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

Tan›m
Perinatal T›p Vakf›, Türk Perinatoloji Derne¤i ve Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Derne¤i’nin bilimsel yay›n organ› olan Perinatoloji Dergisi, söz konusu kurumlar›n çevrimiçi (online) yay›mlad›¤› ve
hakemli bilimsel yay›n organ› olan Perinatal Journal’da (e-ISSN: 13053124) yer alan makalelerin Türkçe sürümlerinin, eﬂzamanl› olarak
hem bas›l› (p-ISSN:1300-5251) hem de çevrimiçi (e-ISSN:1305-3132)
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.

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.

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.

Deomed Yay›nc›l›k
Gür Sok., No: 7B
Kad›köy 34720 ‹stanbul
Telefon: +90 216 414 83 43 (Pbx)
Faks: +90 216 414 83 42
e-posta: medya@deomed.com • www.deomed.com

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› © 2018, Perinatal T›p Vakf›).

Yay›n Koordinatörü: ‹lknur Demirel
‹ngilizce Editörü: Fikret Yeﬂilyurt
Grafik Tasar›m: Tolga Erbay
Bask› ve Cilt: Yek Matbaas›, Yüzy›l Mahallesi MASS‹T 4. Cad.,
No: 122, Ba¤c›lar, ‹stanbul, Tel: (0212) 430 50 00
Asit ‹çermeyen ka¤›da bas›lm›ﬂt›r (A¤ustos 2018).
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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 üç 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›-
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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-
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11–13+6 haftada fetal anatomiyi ne kadar
de¤erlendirebiliriz?
Derya Sivri Ayd›n1, Murat Yayla2
1

Sa¤l›k Bilimleri Üniversitesi Haseki E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Klini¤i, ‹stanbul
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International Hospital, Perinatoloji Klini¤i, ‹stanbul

Özet

Abstract: How much can we evaluate fetal anatomy
at 11–13+6 weeks of gestation?

Amaç: Rutin gebelik muayenesinin bir parças› olan 11–13+6 haftada anöploidi taramas›na ilave olarak fetal anatomik yap›lar›n farkl› CRL de¤erlerine göre ne oranda görüntülenebilece¤i saptamakt›r.

Objective: The aim is to determine how much fetal anatomic structures can be displayed according to different CRL values in addition
to the aneuploidy screening at 11–13+6 weeks which is a part of routine gestational examination.

Yöntem: Retrospektif tan›mlay›c› olgu serisi olarak planlanan çal›ﬂmada, 1.4.2006–30.09.2017 tarihleri aras›nda, gebeli¤in 11–13+6
haftalar›nda nukal tarama yap›lan toplam 5238 tek fetüse ait veriler analiz edildi. Fetüsler CRL ölçümüne göre 4 gruba (CRL
45–54 mm aras› Grup 1, CRL 55–64 mm aras› Grup 2, CRL
65–74 mm aras› Grup 3, CRL 75–84 mm aras› Grup 4) ayr›ld›.
Her grup için fetüsün organ ve vücut k›s›mlar›n›n görüntülenebilme oranlar› hesapland› ve istatistiksel analizleri yap›ld›.

Methods: In the study planned to be as retrospective descriptive
case series, we analyzed the data of a total of 5238 single fetuses
which had nuchal screening at 11–13+6 weeks of gestation between
April 1, 2006 and September 30, 2017. We separated fetuses into 4
groups according to the CRL measurements (Group 1: CRL
between 45 and 54 mm, Group 2: CRL between 55 and 64 mm,
Group 3: CRL between 65 and 74 mm, and Group 4: CRL between
75 and 84 mm). For each group, we calculated imaging rates of
organ and body parts of fetuses and carried out statistical analyses.

Bulgular: Gebelerin yaﬂ ortalamalar› 30.1±4.65 (aral›k:17–46), fetüslerin ortanca CRL de¤eri 62 (aral›k: 45–84) mm idi. Tüm gruplarda fetal anatomi görüntüleme baﬂar›s› en yüksek olan organ ve
bölümler s›ras›yla; üst ekstremite, alt ekstremite, kranyum, mide,
mesane, ense kal›nl›¤›, burun kemi¤i, vertebra ve abdomen olarak
belirlendi. Bu yap›lar›n hepsinde görüntüleme baﬂar›s› %90’›n
üzerinde idi. Kalp dört odac›k tüm gruplarda %52.6 oran›nda,
kalp büyük damar ç›k›ﬂlar› tüm gruplarda %44.3 oran›nda izlendi.
Böbreklerin tüm gruplarda %52.0 oran›nda gözlenebildi¤i belirlendi. CRL gruplar› aras›nda; kranyum, ense saydaml›¤›, abdomen
duvar›, alt ve üst ekstremite hariç di¤er tüm anatomik yap›larda
görüntüleme oranlar›, istatistiksel anlaml› olarak farkl›yd›. En düﬂük görüntüleme oranlar› Grup 1’de iken en yüksek oranlar Grup
4’te idi.

Results: The mean age of pregnant women was 30.1±4.65 (range: 17
to 46) years, and median CRL value of fetuses was 62 (range: 45 to
84) mm. In all groups, the organs and parts with the highest success
of fetal anatomy imaging were upper extremity, lower extremity, cranium, stomach, bladder, nuchal translucency, nasal bone, vertebra
and abdomen, respectively. The imaging rate for all of these structures was above 90%. A four-chambered heart could be identified in
52.6% of all groups, and cardiac outflow tracts were seen in 44.3%
of all groups. It was found that kidneys were seen in 52.0% of all
groups. Among CRL groups, imaging rates of all anatomic structures
except cranium, nuchal translucency, abdominal wall and lower and
upper extremities had statistically significant difference. While
Group 1 had the lowest imaging rates, Group 4 had the highest rates.

Sonuç: Çal›ﬂmam›zda 11–13+6 hafta anöploidi taramas› s›ras›nda,
fetüsün kalp ve böbreklerin d›ﬂ›nda kalan temel anatomik yap›lar›n›n %90’›n üzerinde baﬂar›l› bir ﬂekilde görüntülenebildi¤ini, görüntüleme oranlar›n›n beklendi¤i gibi gebelik haftas›na paralel
olarak artt›¤› saptand›. Klasik olarak nukal tarama zamanlamas›nda 11-12 haftalar daha uygun iken fetal anatomi de¤erlendirmesi
için 12-13. haftalar tercih edilebilir.

Conclusion: In our study, we found that basic fetal anatomic structures except heart and kidneys can be seen with a success rate over
90% during aneuploidy screening at 11–13+6 weeks of gestation, and
as expected the imaging rates were increased parallel to the gestational week. Although the timing of the nuchal screening is favorable
at 11th to 12th weeks classically, for the evaluation of fetal anatomy,
12th to 13th week are preferable.

Anahtar sözcükler: 11–13 hafta, fetal anatomi, ultrasonografi, görüntüleme baﬂar›s›, ilk trimester, fetal kalp.

Keywords: 11–13 weeks of gestation, fetal anatomy, ultrasonography, imaging success, first trimester, fetal heart.
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Giriﬂ
Fetal yap›sal anomaliler tüm gebeliklerin %2–3’ünde
görülmektedir.[1] Günümüzde geliﬂmiﬂ ülkelerde bu yap›sal anomalilerin tespiti için ultrasonografi (USG) rutin
prenatal bak›m›n ayr›lmaz bir parças› olmuﬂtur. Gebeli¤in 18–22. haftalar› aras›nda yap›lan orta trimester anatomik USG incelemesi, birkaç on y›l boyunca fetal yap›sal
anomalilerin saptanmas› için standart yaklaﬂ›m olsa da ultrason çözünürlü¤ündeki sürekli var olan geliﬂmeler ile
uzmanlar›n artan deneyimleri sayesinde fetal anomalilerin hem tespitinde art›ﬂ sa¤lanm›ﬂ hem de daha erken gebelik haftalar›nda tan› konulabilmiﬂtir. Yap›sal anomalilerin ilk trimester tespiti hem kromozomopatilere eﬂlik
edebilmeleri aç›s›ndan, kromozomopatilerin erken tan›s›na destek olurken; hem de izole yap›sal anomalilerin
prognozu ve do¤um öncesi veya sonras› tedavi seçeneklerinin araﬂt›r›lmas› gibi durumlarla ilgili bilgi edinmek için
erken f›rsat sa¤lar. Kromozom anomalilerinin USG ile ilk
trimester taramas› ile birlikte transvaginal (TV) USG
kullan›m›[2,3] ve USG’nin çözünürlü¤ünün zaman içindeki
art›ﬂ› ile fetal anomaliler erken gebelik haftalar›nda tespit
edilebilir olmuﬂtur.
‹lk üç ayda USG ile muayenenin öncelikli amac› fetüsün canl›l›¤›n›n saptanmas›, fetüs say›s›n›n tespit edilmesi
ve kesin gebelik haftas›n›n saptanmas› idi. Prenatal bak›ma 1990’l› y›llar›n baﬂ›ndan itibaren dahil edilen 11–13+6
hafta ense saydaml›¤› ölçümü[4] erken fetal anatominin de¤erlendirilmesinin önünü açt›. ‹lk üç ayl›k dönemde fetal
anatominin detayl› bir ﬂekilde incelenmesi ile tüm majör
yap›sal anomalilerin %27.5–62’si tespit edilebilmektedir.[3,5,6] ‹lk trimesterdeki sonografi, baz› kurumlarda uygulanabilir bir seçenek ve hatta rutin hale gelmiﬂtir. Özellikle fetal anomaliler için daha önceki gebeliklerinde anomali öyküsü, yüksek ense saydaml›¤› ölçümü, artm›ﬂ biyokimyasal risk gibi yüksek riskli popülasyonlarda veya obez
kad›nlarda oldu¤u gibi ikinci trimester ultrasonun teknik
olarak zor oldu¤u popülasyonlarda ilk trimester yap›sal
anomali incelemesi daha yararl› olabilir. Her ne kadar serebellar vermis, korpus kallosum gibi baz› fetal yap›lar ilk
trimesterde tamamen oluﬂmad›¤›ndan, ilk trimester incelemesi bu yap›lardaki anormallikleri d›ﬂlayamasa da yap›sal anomalilerin en az yar›s› erken dönemde tan›nabilmektedir. Orta trimester muayenesinde ise bu oran %60
olarak bildirilmektedir.[7,8]
Halihaz›rda rutin gebelik muayenesinin bir parças›
olan 11–13+6 haftada anöploidi taramas›na ilave olarak bu
muayene s›ras›nda, farkl› CRL de¤erlerine göre fetal ana-
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tomik yap›lar›n ne oranda görüntülenebilece¤i, dolay›s›yla kromozomopati taramas› ile beraber fetal yap›sal anomalileri incelemenin daha ideal olarak hangi CRL de¤erlerinde yap›labilece¤ini çal›ﬂmam›zda irdelemeyi amaçlad›k.

Yöntem
Retrospektif tan›mlay›c› olgu serisi olarak planlanan
çal›ﬂmaya, 1.4.2006–30.09.2017 tarihleri aras›nda, gebeli¤in 11–13+6 haftalar›nda nukal tarama yap›lan toplam
5238 canl› tek fetüse ait veriler prospektif olarak biriktirildi, çeﬂitli organlar›n ve anatomik yap›lar›n görüntüleme baﬂar›s› retrospektif olarak de¤erlendirildi.
Fetüslerin incelemeleri, dönemin güncel k›lavuzlar›na (Fetal Medicine Foundation - Londra http://www.fetalmedicine.com) göre, USG incelemeleri
HDI 4000 (Philips Healthcare, Andover, MA, ABD),
Voluson 730 Pro, Voluson 730 Expert, Voluson E10
(General Electric Healthcare, Chicago, IL, ABD) cihazlar› kullan›larak iki operatör taraf›ndan transabdominal
(TA) olarak yap›ld›. Transvaginal yol sadece NT görüntülenemeyen olgularda tercih edildi (%3). Her gebe için
en az 15 dakika, en fazla 20 dakikal›k zaman ayr›ld›. Gerekti¤inde damar varl›¤› ve iliﬂkileri için renkli Doppler
kan ak›mlar›ndan yararlan›ld›.
Fetal anatomik inceleme s›ras›nda; kranyal kemikler,
orta hat falks serebri, koroid pleksus ile dolu ventriküller,
intrakranyal saydaml›k; ense kal›nl›¤›; yüzde orbitalar,
burun kemi¤i, maksilla ve mandibula; vertebrada servikal
alandan sakral bölgeye kadar omurga ve deri; toraksta simetrik akci¤er dokular› ve plevral boﬂluk; kalpte dört
odac›k görünümü (iki atriyum, iki ventrikül ve septumun
varl›¤›, atriyoventriküler kapakç›klar›n aç›kl›¤›), büyük
damarlar›n çaprazlaﬂmas›; abdomende kar›n cildi, ön duvar bütünlü¤ü, mide, böbrekler, göbek kordonu ve umbilikal arterler ile mesane; alt ve üst ekstremite uzun kemikleri, el ve ayaklar, eklem hareketleri, duktus venosus ve
bilateral uterin arter kan ak›mlar› görüntülendi. Görüntüler cihaz haf›zas›na al›nd›, resimleri çekildi, ayr›ca bilgisayar sistemine kay›t edilerek raporland›. Özellikle yüz,
kalp ve ekstremite incelemelerinde ilgili iç yap›lar›n ve
di¤er bölümlerin tamam› görüntülenememiﬂse kay›tlara
yorum yaz›lmad› ve o organa ait veri bölümü boﬂ b›rak›ld›. Fetüsler CRL ölçümüne göre 4 gruba (CRL 45–54
mm aras› Grup 1, CRL 55–64 mm aras› Grup 2, CRL
65–74 mm aras› Grup 3, CRL 75–84 mm aras› Grup 4)
ay›r›ld›. Her grup için yukar›da say›lan organ ve vücut k›-
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s›mlar›n›n görüntülenebilme oranlar› hesapland› ve istatistiksel analizleri yap›ld›.
Tüm istatistiksel analizler için SPSS version 16 for
Windows program› (SPSS Inc., Chicago, IL, ABD) kullan›ld›. Deskriptif veriler için tan›mlay›c› istatistiksel yöntemler (ortalama, standart sapma) kullan›ld›. Gruplar
aras› oranlar deskriptif analiz ile crosstabs yap›larak,
gruplar aras› fark olup olmad›¤› ise ki-kare testi ile hesapland›. Anlaml›l›k p<0.05 düzeyinde de¤erlendirildi.

Tablo 1. CRL ölçümüne göre gruplar›n say› ve yüzde de¤erleri.
Grup

CRL (mm)

n

%

1

45–54

799

15.4

2

55–64

2373

45.7

3

65–74

1626

31.3

4

75–84

390

7.5

5188

100

Toplam

Tablo 2. Fetüste yap›sal alanlar›n görüntülenme oranlar› I (%).

Bulgular
Gebelerin yaﬂ ortalamalar› 30.1±4.65 (aral›k:17–46), fetüslerin ortanca CRL de¤eri 62 (aral›k:
45–84) mm idi. Temel kay›t de¤erlerine 5188 gebede
ulaﬂ›ld›, eksik temel verisi olan 50 olgu çal›ﬂma d›ﬂ›nda
b›rak›ld›. CRL de¤erlerine göre gebelerin da¤›l›m›
Tablo 1’de gösterildi.
Tüm gruplarda fetal anatomi görüntüleme baﬂar›s›
en yüksek olan organ ve bölümler s›ras›yla; üst ekstremite, alt ekstremite, kranyum, mide, mesane, ense kal›nl›¤›, burun kemi¤i, vertebra ve abdomen olarak belirlendi.
Bu yap›lar›n hepsinde görüntüleme baﬂar›s› %90’›n üzerinde idi. Fetal anatominin CRL gruplar›na göre görüntülenme oranlar› Tablo 2 ve 3’te gösterilmektedir.
Kranyum tüm gruplarda %99.3 oran›nda gözlendi.
CRL gruplar› aras›nda kranyumun gözlenebilmesi aç›s›ndan istatistiksel olarak anlaml› farkl›l›k saptanmad›
(p=0.056).
Ense kal›nl›¤›n›n tüm gruplarda %97.4 oran›nda
ölçülebildi¤i belirlendi. CRL gruplar› aras›nda NT'nin
ölçülebilmesi aç›s›ndan istatistiksel olarak anlaml› farkl›l›k saptanmad› (p=0.169).
Burun kemi¤i tüm gruplarda %95.8 oran›nda görüntülendi. CRL gruplar› aras›nda burun kemi¤inin görüntülenebilmesi aç›s›ndan istatistiksel olarak anlaml› farkl›l›k saptand› (p<0.0001). En yüksek oran 96.7 ile Grup
2’de, en düﬂük oran %92.5 ile Grup 1’de izlendi.

