ise normal de¤erler
içerisinde uterin arter ak›m›, umbilikal arter ak›m›, haf-

Tablo 1. Çal›ﬂmaya al›nan gebeliklerin klinik özellikleri.
Erkek fetüs
olan gebelikler
n=29

K›z fetüs
olan gebelikler
n=31

p

Maternal yaﬂ (ort±SD)

31.88±5.16

29.14±6.21

0.162

Parite (ort±SD)

1.06±1.03

0.71±1.10

0.330
0.111

Gestasyonel hafta (ort±SD)

33.88±4.41

31.71±3.77

Do¤um kilosu (g) (ort±SD)

3160.0±709.67

3021.43±972.09

0.613

1.03±0.21

1.00±0.24

0.761

UA PI (ort±SD)
MCA PI (ort±SD)

1.84±0.85

2.16±0.67

0.197

Serebro-umbilikal oran (ort±SD)

1.86±0.92

2.23±0.78

0.172

AFI (cm) (ort±SD)

14.86±4.28

13.99±5.42

0.594
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Artunç Ülkümen B ve ark.

Tablo 2. UA ve MCA PI ile maternal yaﬂ ve parite iliﬂkisi*.
Maternal yaﬂ

Parite

UA PI

r
p

0.014
0.922

-0.261
0.089

MCA PI

r
p

0.101
0.489

0.041
0.779

*Spearman korrelasyon analizi; r=Spearman korrelasyon katsay›s›

tas› ile uyumlu fetal büyüme ile normal plasental fonksiyonlar düﬂünülen erkek fetüslerde dahi MCA ak›m›nda
k›z fetüslere göre azalm›ﬂ rezistans olmas›n›n erkeklerde
plasentasyonun çeﬂitli derecelerine fizyolojik bir adaptasyona ba¤l› oldu¤unu belirtmiﬂlerdir.[14] Ayr›ca Ghidini ve
Salafia ile Clifton, yapt›klar› çal›ﬂmalarda erkek fetüslerde anjiyogenez sürecinin daha zay›f ilerledi¤i ve kötü maternal çevre koﬂullar›na erkek fetüslerin daha zor adapte
oldu¤unu göstermiﬂlerdir.[16,17] ‹ntrauterin dönemde maternal koﬂullar›n de¤iﬂmesi ile kötü koﬂullara erkek ve k›z
fetüslerin verdi¤i yan›t ve bu süreçte devreye giren steroidogenez yolaklar›, protein ve gen ekspresyonlar› farkl›l›k göstermektedir.[17] K›z fetüsler moleküler ve metabolik olarak kötü intrauterin mikroçevreye daha iyi adapte
olabilmektedir.[17] Yani erkek fetüs, gebeli¤in daha implantasyon ve plasentasyon aﬂamalar›nda moleküler düzeyde farkl›l›klar göstermektedir. Klinik olarak normal
geliﬂim gösteren erkek fetüslerde bile MCA ak›m›nda
azalm›ﬂ rezistans olmas›, erkek fetüslerin plasentasyondaki farkl›l›klara fizyolojik bir adaptasyonu oldu¤unu
gösterebilir.
Serebro-umbilikal oran IUGR olan bebeklerde beyin koruyucu etkiyi en güvenilir gösteren ölçümdür.[18]
Çal›ﬂmam›zda k›z ve erkek fetüsler aras›nda serebro-umbilikal oran aç›s›ndan fark saptamad›k. Ancak çal›ﬂma
grubumuz son trimesterde sa¤l›kl› gebelikler oldu¤u için
serebral redistribüsyon anlam›nda ciddi bir fark da beklemiyorduk. Yücel ve ark.’n›n yapt›¤› ve term gebeliklerde fetus cinsiyetlerine göre Doppler bulgular›n›n karﬂ›laﬂt›r›ld›¤› çal›ﬂmada da k›z ve erkek fetüslerin UA ve
MCA pulsatilite indeksleri aç›s›ndan anlaml› bir fark
saptanmam›ﬂt›r.[19]
K›z ve erkek fetüslerde AFI aç›s›ndan anlaml› fark
saptamad›k. Perni ve ark. taraf›ndan yap›lan bir çal›ﬂmada, 38 haftadan önce k›z fetüslerde AFI ile fetal a¤›rl›k aras›nda pozitif korelasyon oldu¤u gösterilmiﬂtir.[20]
Bizim çal›ﬂmam›zda AFI ile tahmini fetal a¤›rl›k ve gebelik haftas› aras›nda iliﬂki tespit edilmedi.
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Çal›ﬂmam›z›n en zay›f yönü örneklem büyüklü¤ü idi.
Çal›ﬂmay› retrospektif olarak kurgulad›¤›m›z ve kronik
hastal›¤› olan, plasental yetmezlik bulgusu olan ya da fetal anomali tespit edilen bebekleri çal›ﬂma d›ﬂ› b›rakt›¤›m›z için örneklem büyüklü¤ümüz 60 hasta ile s›n›rl› kald›. Bu say› ile çal›ﬂmam›z›n gücü 0.6 olarak hesapland›
(α-hata= 0.05; d=0.5). Çal›ﬂmam›z›n avantajl› yönü ise
k›z ve erkek fetüslere ay›rd›¤›m›zda maternal yaﬂ, parite
ve gebelik haftas› ile eﬂleﬂtirilmiﬂ olmas›yd›. Ayr›ca her
ölçümün tek bir operatör taraf›ndan yap›lm›ﬂ olmas› da
inter-observer farkl›l›¤› en aza indirgemiﬂ oldu.

Sonuç
Sonuç olarak, fetal cinsiyete ba¤l› olarak plasental
perfüzyon farkl›l›k gösterebilir. Sundu¤umuz bu ön sonuçlar, daha büyük çal›ﬂmalarda konfirme edilmelidir.
Ç›kar Çak›ﬂmas›: Ç›kar çak›ﬂmas› bulunmad›¤› belirtilmiﬂtir.
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Gebelikte rutin ilk üç ay taramas›n›n sonuçlar› ve
sonras›nda yap›lan tan›sal giriﬂimler
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Özet

Abstract: Results of routine first trimester screening
tests and following invasive procedures during
pregnancy

Amaç: Bu çal›ﬂmada gebeli¤in ilk üç ay›nda kombine test yap›lan
gebelerde risk da¤›l›m›n›n gösterilmesi, tarama sonras› yap›lan di¤er iﬂlem ve giriﬂimler ile tan›sal test uygulanan hastalar›n genel
demografik ve klinik özelliklerinin incelenmesi amaçlanm›ﬂt›r.

Objective: The purpose of this study is to show distribution of
risk in pregnancies which underwent first trimester combined
tests, and investigate general demographic and clinical characteristics of patients, underwent invasive diagnostic tests after screening tests.

Yöntem: 2008–2011 y›llar› aras›nda ilk üç ay gebelik taramas›na
ait kombine test verileri retrospektif-kesitsel olarak de¤erlendirildi. Ense kal›nl›¤› (NT) ölçümü sonras›nda ayn› gün içinde kombine testi tamamlamak için ikili test uyguland›. Taramalar›n sonras›nda uygulanan tan›sal giriﬂimler oran, endikasyonlar›, karyotip ve
postnatal sonuçlar aç›s›ndan karﬂ›laﬂt›r›ld›.
Bulgular: Toplam 1109 gebe de¤erlendirmeye al›nd›. Takipteki
gebelerin ortalama yaﬂ› 31.07±3.73 y›ld›. Serbest βhCG ölçümü
1.26±0.94 MoM ve PAPP-A ölçümü 1.16±0.65 MoM saptand›. Birinci üç ayda ortalama NT de¤eri 1.60±0.67 mm bulundu. Eﬂik
de¤eri 1/250 al›nd›¤›nda olgular›n %3,1’inde tarama testi pozitif
saptand›. ‹lk üç ay taramas› sonunda 22 olguya ve ikinci üç ay taramalar› sonras›nda 19 olguya daha tan›sal giriﬂim yap›ld›¤› gözlendi (toplamda %6.4). Giriﬂim yap›lan hastalar›n %11.3’ünde
karyotip anomalisi saptand›. Kombine test sonucu pozitif olan
grupta anne yaﬂ›na ba¤l› anksiyete gibi di¤er nedenlerle giriﬂim yap›lanlara göre karyotip anomalisi daha fazla (%20) gözlendi.

Methods: Combined test data of first trimester screening in 20082011 were evaluated retrospectively and cross-sectional. After the
measurement of nuchal translucency (NT), double test was
applied to complete combined test within the same day. Invasive
diagnostic procedures were compared in terms of rate, indications,
karyotype and postnatal outcomes.
Results: A total of 1109 pregnant women were included. Their
mean age was 31.07±3.73 years. Free-βhCG was 1.26±0.94 MoM
and PAPPA was 1.16±0.65 MoM. Mean NT value was 1.60±0.67
mm. With threshold of 1/250, screening test was positive in 3.1%
of the cases. Additional 22 cases due to first trimester screening
and 19 cases due to second trimester screening had invasive procedures (6.4% in total). Invasive procedures revealed karyotype
anomaly in 11.3%. Karyotype anomalies were more frequent in
group (20%) with positive combined test compared to ones performed for other reasons like maternal anxiety.

Sonuç: Çal›ﬂmam›zdaki gebelik takiplerinde ilk üç ay taramas›nda
kombine testte yanl›ﬂ pozitiflik oran› %3.1 olmas›na ra¤men toplam
giriﬂim oran› iki kat›ndan fazlad›r (%6.4). Tan›sal iﬂlem say›s› yaﬂ s›n›r›ndan kaynaklanan anne anksiyetesine ve hekimlerin sadece NT
veya ikili test sonucunu dikkate almalar› nedeni ile artmaktad›r. Tan›sal giriﬂimlerde %11’lere ulaﬂan kromozom anomalisi ile %10’lara ulaﬂan sonland›rma gereksinimi ile karﬂ›laﬂ›lm›ﬂt›r. Anne veya hekim anksiyetesine ba¤l› uygulanan giriﬂimlerin hiçbirinde sonland›rma gerektiren bir kromozom anomalisine rastlanmam›ﬂt›r.

Conclusion: Although false positive rate is 3.1% in first trimester
combined test, rate of total invasive procedures is more than double (6.4%). Number of invasive diagnostic procedures increased
due to maternal anxiety of age and physicians evaluating only NT
or double tests. With diagnostic procedures, chromosome anomalies reaches 11% and termination need reaches 10%. Invasive
procedures performed due to anxiety of mother or physician
revealed no chromosomal anomaly requiring termination.

Anahtar sözcükler: Kombine test, koryon villüs biyopsisi, amniyosentez, anksiyete.

Keywords: Combined test, chorionic villus sampling, amniocentesis, anxiety.
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Gebelikte rutin ilk üç ay taramas›n›n sonuçlar› ve sonras›nda yap›lan tan›sal giriﬂimler

Giriﬂ
Kromozom anomalilerinin erken tan›s›nda ultrasonografik fetal biyometri ölçümlerinin ve biyokimyasal
yöntemlere dayal› erken ve etkin tarama programlar›n›n geliﬂtirilmesi ile gebelik takiplerinde anne tercih
oranlar› etkin olarak artm›ﬂt›r.[1–3] Etkin tarama programlar›ndan olan kombine test gebeli¤in 11–14. haftalar› aras›nda ard›ﬂ›k olarak fetal ense taramas› ve anne
kan›ndan bak›lan ikili tarama testini içermekte olup
kromozom anomalisi, özellikle trizomi 21 için risk tayininde kullan›lmaktad›r. Bu çal›ﬂmada gebeli¤in 1114. haftalar› aras›nda kombine test ile tarama yap›lm›ﬂ
gebe toplulu¤unda kombine test sonuçlar›n›n da¤›l›m›n›n gösterilmesi, tarama sonuçlar›na göre yap›lan tan›sal giriﬂimler ile tan›sal test uygulanan hastalar›n genel
demografik, laboratuvar ve klinik özelliklerinin incelenmesi amaçlanm›ﬂt›r.