CRL (mm)

n

Kranyum

Ense
kal›nl›¤›

Burun
kemi¤i

Vertebra Toraks

45–54

799

98.7

97.0

92.5

86.7

82.1

55–64

2373

99.7

97.9

96.7

97.1

91.2

65–74

1626

99.1

96.8

96.0

96.9

92.6

75–84

390

99.2

97.4

96.2

99.0

96.2

Toplam

5188

99.3

97.4

95.8

95.6

90.6

Vertebra tüm gruplarda %95.6 oran›nda gözlendi,
CRL gruplar› aras›nda vertebran›n gözlenebilmesi aç›s›ndan istatistiksel olarak anlaml› farkl›l›k saptand›
(p<0.001). En düﬂük gözlemlenme oran› %83.6 ile
Grup 1’de, en yüksek oran %99.0 ile Grup 4’te izlendi.
Dört kalp odac›¤› tüm gruplarda %52.6 oran›nda
gözlendi, CRL gruplar› aras›nda dört kalp odac›¤›n›n
gözlenebilmesi aç›s›ndan istatistiksel olarak anlaml›
farkl›l›k saptand› (p<0.001). En düﬂük dört kalp kadran› gözlenme oran› %40.1 ile Grup 1’de, en yüksek oran
%64.4 ile Grup 4’te izlendi.
Kalp damar ç›k›ﬂlar› 2008 y›l›ndan itibaren 4045 fetüste incelendi ve tüm gruplarda %44.4 oran›nda gözlenebildi. CRL gruplar› aras›nda kalp büyük damar ç›k›ﬂlar›n›n gözlenebilmesi aç›s›ndan istatistiksel olarak
anlaml› farkl›l›k saptand› (p<0.001). En düﬂük gözlenme oran› %34.3 ile Grup 1’de, en yüksek oran %60.1
ile Grup 4’te izlendi. Kalp dört odac›k ve kalp damar

Tablo 3. Fetüste yap›sal alanlar›n görüntülenme oranlar› II (%).
CRL (mm)

n

Abdomen duvar›

Mide

Böbrek

Mesane

Üst ekstremite

Alt ekstremite

45–54

799

92.1

97.1

33.5

55–64

2373

93.1

99.4

48.8

90.0

100

99.1

97.1

99.7

65–74

1626

94.4

99.8

99.6

60.4

97.0

99.9

75–84

390

93.3

99.4

99.8

74.4

97.9

98.9

Toplam

5188

93.4

99.7

99.0

52.0

96.0

99.8

99.5
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ç›k›ﬂlar›n›n görüntülenme oranlar› Tablo 4’te gösterilmektedir.
Toraks ve ilgili yap›lar tüm gruplarda %90.6 oran›nda gözlenebildi, CRL gruplar› aras›nda akci¤erlerin
gözlenebilmesi aç›s›ndan istatistiksel olarak anlaml›
farkl›l›k saptand› (p<0.001). En düﬂük gözlemlenme
oran› %82.1 ile Grup 1’de, en yüksek oran %96.2 ile
Grup 4’te izlendi.
Abdomen duvar›n tüm gruplarda %93.4 oran›nda
gözlenebildi, CRL gruplar› aras›nda abdomenin gözlenebilmesi aç›s›ndan istatistiksel olarak anlaml› farkl›l›k
saptanmad› (p=0.315).
Midenin tüm gruplarda %99.0 oran›nda gözlendi¤i belirlendi, CRL gruplar› aras›nda midenin gözlenebilmesi aç›s›ndan istatistiksel olarak anlaml› farkl›l›k
saptand› (p<0.001). En düﬂük gözlemlenme oran›
%97.1 ile Grup 1’de, en yüksek oran %99.8 ile Grup 3
ve 4’te izlendi.
Böbreklerin tüm gruplarda %52.0 oran›nda gözlenebildi¤i belirlendi, CRL gruplar› aras›nda böbreklerin
gözlenebilmesi aç›s›ndan istatistiksel olarak anlaml›
farkl›l›k saptand› (p<0.001). En düﬂük gözlemlenme
oran› %33.5 ile Grup 1’de, en yüksek oran %74.4 ile
Grup 4’te izlendi.
Mesanenin tüm gruplarda %96.5 oran›nda gözlenebildi¤i belirlendi, CRL gruplar› aras›nda mesanenin
gözlenebilmesi aç›s›ndan istatistiksel olarak anlaml›
farkl›l›k saptand› (p<0.001). En düﬂük gözlemlenme
oran› %90.0 ile Grup 1’de, en yüksek oran %97.9 ile
Grup 4’te izlendi.
Üst ekstremitelerin ayr›nt›lar›n›n tüm gruplarda
%99.8 oran›nda gözlenebildi¤i belirlendi, CRL gruplar› aras›nda üst ekstremitenin gözlenebilmesi aç›s›ndan istatistiksel olarak anlaml› farkl›l›k saptanmad›
(p=0.201).

Alt ekstremitelerin tüm gruplarda %99.5 oran›nda
gözlenebildi¤i belirlendi, CRL gruplar› aras›nda alt
ekstremitenin gözlenebilmesi aç›s›ndan istatistiksel
olarak anlaml› farkl›l›k saptanmad› (p=0.299). En düﬂük
gözlemlenme oran› %99.1 ile Grup 1’de, en yüksek
oran %99.7 ile Grup 4’te izlendi.

Tart›ﬂma
Çal›ﬂmam›z, rutin 11–13+6 hafta nukal tarama program› s›ras›nda, fetüsün yap›sal muayenesinin, kalpte dört
odac›k, büyük damar ç›k›ﬂlar› ve böbrekler haricindeki
di¤er organlarda kolayl›kla mümkün oldu¤unu gösterdi.
Kalp, damar ç›k›ﬂlar› ve böbrek d›ﬂ›ndaki genel anatomik
yap›lar CRL art›ﬂ› ile orant›l› olarak, %90’›n üzerinde
görüntülenebilme oran›na sahipti.
TV USG kullan›larak yap›lan yap›sal anormalliklere
yönelik bir tarama çal›ﬂmas›nda, yüz ve kalp hariç, olgular›n %94’ünde fetal anatomi görüntülenebilmiﬂtir.[3]
Çal›ﬂmam›zda zaman içinde, ultrasonografi cihazlar›n›n
rezolüsyonundaki ve operatörlerin deneyimlerindeki art›ﬂ ile TA USG ile bu oranlar yakalansa da 11–13+6 hafta
muayenesinde kalp ve böbreklerin incelenmesinin belirli oranlar› geçemedi¤ini saptad›k. Kalp odac›klar›n›n ve
böbreklerin baﬂar›l› bir ﬂekilde gözlemlenebilme oran›
s›ras›yla %44.6 ve %52.0 idi.
Hutchinson ve ark.’n›n[9] yapt›klar› ekokardiyografi
çal›ﬂmas›nda 11–13+6 hafta aras›nda büyük damar ç›k›ﬂlar›n›n görüntülenme oranlar› %79 olarak verilmiﬂtir.
Hatta yazarlar 8 haftada dahi kalp dört odac›¤›n›
%50’nin üzerinde gözlemleyebilmiﬂlerdir. Ancak Souka
ve ark.[10] damar ç›k›ﬂlar› ile ilgili ayn› oran› (%79) ancak
20–24. gebelik haftalar›nda yap›lan detayl› incelemede
elde edebilmiﬂlerdir. Souka ve ark.[10] ilk dönemde kalp
dört odac›k için %87.4, büyük damar ç›k›ﬂlar› için
%49.9 görüntüleme oranlar› verirken bizim çal›ﬂmam›zda bu oranlar s›ras›yla %52.6 ve %44.4 idi. Ülkemizden

Tablo 4. Kalpte dört odac›k ve damar ç›k›ﬂlar›n›n görüntülenme oranlar› (%) ve incelenen fetüs say›lar›.

CRL

Kalp dört odac›k
odac›k (n)

Kalp dört odac›k
görüntüleme (%)

Kalp damar
ç›k›ﬂlar› (n)

Kalp damar ç›k›ﬂlar›
görüntüleme (%)

45–54 mm

799

40.1

637

34.1

55–64 mm

2373

51.6

1962

42.8

65–74 mm

1626

57.5

1232

49.4

75–84 mm

390

64.4

214

60.3

Toplam

5188

52.6

4045

44.4
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Dilek ve ark.[11] 519 olguluk kalp anomalilerini saptamaya yönelik bildirilerinde, kalp dört odac›k görünümünü
olgular›n tamam›nda, büyük damar ç›k›ﬂlar›n› ise
%75’inde dokümante ettiklerini bildirmiﬂlerdir. Çal›ﬂmam›zdaki damar ç›k›ﬂ gözlenme oranlar›, Hutchinson
ve ark.[9] ile Dilek ve ark.’n›n[11] oranlar›ndan düﬂük, Souka ve ark.’n›n[10] oran›na ise yak›nd›r. Bunun nedenlerini
ilk y›llardaki cihaz kalitesine, kalbe yönelik özel tetkik
yap›lmam›ﬂ olmas›na ve nispeten k›sa inceleme süresine
ba¤lamaktay›z.
Souka ve ark.[12] 2004 y›l›nda TA ve TV USG’yi
kombine ettikleri çal›ﬂmalar›nda 11–14 hafta taramada;
görüntüleme oranlar›n› kalp dört odac›k (%87.4) ve
böbrek (%87.6) d›ﬂ›ndaki di¤er yap›sal alanlarda %99’un
üzerinde bildirmiﬂlerdir. Ebrashy ve ark.[13] TA ve TV
USG’nin 13–14. haftada fetal anatominin görüntülenme
oranlar›n› karﬂ›laﬂt›rd›klar› çal›ﬂmalar›nda TV USG ile
kalp ve böbrek hariç di¤er yap›lar› %90’›n üzerinde görüntülenebildi¤ini rapor etmiﬂlerdir. Fetüslerin %97’sinin TA USG ile de¤erlendirildi¤i çal›ﬂmam›zda bu çal›ﬂman›n TA USG oranlar› ile benzer sonuçlar elde ettik.
Ebrashy ve ark.’n›n çal›ﬂmas›nda sadece 13 ve 14. haftalarda de¤erlendirilme yap›lmas›na ra¤men TA USG ile
abdominal duvar hariç di¤er yap›larda görüntülenme
oranlar› %90’›n alt›nda kalm›ﬂt›r. Bizim çal›ﬂmam›zda
ayn› yap›lardaki oranlar›m›z daha yüksektir.
Fetal yap›sal anomalilerin 11–13+6 haftada tan›nma
oran› Hernandi ve Töröcsik’in[3] 3991 olguluk çal›ﬂmalar›nda %27.5, Economides ve ark.’n›n[14] 1632 olguluk çal›ﬂmalar›nda %53.8 ve Carvalho ve ark.’n›n[15] 2853 olguluk çal›ﬂmalar›nda %22.3 olarak saptanm›ﬂt›r. Weiner ve
ark.[16] 11–14 haftada fetal anatomi taramas›n›, sadece sagittal planda fetüsü incelerken yap›sal anomali ﬂüphesi
varsa yapm›ﬂ ve bu ﬂekilde yap›sal anomalili fetüslerin
yaklaﬂ›k %50’sinin tan›nabilece¤ini vurgulam›ﬂt›r. Hildebrand ve ark.[17] ölümcül anomalileri ilk trimesterde
%88, ikinci trimesterde %92 oran›nda; çocukta gelecekte olumsuzluklara neden olabilecek anomalileri ilk trimesterde %35, ikinci trimesterde %44 oran›nda, rutin
taramada ise tüm anomalileri ilk trimesterde %13 ve
ikinci trimesterde %29 olarak bildirmiﬂlerdir. Ülkemizden de Dane ve ark.[18] ilk trimesterde majör anomalileri
%70 oran›nda tespit edebildiklerini bildirmiﬂtir.
Erken döneme ait 44.859 olguluk bir çal›ﬂmada yap›sal anomali saptama oran› %43.6 olarak verilmiﬂtir.[6]
Akrania, alobar holoprozensefali, ekzomfalos, gastroﬂizis, megasistis ve vertebra anomalilerinin hepsi, el veya
ayak agenezilerinin %77’si, diyafragmatik hernilerin

%50’si, ölümcül iskelet displazilerinin %50’si, polidaktililerin %60’›, majör kardiyak defektlerin %34’ü, yar›k
damak ve dudaklar›n %5’i, aç›k spina bifidadalar›n
%14’ünde tan› konulabilmiﬂtir.[6]
Ülkemizden Meleko¤lu ve ark.[19] ventrikülomegali
saptanan hastalar›n %33.3’ünün, yar›k dudak-damak
saptanan hastalar›n %25’inin, kardiyak malformasyonlar›n %43.7’sinin, diyafragma hernisi saptanan olgular›n
%33.3’ünün ve letal iskelet displazilerinin %75’inin birinci trimester tarama program› s›ras›nda saptand›¤›n›,
korpus kallosum agenezisi, Dandy-Walker malformasyonu, konjenital pulmoner hava yolu malformasyonu ve
pulmoner sekestrasyon anomalilerinin ise birinci trimester taramada saptanamad›¤›n› bildirmiﬂlerdir. Biz çal›ﬂmam›zda saptad›¤›m›z anomaliler için ayr›nt›l› analize ve
karﬂ›laﬂt›rmaya girmedik ancak literatürde anomali saptanm›ﬂ olan çal›ﬂmalardaki organ ve bölüm oranlar›n›n
bizim görüntüleme oranlar›m›zla uyumluluk gösterdi¤ini belirledik.
‹talya’dan 78.002 olguluk sistemik analizde 11–13+6
haftada yap›sal anomali tespit oran› TA USG ile %51,
TV USG ile %43, iki tekni¤in birleﬂimi ile %62 olarak
saptanm›ﬂ, fetal ekokardiyografi yap›l›r ise rutin taramada %43 olan kalp anomalisi yakalama oran›n›n %53’e
yükseldi¤i bulunmuﬂtur.[5] Bir di¤er meta-analizde düﬂük
riskli topluluktaki 115.731 fetüs incelenmiﬂ, sistemik
majör anomalileri 11–13+6 hafta aras›nda tan›ma oran›
%46.1, bütün anomalileri tan›ma oran› ise %32.4 olarak
bulunmuﬂtur.[20]
Gebelik haftas› ilerledikçe yap›sal anomali saptama
oranlar› artmaktad›r, 11. haftada %45 olan saptama oran› 14. haftada %76’ya ç›kmaktad›r.[21] Çal›ﬂmam›zda da
benzer ﬂekilde hemen hemen tüm yap›larda, görüntüleme baﬂar›s› en düﬂük Grup 1, en yüksek Grup 4’te idi (istatistiksel fark olanlarda). Burun kemi¤inde en yüksek
görüntülenme oran› Grup 2’de idi, Grup 3 ve 4’te de
oran Grup 2 ile benzerdi. Bu da burun kemi¤i görüntülenmesinin 11. haftadan sonra daha kolay oldu¤u bilgisi
ile örtüﬂmekteydi.[22]
Çal›ﬂmam›zda böbre¤in baﬂar›l› bir ﬂekilde görüntülenebilme oran› CRL 45–54 mm aras›nda %33.5 iken
CRL art›ﬂ› ile artarak CRL 65–74 mm aras›nda %60.4,
CRL 75–84 mm aras›nda %74.4’e ulaﬂmaktad›r. Souka
ve ark.[12] medyan CRL’yi 64.9 mm verdikleri çal›ﬂmalar›nda bu oran› 11–14 haftada TA ve TV USG ile s›ras›yla %77.9 ve %87.6 olarak bildirmiﬂlerdir. Ebrashy ve
ark.[13] sadece 13–14. hafta fetüsleri dahil ettikleri çal›ﬂCilt 26 | Say› 2 | A¤ustos 2018
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malar›nda bu oran› TA USG için %63, TV USG için
%85.6 olarak bildirmiﬂlerdir. Çal›ﬂmam›zda genel oran
%52 olsa da bu haftalardaki oranlar›m›z s›ras›yla %60.4
ve %74.4’tür. Bu çal›ﬂmadaki fetüslerin sadece 13 ve 14.
haftadan oluﬂmas› görüntüleme baﬂar›s›n›n yüksekli¤ini
aç›klamaktad›r. Anomali s›kl›¤›n›n da verildi¤i 2876 olguluk prospektif çal›ﬂmada 13–14. haftada hiçbir renal
patolojiye tan› konulmam›ﬂt›r.[13] Benzer ﬂekilde Hildebrand ve ark.[17] da 21.189 olguluk çal›ﬂmalar›nda 11–14.
haftada hiçbir renal patolojiye tan› konulmad›¤›n› bildirmiﬂlerdir.
Yaklaﬂ›k her iki yap›sal anomaliden biri birinci trimester taramas›nda saptanabilse de korpus kallozum
agenezisi, serebellar veya vermis hipoplazisi, ekojenik
akci¤er lezyonlar›, barsak obstrüksiyonu, renal defekt
veya talipese ilk trimester muayenesinde tan› konulamamaktad›r.[6] Harper ve ark.[23] yapt›klar› analizde ilk trimesterde fetal anatomi taramas›n›n fetal anomalilerin
tespitini art›rabilece¤ini bununla birlikte, genel ve normal kilolu popülasyonlarda %5’in alt›nda fetal anomali
prevalans› düﬂünüldü¤ünde tek bir ek anomaliyi tespit
etmek için fazla say›da tarama gerekece¤ini bu nedenle,
ilk trimester anatomi taramalar›n›n sadece fetal anomaliler için yüksek risk alt›ndaki popülasyonlarda uygun
olabilece¤ini bildirdiler.

Sonuç
Geliﬂen teknoloji ve bilgi birikimi sayesinde gebeli¤in 11–13+6. haftas›nda fetüse ait temel organ ve yap›lar›n görüntülenmesi art›k mümkündür. Temel amaç
özellikle majör anomalilerin erken saptanmas›d›r. Çal›ﬂmam›zda fetüsün erken dönem muayenelerinde kalp
ve böbreklerin d›ﬂ›nda kalan temel yap›lar›n %90’›n
üzerinde baﬂar›l› bir ﬂekilde görüntülenebildi¤ini saptad›k. Cihaz kalitesinin ve incelemeye ayr›lacak sürenin
artt›r›lmas›, ayr›ca transvaginal inceleme yolunun seçilmesi ile yüksek görüntüleme baﬂar›s› mümkün olabilecektir.
Ç›kar Çak›ﬂmas›: Ç›kar çak›ﬂmas› bulunmad›¤› belirtilmiﬂtir.
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Özet

Abstract: Nuchal translucency measurement:
who is right, who is not?

Amaç: ‹lk trimesterde fetal ense kal›nl›¤› (NT) ölçümü, fetal
anöploidi ve kardiyak anomaliler için kestirim olana¤› sunmaktad›r. Bir tarama belirteci olarak NT ölçümünün yap›lmas› çal›ﬂmalarda tutarl› sonuçlar vermemektedir. NT ölçümü, yüksek gözlemciler aras› ve gözlemciler içi de¤iﬂkenli¤e sahiptir. Radyologlar,
do¤um ve perinatoloji uzmanlar› NT’yi ölçmektedir. NT ölçümünü kimin yapmas› gerekti¤i konusunda fikir birli¤i bulunmamaktad›r. Bu çal›ﬂmada, ortalama kal›nl›k ve NT’nin da¤›l›m›na ba¤l›
olarak üç grupta NT ölçümünün korelasyonunu karﬂ›laﬂt›rd›k.

Objective: Fetal nuchal translucency (NT) measurement at first
trimester provides prediction for fetal aneuploidy and cardiac anomalies. Performance of NT as a screening marker has not been consistent in studies. Measurement of NT has high intra- and interobserver variability. Radiologists, obstetricians and perinatology
experts measure the NT. There is no consensus about who should
perform the NT measurement. In this study we compared the correlation of NT measurement in three groups depend on mean
thickness and distribution of NT.

Yöntem: Çal›ﬂmaya toplam 929 kat›l›mc› dahil edildi. Yedi radyolog, 8 do¤um uzman› ve 1 perinatoloji uzman› NT’yi ölçtü. Her
grup için tepe-makat uzunlu¤u (CRL), ortalama NT ve NT da¤›l›m› hesapland›.

Methods: A total of 929 participants were recruited for this study. 7
radiologists, 8 obstetricians and 1 perinatology expert measured NT.
Crown-rump length (CRL), mean NT and NT distribution were
calculated for each group.

Bulgular: Perinatoloji uzman›n›n ortalama NT ölçümü, radyologlar›n ve do¤um uzmanlar›n›n ölçümünden anlaml› ﬂekilde daha yüksekti (p<0.05). Ayr›ca perinatoloji uzman› ölçümleri di¤er gruplardan anlaml› ﬂekilde daha farkl› bir da¤›l›ma sahipti (p<0.05). CRL
de¤erleri bak›m›ndan gruplar aras›nda hiçbir anlaml› farkl›l›k yoktu.
CRL ve NT için %95 güven aral›¤›yla gözlemciler aras› güvenilirlik
katsay›lar› s›ras›yla 0.967 (0.910–0.987, p<0.001) ve 0.596 (0.455–
0.845, p<0.001) idi.

Results: Perinatology expert’s mean NT measurement was significantly higher than that of radiologists and obstetricians (p<0.05).
Measurements of the perinatal expert also had significantly different
distribution than other groups (p<0.05). There was no significant
difference between the groups in terms of CRL values.
Interobserver reliability coefficients with 95% confidence intervals
for CRL and NT were 0.967 (0.910–0.987, p<0.001) and 0.596
(0.455–0.845, p<0.001), respectively.

Sonuç: Üç grupta ortalama NT de¤eri ve da¤›l›m› bak›m›ndan istatistiksel olarak anlaml› farkl›l›klar bulunmaktad›r. Perinatoloji
uzman› ölçümleri daha yüksek ortalama kal›nl›k ve da¤›l›ma sahiptir. NT ölçümünde bir standart oluﬂturma ihtiyac› oldu¤u aç›kt›r
ve bu üç grubun perinatal sonuçlar› de¤erlendirmesi ve iki grubun
en do¤ru sonuç grubuna yaklaﬂmas› önemlidir.

Conclusion: There are statistically significant differences for
mean NT value and distribution in three groups. Measurements of
the perinatal expert has higher mean thickness and distribution. It
is obvious that there is a need for standardization in NT measurement and it is necessary to evaluate the perinatal outcomes of these
three groups and to approximate the two groups with the most
accurate result group.

Anahtar sözcükler: Ense kal›nl›¤›, perinatoloji, do¤um uzman›,
radyolog.

Keywords: Nuchal translucency, perinatology, obstetrician, radiologist.
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Giriﬂ
Ense kal›nl›¤› (NT), ilk trimesterde fetüs boynunun
arkas›ndaki sonolusent bölgedir ve ilk kez Nicolaides ve
ark. taraf›ndan tan›mlanm›ﬂt›r.[1] 11–13+6 haftada NT ölçümü, Down sendromu taramas›n›n ana noktalar›ndan
biridir. Tek baﬂ›na artm›ﬂ NT, Down sendromu ile %70
oran›nda iliﬂkilendirilmektedir.[2] Gebeli¤in 11–14. haftas›nda maternal yaﬂ, fetal NT ve maternal serum biyokimyas›n› dikkate alarak yap›lan risk hesaplamas›, yaklaﬂ›k
%5’lik bir yalanc› pozitiflik oran›yla %85’e kadar yükselen bir duyarl›¤a sahiptir.[3] Üstelik artm›ﬂ NT, di¤er kromozomal anomaliler, genetik sendromlar ve yap›sal anomaliler ile iliﬂkilendirilmektedir.[4] NT ölçümü çal›ﬂmadan çal›ﬂmaya de¤iﬂmektedir. Di¤er faktörlerin yan› s›ra
düzgün görüntü elde etme zorlu¤u da testin baﬂar›s›n› etkilemektedir. Çapölçerin yerleﬂtirilmesindeki küçük farkl›l›klar, her bir hastan›n hesaplanan risk tahminini önemli ölçüde de¤iﬂtirme olas›l›¤›na sahip olman›n yan› s›ra yalanc› pozitif veya yalanc› negatif sonuçlar›n oran›n› da art›rarak tarama testinin kümülatif performans›n› da azaltabilmektedir.[5] NT ölçümünün tekrarlanabilirli¤i çeﬂitli
çal›ﬂmalarda farkl› bulunmuﬂtur.[6]
Fetal T›p Derne¤i (Fetal Medicine Foundation,
FMF) ve di¤er dernekler, düzgün bir NT ölçümü elde etmek için standartlaﬂt›r›lm›ﬂ bir ölçüm tekni¤ini teﬂvik etmek amac›yla k›lavuzlar yay›nlam›ﬂt›r. NT ölçümünü kimin yapmas› gerekti¤ine dair fikir birli¤i bulunmamaktad›r. Ülkemizde ilk trimester anöploidi taramas›n› radyologlar, do¤um uzmanlar› ve perinatoloji uzmanlar› gerçekleﬂtirmektedir. Yine ülkemizde NT ölçümü, özel klinikler, hastaneler ve üniversite hastaneleri taraf›ndan gerçekleﬂtirilmektedir. NT ölçümü üç gruptaki uzmanlara
ö¤retilmiﬂ olsa da, takip eden dönemde kontrol edilmemektedir. Bu çal›ﬂman›n amac›, bu üç grubun ayn› popülasyon üzerindeki NT ölçümü performans›n› karﬂ›laﬂt›rmakt›r.

Yöntem
Bu prospektif çal›ﬂmaya, ilk trimester anöploidi taramas› geçirmiﬂ 929 tekil gebe olgusu dahil edildi. Tekil
gebelik ve kad›nlar›n bu çal›ﬂmaya kat›lmay› kabul etmesi, çal›ﬂmaya dahil olma kriterleri olarak belirlendi. Ölçümler Haziran 2017 ile Eylül 2017 tarihleri aras›nda
gerçekleﬂtirildi. Her bir gebelik, fetüs say›s›, tepe-makat
uzunlu¤u (CRL) ve NT ölçümü yönünden de¤erlendirildi. Yedi radyolog, 8 do¤um uzman› ve 1 perinatoloji uzman› ense kal›nl›¤›n› ölçtü. Sadece en az 3 ay boyunca

100’den fazla ölçüm yapan radyologlar›n, do¤um uzmanlar›n›n ve perinatoloji uzmanlar›n›n ölçümleri analize dahil edildi. Sadece perinatoloji uzman›n›n NT ölçümü için
FMF sertifikas› vard›. Radyologlar ve do¤um uzmanlar›
Sa¤l›k Bakanl›¤› sertifikas›na sahipti. Tüm uzmanlar, birbirlerinin sonuçlar›n› ö¤renmeksizin fetal ense kal›nl›¤›n›
arka arkaya ve ba¤›ms›z olarak de¤erlendirdi ve ölçtü.
Ayr›ca her bir uzman tepe-makat uzunlu¤unu tarad›.
Demografik özellikler, gebelik haftas› ile CRL ve NT
de¤erleri kaydedildi. NT taramalar›, 45–84 mm aras›ndaki CRL ile 11 ile 13+6 gebelik haftas› aras›nda gerçekleﬂtirildi. Tüm gruplar için GE Voluson S6 (General
Electric Healthcare, Chicago, IL, ABD) ultrason cihaz›
kullan›ld›. Tüm kad›nlarda transabdominal ultrasonografi, konveks 2–5 MHz prob (4C-RS; General Electric Healthcare, Chicago, IL, ABD) kullan›larak gerçekleﬂtirildi.
CRL ve NT, her olgu için Nicolaides ve ark. taraf›ndan
tan›mland›¤› ﬂekilde üç kere ölçüldü.[1] NT de¤eri, ondal›k kesirli milimetre olarak ifade edildi. Üç görüntü 30
dakika içinde elde edilemedi¤inde, (5–7.5 MHz prob kullan›larak) transvajinal ultrasonografi gerçekleﬂtirildi ve
süre daha önceki taramalara eklendi. Üç ölçümün ortalamas› NT de¤eri olarak kabul edildi. CRL, ortalama NT
de¤erleri, NT de¤erlerinin da¤›l›m geniﬂli¤i ve NT de¤erlerinin standart sapmas› üç grup (radyologlar, do¤um
uzman›, perinatoloji uzman›) için karﬂ›laﬂt›r›ld›.
SPSS versiyon 21.0 yaz›l›m› (SPSS Inc., Chicago, IL,
ABD) kullan›ld›. Sürekli de¤iﬂkenler ortalama±standart
sapma olarak ifade edildi. Gruplar›n NT ve CRL de¤erleri aras›ndaki farkl›l›klar, ba¤›ms›z de¤iﬂken t testi ile test
edildi. Üç uzman›n ölçüm sonuçlar› anlaml› farkl›l›k ve
varyasyonlar için analiz edildi. Gözlemciler aras› karﬂ›laﬂt›rmalar, güvenilirlik testleri (Cronbach alfa korelasyon
katsay›lar›) ile test edildi. Kiﬂi etkilerinin rastgele ve ölçülen etkilerin karma oldu¤u durumlarda (mutlak uyum) iki
yönlü karma etkiler modeli kullan›ld›; istatistik analiz,
Friedman testi, ki kare testi ve ölçüm varyasyonlar›na yönelik çok de¤iﬂkenli analiz kullan›larak gerçekleﬂtirildi.
p<0.05 olas›l›k de¤eri, istatistiksel olarak anlaml› kabul
edildi. Çal›ﬂma yerel etik kurulu taraf›ndan onayland›.

Bulgular
Çal›ﬂmaya tekil gebeli¤i olan 929 kad›n dahil edildi.
Tarama esnas›nda ortalama maternal yaﬂ 28.3±5.5 (aral›k: 16–47) ve ortalama gebelik yaﬂ› 12 (aral›k: 11–13+6)
hafta idi. Çal›ﬂmaya dahil edilen gebelerin %14’ü 35
yaﬂ üzerindeydi ve tüm hastalar beyaz ›rk mensubuydu.
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CRL de¤erleri bak›m›ndan gruplar aras›nda hiçbir
anlaml› farkl›l›k yoktu. Tüm gruplar›n non-spesifik ortanca NT ortalamas› 1.46±0.55 idi. CRL ve NT için
%95 güven aral›¤›yla gözlemciler aras› güvenilirlik katsay›lar› s›ras›yla 0.967 (0.910–0.987, p<0.001) ve 0.596
(0.455–0.845, p<0.001) idi. Tüm gruplar için ortanca
NT de¤erleri, standart sapma ve aral›klar› Tablo 1’de
gösterilmektedir.
Perinatoloji uzman›, radyolog ve do¤um uzman› için
ortalama NT de¤erleri s›ras›yla 1.66, 1.41 ve 1.25 idi. Perinatoloji uzman›, radyolog ve do¤um uzman› için standart sapma de¤erleri s›ras›yla 0.75, 0.38 ve 0.34 bulundu.
Ortalama NT de¤erleri ve da¤›l›m geniﬂli¤i, perinatoloji
grubunda anlaml› ﬂekilde daha yüksekti (p<0.05) (ﬁekil
1). Radyoloji grubunda ortalama NT de¤eri ve NT aral›¤›, do¤um uzman› grubundan daha yüksekti (Tablo 2).

Tart›ﬂma
Bu çal›ﬂmada, farkl› deneyim seviyelerine sahip
ultrasonografi uzmanlar› taraf›ndan gerçekleﬂtirilen
CRL ve NT ölçümlerinin operatörler aras› güvenilirli¤ini karﬂ›laﬂt›rd›k. Çal›ﬂmam›z, literatürde üç grubu
karﬂ›laﬂt›ran en büyük çal›ﬂmad›r. CRL ve NT ölçümleri, Down sendromu için prenatal taramada ana parametrelerdir. Artm›ﬂ NT de¤eri, trizomi 21’e yönelik
tahmini risk üzerinde ve bu nedenle hastan›n invazif
testi onaylama veya reddetme karar› üzerinde büyük
bir etkiye sahiptir. NT’yi incelerken karﬂ›laﬂ›lan güçlükler, a¤›rl›kl› olarak fetüs pozisyonu, artm›ﬂ maternal
vücut kitle indeksi, nukal kord, maternal abdominal
duvar kal›nl›¤›, ultrason cihaz›n›n kalitesi ve deneyimsiz sonografi uzmanlar›n›n do¤ru ﬂekilde tarama yapamamas› ve NT’yi inceleyememesi ile iliﬂkilidir. Ölçümdeki varyasyonlar, deneyimli inceleyicilere k›yasla
azalmaktad›r.
Tatmin edici olmayan NT ölçümü kalitesi, kolay bir
ﬂekilde Down sendromu riskinin fazla veya az tahmin
edilmesine yol açabilir. Ölçümdeki küçük farkl›l›klar,

Tablo 1. Çal›ﬂma grubunun demografik özellikleri.
n=929
Yaﬂ

28.3±6

Parite

0.7±1.1

Hafta

12.2±0.6

CRL

62.5±8.4

NT

1.46±0.55

hastan›n anöploidi riski tahminini anlaml› ﬂekilde de¤iﬂtirme olas›l›¤›na sahiptir ve yalanc› pozitif veya yalanc›
negatif tan› olas›l›¤›n› art›rmaktad›r. Karyotip normal
oldu¤unda ve NT büyüdü¤ünde bile fetüs kardiyak anomali ve konjenital fetal anomali riski alt›ndad›r.[7] Ancak
NT taramas›, daha büyük de¤iﬂkenlik göstermektedir ve
bu önemli bir ﬂekilde operatöre ba¤l›d›r. Kagan ve ark.,
CRL’nin düﬂük veya fazla tahmin edilmesinin büyük bir
etkiye sahip oldu¤unu ve bu risklerin önemli bir ﬂekilde
düﬂük veya fazla tahmin edilmesiyle sonuçland›¤›n› göstermiﬂtir.[8] NT ölçümüne iliﬂkin yap›lan bir çal›ﬂma, tekrarlanabilir sonuçlar alabilmenin e¤itimle geliﬂti¤ini ve

ﬁekil 1. Her bir grup için NT de¤erlerinin da¤›l›m›.