Yöntem
Retrospektif-kesitsel olarak 2008–2011 y›llar› aras›ndaki ilk üç ay gebelik taramas›na ait hasta verileri de¤erlendirildi. Tarama öncesi bütün gebeler yap›lacak olan
ultrasonografinin ve biyokimyasal iﬂlemin etkinli¤i hakk›nda bilgilendirildi ve onamlar› al›nd›. Öncelikle gebelik haftas› ve günü belirlendi. Ultrasonografik baﬂ-popo
mesafesi (crown-rump length, CRL) ölçümleri 45–84 mm
aras›nda bulunan fetüslerde ense kal›nl›¤› (NT) güncel
kurallara göre ölçüldü.[1] Bu ölçümün yan› s›ra fetal anatomi de¤erlendirildi. Sonras›nda ayn› gün içinde kombine testi tamamlamak amac› ile ikili test (serbest beta insan koryonik gonadotropin [f-βhCG] ve gebelikle iliﬂkili plazma protein A [PAPP-A]) hesaplamas› için 4–6 ml
periferik venöz kan al›nd›, 24 saat içinde ayn› laboratuvarda ayn› yöntemle çal›ﬂ›ld›.
Tarama program› s›ras›nda elde edilen f-βhCG ve
PAPP-A MoM de¤erleri ile kombine test sonuçlar›n›n
risk da¤›l›m› elde edildi. Kombine test risk skoru 1/250
ve üzerinde olanlar tarama pozitif olarak de¤erlendirildi
ve di¤er tarama yöntemleri ve tan›sal yöntemler hakk›nda tekrar bilgilendirildi. Karyotip analizine yönelik olarak gebeli¤in 12–14. haftalar›nda koryon villüs biyopsisi
(CVB) veya gebeli¤in 16–20. haftalar›nda amniyosentez
yap›ld›. Kromozom analizleri ayn› kurumun genetik laboratuvar›nda gerçekleﬂtirildi. Giriﬂim yap›lan ve yap›lmayan riskli gruplarda gebelik prognozunu belirlemek
amac› ile gebelik takiplerine devam edildi. Taramalar›n
sonucunda yap›lan CVB ve amniyosentez say›, neden ve

karyotip sonuçlar›n›n da¤›l›mlar› ile giriﬂim yap›lan gruba ait perinatal prognoz do¤um sonras› tekrar araﬂt›r›ld›
ve amniyosentez ile CVB gruplar› karﬂ›laﬂt›r›ld›. ‹statistiklerde T test ve Mann-Whitney U testleri uyguland›,
p<0.05 de¤eri istatistiksel olarak anlaml›l›k s›n›r› kabul
edildi.

Bulgular
Dört y›ll›k sürede toplam 1109 gebe de¤erlendirmeye al›nd›. Takip edilen gebelerin ortalama yaﬂ›
31.07±3.73 y›l idi. Birinci üç ay ortalama f-βhCG ölçümü 1.26±0.94 MoM ve PAPP-A ölçümü 1.16±0.65
MoM olarak saptand›. Birinci üç ayda NT ölçümü ortalama 1.60±0.67 mm olarak bulundu. Kombine test
sonucu eﬂik de¤eri 1/250 olarak al›nd›¤›nda olgular›n
%3.15’inde (35/1109) tarama testi sonucu pozitif olarak belirlendi. Bu 35 olgudan 30’unun (%85.7) tan›sal
giriﬂimi kabul etti¤i gözlendi. ‹lk üç ay bilgilendirmesi
ve taramas›n›n sonunda ayr›ca 22 olgu daha tan›sal iﬂlem yap›lmas›n› arzu ederek invazif giriﬂim yapt›rd›.
‹kinci üç aydaki ilave taramalar da dikkate al›nd›¤›nda
19 olguya daha tan›sal giriﬂim yap›ld›¤› gözlendi.
‹lk üç ay tarama sonucu pozitif bulunan anne adaylar›n›n 5/35’i (%14) önerilen invazif tan› yöntemini kabul etmeyip ard›ﬂ›k taramalar ile risklerini azaltma yolunu benimsemiﬂ ve hiçbirinde gerek takip sürecinde,
gerekse do¤umdan sonra kromozom anomalisini düﬂündüren bulguya rastlanmam›ﬂt›r. Tarama pozitif bulgu sonras› CVB veya amniyosentez yap›lm›ﬂ olanlar›n
%20’sinde (6/30) kromozom anomalisi saptanm›ﬂ olup
bunlar›n tamam›nda gebelik sonland›r›lm›ﬂt›r. Kombine test sonucu düﬂük risk bölgesinde ç›kt›¤› halde, gebeyi takip eden hekimleri taraf›ndan, gerek anne yaﬂ›n›n ileri oldu¤unun düﬂünülmesi, gerekse yap›lm›ﬂ olan
ard›ﬂ›k taramadaki artm›ﬂ ense kal›nl›¤› veya biyokimyasal risk düzeyinin ayr› ayr› yorumlanmalar›, baz› anne adaylar›nda anksiyete ve karars›zl›k yaratm›ﬂt›r. Bu
anksiyete gebelerin do¤rudan CVB veya amniyosentezi tercih etmelerine veya ikinci üç ay tarama testlerine
yönelmelerine neden olmuﬂtur. Tarama negatif olan ve
giriﬂim yap›lmas›n› arzu eden bu gruba taramay› yapan
hekim taraf›ndan tekrar yönlendirici olmayan dan›ﬂmanl›k verilmiﬂ ve karar de¤iﬂtirmemeleri üzerine invazif giriﬂim yap›lm›ﬂt›r. Daha düﬂük risk bölgesinde bulunan bu 22 gebeden hiçbirinde karyotip anomalisine
rastlanmam›ﬂt›r. ‹kinci üç ay döneminde incelenen ve
pozitif biyokimyasal test veya pozitif genetik belirteç
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sonucu bulunan 19 kiﬂilik son bir grupta 4 yap›sal fetal
anomali saptanm›ﬂ ve hepsine invazif giriﬂim yap›lm›ﬂt›r. Bunlarda tahliye gerektirmeyen 2 karyotip anomalisi ile tahliye uygulanmak zorunda kal›nan 2 yap›sal
anomali bulunmuﬂtur.
Giriﬂimlerin (n=71) nedenleri incelendi¤inde, 30
olguda kombine test, 15 olguda ileri anne yaﬂ›, 13 olguda pozitif genetik sonografi, 7 olguda anne anksiyetesi,
6 olguda ikinci üç ay pozitif tarama testi sonucunun etkili oldu¤u belirlendi. Tan›sal giriﬂimlerin sebepleri
52/71 olguda ilk, 19/71 olguda ikinci üç ay taramalar›ndan kaynaklanmaktayd›. Toplamda, taranan olgular›n %6.4’üne (%1 CVB ve %5.4 amniyosentez) tan›sal
giriﬂim yap›lm›ﬂt›r.
Giriﬂim yap›lan hastalar›n %11.27’sinde karyotip
anomalisi (üç fetüste trizomi 21, iki fetüste trizomi 18,
iki fetüste mozaik XXY ve bir fetüste triploidi) saptand›. Karyotip anomalilerinin kombine test sonucu pozitif olan grupta (6/30: %20) daha s›k görüldü¤ü, kombine testi negatif olup ikinci üç ay biyokimya veya genetik ultrasonografi test tarama sonucu pozitif olan grupta (1/19: %5.3) ve anksiyetesi olan grupta (1/22: %4.5)
ise daha az oranda görüldü¤ü belirlendi. Son iki grupta saptanan karyotip anomalisi 47, XXY idi.
Kombine test risk sonuçlar›na göre taranan gebe
da¤›l›m› ve uygulanan tan›sal giriﬂim da¤›l›m› Tablo
1’de, bulunan karyotip anomalileri Tablo 2’de, giriﬂim
yap›lan ve yap›lmayan gruplar›n karﬂ›laﬂt›rmas› ise
Tablo 3’te gösterilmiﬂtir. Beklendi¤i gibi giriﬂim yap›lan grupta anne yaﬂ› ve fetal NT ortalamas› istatistiksel
anlaml› olarak daha yüksek idi. Amniyosentez veya
CVB uygulananlar karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, CVB yap›lan-

Tablo 1. Kombine test risk sonuçlar› ve tan›sal giriﬂimlerin da¤›l›m›.
Risk oran›

Taranan
gebe
say›s›

Tan›sal giriﬂim
uygulanan
gebe say›s›

Saptanan
karyotip
anomalisi say›s›

>1/250

35

30

6

1/251-1/1000

70

12

-

1/1001-1/10.000

444

22

1

1/10.001-1/100.000

560

7

1

Toplam

1109

71

8

larda yaﬂ ortalamas› daha düﬂük, fetal NT ortalamas› ve
risk skoru ise daha yüksek bulundu (Tablo 4).
Giriﬂim sonras› karyotip anomalisi saptanmam›ﬂ ve
do¤uma kadar izlenmiﬂ olan olgular›n %87.3’ünün
term, %9.5’inin preterm veya IUGR ancak sa¤l›kl› bebek do¤urduklar›, %3.2’sinde ise prenatal dönemde fetal kay›p yaﬂad›klar› belirlenmiﬂtir. Ayr›ca bu grubun
%3.2’sinde minör anomali gözlenmiﬂtir. Anne veya hekim anksiyetesi nedeni ile yap›lan giriﬂimlerin hiçbirinde sonland›rma gerektiren bir kromozom anomalisine
rastlanmam›ﬂt›r. ‹zlenen olgular›n hiçbirinde yalanc›
negatif majör kromozom anomalisi gözlenmemiﬂ ve
sonraki 3 y›l boyunca taraf›m›za bu yönde bir bulgu bildirilmemiﬂtir.

Tart›ﬂma
Biyokimyasal parametrelerin trizomi 21 tarama testi
olarak klinik kullan›ma girmesi, gebelik takiplerinin uygulamas›nda anne tercih oranlar›n› etkin olarak artt›rm›ﬂt›r.[2] Ancak Perinatolojide, karyotip anomalilerinin
taranmas› ve tespitinde önemli mihenk taﬂlar›ndan biri,

Tablo 2. Bulunan karyotip anomalilerinin laboratuvar ve klinik özellikleri.
Olgu

Anne
yaﬂ›

Gebelik
haftas›

NT
(mm)

f-βhCG
(MoM)

PAPP-A
(MoM)

Kombine
test riski

Tan›sal
giriﬂim

Karyotip

1

40

12

9

2

27

12

2.9

-

-

1/6

CVB

Trizomi 21

1.5

0.5

1/2

CVB

3

40

13

3.2

2.1

Trizomi 21

1.0

1/6

Amniyosentez

Trizomi 21
Trizomi 18

4

35

12

4.5

0.4

0.1

1/2

CVB

5

30

12

1.5

0.3

0.4

1/21836

CVB

Trizomi 18

6

36

13

1.7

0.7

0.6

1/3850

Amniyosentez

Mozaik XXY

7

29

13

1.2

0.9

0.8

1/50000

Amniyosentez

Mozaik XXY

8

31

13

3.0

0.1

0.06

1/2

CVB

Triploidi

CVB: Koryon villüs biyopsisi
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belki de dönüm noktas›, trizomi 21 tarama testi olarak
ilk üç ay gibi gebeli¤in nispeten erken bir döneminde ultrasonografik nukal translüsensi ölçümünün biyokimyasal analizlere ilave edilmesidir.[3] Gebeli¤in 11. ve 14.
haftalar› aras›nda anne yaﬂ› ile birlikte ultrasonografik
nukal translüsensi ölçümü ve anne serumundan f-βhCG
ve PAPP-A ölçümleri “kombine testi” tan›mlamaktad›r.
Yine, kombine testin klinik kullan›ma girmesi ile birinci
üç ay kombine tarama testinin önerildi¤i gebelerde, gebelerin uygulamay› kabul etme oranlar›n›n anlaml› olarak artt›¤› gösterilmiﬂtir.[4]
Ülkemizde yap›lm›ﬂ olan çal›ﬂmalarda[5,6] f-βhCG ortalama de¤erleri 0.82–1.07 MoM, PAPP-A ortalama de¤erleri 1.06–1.61 MoM aral›¤›nda bildirilmiﬂtir. Çal›ﬂma
grubumuzda bu de¤erleri s›ras› ile 1.25 ve 1.16 MoM
olarak bulduk. f-βhCG de¤erimizin di¤er çal›ﬂmalardan
hafif yüksek oldu¤unu belirledik. Bu fark›n de¤iﬂik laboratuvar yöntemlerinden kaynaklanabilece¤ini düﬂündük.
Ayn› çal›ﬂmalarda ortalama NT de¤erleri 1.16 ile 1.58
mm aras›nda bulunmuﬂtur. Çal›ﬂmam›zdaki normal olgularda buldu¤umuz ortalama NT de¤eri 1.53 mm olup
di¤er çal›ﬂma sonuçlar› ile benzerdir.
Kombine testin klinik uygulamaya girmesi, ikinci üç
ay tarama testlerinin kullan›m›nda fetal kromozom anomali riskini saptamaya yönelik çak›ﬂmalara, yanl›ﬂ pozitif
oranlarda art›ﬂa ve gereksiz invazif giriﬂimlere neden olmuﬂtur.[7] ‹ki ayr› döneme ait olan bu testlerinin çeﬂitli
kombinasyonlarda klinik pratikte uygulanmas› SURUSS
(Serum, Urine and Ultrasound Screening Study) çal›ﬂmas›
ile geliﬂtirilmiﬂ ve “Entegre Test” uygulamas›n›n (11.
gebelik haftas›nda NT ölümü + PAPP-A ve erken ikinci
üç ayda dörtlü testin – αFP, uE3, hCG ve inhibin A –
uygulanmas›) etkin oldu¤u belirtilmiﬂtir (7,8). Prospektif
olarak çoklu merkezde 47.000’in üzerinde gebeli¤in takip edildi¤i bu çal›ﬂmada bu yöntemin %85 erken saptama oran› ve %0.9’luk yanl›ﬂ pozitiflik oran› ile en uygun
yöntem oldu¤u belirtilmiﬂtir.[7,8] Bu çal›ﬂmada kombine
test için yanl›ﬂ pozitiflik oran› %4.3 olarak bildirilmiﬂtir.[7,8] Ancak sonraki modelleme ve klinik çal›ﬂmalarda
yöntem olarak “ﬁartl› s›ral›” (Contingent sequential; Birinci üç ay de¤erlendirmesinde yüksek riskli olarak de¤erlendirilenlere invazif tan›sal giriﬂimler önerilmesi ve s›n›r risk de¤erlerine sahip gebeliklerde ikinci üç ayda
dörtlü test bak›lmas›) yüksek erken anomali saptama
oran› ve yüksek oranda %1, %3, %5’lik yanl›ﬂ pozitiflik
oran› ile etkin yöntem olarak gösterilmiﬂtir.[9,10] Her ne
kadar baz› yay›nlarda s›ral› ve ﬂartl› prenatal Down sen-