Tablo 2. Her bir grup için NT ölçümü sonuçlar› (n=929).

CRL (mm)

Do¤um uzman›

Radyolog

Perinatoloji

p de¤eri

62.5±8.4

61.7±9.7

62.1±8.7

Anlams›z

Ortalama NT (mm)

1.25

1.41

1.66

<0.05

Standart sapma (mm)

0.34

0.38

0.75

<0.05

0.7–6.1

0.7–5.7

0.8–7

NT aral›¤› (mm)

66

Perinatoloji Dergisi

Ense kal›nl›¤› ölçümü: Kim do¤ru, kim yanl›ﬂ?

80 taraman›n ard›ndan iyi sonuçlar›n al›nd›¤›n› ortaya
koymuﬂtur.[9] Testin kalitesini tekrarlanabilirli¤ini art›rmak için, sadece en az 100 NT ölçümü gerçekleﬂtirmiﬂ
uzmanlar›n ölçümlerini çal›ﬂmam›za dahil ettik.
Birçok çal›ﬂma, uzmanlar›n gerçekleﬂtirdi¤i NT ölçümlerini de¤erlendirmiﬂtir.[5,10] Mevcut kesitsel çal›ﬂma,
ayn› popülasyon üzerinde gerçekleﬂtirilen NT ölçümünü analiz etmektedir. Ortalama NT de¤erleri, üç grupta
istatistiksel olarak farkl›yd›. Perinatoloji uzman› grubu
en yüksek ortalama NT de¤erine ve standart sapmaya
sahipti. Perinatoloji uzman›n›n ölçümlerini alt›n standart olarak kabul edersek, radyolog ve do¤um uzman›
gruplar›n›n düﬂük ortalama NT ölçümleri ilk trimester
anöploidi riskinin yalanc› düﬂük hesaplanmas› ile sonuçlanacakt›r. Aksoy ve ark., çal›ﬂmalar›nda sadece do¤um
uzmanlar› ve radyologlar› karﬂ›laﬂt›rm›ﬂ ve NT ölçümü
için düﬂük gözlemciler aras› güvenilirlik bulmuﬂtur.[11]
NT ölçümü performans› sonografi uzman›na ba¤l›d›r. Sonuçlar›m›z aras›nda daha önce perinatoloji e¤itimi alan kiﬂilerin ortanca NT de¤eri ve NT da¤›l›m› daha yüksekti, bu da deneyimin önemli olmad›¤›n› göstermektedir. Deneyimsiz sonografi uzman› taraf›ndan ölçülen NT de¤erindeki bu varyasyonlar, tam mid-sagittal
görünümü elde etmekte baﬂar›s›z olmakla veya elde edememekle aç›klanabilir.[12] Ülkemizde NT ölçümü için
herhangi bir kalite takip program› bulunmamaktad›r.
Çal›ﬂmam›zda, obstetrisyenlerin ve radyologlar›n hiçbiri
NT ölçümü için FMF sertifikas›na sahip de¤ildi. Malone ve ark., FASTER çal›ﬂmas›nda NT ölçümlerinin
%7.4’ünün hatal› gerçekleﬂtirildi¤ini göstermiﬂtir.[13]
Dalton ve ark. da çal›ﬂmalar›nda bu verileri do¤rulam›ﬂt›r.[14] CRL ve NT için %95 güven aral›¤›yla gözlemciler
aras› güvenilirlik katsay›lar› s›ras›yla 0.967 (0.910–0.987,
p<0.001) ve 0.596 (0.455–0.845, p<0.001) idi. Bu sonuç,
gözlemciler aras› güvenilirli¤in ve tekrarlanabilirli¤in
CRL ölçümünde yüksek oldu¤unu göstermektedir. Ancak NT de¤erlendirmesi için güvenilirlik ve tekrarlanabilirlik görece düﬂüktür.
Çal›ﬂmam›zda, CRL ölçümü bak›m›ndan gruplar
aras›nda istatistiksel olarak anlaml› hiçbir fark yoktu. Literatürde de, CRL ölçümü bak›m›ndan gözlemciler aras› de¤iﬂkenli¤in düﬂük oldu¤u ve güvenilirli¤in yüksek
oldu¤u görülmektedir. Bu konudaki en büyük çal›ﬂmay›
gerçekleﬂtiren Souka ve ark., CRL ölçümünün güvenilirli¤inin ve tekrarlanabilirli¤inin yüksek oldu¤unu göstermiﬂtir.[15–17] Salomon ve ark., Down sendromu için s›-

ral› birleﬂik tarama olgular›nda CRL ölçümlerindeki hata etkisini de¤erlendirmek amac›yla simülasyon modeli
kullanan bir simülasyon çal›ﬂmas› gerçekleﬂtirmiﬂtir. Simüle edilen 3200’den fazla olgunun analiz edilmesinden
sonra yazarlar, Down sendromu taramas›n›n CRL ölçümlerindeki hatalara karﬂ› oldukça hassas olabilece¤ini
bildirmiﬂtir.[18]
Çal›ﬂmam›zda sadece bir perinatolog olmas› ve perinatal sonuçlar›n de¤erlendirilmemesi, çal›ﬂmam›z›n zay›f yönleridir. Ancak çal›ﬂmam›z, bu konuda 929 olguluk
büyük bir popülasyon üzerinde gerçekleﬂtirilen literatürdeki ilk çal›ﬂmad›r.

Sonuç
Fetal NT ve CRL’nin do¤ru bir ﬂekilde ölçülmesi,
optimal birleﬂik ilk trimester tarama performans› ve
prenatal bak›m için önemlidir. Bulgular›m›z, NT ölçümlerinin kesinli¤inin, dayan›kl›l›k ve do¤ruluk bak›m›ndan hala büyük oranda sonografi uzman›n›n kiﬂisel
yaklaﬂ›m›na ba¤l› oldu¤unu göstermektedir. CRL ölçümünde gözlemciler aras› güvenilirlik yüksektir. ‹lk kez
25 y›l önce tan›mlanmas›na ra¤men NT ölçümünün
hala standart hale getirilmedi¤i görülmektedir. NT ölçümünü standart hale getirecek ve y›llar boyunca kalite kontrol gerçekleﬂtirilecek bir sisteme ihtiyaç duyulmaktad›r.
Ç›kar Çak›ﬂmas›: Ç›kar çak›ﬂmas› bulunmad›¤› belirtilmiﬂtir.
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Gestasyonel diabetes mellitus olgular›nda
postpartum glukoz tolerans testi uygulamas›n›n
oranlar› ve uygulanmamas›n›n nedenleri
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Özet

Abstract: Postpartum glucose tolerance test
application rates and non-application causes in
gestational diabetes mellitus cases

Amaç: Gestasyonel diabetes mellitus, artan oranlarda görülen ve
genel popülasyonu ilgilendiren uzun vadeli sonuçlara sahip bir
sa¤l›k sorunudur. Bu popülasyon daha yak›ndan takip edilmeli, uygulanmama nedenleri araﬂt›r›lmal› ve bu kiﬂiler takip protokollerine dahil edilmelidir. Bu çal›ﬂmada, düﬂük sosyo-ekonomik popülasyonda bulunan ve gestasyonel diabetes mellitus tan›s› alm›ﬂ kad›nlarda postpartum glukoz tolerans testlerinin uygulanma oranlar›n› araﬂt›rd›k. Ayr›ca, glukoz tolerans testi için baﬂvurmama nedenlerini de inceledik.

Objective: Gestational diabetes mellitus is a health problem with
long-term consequences that concern the general population seen
at increasing rates. This population should be followed up more
closely and the reasons of those who do not apply should be investigated and these people should be included in follow-up protocols.
In this study, we investigated the rates of application for postpartum
glucose tolerance tests of women who had gestational diabetes mellitus diagnosis in a low socioeconomic population. We also examined the reasons for not applying to have a glucose tolerance test.

Yöntem: Çal›ﬂmaya, düﬂük sosyo-ekonomik düzeyde olan, üçüncü basamak bak›m merkezinde takip ve tedavi edilen toplam 738
gestasyonel diyabet hastas› dahil edildi. Glukoz tolerans testi yap›lan olgular› ve bu testi yapt›rmama nedenlerini araﬂt›rmak amac›yla bu hastalara 8. postpartum dönemden sonra ulaﬂ›ld›.

Methods: A total of 738 gestational diabetes patients with low
socioeconomic status who were followed-up and treated at a tertiary
care center were included in the study. These patients were reached
after the 8th postpartum period to investigate the cases of having glucose tolerance testing and the reasons for not having it.

Bulgular: Çal›ﬂmaya kat›lan 738 hastan›n 227’si (%30.7) postpartum dönemde glukoz tolerans testine baﬂvurmuﬂtu. Kalan 511 hastan›n 337’si (%65.9) bilgilendirilmedikleri için baﬂvurmad›¤›n›,
98’i (%19.1) baﬂvurmama nedeni olarak mali güçlükler yaﬂad›¤›n›,
40’› (%7.8) eﬂlerinin kendilerini sa¤l›k merkezine getirmedi¤i için
baﬂvurmad›¤›n›, 36’s› (%7.2) ise testin gerekli olmad›¤›n› düﬂündükleri için gelmediklerini belirtti.

Results: 227 (30.7%) of the 738 patients who participated in the
study, had applied for glucose tolerance testing in the postpartum
period. Of the remaining 511 patients, 337 (65.9%) indicated that
they did not apply because they were not informed about it, 98
(19.1%) of them indicated the financial impossibilities as the reason
of not applying, 40 (7.8%) of them did not apply because their husbands did not take them the health center, 36 (7.2%) indicated that
they did not attend because they did not consider it necessary.

Sonuç: Postpartum dönemde glukoz tolerans testi baﬂvuru oranlar›, düﬂük sosyo-ekonomik popülasyonda oldukça düﬂüktür.
Uzun vadeli sonuçlar bak›m›ndan yeni sa¤l›k politikalar›na ve bu
popülasyonu takip etmek için takip sistemlerine gereksinim oldu¤u aç›kt›r.
Anahtar sözcükler: Gestasyonel diyabet, glukoz tolerans testi, postpartum, tip 2 diyabet.

Conclusion: In the postpartum period, glucose test admission rates
are quite low in the low socioeconomic population. It is clear that
there is a need for new health policies and follow-up systems following this population in terms of long-term outcomes.
Keywords: Gestational diabetes, glucose tolerance testing, postpartum, type 2 diabetes.

Yaz›ﬂma adresi: Dr. Engin Korkmazer. Bursa Yüksek ‹htisas E¤itim ve Arﬂ. Hastanesi,
Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim Dal›, Bursa. e-posta: ekorkmazer@yahoo.com
Geliﬂ tarihi: 20 Mart 2018; Kabul tarihi: 13 May›s 2018
Bu yaz›n›n at›f künyesi: Korkmazer E, Arslan E, Akkurt Ö, Temur M, Çift T, Üstünyurt E.
Postpartum glucose tolerance test application rates and non-application causes in gestational
diabetes mellitus cases. Perinatal Journal 2018;26(2):69–73.
©2018 Perinatal T›p Vakf›

Bu yaz›n›n çevrimiçi ‹ngilizce sürümü:
www.perinataljournal.com/20180262003
doi:10.2399/prn.18.0262003
Karekod (Quick Response) Code:

Korkmazer E ve ark.

Giriﬂ
Gestasyonel diabetes mellitus (GDM) ilk kez, hastal›klar› gebelikle iliﬂkili insülin direncinin geçici olarak
ortaya ç›kt›¤› gebelerde fark edilmiﬂtir.[1] GDM, artan
oranlarda görülen bir sa¤l›k sorunudur.[2] Genellikle
gebelikten sonra geçse de, dislipidemi, obezite, hipertansiyon, kardiyovasküler hastal›klar ve di¤er metabolik bozukluklar ile özellikle de uzun vadede tip 2 diyabet gibi riskler taﬂ›maktad›r.[3,4] Uzun vadeli riskler nedeniyle postpartum glukoz taramas›, tüm sa¤l›k sistemleri taraf›ndan önerilmektedir. NICE, gestasyonel diyabet tan›s› alm›ﬂ kad›nlar›n %50’ye kadar›n›n do¤umdan sonraki 5 y›l içinde tip 2 diyabet geliﬂtirdi¤ini belirtmektedir.[5]
GDM tan›s› alan kad›nlar, gebelik s›ras›nda tedavi
için isteklidir ancak gebelik sonras›nda glukoz testine
yeterince ilgi göstermemektedir.[6,7] Glukoz tolerans
testine (GTT) sevk edilen, özellikle de yüksek sosyoekonomik kategoride yer alan hastalar daha yüksek bir
baﬂvuru oran›na sahiptir; ancak düﬂük sosyo-ekonomik
gruptaki hastalarda bu oran daha düﬂüktür.[8] Bu çal›ﬂman›n da amac›, GDM tan›s› alan düﬂük sosyo-ekonomik düzeyde olan kad›nlarda postpartum GTT taramas› deneyimini ve perspektifini derinlemesine incelemektir.

için, Amerikan Diyabet Birli¤i’nin (ADA) onaylad›¤›
kriterler (tek ad›ml› 75-g OGTT) kullan›ld›.[9] ADA’ya
göre, üç de¤erden biri yükseldi¤inde (Açl›k ≥92
mg/dL, ilk saat ≥180 mg/dL, ikinci saat ≥153 mg/dL)
hastaya GDM tan›s› konuldu. GDM tan›s› alan hastalar ayn› diyabet klini¤inde takip edildi ve diyabet hemﬂiresi taraf›ndan bilgilendirildi. Hastalar, do¤um takip
dönemi sonras›nda hastaneden taburcu edildi¤inde
GDM hakk›nda bilgilendirildi ve postpartum 6. haftada diyabet taramas› için ça¤r›ld›.
Postpartum 12. haftadan sonra tüm hastalar telefonla arand› ve sözlü izinleri al›nd›ktan sonra sözel bir
anket uyguland›. Anket yan›tlar› daha sonra bilgisayara
kaydedildi. Anket sonunda yan›tlar, tekrar kat›l›mc›lara
okunarak teyit edildi. Tüm hastalara ayn› araﬂt›rmac›
taraf›ndan ayn› anket uyguland›. Telefon anketi s›ras›nda tüm kat›l›mc›lara ailenin toplam ayl›k geliri soruldu ve geliri fakirlik s›n›r›n›n alt›nda olanlar çal›ﬂmaya dahil edildi. Postpartum diyabet taramas›, postpartum 6–12. haftada oral GTT yapt›ran kad›nlar olarak
tan›mland›.
Temel demografik veriler ve anket sonuçlar› SPSS
v21 program›na (SPSS Inc., Chicago, IL, ABD) kaydedildi.

Bulgular
Yöntem
Bu kesitsel çal›ﬂma, üçüncü basamak bak›m merkezi olan Bursa Yüksek ‹htisas E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi’nde Ocak 2015 – Haziran 2016 tarihleri aras›nda gerçekleﬂtirildi. Bu dönem boyunca çal›ﬂmaya, düﬂük sosyo-ekonomik düzeyde olan, diyabet tan›s› geçmiﬂi veya geçmiﬂ gebeliklerinde GDM öyküsü bulunmayan, kendilerine hastane kay›tlar›ndan ve telefon
numaralar›ndan ulaﬂ›lan ve GDM tan›s› alm›ﬂ 926 hastan›n 738’i dahil edildi. Düﬂük sosyo-ekonomik durum,
Türk ‹statistik Enstitüsü’nün Ocak 2015 verilerine göre belirlendi. Çal›ﬂma için yerel etik kuruldan onay
al›nd› (Bursa Yüksek ‹htisas E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi Etik Kurulu, 613-2014).
Hastalar›n tan›s›nda tek ad›ml›k bir yaklaﬂ›mdan
faydalan›ld›. 2010 y›l›nda Uluslararas› Diyabet ve Gebelik Çal›ﬂma Grubu Birli¤i (IADPSG), GDM tan›s›
için yeni kriterler oluﬂturdu. Yeni IADPSG kriterleri
a¤›rl›kl› olarak 90 persantilin üzerinde olan parametrelerin perinatal riskine odaklanarak haz›rland›. Tan›
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GDM’li kad›nlar›n ortalama yaﬂ› 30.8±5.1 idi. Hastalar›n demografik özellikleri Tablo 1’de verilmiﬂtir.
Kat›l›mc›lar›n 427’si (%57.8) lise, 249’u (%33.7) ilkokul mezunuydu ve 62’si (%8.5) okur-yazar de¤ildi; kat›l›mc›lar›n hiçbiri bir üniversite bitirmemiﬂti.
Çal›ﬂmaya kat›lan 738 hastan›n 227’si (%30.7) postpartum dönemde tekrar GTT için baﬂvururken, 511’i
(%69.3) tekrar GTT için baﬂvurmad›. Anket sonucunda, GTT’ye baﬂvurmama nedenleri 4 ana baﬂl›k alt›nda
topland›. Yeterince bilgilendirilmedi¤i ve uzun vadeli
riskleri bilmedi¤i için hastaneye gitmedi¤ini söyleyen

Tablo 1. Çal›ﬂma popülasyonunun demografik özellikleri (n=738).
Ortalama
Yaﬂ

30.8±5.1

Gravida

1.8±1.1

Do¤umda gestasyonel hafta

38.9±1.7

Preeklampsi

71 (%9.6)

Sezaryen

84 (%11.3)

Gestasyonel diabetes mellitus olgular›nda postpartum glukoz tolerans testi

511 hastadan 98’i (%19.1) mali güçlükler ve sa¤l›k sigortas› problemleri nedeniyle gitmedi¤ini, 40’› (%7.8)
eﬂleri kendilerini hastaneye götürmedi¤i için baﬂvuramad›¤›n› söylerken, hastalar›n 36’s› (%7.2) testin gerekli oldu¤unu düﬂünmediklerini ileri sürdü (ﬁekil 1).