Tablo 3. Olgularda yaﬂ, NT ve biyokimyasal belirteçlerin ortalama ve
standart sapma da¤›l›m›.
Giriﬂim

Yaﬂ*

NT*

βhCG
MoM

PAPP-A
MoM

Yok

Ortalama
Std. sapma

30.84
3.473

1.53
0.34

1.25
0.93

1.16
0.64

CVB / AS

Ortalama
Std. sapma

34.43
5.38

2.60
2.14

1.30
1.08

1.04
0.75

Toplam

Ortalama
Std. sapma

31.07
3.73

1.60
0.67

1.25
0.94

1.15
0.65

*: ‹statistiksel olarak anlaml› farkl›l›k mevcut; p<0.05.AS: Amniyosentez, CVB: Koryon villüs biyopsisi.

dromu tarama karﬂ›laﬂt›rmas›nda ﬂartl› tarama yönteminin karmaﬂ›k yap›da ve düﬂük saptama oran›na sahip oldu¤u[11] belirtilmiﬂ olsa da, 38 binden fazla gebeli¤in takip edildi¤i FASTER (First and Second Trimester Evaluation of Risk) araﬂt›rmas›nda birinci üç ay kombine taraman›n 11. hafta sonuçlar›n›n ikinci üç ay dörtlü testten
üstün oldu¤u ve 13. hafta sonuçlar›n›n benzer oldu¤u
bildirilmiﬂtir.[12] Hem s›ral› ard›ﬂ›k taraman›n hem de
tam entegre taraman›n düﬂük yalanc› pozitif de¤erler ile
yüksek Down sendromu saptama oranlar›na sahip oldu¤u gösterilmiﬂtir.[12] Ancak genel taramalarda bu testlerin
rutin bir ﬂekilde ard›ﬂ›k olarak taranmas›n›n getirece¤i
maliyet ve zaman kayb› dikkate al›nd›¤›nda iyi yap›lacak
bir kombine testin etkinli¤i ve pratik oluﬂu göz ard› edilmemelidir. Sonuç olarak, bizim 4 y›ll›k klinik deneyim
sonuçlar›m›zda da literatür ile uyumlu olarak[12–14] yüksek
anomali saptama oran› ve benzer düﬂük yalanc› pozitiflik
oran› görülmektedir.

Tablo 4. Giriﬂimlerde yaﬂ, NT ve biyokimyasal belirteçlerin ortalama ve
standart sapma da¤›l›m›.
Giriﬂim

Yaﬂ*

NT*

βhCG
MoM

PAPP-A
MoM

CVB

Ortalama
N
Std. sapma

30.64
11
10.38

4.92
11
2.89

1.16
10
0.79

0.66
10
0.0

AS

Ortalama
N
Std. sapma

35.11
60
3.64

2.14
56
1.64

1.33
56
1.13

1.11
56
0.77

Toplam

Ortalama
N
Std. sapma

34.43
71
5.38

2.60
67
2.14

1.30
66
1.08

1.04
66
0.75

*: Mann-Whitney U testi ile anlaml› farkl›l›k mevcut; p<0.05. AS: Amniyosentez,
CVB: Koryon villüs biyopsisi
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Bu testlerin saptama oranlar›n›n yükseltilmesi amac›
ile yak›n zamana kadar ultrasonografik nazal kemik ölçümü, duktus venosus, hepatik arter ve triküspid kapak
ak›mlar› gibi di¤er pek çok parametrenin de ilavesi önerilmiﬂtir.[15] Hatta anne serum örneklemesinin NT ölçümünden önce veya eﬂ zamanl› olmas›n›n test performans›n› artt›rd›¤› bildirilmiﬂtir.[16]
‹ngiltere’de kombine testin klinik uygulamaya girmesi ile 2003–2004 y›llar›ndaki pozitif Down sendromu
tarama test say›s› 2008–2009 y›llar› aras›nda azalm›ﬂt›r.[17]
Bu beraberinde sitogenetik laboratuvar›na yap›lan isteklerde %72 azalma ve toplam tarama pozitif oran›n›n
%6’dan 9 y›lda %3.1’e düﬂmesine yard›mc› olmuﬂtur.[17]
Çal›ﬂmam›zda gebelik takiplerinde ilk üç ay taramas›nda
kombine testte yanl›ﬂ pozitiflik oran› %3.1 olup bu çal›ﬂmadaki sonuçlar ile uyumludur. Ancak çal›ﬂmam›zdaki
toplam giriﬂim oran› test pozitifli¤inin iki kat›ndan fazla
(%6.4) saptanm›ﬂt›r. Bunun sebebi, anne ve/veya hekim
anksiyetesine ba¤l› olarak daha yüksek oranda invazif giriﬂim yap›lm›ﬂ olmas›d›r. Ancak bu tür olgular›n hiçbirinde kromozom anormalli¤ine rastlanmam›ﬂt›r.
Günümüzde moleküler biyolojinin teknik geliﬂimlerine paralel olarak, kombine test içerisine maternal kanda hücre d›ﬂ› serbest DNA ilave edilmesi ile saptama
oranlar›n›n trizomi 21 için %98, trizomi 18 ve 13 için
%96 oldu¤u ve invazif test oran›n›n ise sadece %0.7 oldu¤u bildirilmiﬂtir.[18,19]
Etkinlikleri geniﬂ seriler ile gösterildikten sonra
moleküler testlerin rutin uygulamaya daha çok girmesi
ile belki de bu yüksek invazif giriﬂimin esas nedenini
oluﬂturan anne ve/veya hekim anksiyetesi endikasyonlar› ciddi oranlarda azalacakt›r. Bu konuda annelerin
invazif teste karﬂ›n invazif olmayan takip yöntemleri
aras›ndaki en önemli seçim kriterinin ilgili testin en az
%95 do¤rulukla Down sendromu tan›s› koydurmas›n›n
oldu¤u gösterilmiﬂtir.[20] Bu nedenle, maternal kanda
hücre d›ﬂ› serbest DNA araﬂt›r›lmas› ile kombine edilmiﬂ testlerin hasta kabulü yönünden potansiyeli oldukça yüksek görülmektedir.

Sonuç
Çal›ﬂmam›zda, gebelik takiplerinde ilk üç ay taramas›nda kombine testte yanl›ﬂ pozitiflik oran› %3.1 olmas›na ra¤men toplam giriﬂim oran› iki kat›ndan fazla
bulunmuﬂtur (%6.4). Baz› gebelerde özellikle eski bir
al›ﬂkanl›k olan “yaﬂ s›n›r›ndan” kaynaklanan anksiyeteye ba¤l› giriﬂim iste¤i tan›sal iﬂlem say›s›n› artt›rmakta-
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d›r. Buna, takipleri yapan hekimlerin sadece ense kal›nl›¤›n› veya ikili test sonucunu dikkate almalar› da eklendi¤inde genel anksiyete ile birlikte giriﬂim say›s›n›n da
artt›¤› gözlenmiﬂtir. Gerek ilk, gerekse ard›ﬂ›k olarak
yap›lan ikinci üç ay taramalar› sonucunda yap›lan tan›sal iﬂlemlerin %15.5’i CVB, %84.5’i ise amniyosentezdir. Bu giriﬂimlerin %73’ü ilk üç ay taramalar› ve bilgilendirmelerinden, %27’si ise ikinci üç ay taramalar›ndan kaynaklanmaktad›r. Tan›sal giriﬂimlerin sonunda
toplamda %11’lere ulaﬂan kromozom anomalisi ile
%10’lara ulaﬂan sonland›rma gereksinimi ile karﬂ›laﬂ›lm›ﬂt›r. Anne veya hekim anksiyetesinden kaynaklanan
giriﬂimlerin hiçbirinde sonland›rma gerektiren bir anomaliye rastlanmam›ﬂt›r.
Gebelikteki taramalar›n zamanlamas›n›n ve bilgilendirmenin do¤ru yap›lmas› yanl›ﬂ pozitifliklere ba¤l›
giriﬂimlerin say›s›n›, dolay›s› ile maddi kay›plar› ve olas› fetüs kay›plar›n› en aza indirilebilir. Anksiyeteyi önlemenin temel kural› yaﬂ ve ikili test sonuçlar›n›n verilmedi¤i raporlar›n düzenlenmesi veya raporun bu do¤rultuda yorumlanmas›d›r. Trizomi 21 taramalar›n›n
maliyet ve etkinli¤i dikkate al›nd›¤›nda, uygun kiﬂi ve
laboratuvarlar taraf›ndan yap›lacak olan “kombine test”
incelemesi anne kan›nda yap›lacak di¤er taramalar
ucuzlay›p yayg›nlaﬂana kadar hizmet vermeye devam
edecek gibi görünmektedir.
Ç›kar Çak›ﬂmas›: Ç›kar çak›ﬂmas› bulunmad›¤› belirtilmiﬂtir.
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Konjenital el redüksiyon defekti ile
uterus anomalisinin birlikteli¤i
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Özet

Abstract: The association of congenital hand
reduction defect and uterine anomaly

Amaç: Fetal el anomalileri prenatal ultrasonografik incelemelerde
gözden kaçabilmektedir. Bu yaz›m›zda uterus anomalisi olan bir
olguda; 2 boyutlu ve 3 boyutlu ultrason ile antenatal takipte tan›s›n› koydu¤umuz bir el redüksiyon defekti olgusunu sunmay›
amaçlad›k.

Objective: Fetal hand anomalies can be overlooked in ultrasonographic examinations. In our report, we aim to present the case of
hand reduction defect in a patient with uterine anomaly that we
diagnosed during antenatal follow-up with the use of 2D and 3D
ultrasound examinations.

Olgu: ‹kili test taramas›nda ultrasonda fark edilmeyen ancak üçlü
test amac›yla yap›lan ultrason kontrolünde bir ekstremitesinde el
yoklu¤u tespit edilen hastaya genetik dan›ﬂmanl›k verildi. Hastaya
amniyosentez yap›ld›ktan sonra fetüsün karyotipi normal (46 --) olarak geldi. Perinatoloji konsültasyonu, anomali taramas› ve fetal ekokardiyografide eﬂlik eden baﬂka bir anomali tespit edilmedi. Hastan›n geri kalan gebelik süreci sorunsuz geçti ve 3300 g, tekiz canl›
makat ile prezante olan fetüs sezaryen operasyonu ile do¤urtuldu ve
ailenin izni ile elin foto¤raflar› çekildi.

Case: Genetic consultation was provided to a patient who had
absence of hand in one extremity during the ultrasound control performed for triple test while nothing was detected in the ultrasound
for double test screening. After the amniocentesis, the karyotype of
fetus was found as normal (46 --). No other anomaly was observed in
perinatology consultation, anomaly screening and fetal echocardiography. Remaining gestational period of the patient was free of problem and a single 3300 g fetus was delivered by cesarean section
through breech presentation and the pictures of the hand were taken
with the permission of the family.

Sonuç: Konjenital el redüksiyon defektleri uterus anomalileri ile
birliktelik gösterebilen durumlard›r. Bu anomalilerin tan›s› erken
gebelik haftalar›nda yap›lan ultrason incelemesinde rahatl›kla konabilir ve bu nedenle erken anomali taramalar›n›n bir parças› olmal›d›r.
Anahtar sözcükler: Konjenital tan›, do¤umsal el deformiteleri.

Giriﬂ
Konjenital el redüksiyon defekti bir noktan›n distalinde ekstremitenin tamam›n›n veya bir k›sm›n›n olmamas› ve bir güdükle sonlanmas›d›r. Transvers formasyon kusuru, transvers redüksiyon defekti, transvers melia, transvers duraklama olarak da bilinir.[1]

Conclusion: Congenital hand reduction defects may occur together
with uterine anomalies. Such anomalies can be diagnosed easily during ultrasonographic examinations in early weeks of gestation, and
therefore they should be a part of early anomaly screening procedures.
Keywords: Congenital diagnosis, congenital hand deformities.

Yenido¤anlar›n yaklaﬂ›k %1’inde konjenital anomali
görülmektedir ve bunun da yaklaﬂ›k %10’u üst ekstremite anomalileridir. Konjenital el redüksiyon defekti ise
20.000 do¤umda bir görülür. Bu olgular›n %50’sinde
önkol veya elde basit transvers redüksiyon defekti olur
ve eﬂlik eden baﬂka anomali görülmez. Olgular›n di¤er
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%50’sinde ise birden çok redüksiyon defekti olup, bunlar›n da %25’inde di¤er organlarda ve kraniofasiyal yap›larda eﬂlik eden anomali mevcuttur.[2] Genelde üst ekstremitenin konjenital el redüksiyon defekti izole bir anomalidir.
Konjenital el anomalileri uterus anomalileri ile birliktelik gösterebilmektedir. Biz de bu olgumuzda; 2 boyutlu ve 3 boyutlu ultrason ile antenatal takipte tan›s›n› koydu¤umuz bir el redüksiyon defekti olgusunu literatür eﬂli¤inde tart›ﬂmay› amaçlad›k.

Olgu Sunumu
Adet rötar› ﬂikâyeti ile klini¤imize baﬂvuran 27 yaﬂ›ndaki hastan›n yap›lan obstetrik muayenesinde intrauterin ancak sa¤ uterus kornual bölgeye yak›n yerleﬂimli, fetal kardiak aktivite izlenen gebelik tespit edilmiﬂtir. ‹lk gebeli¤i olan hastan›n akraba evlili¤i ve soy
geçmiﬂinde özellik yoktu. Hasta folik asit deste¤i baﬂlanarak 2 hafta sonra kornual gebelik aç›s›ndan tekrar de¤erlendirilmek üzere kontrole ça¤›r›ld›. Takiplerde gebelik kesesinin yerleﬂim yeri normal lokalizasyonda
seyretti. Hastan›n 11–14 hafta ikili taramas› normal s›n›rlar içerisinde tespit edildi. Demir deste¤i baﬂlanan
hasta 17. haftada AFP taramas› için klini¤e tekrar geldi. Yap›lan USG kontrolünde ekstremitede el yoklu¤u
tespit edilerek hastaya genetik dan›ﬂma verildi (ﬁekil 1
ve 2). Hastaya genetik amniyosentez yap›ld›ktan sonra
fetüsün karyotipi normal (46 --) olarak belirlendi. Perinatoloji konsültasyonu, anomali taramas› ve fetal eko-

kardiyografide eﬂlik eden baﬂka bir anomali tespit edilmedi. Hastan›n geri kalan gebelik süreci sorunsuz geçti ve 3300 g, tek canl› makat prezantasyonda gelen bebek sezaryen operasyonu ile do¤urtuldu ve ailenin izni
ile elin foto¤raflar› çekildi (ﬁekil 3). Operasyon s›ras›nda uterusun unikornuat oldu¤u ve sol tarafta rudimenter non-komunikan horn varl›¤› tespit edildi. Her iki
tuba ve overler normaldi.

ﬁekil 2. El yoklu¤unun 3D ultrason görüntüsü.

ﬁekil 3. El yoklu¤unun do¤um sonras› görüntüsü.

ﬁekil 1. El yoklu¤unun 2D ultrason görüntüsü.

Tart›ﬂma
Fetüste ellerin ultrason ile en iyi de¤erlendirilebildi¤i zaman ilk trimesterin sonlar› ve ikinci trimesterin
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ortalar›d›r. Bu dönemde, fetüs s›kça hareket eder ve eller gebeli¤in sonraki dönemlerine göre daha s›k aç›k
pozisyondad›r. Üç boyutlu USG ile inceleme ﬂart de¤ildir, ama morfolojinin daha iyi tan›mlanmas›nda faydal› olabilmektedir.[3] Bizim olgumuz da 17. haftada
AFP testi için baﬂvurdu¤unda ekstremitede önkolun
devam›nda eli görmememiz sonras›nda tespit edildi.
Hastaya ayn› seansta 3D USG de yap›larak hastal›k tan›s› kesinleﬂtirildi.
El anomalileri izole olabilmekle birlikte, di¤er iskelet ve organ anomalilerine, anöploidilere, sendromlara
ve kemik displazilerine eﬂlik edebilmektedir.[4,5] Bu nedenle e¤er bir el anomalisi tespit edilirse hasta tüm fetal ve kalp anomalilerinin araﬂt›r›labilece¤i bir merkeze
yönlendirilmelidir. Hastaya bu nedenle amniyosentez
ile genetik tarama yap›ld› ve ilerleyen haftalarda perinatoloji konsültasyonu ve anomali taramas› yap›larak
di¤er anomaliler tarand›. Eﬂlik eden ek bir patoloji tespit edilmedi.
Konjenital distal el redüksiyon defektinin ay›r›c› tan›s›nda, konjenital transvers duraklama, amniotik band
sendromu, erken dönemde koryon villus örneklemesinin
bir komplikasyonu olarak ve Adams-Oliver sendromu
(aplasia cutis, ve asimetrik transvers ekstremite defektleri saptanan otozomal dominant geçiﬂli bir sendrom) yer
almaktad›r.
Amniyotik band sendromu, genelde sporadiktir ve
genelde asimetrik anomaliye sebep olur.[6] Embriyolojik
geliﬂim tamamland›ktan sonra oluﬂan amniyotik band, el
redüksiyon defekti sindaktiliye kadar çok de¤iﬂik el defektlerine sebep olabilmektedir.
Konjenital transvers duraklama, insidans olarak
toplumlar ve ülkeler aras›nda çok büyük farkl›l›klar olmakla birlikte oldukça nadir görülmektedir. Etiyolojide genetik, çevresel faktörler, teratojen ajanlar suçlanmaktad›r ancak halen tam olarak ayd›nlat›lamam›ﬂt›r.
Konjenital transvers duraklama %98 tek tarafl›d›r.[7]
Transvers duraklaman›n baz› konjenital anomalilerle
birlikte görülebilece¤i bildirilmiﬂ, bir olguda da transvers duraklama ile konjenital band sendromu birlikte
saptanm›ﬂt›r.[1] Hastada unikornuat uterus anomalisi oldu¤u belirlenmiﬂtir. Fakat bu uterin anomali bilinmeden önce hastan›n ilk baﬂvurusunda yap›lan ultrasonunda gebelik kesesinin kornual bölgeye yak›n yerleﬂti¤i intibas›n› vermiﬂtir. Olguda makat prezantasyon
nedeni ile yap›lan sezaryen seksiyo operasyonu ile ute-
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rus anomalisi oldu¤u tespit edilmiﬂtir. Literatüre bak›ld›¤›nda uterus anomalileri ile ekstremite defektleri aras›nda bir iliﬂki oldu¤u belirtilmiﬂtir. Uterus anomalilerinde kompresyona ba¤l› ekstremite geliﬂiminde problemlere ve redüksiyon defektlerine neden olabildi¤i ifade edilmiﬂtir.[8]
Ekstremite ç›k›nt›lar› ultrasonla en erken 8. gebelik
haftas›nda görülebilir. Femur ve humerus 9. haftadan,
tibia/fibula ve radius/ulna 10. haftadan, el ve ayak parmaklar› 11. gebelik haftas›ndan ve bütün uzun kemikler tam teﬂekküllü olarak 11. haftadan itibaren görülebilir.[9,10]
Erken anomali taramas›nda hedef; minör veya majör
anomalilerin geç olmadan tan› alabilmesi ve erken yönetim ﬂans›n›n sa¤lanabilmesidir. Bu nedenle ikili test için
yap›lan ultrason incelemesinde fetüslerin ekstremitelerine dikkatlice bak›lmas› bu anomalinin tespitinin erken
haftalarda yap›lmas›n› sa¤layacakt›r.

Sonuç
Konjenital el redüksiyon defektleri uterus anomalileri ile birliktelik gösterebilen durumlard›r. Bu anomalilerin tan›s› erken gebelik haftalar›nda yap›lan ultrason
incelemelerle rahatl›kla konabilir ve bu nedenle erken
anomali taramalar›n›n bir parças› olmal›d›r.
Ç›kar Çak›ﬂmas›: Ç›kar çak›ﬂmas› bulunmad›¤› belirtilmiﬂtir.
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Tek tarafl› ileri derecede fetal hidrotoraks olgusunda
ekstrauterin intrapartum tedavi prosedürü
Sevil Eraslan, Rauf Meleko¤lu, Ebru Çelik
‹nönü Üniversitesi T›p Fakültesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim Dal›, Malatya

Özet

Abstract: Extrauterine intrapartum treatment
procedure in the unilateral advanced fetal
hydrothorax case

Amaç: Konjenital hidrotoraks, 10.000–15.000 gebelikte bir görülen nadir bir anomalidir. Prenatal tan›n›n ilerlemesi, fetal hidrotoraks yönetiminde ekstrauterin intrapartum tedavi (EXIT) prosedürünün uygulanmas›na olanak sa¤lam›ﬂt›r. Bu makalede 3. trimesterde ultrasonografide saptanm›ﬂ, do¤umda EXIT iﬂleminin
uyguland›¤›, tek tarafl› ileri derecede fetal hidrotoraks olgusu sunulmuﬂtur.

Objective: Congenital hydrothorax is a rare anomaly seen in one
per 10,000–15,000 pregnancies. Progress of the prenatal diagnosis
has enabled the practice of extrauterine intrapartum treatment
(EXIT) procedure in the fetal hydrothorax management. In this
report, we presented a unilateral advanced fetal hydrothorax case
found on ultrasonography at third trimester and underwent EXIT
procedure during delivery.

Olgu: Otuz beﬂ yaﬂ›nda primigravid, t›bbi ve obstetrik öyküsünde
herhangi bir özellik saptanmayan, rutin obstetrik takibi s›ras›nda ilk
kez gebeli¤in 36. haftas›nda fetüste plevral efüzyon ve polihidramniyos saptanmas› üzerine klini¤imize yönlendirilen hastada yap›lan
obstetrik ultrasonografide sa¤da tek tarafl› plevral efüzyon ve polihidramniyos d›ﬂ›nda ek anomali izlenmedi. Sezaryen s›ras›nda perinatolog, neonatalog ve çocuk cerrah›n›n steril bir ﬂekilde haz›r olarak bulundu¤u vakada EXIT prosedürü uyguland›.

Case: No additional anomaly was observed except unilateral pleural
effusion and polyhydramnios on the right in the obstetric ultrasonography of the thirty-five-year-old primigravida patient with no
specific finding in medical and obstetric histories who was referred to
our clinic when pleural effusion and polyhydramnios were found in
fetus at 36 weeks of gestation for the first time during routine obstetric follow-up. EXIT procedure was carried out in the case where
perinatologists, neonatologist and pediatric surgeon were present in
a sterile way during the cesarean operation.

Sonuç: EXIT prosedürü, fetal hidrotoraks olgular›nda, do¤umda
yenido¤andan büyük miktarda plevral efüzyonun boﬂalt›mas› s›ras›nda plasentofetal sirkülasyona izin verdi¤i için güvenli bir tedavi
seçene¤idir.
Anahtar sözcükler: EXIT prosedürü, hidrotoraks, obstetrik cerrahi giriﬂimler.