Tart›ﬂma
Çal›ﬂmam›zda, düﬂük sosyo-ekonomik düzeydeki
hastalar›n büyük ço¤unlu¤unun (%69.3) postpartum
dönemde GTT için bir sa¤l›k merkezine dönmedi¤i
görülmektedir. Bu durum, uzun vadeli komplikasyonlar aç›s›ndan bir kamu sa¤l›¤› sorunudur. GDM geçmiﬂi olan hastalar›n, GDM geçmiﬂi olmayan kad›nlara k›yasla hayatlar› boyunca tip 2 diyabet geliﬂtirme olas›l›klar› yedi kat daha fazlad›r.[10] Bu hastalar ayn› zamanda,
sonraki gebeliklerinde erken diyabet riski taﬂ›maktad›r.
Ekelund ve ark. çal›ﬂmalar›nda GDM’li hastalar›n
%51’inin bozulmuﬂ glukoz tolerans›na sahip oldu¤unu
ve %30’unun 5 y›l içinde diabetes mellitus geliﬂtirdi¤ini ortaya koymuﬂtur.[11] Gestasyonel insülin gereksinimi
ve tan› esnas›nda erken gestasyonel yaﬂ (örn. gebeli¤in
24. haftas›ndan önce), tip 2 diabetes mellitus geliﬂtirmeye yönelik majör risk faktörleridir. Gebelik esnas›nda insülin kullanan kad›nlarda göreceli ba¤l›l›k ölçüsü
2.8 ile 4.7 aras›nda de¤iﬂmektedir.[12]
Çal›ﬂmalar, yüksek riskli kiﬂilerin erken tespit edilmesi ve yaﬂam tarz›nda de¤iﬂiklikler yap›lmas› halinde
tip 2 diyabete yönelik riskin önemli ölçüde azald›¤›n›
göstermektedir. Tuomilehto ve ark., yaﬂam tarz› de¤iﬂikliklerinin tip 2 diyabet oran›n› %58’e kadar azaltabildi¤ini göstermiﬂtir.[13] Bu hastalar›n erken saptanmas› ve gerekiyorsa yaﬂam tarz› de¤iﬂikliklerine ve tedaviye yönlendirilmeleri gerekmektedir.[14] Düﬂük sosyoekonomik düzeydeki popülasyonlarda yaﬂam tarz› de¤iﬂiklikleri yapmak kolay de¤ildir. Beslenme de¤iﬂiklikleri yönünden de¤erlendirildi¤inde, sosyo-ekonomik düzey azald›kça karbonhidrat yönünden bask›n beslenme
al›ﬂkanl›klar› artmakta ve protein a¤›rl›kl› beslenme
azalmaktad›r.
Postpartum GTT baﬂvuru oranlar› geliﬂmiﬂ ülkelerde yüksektir. Bu oran, Paez ve ark.’n›n çal›ﬂmas›nda
%85 olarak bulunmuﬂtur. Halle ve ark. bu oran› %97
olarak saptam›ﬂt›r. Düﬂük sosyo-ekonomik düzeydeki
popülasyonumuzda bu oran› %30.7 olarak bulduk.[15,16]
Postpartum GTT için baﬂvurmayan hastalar›n büyük ço¤unlu¤u (n=337, %65.9), yeterince bilgilendiril-

ﬁekil 1. Postpartum GTT’ye baﬂvurmama nedenleri (n=511).

medi¤ini ve uzun vadeli komplikasyonlardan haberleri
olmad›¤›n› söylemiﬂtir. Bu gruptaki kad›nlar, uzun vadeli riskleri bilmeleri halinde postpartum GTT için
baﬂvuracaklar›n› belirtmiﬂtir. Postpartum GTT konusunda baz› sa¤l›k uzmanlar› aras›ndaki anlaﬂmazl›k,
hastalar›n sa¤l›k merkezlerine sevk edilmesini güçleﬂtirmektedir.[17] Büyük sa¤l›k kuruluﬂlar›n›n, özellikle de
ADA, Amerikan Jinekoloji ve Obstetrik Derne¤i
(ACOG) ve Dünya Sa¤l›k Örgütü’nün (WHO) farkl›
görüﬂlere sahip olmas› da bu konuda kafa kar›ﬂ›kl›¤›na
yol açmaktad›r. Buna ek olarak, ço¤u ülkede postpartum GTT taramas›n› kimin yapaca¤› (do¤um uzmanlar›, endokrinologlar, aile hekimleri) konusunda da kesin
ölçütler bulunmamaktad›r. Türkiye Cumhuriyeti Sa¤l›k Bakanl›¤›, gebelik yönetimi k›lavuzunda GTT taramas›n›n düﬂük riskli popülasyonlarda 24 ila 28. gebelik
haftas› aras›nda yap›lmas›n› önermektedir.[18] Türk Perinatoloji Derne¤i, Türk popülasyonu için tek ad›ml›
75-g tan›lama testini önermektedir. Dernek, bu yaklaﬂ›m›n maliyet ve hasta uyumu bak›m›ndan daha uygun
oldu¤unu belirtmiﬂtir.[19]
Postpartum GTT taramas›na kat›lmayan hastalar›n
98’i (%19.1), bu test için sa¤l›k merkezine gitme ve testi yapt›rma konusunda yeterli mali olanaklara sahip olmad›¤›n› belirtmiﬂtir. Düﬂük sosyo-ekonomik düzeydeki kiﬂilerin baz›lar› sa¤l›k sigortas›na sahip de¤ildir,
bu nedenle test ücretlerini ödemekte güçlükler yaﬂamaktad›r. Bu grup ayn› zamanda sa¤l›k merkezlerine
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eriﬂimde de güçlük yaﬂamaktad›r. Erken postpartum
dönemde kan glukoz de¤erlerinin normalleﬂtirilmesi,
insanlar›n postpartum GTT için baﬂvurmamas›na yol
açmaktad›r. Özellikle ailesinden destek almayan kad›nlar, zaman yoklu¤unu bahane etmekte ve postpartum
GTT taramas›na baﬂvurmamaktad›r.[8] Uzun vadeli diyet ve yaﬂam› s›n›rlayan tedbirlerin olas›l›¤› da postpartum GTT taramas›na baﬂvuran hasta oran›n› azaltmaktad›r.[20] Popülasyonumuzda 36 (%7.2) kad›n, postpartum GTT’nin gerekli bir test oldu¤unu düﬂünmedi¤inden baﬂvurmam›ﬂt›r.
Clark ve ark., sa¤l›k sistemi taraf›ndan takip edilen ve
teﬂvik edilen popülasyonlarda postpartum GTT taramas› yapt›rma oran›n›n daha yüksek oldu¤unu göstermiﬂtir.[21] Çal›ﬂmam›zda oldu¤u gibi düﬂük sosyo-ekonomik
popülasyonlardaki sa¤l›k sigortas›yla ilgili sorunlar da
postpartum GTT baﬂvurusu oran›n› etkilemektedir. Popülasyonumuzdaki hastalar›n 98’i (%19.1), sa¤l›k sigortas› sorunlar›n› baﬂvurmama nedeni olarak göstermiﬂtir.
E¤itim seviyesinin de postpartum GTT baﬂvuru oranlar›n› etkiledi¤i bilinmektedir.[22] Popülasyonumuzda, kat›l›mc›lar›n 62’si (%8.5) okur-yazar de¤ildi ve hiçbir kat›l›mc› üniversiteden mezun olmam›ﬂt›.
Hasta popülasyonumuzdaki 40 (%7.8) kat›l›mc›,
postpartum GTT taramas›n› yapt›ramad›klar›n› çünkü
eﬂlerinin tarama testi için kendilerini sa¤l›k kuruluﬂuna
götürmedi¤ini belirtmiﬂtir. Bu çerçevede aile fertlerinin de GDM hakk›nda e¤itilmesi gerekti¤ini düﬂünüyoruz. Bandyopadhyay ve ark., aile fertlerinin diyabet
e¤itimine kat›lmas› halinde postpartum GTT baﬂvuru
oran›n›n artt›¤›n› göstermiﬂtir.[8]
Bu çal›ﬂman›n ana s›n›rlamalar›ndan biri, uzun vadeli takip sonuçlar›n›n olmamas›d›r. Risk alt›ndaki popülasyonun uzun vadeli takibinde diyabetin geliﬂip geliﬂmedi¤i bilinmemektedir. Takip eden gebeliklerin sonuçlar› da çal›ﬂma grubumuz için bilinmemektedir.
Tüm popülasyonlar, postpartum GTT’ye baﬂvurmamak için farkl› sebepler öne sürmektedir. Kanada’da
gerçekleﬂtirilen bir çal›ﬂmada, en yayg›n neden yeterli
zaman›n olmamas› iken, ABD’deki bir çal›ﬂmada en
yayg›n neden ise uzun vadeli tedavi gereksinimleri olarak saptanm›ﬂt›r.[19,23] Bizim popülasyonumuzda ise en
yayg›n neden, yeterince bilgilendirilmemektir.
Klinik uygulama bak›m›ndan çal›ﬂmam›z, hastalar›n
ve yak›nlar›n›n postpartum dönemde, hastaneden taburcu olmadan önce yeterince bilgilendirilmesi gerek-
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ti¤i sonucuna varmaktad›r. Ayn› zamanda bu popülasyon, sa¤l›k sigortas› sorunlar› nedeniyle postpartum
dönemde kaybedilmemelidir. Kat›l›mc›lara e-posta
göndermenin veya kat›l›mc›larla telefonda hat›rlat›c›
konuﬂmalar yapman›n, postpartum GTT baﬂvuru oran›n› art›rabilece¤ini düﬂünüyoruz.

Sonuç
Çal›ﬂmam›zda, düﬂük sosyo-ekonomik düzeydeki
hastalar›n postpartum dönemde çok düﬂük GTT baﬂvuru oran›na sahip oldu¤unu bulduk. Bu hasta grubunun ve postpartum GTT baﬂvurular›n›n takibi bir kamu sa¤l›¤› sorunu olarak görülmelidir ve aile hekimleri ile do¤um uzmanlar›, bu hastalar› uzun vadeli komplikasyonlardan korumak için uyum içinde çal›ﬂmal›d›r.
Ç›kar Çak›ﬂmas›: Ç›kar çak›ﬂmas› bulunmad›¤› belirtilmiﬂtir.
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Gestasyonel diyabetli gebelerde maternal serum
anti-Müllerian hormon düzeyleri
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Özet

Abstract: Maternal serum anti-Müllerian hormone
levels in pregnant women with gestational diabetes

Amaç: Serum anti-Müllerian hormon (AMH) düzeyleri over rezervinin belirteci olmas›n›n d›ﬂ›nda polikistik over sendromu ve
obezite gibi durumlarla da iliﬂkilidir. Çal›ﬂmam›z›n amac› gestasyonel diyabet (GD) tan›s› olan gebelerle sa¤l›kl› gebeler aras›nda
üçüncü trimester AMH düzeyleri aras›nda fark olup olmad›¤›n›
ortaya koymakt›r.

Objective: Serum anti-Müllerian hormone (AMH) levels are associated with conditions such as polycystic ovarian syndrome and obesity as well as being the marker of ovarian reserve. The aim of our
study is to reveal if there is any difference between pregnant women
diagnosed with gestational diabetes (GD) and healthy pregnant
women in terms of third trimester AMH levels or not.

Yöntem: Çal›ﬂmaya gebeli¤inin 24. ve 28. haftalar› aras›nda yeni
tan› konulmuﬂ GD’li gebeler dahil edildi. Çal›ﬂmaya al›nan tüm
hastalar›n demografik özellikleri, gebelik haftas›, do¤um haftas›,
yenido¤an a¤›rl›klar› kaydedildi. Hastalar›n demografik özellikleri, klinik ve laboratuvar parametreleri, gebelik sonuçlar› ve serum
AMH de¤erleri benzer özelliklere sahip kontrol grubu ile karﬂ›laﬂt›r›ld›.

Methods: Pregnant women with GD who were newly diagnosed during between 24 and 28 weeks of gestation were included in the study.
The demographic characteristics, weeks of gestation, delivery week
and newborn weights of all patients included in the study were recorded. The demographic characteristics, clinical and laboratory parameters, gestational outcomes and serum AMH values of the patients were
compared with the control group which had similar characteristics.

Bulgular: Maternal vücut-kitle indeksi (VK‹), açl›k kan ﬂekeri
(AKﬁ) ve tokluk kan ﬂekeri (TKﬁ) düzeyleri GD grubunda kontrol
grubuna göre anlaml› olarak daha yüksekti. GD ve kontrol gruplar›n›n ortalama serum AMH de¤erleri benzerdi (1.37±0.80 ng/ml
ve 1.52±0.99 ng/ml). Serum AMH de¤erleri, VK‹, AKﬁ ve TKﬁ
de¤erleri aras›nda anlaml› ba¤›nt› yoktu (s›ras›yla r=-0.04, p=0.72;
r=-0.03, p=0.75; r=-0.10, p=0.40). AMH düzeyine etki edebilecek
yaﬂ, VK‹ ve gestasyonel hafta parametrelerini içeren çoklu do¤rusal regresyon analizinde anlaml› etkileri gözlenmedi.

Results: Maternal body mass index (BMI), fasting blood glucose (FBG)
and postprandial blood glucose (PBG) levels were significantly higher
in the GD group than the control group. Mean serum AMH levels
were similar in GD and control groups (1.37±0.80 ng/ml and 1.52±0.99
ng/ml). There was no significant correlation among serum AMH values, BMI, and FBG and PBG levels (r=-0.04, p=0.72; r=-0.03, p=0.75;
r=-0.10, p=0.40, respectively). No significant impact was observed in
the multiple linear regression analysis including the parameters such as
age, BMI and week of gestation which may affect AMH level.

Sonuç: Üçüncü trimester serum AMH düzeyleri, GD tan›s› alan
ve almayan gebelerde benzer görünmektedir.

Conclusion: Third trimester serum AMH levels seem similar in pregnant women with and without the diagnosis of GD.

Anahtar sözcükler: Gestasyonel diyabet, anti-Müllerian hormon.

Keywords: Gestational diabetes, anti-Müllerian hormone.

Giriﬂ
Anti-Müllerian hormon (AMH), ayn› zamanda
Müllerian inhibiting substance (MIS) olarak da adland›r›lan, transforming growth factor beta (TGF-β) ailesinin

üyesi bir glikoproteindir.[1] AMH, overlerde granüloza
hücrelerinde preantral ve antral foliküllerden sentezlenir.[2] AMH, klinikte over rezervinin de¤erlendirilmesi
için önemli bir belirteçtir, menstrüel siklusun farkl› dö-
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nemlerinde düzeyi de¤iﬂmez. Son y›llarda yap›lan çal›ﬂmalarda serum AMH düzeylerinin over rezervi d›ﬂ›nda
metabolizma ile ilgili polikistik over sendromu (PKOS)
ve obezite gibi durumlarla da iliﬂkisi olabilece¤i gösterilmiﬂtir.[3,4]
Literatürde AMH düzeylerinin gebeli¤in 20. haftas›ndan sonra azald›¤› gösterilmekle beraber bu düﬂüﬂ
baz› çal›ﬂmalarda anlaml› bulunmam›ﬂt›r. Bunun nedeni AMH üretiminin gonadotropinlerden ba¤›ms›z olmas›d›r. Gebelikte menstrüel siklus geri bildirim etkisiyle inaktive olur ve yeni folikül geliﬂimi engellenir.
Gebelikte AMH düzeylerindeki azalma da foliküllerin
bask›lanmas›n›n bir sonucudur. Do¤umdan k›sa süre
sonra ise AMH düzeyleri artmaya baﬂlar.[5] Diyabet gebelikte s›k görülen bir komplikasyondur, ikinci trimesterdeki insülin direnci ve beraberindeki hiperinsülinemi gebelikte diyabetojenik bir durum ortaya ç›kar›r.
Gestasyonel diabetes mellitus (GDM) gebelik s›ras›nda
ortaya ç›kan glukoz intolerans›d›r ve s›kl›¤› %2 ile %5
aras›ndad›r.[6,7]
Literatürde serum AMH düzeyleri ile insülin direnci parametresi olan HOMA-IR düzeyleri aras›nda iliﬂki
gösterilmiﬂtir.[3] Gestasyonel diyabette de insülin direnci oluﬂtu¤u için çal›ﬂmam›z›n amac› GDM tan›s› olan
gebelerle sa¤l›kl› gebeler aras›nda üçüncü trimester
AMH düzeyleri aras›nda fark olup olmad›¤›n› ortaya
koymakt›r.