Giriﬂ
Konjenital hidrotoraks, 10.000–15.000 gebelikte
bir görülen, Noonan sendromu, kromozomal anormallikler, immun sistem hastal›klar›, kalp yetmezli¤i gibi
birçok nedene ba¤l› oluﬂabilen, plevral boﬂluktaki s›v›
birikimidir.[1,2] Primer konjenital plevral efüzyon tek ta-

Conclusion: EXIT procedure is a safe treatment option in fetal
hydrothorax cases since it allows placentofetal circulation during large
amount of pleural effusion discharge from newborn at birth.
Keywords: EXIT procedure, hydrothorax, obstetric surgical procedures.

rafl› veya bilateral olabilir, ço¤unlukla sa¤ taraftad›r ve
genellikle ﬂilöz yap›dad›r.[3] Spontan gerileyebilece¤i
gibi fetal veya neonatal ölüme kadar ilerleyebilen de¤iﬂken prognoza sahiptir.[4,5] Özellikle bilateral ciddi
konjenital hidrotoraks olgular›n›n bir k›sm› h›zl› ilerleyebilmekte ve uzun süre bas›ya ba¤l› olarak geliﬂen ak-
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ci¤er hipoplazisi nedeniyle intrauterin dönemde ölümle sonuçlanabilmektedir. Prenatal tan›da ultrasonografinin kullan›labilirli¤inin artmas›na ba¤l› olarak antepartum tedavi seçenekleri geliﬂtirilmiﬂtir. Prenatal tedavi plevral efüzyonun miktar›na ve gebeli¤in kaç›nc›
haftas›nda tan› konuldu¤una ba¤l› olarak de¤iﬂiklik
gösterir.[6] ‹zole plevral efüzyon 32. gebelik haftas›ndan
önce saptand›ysa genellikle kötü prognoza sahiptir ve
%55 mortal seyreder. 32. gebelik haftas›ndan sonra tan› konulan plevral efüzyon olgular›nda ise mortalite
oran› %30’dur.[7] Plevral efüzyon olgular›na hidrops fetalis eﬂlik ediyorsa mortalite oran› % 100’e yak›nd›r.[6]
Prenatal tan› do¤ru ise ve di¤er ölümcül anomaliler
ekarte edilmiﬂ ise, prenatal giriﬂim baz› kötü prognozlu bilateral olgularda faydal›, hatta hayat kurtar›c› olabilir. Özellikle gebeli¤in 1. ve 2. trimester›nda tan› alan
plevral efüzyon varl›¤›nda torasik needling (geçici i¤ne
drenaj›) küratif de¤ildir ve rekürrens oran› yüksek oldu¤u için torakoamniyotik ﬂant uygulamas› bu olgularda tercih edilir.[8]
Fetal hidrotoraks yönetiminde intrauterin torasentez veya çift pigtail kateter kullan›larak tak›lan torakoamniyotik ﬂant, fetal ve plasental pozisyona ba¤l› oldu¤u için her zaman etkili bir ﬂekilde yap›lamamaktad›r.
Plevral efüzyon yönetiminde kullan›lan postnatal
acil entübasyon sonras› torasentez yap›ld›¤›nda ise drenaj ve ventilasyon, h›zl› akci¤er ekpansiyonunda ve alveoler gaz de¤iﬂiminde yetersiz kal›rsa kal›c› hipoksemik beyin hasar›na yol açabilmektedir.

Bu makalede 3. trimesterda ultrasonografide saptanm›ﬂ, EXIT iﬂleminin uyguland›¤› tek tarafl› ileri derecede fetal hidrotoraks olgusu sunulmuﬂtur.

Olgu Sunumu
Otuz beﬂ yaﬂ›nda primigravid, t›bbi ve obstetrik öyküsünde herhangi bir özellik saptanmayan hasta, rutin
obstetrik takibi s›ras›nda ilk kez gebeli¤in 36. haftas›nda
fetüste plevral efüzyon ve polihidramniyos saptanmas›
üzerine klini¤imize yönlendirilmiﬂtir. Gebeli¤i spontan
olarak geliﬂmiﬂ olan hastan›n yap›lan obstetrik ultrasonografisinde fetal biyometrik ölçümleri haftas› ile uyumlu saptanm›ﬂ, sa¤da tek tarafl› plevral efüzyon ve polihidramniyos d›ﬂ›nda ek anomali izlenmemiﬂtir (ﬁekil 1).
Kan grubu 0 Rh (+) olan hastan›n fetal plevral efüzyon
nedenlerine yönelik yap›lan tetkiklerinde; maternal
TORCH paneli negatif, fetal ekokardiyografi (EKO)
tetkiki ise normal saptand›. ‹ntrauterin fetal torasentez
s›ras›nda al›nan torasentez s›v›s›ndan biyokimya tetkikleri, gram boyama, kültür ve karyotip analizi yap›ld›. Biyokimyasal parametrelere göre ﬂilotoraks vasf›nda oldu¤u
tespit edilen plevral mayiden yap›lan kültür sonucunda
üreme olmad›. Karyotip analizi ise normal saptand›.
Hastaya Perinatoloji Bilim Dal› taraf›ndan yenido¤an,
çocuk cerrahisi, anestezi konsültasyonlar› yap›ld› ve gebeli¤in 38. haftas›nda elektif ﬂartlarda sezaryen operasyonu ve EXIT prosedürü iﬂlemi planland›.
‹ntraoperatif perinatolog, neonatalog ve çocuk cerrah›n›n steril bir ﬂekilde haz›r olarak bulundu¤u vakada

Prenatal tan›n›n ilerlemesi fetal hidrotoraks yönetiminde ekstrauterin intrapartum tedavi (EXIT) prosedürünün uygulanmas›na olanak sa¤lam›ﬂt›r.[9]
EXIT iﬂlemi do¤um s›ras›nda fetal-plasental ünite
iﬂlevsel iken, kord ak›m› kesilmeden önce yenido¤ana
yap›lan giriﬂimleri ifade eden bir terimdir. ‹lk kez konjenital diafragma hernisinde uygulanm›ﬂt›r.[10]
En yayg›n endikasyonu eksternal ve internal hava
yolu obstrüksiyonlar› olmakla birlikte, baﬂka endikasyonlar› da bulunmaktad›r. Bu endikasyonlar, geçici trakeal obstrüksiyonda obstrüktif aparat›n (k›skaç, balon)
uzaklaﬂt›r›lmas›, büyük boyun kitleleri (servikal teratom, lenfanjiyom), konjenital yüksek hava yolu obstrüksiyon sendromu (CHAOS), ekstra korporeal membran oksijenizasyonu (ECMO)’dur.[11]
EXIT prosedürü yenido¤an›n güvenli adaptasyonunu sa¤layacak zaman›n kazan›lmas›n› sa¤lar.[12]

ﬁekil 1. Gri skala ultrasonografide gebeli¤in 36. haftas›nda fetüste
saptanan sa¤ tarafl› plevral efüzyon görüntüsü.
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spinal anestezi uyguland›. Uterusun gevﬂemesi için herhangi bir ilaç uygulanmad›. Alt segment transvers kesi ile
histerotomi yap›larak 2840 gram erkek bebek do¤urtuldu. Yenido¤an bebek, uteroplasental ve plasentofetal sirkülasyonu koruyacak ﬂekilde kordunu fazla germeden ve
klemplemeden plasenta seviyesinde, annenin bacaklar›
üzerine haz›rlanm›ﬂ steril düz yüzeye yerleﬂtirildi. Obstetrisyen maternal hemostaz› sa¤larken, umbilikal korddaki at›m iﬂlem boyunca kontrol edilerek at›mdan emin
olundu. Çocuk cerrah› taraf›ndan 4. interkostal aral›ktan
16G intravenöz kateter ile sa¤ plevral boﬂlu¤a tüp torakostomi tak›larak sualt› drenaj yap›ld› (ﬁekil 2). Tüp torakostomi ve drenaj s›ras›nda neonatolog taraf›ndan de¤erlendirilen yenido¤an bebekte entübasyon ihtiyac› olmad›. Bu süre içinde yaklaﬂ›k 400 cc ﬂilöz karakterde
plevral mayi boﬂalt›ld›. Tüp torakostomi sonras› do¤umun 4. dakikas›nda kordu klemplenen ve durumu stabilize edilen bebek, tetkik, tedavi ve takip amaçl› yenido¤an
yo¤un bak›ma al›nd›.
Yenido¤an yo¤un bak›m ünitesindeki takiplerinde
çekilen direk akci¤er grafisinde sol akci¤erde pnömotoraks geliﬂti¤i gözlenen hastaya sol tarafa da toraks tüpü tak›ld›. Plevral efüzyon etyolojisine yönelik yap›lan
tetkiklerde ise patolojik bulgu saptanmad›. Nazal sürekli pozitif hava yolu bas›nc› (nCPAP) ile solunum
deste¤i alan yenido¤an›n yo¤un bak›m ünitesindeki 3.
gününde sa¤daki plevral efüzyon ve soldaki pnömotoraks tablosunun gerilemesi üzerine iki tarafl› toraks
tüpleri çekildi. Yenido¤an yo¤un bak›m ünitesindeki
yat›ﬂ›n›n 14. gününde genel durumu iyi olan ve plevral
efüzyonu tamamen gerileyen bebek yenido¤an poliklinik kontrolü önerilerek ﬂifa ile taburcu edildi.

Tart›ﬂma

teratüre bak›ld›¤›nda en erken tan› konulan plevral
efüzyon olgusu gebeli¤in 13. haftas›nda bildirilmiﬂtir.[15]
Genellikle 3. trimesterda ultrasonografide plevral efüzyon saptan›r ve s›kl›kla ileri derecede plevral efüzyonun
d›ﬂtan özefagusa bask› yapmas› sonucu sekonder olarak
geliﬂen polihidramniyos tabloya eﬂlik eder.[16]
Plevral efüzyonun prognozu de¤iﬂkenlik gösterir.
Plevral efüzyon ile iliﬂkili perinatal mortalite oran› yaklaﬂ›k %50’dir. Bu hastalar›n klinik seyrine bak›ld›¤›nda
vakalar›n %22’sinin spontan geriledi¤i, %43’nün tedavi ile düzeldi¤i, %35’inin ise fetal veya neonatal ölümle sonuçland›¤› gösterilmiﬂtir. Polihidramniyos yoklu¤unda, tek tarafl› plevral efüzyon olgular› genellikle
spontan geriler. Hidropsun neden oldu¤u plevral efüzyon olgular›nda, gestasyonel yaﬂ ve bilateral efüzyon
varl›¤›ndan ba¤›ms›z olarak prognoz kötüdür.[15]
Baﬂlang›ç tedavisi ultrasonografi eﬂli¤inde fetal
plevral efüzyonun aspirasyon i¤nesi ile drenaj›d›r. Bu

a

b

Fetal hidrotoraks idiyopatik ve sekonder nedenlere
ba¤l› oluﬂabilir. Sekonder nedenler aras›nda kardiak,
pulmoner, gastrointestinal malformasyonlar, enfeksiyöz,
hemotolojik, kromozomal hastal›klar ve immun hidrops
yer al›r.[13]
Antenatal ultrasonografinin yayg›n kullan›m›yla
birlikte erken tan›n›n artmas›na ba¤l› olarak s›kl›¤›nda
art›ﬂ tespit edilmesine ra¤men, fetal hidrotoraks nadir
görülen, patogenezi tam olarak bilinmeyen bir anomalidir. Plevral efüzyon olgusu ilk kez Carrol taraf›ndan
27. gebelik haftas›nda olan bir gebede saptanm›ﬂt›r.[14]
Olgular›n %75’i genellikle 3. trimesterda tan› al›r. Li-
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ﬁekil 2. EXIT prosedürü (a). Sa¤ plevral boﬂlu¤a toraks tüpü tak›larak yap›lan sualt› drenaj iﬂlemi (b).