Yöntem
Bu kesitsel çal›ﬂmaya gebeli¤inin 24. ve 28. haftalar› aras›nda yeni tan› konulmuﬂ GDM’li gebeler ve benzer özelliklerdeki sa¤l›kl› gebeler dahil edildi. Çal›ﬂmam›z etik kurul onay› al›nd›ktan sonra ﬁiﬂli Etfal Hamidiye E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesinde Haziran 2014 –
Haziran 2015 tarihleri aras›nda yürütüldü. Çal›ﬂmaya
al›nan tüm hastalar›n onam› al›nd›.
Otuz iki haftan›n üzerinde GDM tan›s› olan gebeler ve kontrol grubu olarak da bilinen veya gebelikte tan› konulan hastal›¤› olmayan sa¤l›kl› gebeler çal›ﬂmaya
dahil edildi. Verilerine tam olarak ulaﬂ›lamayan gebeler, ikiz gebelikler, 32 haftan›n alt›ndaki gebelikler,
pregestasyonel diyabeti olan hastalar, preeklampsi tan›s› konulanlar çal›ﬂmaya dahil edilmedi. Ayr›ca endometrioma/endometriosis cerrahi hikayesi ve polikistik
over sendromu hikayesi olan kiﬂiler de çal›ﬂmaya dahil
edilmedi.

Çal›ﬂmaya al›nan tüm gebelere 24. ve 28. gebelik haftalar› aras›nda iki aﬂamal› oral glukoz tolerans testi
(OGTT) yap›ld›. 50 gram glukoz yüklemesinden sonra
iﬂlemin birinci saatinde periferik kan örne¤inden plazma
glukoz düzeyleri saptand›. Ölçülen 1. saat plazma glukoz
düzeyleri 140 mg/dl ve üzerinde olan hastalara Carpenter ve Coustan kriterlerine göre GDM tan›s›n› koymak
için ayr› bir günde üç saatlik 100 graml›k OGTT uyguland›. Açl›k kan ﬂekeri için plazma glukoz de¤eri 95
mg/dl, 1. saat için 180 mg/dl, 2. saat için 155 mg/dl, 3.
saat için 140 mg/dl idi. Bu de¤erlerden en az iki tanesi
yüksek bulunan olgular GDM olarak kabul edildi.[8]
Çal›ﬂmaya al›nan tüm hastalar›n demografik özellikleri, gebelik haftas›, do¤um haftas›, yenido¤an a¤›rl›klar› kaydedildi. Hastalar›n yaﬂ, gravida, parite, vücut
kitle indeksi (VK‹), sigara kullan›m›, klinik ve laboratuvar parametreleri, gebelik sonuçlar› ve serum AMH de¤erleri karﬂ›laﬂt›r›ld›. Serum AMH düzeyi lityum-heparinli tüplerde topland›ktan sonra elektrokemilüminesans immünolojik testi olan ‘ECLIA’ yöntemi ile
Elecsys reaktif kiti (Elecsys Corporation, Lenexa, KS,
ABD) kullan›larak Cobas cihaz› (Roche Diagnostics,
Risch-Rotkreuz, ‹sviçre) ile ölçüldü.
Çal›ﬂmaya al›nan olgular›n verilerinin analizi Statistical Package for the Social Sciences (SPSS 20.0) (SPSS
Inc, Chicago, IL, ABD) program› kullan›larak analiz
edildi. Veriler ortalama ± standart sapma ﬂeklinde ifade
edildi. Çal›ﬂma gruplar› aras›ndaki istatistiksel farkl›l›¤›
analiz etmek için normal da¤›l›m› tespit edilen say›sal
parametrelerde ba¤›ms›z t testi kullan›ld›. Kategorik
veriler için ise ki-kare testi kullan›ld›. Veriler aras›ndaki korelasyonun saptanmas› için Spearman korelasyon
analizi yap›ld›. Serum AMH düzeyine etki edebilecek
faktörler için çoklu do¤rusal regresyon analizi yap›ld›.
p<0.05 istatistiksel olarak anlaml› kabul edildi.

Bulgular
Çal›ﬂmam›za GDM grubunda 35, kontrol grubunda 37 olmak üzere toplam 72 hasta dahil edildi. Maternal yaﬂ, gravida, parite, sigara kullan›m›, AMH al›nd›¤›
zamandaki gebelik haftas› aç›s›ndan fark saptanmad›.
Ayr›ca do¤um zaman›ndaki gebelik haftas›, 1. ve 5. dakika Apgar skorlar› aç›s›ndan iki grup aras›nda anlaml›
fark saptanmad› (Tablo 1).
Maternal VK‹, açl›k kan ﬂekeri (AKﬁ) ve tokluk kan
ﬂekeri (TKﬁ) düzeyleri GDM grubunda kontrol grubuCilt 26 | Say› 2 | A¤ustos 2018
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na göre anlaml› olarak daha yüksekti. Yenido¤an a¤›rl›¤› da GDM grubunda daha yüksek saptand›. Yenido¤an a¤›rl›¤› ile maternal VK‹ aras›nda anlaml› pozitif
korelasyon saptand› (r=0.25, p=0.03). Yenido¤an a¤›rl›¤› ile AKﬁ ve TKﬁ aras›nda anlaml› korelasyon tespit
edilmedi (AKﬁ için r=0.03, p=0.76; TKﬁ için r=0.21,
p=0.06).
AMH de¤erleri aç›s›ndan ise istatistiksel olarak anlaml› fark saptanmad›. Serum AMH de¤erleri GDM
grubunda 1.37±0.80 ng/ml, kontrol grubunda ise
1.52±0.99 ng/ml olarak saptand›. Serum AMH de¤erleri ve VK‹ aras›nda istatistiksel anlaml› korelasyon
saptanmad› (r=-0.04, p=0.72). Yine serum AMH de¤erleri ve 2. trimesterde bak›lan AKﬁ ve TKﬁ aras›nda da
anlaml› korelasyon tespit edilmedi (AKﬁ için r=-0.03,
p=0.75; TKﬁ için r=-0.1, p=0.4). AMH düzeyine etki
edebilecek yaﬂ, VK‹ ve gestasyonel hafta parametrelerini içeren çoklu do¤rusal regresyon analizinde anlaml› etkileri gözlenmedi. Serum AMH düzeyi ba¤›ml› de¤iﬂken olan çoklu do¤rusal regresyon analiz sonuçlar›nda; VK‹ regresyon katsay›s› 0.94 olup %95 güven
aral›¤› -0.06 – 0.13 (p=0.45); maternal yaﬂ katsay›s› 0.10 %95 güven aral›¤› -0.06 – 0.02 (p=0.41); gebelik
haftas› katsay›s› 0.11 %95 güven aral›¤› -0.09 – 0.26
(p=0.34) olarak saptand›.
Tablo 1. GDM ve kontrol grubunun demografik özelliklerinin, laboratuvar verilerinin ve do¤um sonuçlar›n›n karﬂ›laﬂt›r›lmas›.
GDM
(n=35)

Kontrol
(n=37)

p
de¤eri

Yaﬂ (y›l)

29.46±5.59

27.27±4.06

0.061

Gravida

2.17±0.98

1.76±0.98

0.078

Parite

1.00±0.87

0.85±0.82

0.084

VK‹ (kg/m2)

29.20±1.88

27.67±2.48

0.004*

Sigara kullan›m›

6 (%17.1)

9 (%24.3)

0.453

Gebelik haftas›

35.77±1.21

35.14±0.97

0.568

Do¤um haftas›

38.82±1.15

38.56±1.25

0.364

Do¤um ﬂekli
Vajinal do¤um
Sezaryen ile do¤um

24 (%68.6)
11 (%31.4)

28 (%75.7)
9 (%24.3)

0.501

Yenido¤an a¤›rl›¤› (g)

3533.48±448.74 3337.83±330.10

0.038*

1. dakika Apgar skoru

8.06±0.72

8.38±0.79

5. dakika Apgar skoru

8.77±0.54

8.92±0.59

0.278

Açl›k kan ﬂekeri (mg/dl)

86.94±8.67

80.97±5.17

0.001*

120.40±20.50

104.00±10.05

0.001*

1.37±0.80

1.52±0.99

0.464

Tokluk kan ﬂekeri (mg/dl)
AMH (ng/ml)

0.078

AMH: Anti-Müllerian hormon; GDM: Gestasyonel diabetes mellitus; VK‹: Vücut kitle
indeksi. *p<0.05 istatistiksel anlaml›.
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Tart›ﬂma
Çal›ﬂmam›zda GDM ve sa¤l›kl› gebeler aras›nda
üçüncü trimesterde ölçülen serum AMH düzeyleri aras›nda fark saptamad›k. AMH, preantral ve antral foliküllerin granülosa hücrelerinden fetal hayattan menopoz dönemine kadar salg›lan›r.[9–12] Son y›llarda yap›lan
çal›ﬂmalarda serum AMH düzeylerinin over rezervi d›ﬂ›nda metabolizma ile ilgili PKOS ve obezite gibi durumlarla da iliﬂkisi olabilece¤i gösterilmiﬂtir.[3,4]
Gebelikte AMH düzeyleri ile ilgili yap›lan çal›ﬂmalar üçüncü trimesterda AMH düzeylerinin azald›¤›n›
göstermiﬂtir, bu azalma baz› çal›ﬂmalarda anlams›z olsa
da baz› çal›ﬂmalarda anlaml› bulunmuﬂtur. Azalman›n
nedeni gonadotropin düzeyinin düﬂmesine ba¤l› menstrüel siklusun inhibe olmas› ve foliküler geliﬂimin bask›lanmas›d›r. Do¤umdan sonra ise foliküler bask›lanman›n ortadan kalkmas›yla birlikte AMH düzeyleri
yükselmektedir.[5,13] GDM, gebelik s›ras›nda ortaya ç›kan glukoz intolerans›, metabolik ve hormonal de¤iﬂikliklerle karakterize klinik bir durumdur.[6] Diyabet ile
komplike olmuﬂ gebelikler hem maternal hem fetal aç›dan riskli gebeliklerdir.[7]
GDM olan hastalarda AMH düzeyini araﬂt›ran literatürde iki çal›ﬂma vard›r. Villarroel ve ark. yapt›klar›
çal›ﬂmada Tip 2 DM ve GDM tan›s› olan gebelerde
sa¤l›kl› gebelerle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda üçüncü trimesterda iki grupta da AMH de¤erlerinin azald›¤›n› fakat iki
grup aras›nda anlaml› fark olmad›¤›n› saptam›ﬂlard›r.[14]
Gerli ve ark. ise yapt›klar› çal›ﬂmada ise AMH de¤erlerinin gebelikte de maternal yaﬂ ile korele oldu¤unu, fakat GDM, VK‹, fetal do¤um a¤›rl›¤› ve plasental a¤›rl›ktan etkilenmedi¤ini göstermiﬂlerdir.[15] Biz de çal›ﬂmam›zda AMH ile fetal do¤um a¤›rl›¤›, AKﬁ ve TKﬁ
aras›nda korelasyon saptamad›k.
Literatürde serum AMH düzeyleri ile insülin direnci parametresi olan HOMA-IR düzeyleri aras›nda iliﬂki
oldu¤u gösterilmiﬂtir.[3] Gebelik fizyolojik bir insülin
direnci ile karakterizedir. Nelson ve ark. gebelerde
AMH düzeyleri ile ilgili yapt›klar› çal›ﬂmada insülin
de¤erleri ve insülin direncinin AMH düzeylerini etkileyebilece¤ini düﬂünerek çal›ﬂmalar›nda GDM’yi d›ﬂlama kriteri olarak kabul etmiﬂlerdir. Baz› yazarlar ise insülin ve androjen de¤erlerindeki art›ﬂ›n serum AMH
de¤erlerini etkileyebilece¤ini öne sürmüﬂlerdir, fakat
çal›ﬂmalarda insülin ve AMH de¤erleri aras›nda ba¤lant› olmad›¤› gösterilmiﬂtir.[16,17] Bizim çal›ﬂmam›zda
da AKﬁ, TKﬁ, VK‹ GDM grubunda daha yüksek ol-
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mas›na ra¤men serum AMH de¤erleri aç›s›ndan anlaml› fark saptamad›k. Bu da AMH düzeylerinin gebelerde insülin ve glukoz düzeylerinden etkilenmedi¤ini
desteklemektedir.
Lambert-Messerlian ve ark. yapt›klar› çal›ﬂmada gebelerde AMH düzeylerinin glukoz art›ﬂ›ndan veya besin al›m›ndan etkilenmedi¤ini saptam›ﬂlard›r.[18] Freeman ve ark. ise obez ve obez olmayan kad›nlar üzerinde yapt›klar› çal›ﬂma sonucunda, obez olanlarda AMH
seviyesini obez olmayanlara göre düﬂük bulmuﬂlard›r.[19]
Çal›ﬂmam›zda GDM grubunda VK‹, kontrol grubuna
göre daha yüksekti fakat çoklu do¤rusal regresyon analizinde VK‹’nin serum AMH de¤erlerine etkisi olmad›¤›n› bulduk.

Sonuç
Sonuç olarak 3. trimester AMH düzeylerinde
GDM tan›s› alan ve almayan gebeler aras›nda fark saptamad›k. AMH de¤erleri üçüncü trimesterda azalmas›na ra¤men serum insülin ve glukoz düzeylerindeki art›ﬂ
AMH düzeylerini etkilememektedir. AMH düzeylerinin insülin direnci olan vakalarda yüksek oldu¤unu
gösteren çal›ﬂmalar›n olmas›ndan dolay› GDM iliﬂkisini ortaya koyacak daha geniﬂ kapsaml› çal›ﬂmalara ihtiyaç vard›r.
Ç›kar Çak›ﬂmas›: Ç›kar çak›ﬂmas› bulunmad›¤› belirtilmiﬂtir.
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Postnatal maternal ba¤lanma:
Retrospekstif bir çal›ﬂma
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2

Özet

Abstract: Postnatal maternal attachment:
a retrospective study

Amaç: Bu çal›ﬂmada postnatal dönemde maternal ba¤lanma düzeyini ve ba¤lanmay› etkileyen faktörleri belirlemeyi amaçlad›k.

Objective: In this study, we aimed to determine the level of postnatal maternal attachment and the factors affecting the attachment.

Yöntem: Tan›mlay›c› ve kesitsel türdeki çal›ﬂmaya 20 Nisan – 20
Temmuz 2017 tarihleri aras›nda, Gümüﬂhane ilinde aile sa¤l›¤›
merkezlerine baﬂvuran, termde, canl› bir fetüsü vajinal ya da sezaryen yolla do¤uran, do¤um sonras› dönemde maternal ve fetal sa¤l›k sorunu ve komplikasyonu geliﬂmeyen, araﬂt›rman›n yap›ld›¤›
tarihler aras›nda 0–60 ay aral›¤›nda bebe¤i olan 150 vajinal, 150
sezaryen yolla do¤um yapan toplam 300 kad›n dahil edildi.

Methods: A total of 300 women (of which 150 delivered vaginally
and 150 delivered by cesarean section) who applied to family health
centers in Gümüﬂhane city, delivered a live fetus at term vaginally
or by cesarean section, did not develop any maternal or fetal health
problem and complication during postpartum period, and had
0–60-month-old baby between April 20 and July 20, 2017 were
included in this descriptive and cross-sectional study.

Bulgular: Çal›ﬂmada kad›nlar›n e¤itim durumu, çal›ﬂma durumu,
gelir durumunu alg›lama, aile tipi, riskli gebelik geçirme, gebelik
say›s›, do¤um haftas›, do¤um ﬂekli, do¤um süresi, bebe¤in yaﬂ›, gebelikte ve do¤umda sorun yaﬂama, do¤um sonras› depresyon, do¤um s›ras›nda destek alma, bebe¤i besleme ﬂekli, gebe e¤itim s›n›flar›na kat›lma gibi faktörler aras›nda anlaml› iliﬂki belirlenmedi.
Medeni durum, meslek, yaﬂan›lan yer, evlilik süresi, do¤um say›s›
ve çocuk say›s›, gebeli¤i isteme durumu ve do¤um sonras› bebe¤i
ilk emzirme zaman› de¤iﬂkenlerinin kad›nlar›n maternal ba¤lanma
düzeyini etkiledi¤i belirlendi. 27–35 yaﬂ aras›, ev han›m› ya da memur olan, ilde ikamet eden, en fazla on y›ld›r evli olan, tek çocu¤u
olan ve gebeli¤i planlayan kad›nlar›n maternal ba¤lanma düzeylerinin daha yüksek oldu¤u saptand›.