Tek tarafl› ileri derecede fetal hidrotoraks olgusunda ekstrauterin intrapartum tedavi prosedürü

esnada amniyosentez veya fetal kan örne¤i al›narak etyoloji araﬂt›r›labilir. Plevral efüzyon nedenleri aras›nda
olup tedavi edilebilecek anemi ve kardiyak aritmi gibi
nedenler de araﬂt›r›lmal›d›r. Drenaj sonras› takiplerde
plevral s›v›n›n tekrar birikmesi halinde plöro-amniyotik ﬂant düﬂünülebilir.[15]
Literatürde EXIT prosedürünün, ilk kez ciddi konjenital diafragmatik herninin neden oldu¤u trakeal obstrüksiyonu engellemek amaçl› yerleﬂtirilen trakeal klipin al›nmas› s›ras›nda kullan›ld›¤› bildirilmiﬂtir.[17]
EXIT genellikle üst hava yollar›n›n prenatal dönemde tan› konmuﬂ ekstrinsik (teratomlar, lenfanjiyomlar) veya intrinsik (laringeal atrezi, konjenital üst
hava yollar› obstrüksiyonu sendromu) obstrüktif malformasyonlar›n›n yönetiminde kullan›lan bir prosedürdür.[18] Literatürde, en geniﬂ seri ise 2002 y›l›nda Bouchard ve ark. taraf›ndan bildirilmiﬂtir. EXIT uygulanan
31 olgu detayland›r›lm›ﬂt›r. Vaka serilerinde plevral
efüzyon nedeni ile uygulanan vaka bildirmemiﬂler, olgulardan 13’üne boyunda kitle nedeni ile EXIT uyguland›¤›n›, EXIT iﬂlemi süresince ise sadece bir olguyu
kaybettiklerini bildirmiﬂlerdir.[19]
Prenatal dönemde saptanm›ﬂ fetal ciddi ileri derecede bilateral plevral efüzyon olgusunda EXIT prosedürü uygulanmas›n› ise literatürde ilk kez Prontera ve ark.
bildirmiﬂlerdir.[20]
Prontera ve ark.’n›n bildirdi¤i pregestasyonel diyabeti olan ve 32. gebelik haftas›na kadar takipleri normal
olan olguda 38. gebelik haftas›nda bilateral ciddi izole
plevral efüzyon saptanm›ﬂ, vakaya EXIT destekli bilateral torasentez prosedürü uygulanm›ﬂ, yenido¤an yaﬂam›n 5. gününde ekstübe edilmiﬂ ve 25. gününde ﬂifa
ile taburcu edilmiﬂtir. EXIT prosedürü s›ras›nda fetoplasental dolaﬂ›m›n sürdürülmesinde anestezist, obstetrisyen, neonatolog ve çocuk cerrahi aras›nda yak›n ve
etkili bir iﬂbirli¤inin esas oldu¤unu vurgulam›ﬂlar, prosedürün ayr›nt›l› bir ﬂekilde planlanmas›n›n gerekti¤ine
dikkat çekmiﬂlerdir.[20] Bizim olgumuzda da hastaya
hem EXIT prosedürü uygulamas›na karar verme aﬂamas›nda hem de prosedür planlan›rken klini¤imizdeki
anestezi, yenido¤an ve çocuk cerrahisi ekibi ile sürekli
iletiﬂim ve iﬂbirli¤i içinde çal›ﬂ›lm›ﬂ, olas› komplikasyonlara karﬂ› yap›lacak müdahaleler için planlamalar
yap›lm›ﬂt›r.
EXIT prosedürünü etkileyebilecek iki önemli
komplikasyon mevcuttur. Birincisi intraoperatif uterin

hemorajinin h›zl› bir ﬂekilde plasentan›n do¤urtulmas›n› gerektirebilmesi, ikincisi ise fetüsün do¤umundan
hemen sonra uterus kontraksiyonlar›n›n uteroplasental
dolaﬂ›m› bozabilmesi ve bunu engellemek için uterusun
gevﬂemesini sa¤layacak halotan uygulamas›n›n gerekebilmesidir. EXIT prosedürü ile perinatal yönetimini
planlad›¤›m›z vakam›zda intraoperatif uterin hemostaz
h›zla sa¤lanm›ﬂ, uterus kontraksiyonlar›n› azalt›c› herhangi bir medikasyona ihtiyaç duyulmam›ﬂt›r.[20]

Sonuç
Gebeli¤in son döneminde ciddi plevral efüzyon
saptanan fetüslerde, intrapartum torasentez genelde
tercih edilen yöntem olsa da özellikle baz› vakalarda ultrason eﬂli¤inde torasentez fetüste akci¤er yaralanmas›
ve fazla miktarda plevral s›v›n›n al›nmas›n›n indükledi¤i fetal distrese yol açabilmekte, baz› vakalarda ise uygunsuz fetal pozisyon nedeniyle bu iﬂlem uygulanamamaktad›r. EXIT prosedürü, in utero drenaj›n teknik
olarak zor veya imkans›z oldu¤u ve postpartum drenaj›n ise yenido¤anda akci¤er ekspansiyonuna izin verecek yeterli plevral mayi drenaj› yapana kadar derin ve
uzam›ﬂ hipoksiyle sonuçlanabilece¤i hastalarda kullan›m› uygun bir prosedürdür. Büyük miktarda plevral
efüzyonun boﬂalt›mas› s›ras›nda plasentofetal sirkülasyona izin verdi¤i için güvenli bir tedavi seçene¤idir.
EXIT prosedürünün fetal hidrotoraks olgular›nda uygulanmas›n›n maternal ve neonatal etkilerini ortaya
koyabilmek için bu konuda daha fazla deneyim ve çal›ﬂmaya ihtiyaç olup bu prosedürün uygulanmas› günümüzde sadece geç gebelik döneminde ortaya ç›kan viabl yenido¤anlar ile s›n›rland›r›lmal›d›r.
Ç›kar Çak›ﬂmas›: Ç›kar çak›ﬂmas› bulunmad›¤› belirtilmiﬂtir.
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Maternal tiroid hastal›¤› olmayan fetüste guatr:
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Özet

Abstract: Goiter in fetus without maternal thyroid
disease: a case report

Amaç: Amaç, etkilenen fetüslerde fiziksel ve zihinsel geliﬂme geriliklerine yol açabildi¤i için prenatal tan› ve tedavisinin önemli oldu¤unu düﬂündü¤ümüz fetal hipotiroidizmi güncel bilgiler ›ﬂ›¤›nda tart›ﬂmakt›r.

Objective: The aim is to discuss fetal hypothyroidism which we
consider that its prenatal diagnosis and treatment is significant since
it may cause physical and mental growth retardation in affected
fetuses.

Olgu: Otuz haftal›k gebe iken rutin ultrasonografi incelemesinde
tespit edilmiﬂ bir fetal guatr olgusu sunuldu. Gebenin özgeçmiﬂinde tiroid hastal›¤› öyküsü mevcut de¤ildi ve laboratuvar testlerinde tiroid otoantikorlar› da dahil tüm tiroid fonksiyon testleri normaldi. Doppler ultrasonografide fetüste diffüz olarak büyümüﬂ ve
kanlanmas› artm›ﬂ tiroid bezi izlendi. Bu bulgularla fetal guatr›n
fetal hipotiroidizme ba¤l› olabilece¤i düﬂünüldü. Kesin tan› için
amniyosentez veya kordosentez önerilen hasta invazif giriﬂimleri
kabul etmedi.

Case: A fetal goiter case was presented which was found during routine ultrasonographic examination at 30 weeks of gestation. The
pregnant women had no thyroid history and all thyroid function
tests were normal including thyroid auto-antibodies in laboratory
tests. In the Doppler ultrasonography, a thyroid gland grown diffusely with increased bloodshot was observed in the fetus. By these
findings, it was considered that fetal goiter would be caused by fetal
hypothyroidism. Amniocentesis or cordocentesis was recommended
as final diagnosis, but the patient refused invasive procedures.

Sonuç: Fetal guatr tan› ve izleminde ultrasonografi ve Doppler
bulgular› önemlidir.

Conclusion: Doppler and ultrasonographic findings are important
for fetal goiter diagnosis and follow-up.

Anahtar sözcükler: Fetal guatr, ultrasonografi, prenatal tan›.

Keywords: Fetal goiter, ultrasonography, prenatal diagnosis.

Giriﬂ
Tiroid düzensizlikleri perinatal periyot boyunca
karﬂ›laﬂ›lan yayg›n endokrin düzensizliklerdir. Maternal tiroid anormallikleri, maternal serum testlerinin
uygulanmas›yla kolay bir ﬂekilde teﬂhis edilirken, fetal
guatr›n belirlenmesi ve teﬂhisi oldukça zordur.[1] Tiroid
hormon sentezindeki farkl› biyokimyasal bozukluklar
ya da maternal otoimmün tiroid hastal›¤›, fetal guatra
yol açabilir.[2]

Guatr, fetal hipotiroitizm ya da hipertiroitizm ile iliﬂkili olabilir. Birçok yazar bu konuda erken tedavi sürecinin baﬂlat›labilmesi için fetal tiroid fonksiyonunun belirlenmesi gerekti¤ine inan›r.[3]
Weiner ve ark., ilk defa 1980 y›l›nda do¤um öncesi
sonografi yöntemiyle fetal guatr› teﬂhis ettiklerini rapor
etmiﬂlerdir.[4]
Fetal boyun bölgesinde büyük bir tiroid bezinin olmas›; özofageal ve trakeal bask› nedeniyle polihidram-
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niosa ve yine kitle etkisi nedeniyle boyunda hiperekstansiyona yol açarak zor do¤uma neden olabilir.[5]
Fetal hipotiroidi genellikle anneye uygulanan antitiroid tedaviler veya endemik iyot eksikli¤ine ba¤l›d›r.
Maternal hastal›k olmadan görülme s›kl›klar› oldukça
azd›r.[6]

hastal›¤› tespit edilmedi. Kulland›¤› iyot ya da tiroid
ilac› öyküsü yoktu. Yap›lan maternal muayenede tiroid
hastal›¤›n› düﬂündürecek hiçbir muayene bulgusu izlenmedi. Rutin gebelik tahlillerinde anormallik yoktu.

Yirmi sekiz yaﬂ›nda ve ilk gebeli¤ini yaﬂayan hasta,
gebeli¤inin 30. haftas›nda muayene amac›yla hastanemize baﬂvurdu. Ultrasonografik muayenesinde fetal
boynun ön taraf›nda büyük homojen bir kitle tespit
edildi. Anne, ikinci dereceden kuzeni ile evliydi. Annenin özgeçmiﬂinde ve soygeçmiﬂinde herhangi bir tiroid

Yap›lan ultrasonografik incelemede fetal boynun ön
k›sm›nda, trakeaya bas› yapan, geniﬂ, simetrik, bilobule, kitle (47.4x32.2x26.6 mm) (ﬁekil 1) ve hafif polihidramnios tespit edildi. Özofagus ve trakeaya bas› yapmas›; büyüyen tiroid dokusunun arka planda yapt›¤› aç›
de¤iﬂiklikleri, normal traselerindeki bozulma ve polihidramniosun eﬂlik etmesi nedeniyle düﬂünüldü. Kitle
Doppler ultrason incelemesinde oldukça vaskülarize
görünümlü idi (ﬁekil 2). Fetal kalp at›ﬂ› 220 at›m/dk
olarak izlendi. Sinüzoidal tipte bir taﬂikardi olarak izlendi. Fetüste baﬂka bir anomali gözlenmedi. Fetal büyüme ve hareketler normaldi. Maternal serum tiroid
fonksiyon testleri ve tiroid ultrason sonuçlar› normaldi.
Anne ötiroid idi; serbest T3: 3.34 pg/ml, serbest T4:
2.30 ng/dl ve TSH: 3.86 IU/ml olarak izlendi. Antitiroid antikorlar negatifti. Aile ile fetal durum ve prognoz hakk›nda konuﬂuldu. Aile amniyosentez, kordosentez ve/veya intraamniyotik tiroksin tedavisi gibi invazif
giriﬂim yap›lmas›n› kabul etmedi. Fetal durum, kardiyak aktivite, fetal geliﬂim, tiroid boyutlar› ve renkli
Doppler ile fetal tiroid kanlanmas› düzenli takip edildi.
Fetal taﬂikardiyi aç›klayacak herhangi bir patoloji izlenmedi. ‹lerleyen haftalardaki takiplerinde fetal kalp h›z›
normal aral›klarda izlendi. Yenido¤an kalp de¤erlendirmesinde özellik olmad›¤› için ilave bir de¤erlendirme ve tan› metoduna gerek duyulmad›.

ﬁekil 1. Fetal guatr 2D ultrason görüntüsü.

ﬁekil 2. Fetal guatr Doppler ultrason görüntüsü.

Tüm dünyada oldu¤u gibi ülkemizde de yenido¤an
döneminde hipotiroidi taramalar› baﬂar›l› bir ﬂekilde
uygulanmaktad›r ve erken dönemden itibaren baﬂar›l›
tedaviler yap›labilmektedir.
Ancak fetal hayatta geliﬂen hipotiroidi yaﬂam aç›s›ndan oldukça önemlidir. Büyük ço¤unlukla tedavisi
mümkün, mental gerili¤e yol açan konjenital hipotiroidizmin meydana gelme olas›l›¤› her 4000 canl› do¤umda birdir.[7] Tüm konjenital hipotiroidizm vakalar›n›n yaln›zca %10 ile %15’ini oluﬂturan fetal guatr hipotiroidizm ile çok nadiren karﬂ›laﬂ›l›r (her 4000’de
bir).[8] Ultrason teknolojisindeki geliﬂmelerden dolay›,
nadir karﬂ›laﬂ›lan bir vaka olmas›na ra¤men fetal guatr
araﬂt›rmalar› üzerine haz›rlanan raporlar›n say›s› gün
geçtikçe artmaktad›r.[9]
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Hasta 36. haftada do¤um baﬂlamas› ve pelvis darl›¤›
nedeniyle sezaryen do¤umla 2600 g a¤›rl›¤›nda bir erkek çocuk dünyaya getirdi. APGAR skorlar›, 1 dakikada 6 ve 5 dakikada 7 idi. Yumuﬂak bir bilobüle guatr
mevcut idi ancak yeni do¤an›n havayolunda obstrüksiyona neden olmad› ve resüsitasyona ihtiyaç duyulmad›.
Bebek, do¤um sonras› solunum adaptasyonunda bir sorunla karﬂ›laﬂmad›. Do¤um sonras› renkli Doppler muayenesi de büyümüﬂ tiroid gland›n› do¤rulad›.
Kordon kan›ndaki iyodotironinler ve TSH ölçümleri hipotiroidizm teﬂhisini do¤rulad›. Neonatal ilk
günden itibaren oral 50 mcg/gün tiroksin hormon tedavisine baﬂland›. Fetal taﬂikardi do¤um sonras›nda da
izlenmedi. Çocu¤un a¤›rl›k, boy ve psikomotor geliﬂimleri ilk 6 ayda normaldi, takipleri devam etmektedir.

Tart›ﬂma
Büyük bir guatr, malprezantasyon ve komplike bir
do¤um süreci ile sonuçlanan fetal boyun hiperekstansiyonuna sebep olabilir. Do¤umu takiben soluk borusu
guatr nedeniyle t›kanabilir, bu da bo¤ulma ve ölüme
sebep olabilir. Do¤um esnas›nda, pediyatrik anestezi ve
pediatrik kulak, burun, bo¤az dan›ﬂmanlar›, entübasyon ve bronkoskopi cihazlar›yla do¤umhanede haz›r
bulunmal›d›r. Neonatal tarama programlar›, do¤umdan hemen sonra konjenital hipotiroidizmin teﬂhisinde
baﬂar›l› bir ﬂekilde kullan›lmaktad›r ve normal geliﬂim,
erken postnatal tedaviyle kayda de¤er ﬂekilde düzeltilir.
Bununla birlikte konjenital hipotiroidizme maruz kalan
baz› bebekler, do¤um sonras› erken tedaviye ra¤men
nöromotor, alg›lama ve dil kabiliyetlerinde zorluk ve
gecikmelerle karﬂ›laﬂm›ﬂlard›r. Bu nedenle, konjenital
hipotiroidizmin do¤um öncesi tedavisine önem verilmelidir.[10]
Tiroid bezindeki büyüme ultrasonda; fetal boyun
ön k›sm›nda, yüksek ekojeniteli, homojen, s›n›rlar› belirgin ve düzgün kitleler ﬂeklinde izlenebilmektedir.
Kitle bilobule olabilir ve boyutlar 30–35 mm’ye kadar
büyüyebilir.[11] Fetal gebelik haftalar›na uygun tiroid
boyutlar› için nomogramlar da mevcuttur.
Fetal hipotiroidinin intrauterin dönemdeki tedavisi
tart›ﬂmal› oldu¤u düﬂünülebilir ancak büyük guatr› olan
fetüslerin tedavisinin endike oldu¤u belirtilmiﬂtir. Çünkü trakeaya bas› sonucu obstrüksiyona ve do¤um süresince mekanik problemler morbiditeye yol açabilir.[12]

Prenatal incelemelerden biri Doppler ultrasondur.
Doppler ultrasonda boyun damarlar›n›n yumuﬂak doku
kitlesi etraf›nda yay›ld›¤› izlenebilir. Hipervasküler ise
karotid ve juguler venlerin çaplar›ndaki art›ﬂ izlenebilir. Hipertiroidi söz konusu ise glanddaki difüz artm›ﬂ
ak›m izlenebilir. Hipotiroidi söz konusu ise gland etraf›nda periferik ak›m izlenebilir.[6]
Ancak bir baﬂka kaynakta ise, fetal tiroide giden kan
ak›m art›ﬂ›n›n tespiti fetal hipertioridinin güvenilir olmayan bir bulgusu olarak de¤erlendirilmiﬂ ve hatta ﬂaﬂ›rt›c› olarak, hipotiroidide power Doppler kullan›larak
artm›ﬂ kan ak›m›n›n bulundu¤u ifade edilmiﬂtir.[13] Sonuç olarak sadece Doppler bulgular›na dayan›larak tiroid fonksiyonlar› hakk›nda kesin yorum yapmak
mümkün de¤ildir.
TSH’nin amniyotik s›v› konsantrasyonlar›, fetal serum seviyelerini do¤ru bir ﬂekilde yans›t›r. Fakat Bruner ve Dellinger, fetal kordon kan› ölçümlerinin daha
güvenilir oldu¤unu, amniyosentez yoluyla yap›lan de¤erlendirmenin ﬂüpheli oldu¤unu belirtmiﬂlerdir.[14]
Fetal tiroid fonksiyonlar›, fetal kan örnekleme yöntemiyle do¤ru bir ﬂekilde de¤erlendirilebilir fakat bu
yöntem, %1’lik fetal ölüm olas›l›¤› içerdi¤inden tabii ki
daha risklidir.[15] Ancak amniyon s›v›s›nda bak›lan tiroid hormon seviyelerinin tayininin tan› için güvenilir olmad›¤›n› belirten yay›nlar ço¤unluktad›r.[16]
Fetal guatr›n kromozom anomalileri ile birlikteli¤i
araﬂt›r›lm›ﬂ ve anöploidi ile hiçbir iliﬂkisinin olmad›¤›
belirtilmiﬂtir. Ancak Pendred sendromunda; sensörinöral tipte iﬂitme kayb› ve guatr görülebilir. Otozomal resesif bir durumdur ve tiroid hormon sentezi yetersizdir.[6]
Fetal tedavide farkl› yaklaﬂ›mlar uygulanabilir. Maternal hipertiroidi nedeniyle tedavi alan gebelerde fetal
guatr saptan›rsa ilaçlar›n plasental geçiﬂi düﬂünülerek
ilaç dozunun azalt›lmas› ve fetal tiroid bezi ölçümlerinin takip edilmesi önerilmiﬂtir. Bu tedavi sonucunda
fetal guatr boyutlar›nda azalma gerçekleﬂirse hiçbir giriﬂim yap›lmamas› önerilir. Ancak guatr boyutlar›nda
art›ﬂ devam ederse veya hiç cevap al›namam›ﬂsa fetüs
hipertiroid olabilir ve kordosentez yap›larak direkt fetal tiroid hormonlar›n›n de¤erlendirilmesi önerilir. Sonucunda da fetal hipertiroidi saptan›r ise maternal tedavi dozu fetal cevap al›nana kadar yükseltilir. ‹laç olarak da propil tiourasil önerilir.[6]
Abuhamad ve ark.’n›n iﬂaret etti¤i; fetal tedavideki
en az invaziv yaklaﬂ›m, intra-amniyotik levotiroksin enCilt 23 | Say› 1 | Nisan 2015
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jeksiyonu, günümüze kadar genel olarak kabul görmüﬂ
bir tedavi ﬂeklidir.[17] Bu do¤rultuda Medeiros-Neto ve
ark.’n›n yapt›¤› bir çal›ﬂmada 23. hafta 29×34 mm’lik
fetal guatr saptanan fetüsün kordosentez incelemesinde; TSH oldukça artm›ﬂ ve sT4 düﬂmüﬂ olarak izlenmiﬂ
ve intrauterin levotiroksin tedavisi uygulanm›ﬂt›r. 400
mcg levotiroksin tek dozluk enjeksiyon sonucunda tiroid boyutlar› 4 hafta sonunda 4.8×12.5 cm olarak saptanm›ﬂ ve tedavi yeterli kabul edilmiﬂtir.[18]
Abuhamad ve ark.’n›n önerdikleri tedavi dozu tahmini do¤um a¤›rl›¤›na bak›larak; haftal›k 10 mcg/kg dozda
intraamniyotik levotiroksin enjeksiyonu yap›lmas›d›r.[17]
Ancak ilerleyen y›llarda yap›lan farkl› tedaviler ve vaka sunumlar› sonucunda; Ribault ve ark. bir derleme yaparak 18 vakan›n tedavilerini de¤erlendirmiﬂtir. 1–4 hafta süreyle 1–7 aras› enjeksiyon yap›larak, yap›lan her uygulamada 70–800 mcg doz farkl›l›¤›, uygulanan her protokolde 3–23 mcg/kg farkl›l›k oldu¤u belirlenmiﬂtir. Ayr›ca fetal hormonal de¤erlendirme kimi vakada amniyon
s›v›s›ndan kimi vakada ise kordon kan›ndan de¤erlendirilmiﬂtir. Bu araﬂt›rman›n sonucunda; fetal hipotiroidi tedavisinde henüz kesin bir uzlaﬂma sa¤lanamad›¤› belirtilmiﬂtir.[16]
Khamisi ve ark. yapt›klar› son vaka sunumlar›nda ise;
18. haftada fetal guatr saptanan gebelikte; maternal hormonlar normal, fetal TSH >100 mU/l olarak bulmuﬂlar,
24 ile 33. haftalar aras›nda 7–10 gün aralarla toplam 9
kez intraamniyotik tiroksin vermiﬂtir. ‹lk 6 uygulamada
10 mcg/kg dozda, son 3 uygulamada ise 5 mcg/kg dozda
uygulama yapm›ﬂlard›r. Fetal geliﬂimi normal olmuﬂ ancak koryoamniyonit ﬂüphesi nedeniyle 34. haftada sezaryen ile do¤umu gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Do¤umda bak›lan
kordon kan›nda TSH >596 mU/L (referans de¤erler
8.0±5.12) olmas› nedeniyle do¤umun hemen ard›ndan
tiroksin tedavisine baﬂlanm›ﬂt›r. Araﬂt›rman›n sonucunda intraamniyotik tiroksin tedavisinin yeni araﬂt›rmalara
ihtiyac› oldu¤u belirtilmiﬂtir.[2]

Sonuç
Sonuç olarak ultrason ve Doppler muayeneleri, fetal guatr›n tan›nmas› ve izlenmesinde hayati öneme sahiptir. Fetal hipotiroidi merkezi sinir sistemi geliﬂimi,
fiziksel ve mental geliﬂim için olumsuz bir patolojidir.
Ultrasonda daha önceden var olmayan ancak ileri gebelik haftalar›nda belirginleﬂen fetal guatr gözden kaç›r›lmamal›d›r. Mental gerilik ve di¤er geliﬂim bozukluk-
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lar›, erken teﬂhis ve tedavi ile engellenebilir. Bu nedenle ultrason taramalar›nda fetal guatr›n ileri gebelik haftalar›nda dahi ak›lda tutulmas›n›n faydal› olaca¤› düﬂüncesindeyiz.
Ç›kar Çak›ﬂmas›: Ç›kar çak›ﬂmas› bulunmad›¤› belirtilmiﬂtir.
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Editöre Mektup: Tek tarafl› ileri derecede
fetal hidrotoraks olgusunda ekstrauterin intrapartum
tedavi prosedürü
Baﬂak Kaya, Ali Gedikbaﬂ›
Kanuni Sultan Süleyman E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Klini¤i, Perinatoloji Ünitesi, ‹stanbul

Bu yorum yaz›s›, Perinatoloji Dergisi’nde yeni yay›mlanan, tek tarafl› ileri derecede fetal hidrotoraks olgunun sunumunda EXIT iﬂlemi için eleﬂtirilmesi gereken yönler mevcut olmas› nedeni ile ele al›nm›ﬂt›r.[1] Her
ne kadar literatürde fetal hidrotoraks için çeﬂitli tedavi ve
yönetim öneri ve çal›ﬂmalar› sunulmuﬂ ise de, geliﬂmiﬂ
olan fetal tedavi yöntemleri ile çok iyi sonuçlar al›nmaktad›r.
Hidrotoraks gebeli¤in 27. haftas›ndan önce geliﬂirse,
pulmoner geliﬂim etkilenmekte, kardiyak ve santral ven
bas›s›na ba¤l› kardiyak yetmezlik ve in utero kay›p oluﬂabilmektedir.[2] Bunun yan› s›ra, geç ikinci trimester ve
üçüncü trimesterde geliﬂen izole fetal hidrotoraks pulmoner hipoplaziye yol açmayabilir.[3] Kötü prognostik
faktörler bilateral efüzyon geliﬂimi, efüzyonun spontan
regrese olmamas›, hidrops ve prematüritedir.[4]
Prenatal dönemde tedavinin ﬂekli öncelikle efüzyonun ﬂiddeti ve tan› konulan gebelik haftas›na göre belirlenir. Mediastinal ﬂifte, hidropsa yol açmayan, polihidramniyozun eﬂlik etmedi¤i hafif-orta ﬂiddetli, tek tarafl›
plevral efüzyon varl›¤›nda spontan regresyon geliﬂebilece¤i için konservatif yönetim tercih edilebilir.[5,6] ‹zlemde
efüzyonda h›zl› art›ﬂ, hidrops veya polihidramniyoz geliﬂimi izlenirse, torasentez veya torako-amniyotik ﬂant ile
invazif fetal tedavi uygulanmal›d›r. Özellikle 36. gebelik
haftas› öncesinde torako-amniyotik ﬂant uygulamas› ön
planda iken, daha ileri gebelik haftalar›nda torasentez
veya torakoamniyotik ﬂant tercih edilebilir. Mediastinal