Results: In the study, no significant correlation was found among
the factors such as women’s educational status, employment status,
perceiving income status, family type, history of risky pregnancy,
gravida, delivery week, delivery type, delivery duration, age of baby,
having problem during pregnancy and delivery, postpartum depression, having support during delivery, the type of feeding baby, and
attending pregnancy training classes. It was determined that the variables such as marital status, place of residence, marriage duration,
number of delivery and child, whether the pregnancy is planned or
not, first breastfeeding time after delivery affected the maternal
attachment level of women. It was found that women whose age was
between 27 and 35 years, who were housewife or civil servant, residing in a city, married for maximum 10 years, had single child and
planned their pregnancies had higher maternal attachment levels.

Sonuç: Maternal ba¤lanman›n art›r›lmas› için özellikle kad›nlar›n
gebeliklerini isteyerek planlamalar›, ba¤lanma konusunda ailelerin
gözlenmeleri ve güvenli ba¤lanma için desteklenmeleri gerekmektedir.
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Giriﬂ
Kesebir ve ark.’n›n aktard›¤›na göre ba¤lanma, çocuk ile ona bak›m veren kiﬂi aras›ndaki iliﬂkide, çocu¤un bak›m veren kiﬂiye yak›nl›k duymas›, özellikle stres
durumlar›nda belirginleﬂen, tutarl›l›¤› ve süreklili¤i
olan duygusal bir ba¤ olarak tan›mlanmaktad›r.[1,2]
Bowlby’›n geliﬂtirdi¤i ba¤lanma teorisi bebe¤in, biyolojik güven gereksinimi sonucu erken dönemde anneye
ba¤lanmas›, annenin bebe¤inin gereksinim duydu¤u
anda ulaﬂ›labilir olup olmamas›, annenin bebe¤ine gösterdi¤i tepki ve davran›ﬂlar›n bebek taraf›ndan nas›l alg›lan›p yorumland›¤› üzerine temellenmiﬂtir.[3] Maternal ba¤lanma gebelik döneminde baﬂlar, do¤um sonras› devam eder ve kad›nda annelik rolünün geliﬂimine
katk› sa¤lar.[4,5] Ba¤lanma teorisinde, bebe¤in anneye
veya rahatlat›c› baﬂka bir nesneye ba¤lanmas›n›n, çocu¤un yaﬂam›n› sürdürmesinde önemli bir role sahip oldu¤u vurgulamaktad›r.[6] Anne ile bebek aras›ndaki ba¤lanman›n sevgiye dayal› ve güçlü olmas›, çocu¤un duygusal, sosyal, fiziksel ve zihinsel yönden sa¤l›kl› bir birey olarak geliﬂmesine katk› sa¤lamaktad›r.[7,8] Süt çocuklu¤u döneminde temelleri at›lan ba¤lanma, güvenli
olsun ya da olmas›n bir kez belirlendikten sonra yaﬂam›n di¤er dönemlerinde çok az de¤iﬂkenlik göstermektedir.[1] Ba¤lanma düzeyi, sadece bebeklik döneminin
sa¤l›kl› geçirilmesini de¤il, erken çocukluk, geç çocukluk, ergenlik ve eriﬂkinlik dönemlerindeki sa¤l›k düzeyini de etkilemektedir. Bowlby güvensiz ba¤lanma ile
psikopatoloji aras›nda bir ba¤ bulundu¤unu belirtmiﬂtir.[3] Ba¤lanman›n yetersiz olmas›n›n ﬂiddete e¤ilim,
kendine zarar verme, madde kullan›m› ve madde ba¤›ml›l›¤›, ihmal ve istismar ile iliﬂkili oldu¤u belirtilmektedir.[9]
Postpartum dönemde anne bebe¤i ile yak›nl›k kurmak için çok isteklidir. Annenin bebe¤ini görmesi, bebe¤ine dokunmas› ve bebe¤i ile iletiﬂime geçmesi bebe¤ini alg›lamas›n› olumlu etkilemektedir. Anne ve bebek
aras›ndaki bu olumlu iletiﬂim sa¤lanamaz ise anne bebe¤inin bak›m›n› ihmal edebilir, anne ve bebek sa¤l›¤›
bozulabilir. Anne ve bebek aras›ndaki etkileﬂimi baﬂlatmak için anne ile bebe¤in do¤umdan hemen sonra buluﬂmalar›, maternal ba¤lanman›n h›zl› bir ﬂekilde oluﬂmas› aç›s›ndan önemlidir.[10] Postpartum dönemde bebe¤in sa¤l›kl› geliﬂimi aç›s›ndan olumlu bir ortam yarat›lmas›nda bebe¤i zararl› ve tehlikeli durumlardan koruma, emzirme, bak›m›n› sa¤lama ve sa¤l›kl› ba¤lanma
gibi faktörler etkilidir.[11] Erken ba¤lanma ve emzirme-

nin çocuklarda matematik ve okuma becerilerini geliﬂtirdi¤i ifade edilmiﬂtir.[12] Anne sütü ile beslenen bebekler daha uyumlu ve iﬂbirlikçi iken, a¤lama nöbetleri ve
öfke durumu daha azd›r.[8] Dünya Sa¤l›k Örgütü’ne göre, kad›nlarda görülen depresyon da annelik rollerini
yerine getirmede performans› bozmakta, ayn› zamanda
bebe¤in geliﬂimi ve büyümesini de olumsuz etkilemektedir.[13]
Annelerin do¤um sonras› dönemde bebek bak›m›
ile ilgili bilgi eksiklikleri veya sosyal destekleri yetersiz
olabilir. Bu süreçte hemﬂireler, anne ve babalar›n ebeveynlik çabalar›n› desteklemeli ve cesaretlendirmelidir.[11] Hemﬂireler postpartum dönemde anne ile bebek
iliﬂkisini, gözlem yaparak de¤erlendirmeli ve kay›t etmelidir. Örne¤in; annenin bebe¤ini sakinleﬂtirmesi,
okﬂamas›, kuca¤›na almas›, bebe¤iyle konuﬂmas›, uygun
ﬂekilde beslemesi, annenin bebe¤ini emzirmesi, emzirirken kendini rahat hissetmesi, göz temas› kurmas› ve
ad› ya da cinsiyeti ile bebe¤ine seslenmesi, annelerden
beklenen uygun ba¤lanma davran›ﬂlar›d›r. Ayr›ca postpartum dönemde, bebe¤in ç›plak olarak yüzüstü pozisyonda annenin ç›plak gö¤süne yerleﬂtirilmesiyle yani
tensel temas ile maternal oksitosin sal›n›m› uyar›larak
maternal ba¤lanma olumlu etkilenmektedir. Hemﬂireler, annelerin bebeklerine karﬂ› gösterdikleri yaklaﬂ›m›
sa¤l›kl› bir ﬂekilde de¤erlendirebilmeleri için, anne-bebek aras›ndaki normal ba¤lanma sürecinde ve do¤um
sonras› olumlu anne-bebek ba¤lanmas›n›n geliﬂtirilmesinde önemli rol oynamaktad›rlar. Uygun ebelik ve
hemﬂirelik giriﬂimlerinin yerine getirilmesi maternal ve
fetal sa¤l›¤›n devam›, anne ile bebek aras›ndaki ba¤lanma iliﬂkisinde geliﬂecek risklerin erken dönemde tespit
edilmesi aç›s›ndan önemlidir.[10]
Çal›ﬂmada amaç, postnatal dönemde maternal ba¤lanma düzeyini ve ba¤lanmay› etkileyen faktörleri belirlemektir.

Yöntem
Araﬂt›rman›n evren ve örneklemi
Tan›mlay›c› ve kesitsel türde yürütülen çal›ﬂman›n
evrenini, Do¤u Karadeniz bölgesinin bir ilinde yaﬂayan
kad›nlar oluﬂturdu. Araﬂt›rman›n örneklemini ise termde, canl› bir fetüsü vajinal ya da sezaryen yolla do¤uran,
do¤um sonras› dönemde maternal ve fetal sa¤l›k sorunu ve komplikasyonu geliﬂmeyen, araﬂt›rman›n yap›ld›¤› tarihler aras›nda 0–60 ay aral›¤›nda bebe¤i olan kaCilt 26 | Say› 2 | A¤ustos 2018
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d›nlar oluﬂturdu. Araﬂt›rman›n amac› anlat›lan kad›nlardan çal›ﬂmaya gönüllü olarak kat›lmay› kabul eden
150 vajinal, 150 sezaryen yolla do¤um yapan toplam
300 anne örneklemi oluﬂturdu. Araﬂt›rman›n verileri 20
Nisan 2017 – 20 Temmuz 2017 tarihleri aras›nda topland›. Çal›ﬂmada örneklemi oluﬂturan kad›nlara Gümüﬂhane ilinde aile sa¤l›¤› merkezlerinde ulaﬂ›ld›.
Veri toplama araçlar›
Araﬂt›rma verilerinin toplanmas› için literatür do¤rultusunda geliﬂtirilen bilgi formu ve maternal ba¤lanma ölçe¤i kullan›ld›.
Kat›l›mc› Bilgi Formu: Bilgi formunda kad›n›n
demografik özellikleri ile gebelik, do¤um ve do¤um
sonras› döneme iliﬂkin özelliklerini içeren toplam 34
soru bulunmaktad›r. Bu form kat›l›mc›lar›n yaﬂ, ﬂu anki medeni durumu, e¤itim düzeyi, eﬂinin e¤itim durumu, meslek, gelir durumu, evlilik süresi ve aile tipi gibi
demografik özelliklerini, gebelik, düﬂük ve do¤um say›s›, gebelikte sorun yaﬂama, do¤um ﬂekli, do¤um süresi,
gebeli¤in planlanma durumu, gebelik döneminde anneli¤e haz›rlanma ve do¤um sonras› döneme iliﬂkin
emzirme zaman›, do¤um sonras› depresyon yaﬂama durumu, bebe¤i besleme ﬂekli, do¤umda ve do¤um sonras› dönemde sosyal destek alg›s› gibi sorular› kapsamaktad›r.
Maternal Ba¤lanma Ölçe¤i: Bireyin öz bildirimlerine dayal› olarak maternal sevgiyi gösteren duygu ve
davran›ﬂlar› ölçen ölçek Mary E. Müller taraf›ndan
1994 y›l›nda geliﬂtirilmiﬂtir.[5] Dörtlü Likert tipi ölçek
toplam 26 maddeden oluﬂmaktad›r. Tüm ölçek maddelerine verilen puanlar›n toplanmas› ile ölçekten toplam
puan elde edilmektedir (min.=26, maks.=104). Puan›n
yükselmesi maternal ba¤lanman›n iyi düzeyde oldu¤unu göstermektedir. Ölçe¤in Cronbach alfa iç tutarl›l›k
güvenirli¤i; 1 ayl›k bebe¤i olan annelerde 0.77, 4 ayl›k
bebe¤i olan annelerde 0.82 olarak saptanm›ﬂt›r.[14] Çal›ﬂmam›zda Cronbach alfa iç tutarl›l›k katsay›s› 0.874
olarak belirlenmiﬂtir.
Araﬂt›rman›n etik yönü ve uygulanmas›
Araﬂt›rma verilerinin toplanabilmesi için Gümüﬂhane Üniversitesi’nden Etik Kurul izni al›nd›. Kat›l›mc›lara kimliklerinin gizli tutulaca¤› ve bilgilerin yaln›zca
bu araﬂt›rma için kullan›laca¤› aç›kland›. Daha sonra
çal›ﬂmaya kat›lmay› kabul eden ve kendilerinden sözlü
onay al›nan anneler çal›ﬂman›n örneklemine dahil edil-
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di. Veri toplama formlar› da¤›t›ld›ktan sonra kad›nlar›n
formlar› doldurmas› istendi. Kat›l›mc›lar veri toplama
formlar›n› ortalama 15–20 dakika içinde yan›tlad›.
Verilerin analizi ve yorumu
Araﬂt›rma verileri bilgisayar ortam›nda SPSS 18.0
paket program› ile de¤erlendirildi. Verilerin de¤erlendirilmesinde say› ve yüzde da¤›l›m›, sürekli verilerde
ortalama-standart sapma kullan›ld›. Ba¤›ms›z gruplarda iki ve ikiden fazla grubun ortalamas›n›n karﬂ›laﬂt›r›lmas›nda ise verilerin normal da¤›l›ma uymamas› nedeniyle Kruskal-Wallis H testi, ANOVA, t testi ve
Mann-Whitney U testi analizi yap›ld›. p<0.05 de¤eri
istatistiksel anlaml›l›k olarak de¤erlendirildi.
Araﬂt›rman›n s›n›rl›l›klar›
Bu araﬂt›rmadan elde edilen sonuçlar bu çal›ﬂman›n
örneklemi ile s›n›rl›d›r. Sonuçlar tüm annelere genellenemez. Kad›nlar›n e¤itim düzeyinin farkl› olmas› nedeniyle formlar› doldururken zorland›klar› ve baz› formlardaki sorular›n tümünü cevaplamad›klar› gözlenmiﬂtir. Ayr›ca sorular›n retrospektif özellikte olmas›ndan
dolay› baz› annelerin bilgilerini hat›rlamakta zorlanmas› araﬂt›rman›n en önemli s›n›rl›l›klar›ndand›r. Örneklem grubunun küçük olmas›, verilerin öz bildirime dayal› olmas› ve çal›ﬂman›n kesitsel olmas› di¤er k›s›tl›l›klar›d›r.

Bulgular
Çal›ﬂmaya kat›lan kat›l›mc›lar›n baz› demografik
özellikleri Tablo 1’de verilmektedir.
Kad›nlar›n yaklaﬂ›k yar›s›n›n (%48.7) 27–35 yaﬂ aral›¤›nda oldu¤u (min.: 19, maks.: 56, ort.: 30.33±6.373),
büyük ço¤unlu¤unun evli (%97.3), her 10 kad›ndan
3’ünün lise mezunu (%34.7), yaklaﬂ›k her 10 kad›ndan
7’sinin ev han›m› oldu¤u (%68) ve çal›ﬂman›n yap›ld›¤›
tarihte çal›ﬂmad›¤› (%68.3) belirlendi. Yar›dan fazlas› il
merkezinde ikamet etmekte (%52) ve her 10 kad›ndan
7’si gelirini giderine eﬂit olarak alg›lamaktayd› (%68.3).
Kad›nlar›n ço¤u çekirdek aileye sahipti (%75.7) ve ço¤unlu¤u 1–10 y›ld›r evli (%71.3) idi.
Bu çal›ﬂmadaki kad›nlar›n ço¤u multigravida (%69)
ve yaklaﬂ›k olarak yar›s› iki-üç çocuk sahibi (%49.0) idi.
Büyük ço¤unlu¤u daha önce gebeli¤ini kürtaj ile sonland›rmam›ﬂ (%90) ve ço¤u (%73.3) istemsiz düﬂük yaﬂamam›ﬂt›. Neredeyse tamam› daha önceki gebeli¤inde sa¤l›k
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problemi yaﬂamad›¤›n› belirtirken, önceki gebelikte en
fazla yaﬂanan problem enfeksiyon (n=8, %57.1) idi.
Kat›l›mc›lar›n son gebeliklerine iliﬂkin özellikleri
Tablo 2’de ele al›nmaktad›r.
Çal›ﬂmadaki kad›nlar›n ço¤u son gebeli¤ini isteyerek planlam›ﬂ (%79), her 4 kad›ndan birisi son gebeli¤inde riskli gebelik yaﬂam›ﬂt› (%25). Kad›nlar›n
%67.3’ünün çocu¤u, çal›ﬂman›n yürütüldü¤ü tarihte 0
ile 2 yaﬂ aras›nda idi ve neredeyse her 10 kad›ndan 6’s›
termde do¤um yapm›ﬂt› (%59). Neredeyse tamam› son
do¤umunun 3 saatten k›sa sürdü¤ünü belirtti (%97.3).
Kad›nlar›n büyük ço¤unlu¤u, do¤um sonras› dönemde
depresyon yaﬂamam›ﬂt› (%81.3). Do¤um sonras› depresyon yaﬂayanlar›n %42.9’u ise o dönemde en fazla
eﬂinden destek gördü¤ünü ifade etti. Kad›nlar›n nere-

Tablo 1. Kad›nlar›n demografik özelliklerinin da¤›l›m›.
n

%

Yaﬂ
19–26
27–35
36 ve üzeri

86
146
68

28.7
48.7
22.7

Medeni durum
Evli
Bekar/Boﬂanm›ﬂ

292
8

97.3
2.7

Meslek
Ev Han›m›/Emekli
Çal›ﬂan

204
96

68.0
32.0

Yaﬂam›n›z›n uzun süre geçti¤i yer
Köy
‹lçe
‹l

40
104
156

13.3
34.7
52.0

Evlilik süresi
1–10 y›l
11–20 y›l
21 y›l ve üzeri

214
73
13

E¤itim düzeyi
‹lkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite

deyse yar›s› do¤um sonras› ilk yar›m saat içinde bebe¤ini emzirdi¤ini (%49.3) ve ço¤u ise ilk bir saat içinde
bebe¤ini kuca¤›na ald›¤›n› belirtti (%70). Son do¤umunda kad›nlar›n %31.3’ü eﬂlerinin, %24.3’ü annelerinin, %32.3’ü ise anne ve k›z kardeﬂ d›ﬂ›nda bir yak›n›n›n kendisinin yan›nda oldu¤unu belirtti.
Tablo 2. Kad›nlar›n son gebeli¤ine iliﬂkin özelliklerin da¤›l›m›.
n