ﬂifte, hidrops veya polihidramniyozun eﬂlik etti¤i a¤›r
plevral efüzyon varl›¤›nda, torakoamniyotik ﬂant öncelikle tercih edilmelidir.[5,7,8] Bilateral efüzyonu olan hidropik fetüslerde de do¤rudan ﬂant uygulamas› göz önünde tutulmal›d›r.[9] Nicolaides ve Azar torakoamniyotik
ﬂant uygulad›klar› nonimmün hidropslu hidrotoraks olgular›nda %50 sa¤kal›m oran›na ulaﬂm›ﬂlard›r.[10]
Torasentez ile efüzyon s›v›s›n›n dekompresyonu
normal pulmoner geliﬂimin devam›na izin verir, ayr›ca
hidrops ve polihidramniyozu düzeltebilir.[11] Ayr›ca hidrops ve plevral efüzyonun etyolojisine yönelik tan› koymaya da yarar.[6,12] Ancak olgular›n büyük bir k›sm›nda
24–48 saat içinde s›v›n›n tekrar h›zla toplanmas› nedeniyle özellikle erken ikinci trimesterde saptanan olgularda torako-amniyotik ﬂant tercih edilmelidir.[8,13] Bununla
birlikte baz› yazarlar, baﬂlang›ç tedavisinde torasentezi
tercih etmekte iken, plevral efüzyonun tekrar birikimi
durumunda torako-amniyotik ﬂant› uygulamaktad›rlar.[13] Torako-amniyotik ﬂant, uygun olmayan fetal pozisyon ve artm›ﬂ fetal cilt ödemi nedeniyle her zaman uygulanamayabilir. ‹ﬂlem s›ras›nda transplasental uygulama, torako-amniyotik ﬂant için tercih edilmeyen bir durumdur.[6] Torako-amniyotik ﬂant›n uygulanamad›¤› bu
gibi durumlarda multipl torasentez uygulamas›, hidropik
fetüsün konservatif izlemi veya fetüsün erken do¤urtulmas› di¤er olas› tedavi seçenekleridir.[13]
Prematürite, sa¤ kal›m› etkileyen kötü bir prognostik
faktör olmas› nedeniyle, do¤umun tersiyer merkezlerde
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37–38. gebelik haftalar›nda planlanmas› önerilmektedir.[5] Orta-a¤›r ﬂiddetli plevral efüzyonun do¤umdan hemen önce drene edilmesinin neonatal resüsitasyonu ve
ventilasyon deste¤ini kolaylaﬂt›rd›¤› belirtilmektedir.[5,6]
Bununla birlikte Klam ve ark. hemen do¤um öncesi torasentez uygulananlar ile postpartum uygulamalar aras›nda Apgar skoru, entübasyon ve ventilasyon gereksinimi ve sa¤ kal›m oranlar› aç›s›ndan fark bulamam›ﬂlard›r.[8]
Sunulan olguda 36. haftada plevral efüzyonun etyolojisinin araﬂt›r›lmas› ve tedavisi amaçlar›yla torasentez uyguland›¤› görülmektedir. Bu olguda uygun fetal pozisyon varl›¤›nda, teknik aç›dan transplasental geçiﬂ zorunlulu¤u yok ise torakoamniyotik ﬂant tedavisi de planlanabilirdi.
Ekstrauterin intrapartum tedavi (EXIT), ciddi plevral efüzyon ile seyreden, in utero drenaj›n baﬂar›s›z oldu¤u, terme yak›n ve term olgularda yararl› olabilmektedir.
Fetal hidrotoraks nedeniyle EXIT iﬂlemini ilk tan›mlayan Prontera ve ark., bu iﬂlemi bilateral, a¤›r plevral
efüzyonu, santral venöz bas›nç art›ﬂ bulgular›, kardiyak
diyastolik fonksiyon bozuklu¤u olan, akci¤erlerin tamamen kollabe ve ekojenik izlendi¤i bir olguda uygulam›ﬂlard›r. Polihidramniyoz ve fetal pozisyon nedeniyle fetal
torasentez uygulanamam›ﬂ, bilateral ve a¤›r plevral efüzyon varl›¤› nedeniyle postnatal uzun ve ciddi hipoksi endiﬂesi nedeniyle postnatal drenaj tercih edilmemiﬂtir. Bu
nedenlerle torasentez ve EXIT uygulamas› en az komplike yöntem olarak tercih edilmiﬂtir.[2]
Maternal komplikasyonlar aç›s›ndan, EXIT uygulanan hastalar ile sezaryen ile do¤um yapan di¤er olgular
karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, EXIT uygulanan olgularda yara yeri
komplikasyonlar› ve tahmini kan kayb› daha fazla oldu¤u belirtilmiﬂtir.[14]
Konjenital fetal hidrotoraks›n nadir görülen ve literatürde s›n›rl› say›da olgu sunumlar› ﬂeklinde yer alan bir
klinik durum olmas› nedeniyle takip, tedavi seçenekleri
ve en uygun do¤um zaman› ile ilgili tart›ﬂmalar mevcuttur. Öncelikle bu olgular›n tersiyer merkeze yönlendirilmesi, tedavinin ve do¤umun bu merkezlerde planlanmas› gerekmektedir. Mevcut olgunun özellikleri ve klinik
durumu, invazif giriﬂimi yapacak ekibin tecrübesi ve teknik ﬂartlar›n uygunlu¤u ile tedavi planlanmal›d›r.
Ç›kar Çak›ﬂmas›: Ç›kar çak›ﬂmas› bulunmad›¤› belirtilmiﬂtir.
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Perinatal T›p Vakf›, Türk Perinatoloji Derne¤i,
Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Derne¤i yay›n organ›d›r

Yay›n Eti¤i ve Kötüye Kullan›m Bildirgesi
Perinatoloji Dergisi yay›n eti¤ini en yüksek standartlarda uygulamay› ve Yay›n Eti¤i ve Kötüye Kullan›m Bildirgesi’nin aﬂa¤›daki ilkelerine uymay› taahhüt eder. Bu bildirge Committee on Publication
Ethics (COPE), Council of Science Editors (CSE), World Association of
Medical Editors (WAME) ve International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) adl› kuruluﬂlar›n dergi editörleri için geliﬂtirdikleri öneri ve k›lavuzlar temel al›narak haz›rlanm›ﬂt›r.
Yay›nlanmak üzere dergiye gönderilen yaz›lar daha önce baﬂka bir
dergide yay›nlanmam›ﬂ (bilimsel toplant›larda sunulmuﬂ ve tam metin
yay›mlanm›ﬂ bildiriler dahil) veya yay›nlanmak üzere eﬂzamanl› olarak
herhangi bir dergiye gönderilmemiﬂ olmal›d›r. Dergiye gönderilen yaz›lar, bir editör ve en az iki dan›ﬂman (hakem) taraf›ndan incelenmek
suretiyle çift kör eﬂ de¤erlendirme (double-blind peer review) sürecine
al›n›r. Gönderilen yaz›lar›n herhangi bir aﬂamada, amaca yönelik bir
yaz›l›m arac›l›¤›yla intihal aç›s›ndan incelenebilece¤i hakk› sakl›d›r. Bu
amaçla intihale yönelik izinsiz al›nt› ya da düzmece veriler, sahtecilik
(tablo ﬂekil ya da araﬂt›rma verilerinin uydurma ya da manipüle edilmiﬂ
olmas›) ve araﬂt›rmada uygunsuz insan ya da hayvan materyali kullan›m›na yönelik incelemelerin söz konusu oldu¤u ve standartlara uygun
olmayan yaz›lar dergide yay›mlanmaz. Bu kural, standart ve uyumsuzlu¤unun yay›n sonras› aﬂamada saptand›¤› durumda da geçerlidir ve
yaz›n›n yay›ndan geri çekilmesini gerektirir. Dergimiz, yay›n eti¤i gere¤i, intihal ya da çifte yay›n ﬂüphesi durumlar›n› rapor edebilme sorumlulu¤unu hat›rlat›r.
Dergimiz, yay›n eti¤inin kötüye kullan›m› ya da ihlali ile ilgili olas› durumlarda COPE taraf›ndan geliﬂtirilen Yay›n Eti¤i Ak›ﬂ ﬁemalar›n› temel al›r.

Yazarlar, çal›ﬂma ile ilgili bilinmesi gereken ve çal›ﬂman›n bulgular›n› ya da bilimsel sonucunu potansiyel olarak etkileyebilecek bir
mali iliﬂkiyi ya da ç›kar çak›ﬂmas› (conflict of interest) veya rekabet
(competing interest) alanlar›n› aç›klamakla yükümlüdür. Çal›ﬂmaya
yap›lan tüm mali katk›lar›, sponsorluklar› ya da proje desteklerini
aç›kl›kla bildirmelidirler.
Yazar yay›mlanm›ﬂ yaz›s›nda anlaml› bir bilimsel hata ya da uygunsuzluk saptad›¤›nda, yaz›y› geri çekme ya da hatay› düzeltme
amac›yla olabildi¤ince h›zl› bir ﬂekilde editör ile temasa geçme yükümlülü¤ünü taﬂ›r.
Yazarl›k ve yazar sorumluluklar› konusundaki ICMJE yönergelerine http://www.icmje.org/recommendations/browse/roles-andresponsibilities adresinden ulaﬂ›labilir.
Hakem Sorumluluklar›
Hakemler gelen yaz›lar›, yazarlar›n›n etnik köken, cinsiyet, tabiyet, dini inan›ﬂ ya da politik felsefelerini dikkate almaks›z›n bilimsel
içerik aç›s›ndan de¤erlendirir. Hakemler aç›s›ndan; araﬂt›rma, yazarlar ya da destekleyiciler ile ilgili bir ç›kar veya rekabet çak›ﬂmas› bulunmamal›d›r. Hakem kararlar› nesnel olmal›d›r.
Hakemler yazar taraf›ndan at›f yap›lmam›ﬂ yay›mlanm›ﬂ ilintili yay›nlar› belirtmelidir. Gönderilen yaz› ile ilgili tüm bilgilerin gizli tutulmas› ve yazar taraf›ndan yap›lan telif hakk› ihlali ve intihal durumlar›n›n fark›na vard›¤›nda editöre bildirilmesi ile yükümlüdürler.
Hakem, gönderilen bir yaz›n›n içeri¤inin kendi bilimsel alan› ya
da birikimi ile uyumsuz oldu¤unu düﬂündü¤ünde ya da h›zl› bir de¤erlendirme yapamayaca¤› durumlarda editörü bilgilendirmeli ve de¤erlendirme sürecinden aff›n› istemelidir.

Yazar Sorumluluklar›
Yazarlar gönderdikleri yaz›lar›n özgünlü¤ünü teminat alt›na almal›d›r. Yaz›n›n daha önce herhangi bir yerde, herhangi bir dilde yay›mlanmad›¤› ya da yay›mlanmak üzere de¤erlendirmeye al›nm›ﬂ olmad›¤›n› beyan etmelidirler. Geçerli telif hakk› sözleﬂme ve yasalar›na uymal›d›rlar. Dergimizde tablo, ﬂekil ya da di¤er katk› sunan al›nt›lar gibi telifli materyal ancak geçerli izin ve telif onay› ile yay›mlan›r
ve bu sorumluluk yazarlara aittir. Yazarlar; baﬂka yazarlara, katk›
sa¤lay›c›lara ya da kaynaklara uygun bir biçimde at›f yapmal› ve ilgili kaynaklar› belirtmelidir.
Araﬂt›rma türü yaz›lar›n (k›sa raporlar dahil) 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›lm›ﬂ olmak ve bu durumu beyan etmek zorundad›r.

Editör Sorumluluklar›
Editörler gelen yaz›lar›, yazarlar›n›n etnik köken, cinsiyet, cinsiyet
tercihi, tabiyet, dini inan›ﬂ ya da politik felsefelerini dikkate almaks›z›n bilimsel içerik aç›s›ndan de¤erlendirir. Gönderilen yaz›lar›n yay›mlanmas› için adil bir çift kör eﬂ de¤erlendirme süreci sa¤larlar. Gönderilen yaz› ile ilgili tüm bilgilerin yay›mlanana kadar gizli tutulmas›n› garanti alt›na al›rlar.
Editörler yay›n›n içeri¤i ve toplam kalitesinden sorumludur. Erratum
sayfalar› yoluyla gerekti¤inde düzeltme yay›mlarlar.
Editör; yazarlar, editörler ve hakemler aras›nda olabilecek herhangi bir ç›kar veya rekabet çak›ﬂmas›na olanak vermemelidir. Perinatoloji
Dergisi’nde hakem atamas›nda sadece editör tam yetkiye sahip olup
yaz›lar›n yay›mlanmas› ile ilgili sonuç karar›ndan da kendisi sorumludur.