%

Son gebeli¤i isteyerek planlama
Evet
Hay›r

237
63

79.0
21.0

Bebe¤in ﬂu anki yaﬂ›
0–24 ay
25–36 ay
37 ay ve üzeri

202
48
50

67.3
16.0
16.7

Do¤um sonras› depresyon yaﬂama
Evet
Hay›r

56
244

18.7
81.3

Do¤um sonras› depresyon yaﬂayanlar›n destek ald›¤› kiﬂiler
Eﬂ
24
42.9
Anne-baba
8
14.3
Kardeﬂ
3
5.4
Aile
9
16.1
Sa¤l›k personeli
2
3.6
Hiç kimse
10
17.9
Do¤um sonras› bebe¤i ilk kuca¤a alma süresi
0 gün verisi
28
0–30 dk.
11
31–60 dk.
210
61 dk. ve üzeri
51

9.3
3.7
70.0
17.0

Do¤um sonras› depresyon yaﬂayanlar›n tedavi olma durumu
Evet
14
25
Hay›r
42
75
Son gebelikte riskli gebelik öyküsü
Evet
Hay›r

75
225

25.0
75.0

71.3
24.3
4.3

Bebe¤in do¤um haftas›
24–34. hafta
34-40. hafta
41. hafta ve üzeri

3
177
120

1.0
59.0
40.0

54
69
104
73

18.0
23.0
34.7
24.3

Do¤um süresi
3 saat ve alt›
3 saat üzeri

292
8

97.3
2.7

Çal›ﬂma durumu
Evet
Hay›r

95
205

31.7
68.3

Gelir durumunu alg›lama
Gelir giderden az
Gelir gidere eﬂit
Gelir giderden fazla

56
205
39

18.7
68.3
13.0

Do¤um süresince kad›na destek olan kiﬂi
Eﬂ
Anne
Kardeﬂ
Aile
Sa¤l›k personeli
Hiç kimse

94
73
23
97
6
7

31.3
24.3
7.7
32.3
2.0
2.3

Aile tipi
Çekirdek aile
Geniﬂ aile
Parçalanm›ﬂ aile

227
67
6

75.7
22.3
2.0

Do¤um sonras› bebe¤i ilk emzirme süresi
Hiç emzirmeyen
0–30 dk.
31–60 dk.
61 dk. ve üzeri

29
148
72
51

9.7
49.3
24.0
17.0
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Çal›ﬂmada yap›lan istatistiksel analiz sonras›; kad›nlar›n e¤itim durumu, çal›ﬂma durumu, gelir durumunu
alg›lama, aile tipi, riskli gebelik geçirme durumu, gebelik say›s›, bebe¤in do¤um haftas›, do¤um ﬂekli, do¤um
süresi, bebe¤in yaﬂ›, son gebelikte ve son do¤umda sorun yaﬂama, do¤um sonras› depresyon yaﬂama durumu,
do¤um s›ras›nda destek al›nan kiﬂi, bebe¤i besleme ﬂekli, gebe e¤itim s›n›flar›na kat›lma gibi faktörlerin, kad›nlar›n maternal ba¤lanma ölçek puan›n› istatistiksel
olarak anlaml› düzeyde etkilemedi¤i belirlendi.
Kat›l›mc›lar›n maternal ba¤lanma durumunu etkileyen faktörler Tablo 3’de verilmektedir. Kad›nlar›n maternal ba¤lanma ölçe¤inden alm›ﬂ olduklar› puan ortalamalar›n›n yaﬂa göre farkl›l›k gösterdi¤i belirlendi. Buna

göre 19–26 yaﬂ (97.92±6.199) ve 27–25 yaﬂ aras›ndaki kad›nlardan (98.41±6.520) maternal ba¤lanma ölçe¤inden
ald›klar› puan ortalamas›, 36 yaﬂ ve üzerindeki kad›nlar›n
(97.03±5.395) maternal ba¤lanma ölçe¤inden ald›klar›
puan ortalamas›ndan daha yüksekti (p=0.031).
Kad›nlar›n medeni durumunun maternal ba¤lanma
ölçek puanlar›n› etkiledi¤i belirlendi. Buna göre çal›ﬂman›n gerçekleﬂtirildi¤i tarihte bekar olan annelerin
maternal ba¤lanma ölçe¤inden ald›klar› puan ortalamas›n›n (92.88±9.538) evli kad›nlar›n maternal ba¤lanma ölçe¤inden ald›klar› puan ortalamas›ndan daha düﬂük oldu¤u (98.10±6.041) görüldü (p=0.018).
Kad›nlar›n çal›ﬂma durumu ile maternal ba¤lanma
ölçek puanlar› aras›nda istatistiksel olarak anlaml› bir iliﬂ-

Tablo 3. Kad›nlar›n maternal ba¤lanma ölçek puan›n› etkileyen faktörler.
Say›

Min.

Maks.

Ort.

Medyan

SS

Yaﬂ
19–26 yaﬂ
27–35 yaﬂ
36 yaﬂ ve üzeri

86
146
68

78
72
82

104
104
104

97.92
98.41
97.03

100.00
100.00
97.50

6.199
6.520
5.395

Medeni durum
Evli
Bekar

292
8

72
78

104
104

98.10
92.88

100.00
96.00

6.041
9.538

Meslek
Ev han›m›
Memur
‹ﬂçi
Esnaf

204
55
30
11

72
85
74
78

104
104
104
104

98.27
98.64
96.30
93.18

100.00
100.00
96.50
97.00

6.157
5.307
6.407
8.268

Yaﬂan›lan yer
Köy
‹lçe
‹l

40
104
156

72
78
74

104
104
104

98.28
96.80
98.65

99.50
98.00
100.00

6.485
6.557
5.782

Evlilik süresi
1–10 y›l
11–20 y›l
21 y›l ve üzeri

214
73
13

72
78
85

104
104
104

98.64
96.04
97.54

100.00
96.00
100.00

6.093
6.054
6.790

Parite
Primipar
Multipar

93
207

78
72

104
104

98.70
97.62

101.0
99.0

6.377
6.095

Çocuk say›s›
1
2–3
4 ve üzeri

122
147
31

78
72
78

104
104
104

98.87
97.31
97.45

101.00
98.00
99.00

5.999
6.191
6.702

Gebeli¤i isteyerek planlama
Evet
Hay›r

237
63

74
72

104
104

98.43
96.19

100.00
97.00

5.760
7.39

Do¤umdan sonra bebe¤i ilk emzirme süresi
Emzirmedim
‹lk yar›m saat
Yar›m saat – bir saat aras›
1 saatten sonra

29
148
72
51

82
72
78
74

104
104
104
104

97.03
97.82
97.96
98.86

99.00
98.50
100.00
101.00

6.242
5.658
6.935
6.615
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Test de¤eri
p=0.031
Kruskal-Wallis testi
χ2=6.948
p=0.018
t=2.370
t testi
p=0.025
Kruskal-Wallis testi
χ2=9.362

p=0.050
Kruskal-Wallis testi
χ2=9.362
p=0.000
Kruskal-Wallis testi
χ2=16.264
p=0.032
Mann-Whitney U testi
p=0.020
Kruskal-Wallis testi
χ2=7.833
p=0.030
Mann-Whitney U testi

ANOVA
F=1.667
p=0.023
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ki yokken, kad›nlar›n mesle¤ine göre maternal ba¤lanma
ölçek puan ortalamalar› farkl›l›k göstermekteydi. Yap›lan
istatistiksel analiz sonucunda ev han›m› ve memur olan
kad›nlar›n maternal ba¤lanma ölçek puanlar›n›n iﬂçi veya
esnaf olan kad›nlar›n maternal ba¤lanma ölçek puanlar›ndan daha yüksek oldu¤u belirlendi (p=0.025).
Kad›nlar›n yaﬂad›klar› yer ile maternal ba¤lanma ölçek puanlar› aras›nda istatistiksel olarak anlaml› bir iliﬂki saptand›. Sürekli olarak ilde ikamet eden kad›nlar›n
maternal ba¤lanma düzeyi ilçe ya da köyde yaﬂayan kad›nlar›n maternal ba¤lanma ölçe¤inden ald›klar› puan
ortalamas›ndan daha yüksekti (p=0.050).
Kad›nlar›n evlilik süresinin maternal ba¤lanma ölçek puanlar›n› istatistiksel olarak anlaml› düzeyde etkiledi¤i görüldü. 11–20 y›ld›r evli olan kad›nlar›n maternal ba¤lanma ölçek puanlar›n›n daha düﬂük oldu¤u belirlendi (p=0.000).
Do¤um say›s›n›n kad›nlar›n maternal ba¤lanma ölçek
puanlar›n› istatistiksel olarak anlaml› düzeyde etkiledi¤i
belirlendi. Buna göre primipar anneler (98.70±6.377) ile
multipar annelerin (97.62±6.095) maternal ba¤lanma ölçe¤inden ald›klar› puan ortalamalar› aras›nda anlaml›
fark oldu¤u saptand› (p=0.032). Primipar kad›nlar›n maternal ba¤lanma ölçe¤inden ald›klar› puanlar› daha yüksekti. Çal›ﬂmada çocuk say›s›n›n kad›nlar›n maternal
ba¤lanma ölçek puan ortalamalar›n› istatistiksel olarak
anlaml› düzeyde etkiledi¤i belirlendi. ‹lk çocu¤unu do¤uran kad›nlar›n maternal ba¤lanma ölçe¤inden ald›klar› puanlar›n›n 1’den fazla çocu¤u olan kad›nlar›n maternal ba¤lanma ölçe¤inden ald›klar› puan ortalamas›ndan
fazla oldu¤u bulundu (p=0.020).
Kad›nlar›n gebeli¤i isteme durumu ile maternal
ba¤lanma ölçek puan ortalamalar› aras›nda istatistiksel
olarak anlaml› bir iliﬂki belirlendi (p=0.030). Buna göre
gebeli¤ini planlayan kad›nlar›n maternal ba¤lanma ölçe¤inden ald›klar› puan ortalamalar› daha yüksekti.
Çal›ﬂmam›zda bebe¤i do¤um sonras› dönemde ilk
30 dakikadan sonra emziren kad›nlar›n maternal ba¤lanma ölçek puanlar› hiç emzirmeyen ya da ilk 30 dakika içinde emziren kad›nlar›n maternal ba¤lanma ölçek
puan›ndan daha yüksektir (p=0.023). Maternal ba¤lanma ölçe¤i ile iliﬂkili faktörler Tablo 3’de verilmektedir.
Çal›ﬂmada kad›nlar›n evlilik y›l›, gebelik ve do¤um
say›s› ile maternal ba¤lanma ölçek puan› aras›nda negatif yönlü bir korelasyon belirlendi. Kad›nlar›n evlilik
y›l›, gebelik ve do¤um say›s› artt›kça, maternal ba¤lan-

ma ölçek puan› azalmaktayd›. Ayr›ca kad›nlar›n bebe¤i
do¤umdan sonra ilk emzirme zaman› ve eﬂin bebe¤i
kuca¤›na alma zaman› ile maternal ba¤lanma ölçek
puan› aras›nda pozitif yönlü bir korelasyon saptand›
(Tablo 4).

Tart›ﬂma
Yap›lan çal›ﬂmada, kad›nlar›n maternal ba¤lanma
ölçe¤inden ald›klar› puan ortalamas›n›n yaﬂa göre farkl›l›k gösterdi¤i belirlendi. 36 yaﬂ ve üzerindeki kad›nlar›n maternal ba¤lanma düzeyi en düﬂüktür. Yap›lan baz› çal›ﬂmalarda kad›nlar›n yaﬂ› ile maternal ba¤lanma
ölçek puanlar› aras›nda, istatistiksel olarak anlaml› bir
iliﬂki yokken, kad›nlar›n yaﬂ› artt›kça maternal ba¤lanma ölçe¤inden ald›klar› puan ortalamas›n›n artt›¤›n›
gösteren çal›ﬂmalar da mevcuttur.[4,15–17] Bu çal›ﬂmada
yaﬂ›n artmas› ile ba¤lanman›n azalmas› aras›ndaki iliﬂkinin evlilik süresi, çocuk ve do¤um say›s›n›n artmas›
ile iliﬂkili oldu¤u düﬂünülmektedir.
Çal›ﬂman›n gerçekleﬂtirildi¤i tarihte bekar olan annelerin maternal ba¤lanma ölçe¤inden ald›klar› puan
ortalamas›n›n daha düﬂük oldu¤u belirlenmiﬂtir. Bu durumun evli olan kad›nlar›n aile içi rollerini, ev ve çocuk
bak›m› ile ilgili sorumluluklar›n› eﬂi ile aras›nda paylaﬂmas› sebebiyle kad›nlar›n çocuklar›na daha fazla ve daha verimli vakit geçirmesinden kaynakland›¤› düﬂünülmüﬂtür.
Çal›ﬂmam›zda kad›nlar›n çal›ﬂma durumu ile maternal ba¤lanma ölçek puanlar› aras›nda istatistiksel olarak
anlaml› bir iliﬂki yokken, ev han›m› ve memur olan kad›nlar›n maternal ba¤lanma ölçek puanlar›n›n daha yüksek oldu¤u saptanm›ﬂt›r. Yap›lan baz› araﬂt›rmalarda çal›ﬂan kad›nlarda maternal ba¤lanma ölçek puanlar›n›n
daha yüksek oldu¤u belirlenmiﬂtir.[16,17] Bir baﬂka çal›ﬂmaTablo 4. Maternal ba¤lanma ölçe¤i puan› ile iliﬂkili faktörler.

p de¤eri

Spearman
korelasyonu (r)

MBÖ puan› - evlilik y›l›

0.003

-0.168*

MBÖ puan› - çocuk say›s›

0.014

-0.142†

MBÖ puan› - do¤um say›s›

0.009

-0.151*

MBÖ puan› - eﬂin bebe¤i
kucaklama zaman›

0.009

0.150*

MBÖ puan› - bebe¤i do¤um sonu
ilk emzirme zaman›

0.011

0.146†

‹liﬂkili faktörler

*p<0.01 anlaml›l›k düzeyi; †p<0.05 anlaml›l›k düzeyi.
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da ise kad›nlar›n çal›ﬂma durumu ile maternal ba¤lanma
ölçek puanlar› aras›nda, istatistiksel olarak anlaml› bir
iliﬂki olmad›¤› saptanm›ﬂt›r.[4] Di¤er meslek gruplar›na
göre nispeten daha yüksek gelir düzeyine sahip memurlar›n ve geçim s›k›nt›s› çekmedi¤i için ev han›m› olmay›
tercih etti¤i düﬂünülen kad›nlar›n çocuklar›na daha fazla
zaman ay›rmas› ve çocuklar›n›n bak›m›yla birebir ilgilenmesi, maternal ba¤lanman›n artmas›na katk› sa¤lam›ﬂ
olabilir.
‹lde ikamet eden kad›nlar›n maternal ba¤lanma ölçe¤inden ald›klar› puan ortalamas›n›n daha yüksek oldu¤unu belirledik. Çal›ﬂman›n yürütüldü¤ü ilin bir tar›m bölgesi oldu¤u göz önüne al›nd›¤›nda, ﬂehirde yaﬂayan kad›nlar›n köy ve ilçede yaﬂayan kad›nlara göre
daha az iﬂ yükünün olmas›, ev iﬂlerinin yan› s›ra tar›m
iﬂçili¤i gibi bedenen yorucu iﬂlerle ilgilenmek zorunda
olmamas› gibi nedenlerin kad›nlar›n bedenen ve ruhen
daha dinç olmas›n› sa¤lad›¤› düﬂünülmektedir. Bu durumda ﬂehirde yaﬂayan kad›nlar›n köy ve ilçede yaﬂayan
kad›nlara göre daha fazla zamanlar›n› bebeklerine ay›rd›klar› ve bu zaman›n da etkin ba¤lanmada yararl› oldu¤u görülmektedir.
Çal›ﬂmada 10 y›ldan az ve 21 y›ldan daha fazla süreyle evli olan kad›nlar›n maternal ba¤lanma ölçek puanlar›n›n daha yüksek oldu¤u belirlendi. Durualp ve
ark., yapt›klar› çal›ﬂmada 21 y›l ve daha uzun süredir
evli olan kad›nlar›n maternal ba¤lanma ölçek puanlar›n›n daha yüksek oldu¤u saptanm›ﬂt›r.[17] Bulgulardan
farkl› olarak Mutlu ve ark.’n›n çal›ﬂmas›nda, kad›nlar›n
evlilik süresi ile maternal ba¤lanma aras›nda anlaml› bir
iliﬂki belirlenmemiﬂtir.[15] Annenin yaﬂ›n›n artmas› ile
evlilik y›l› uzamakta ve ba¤lanma azalmaktad›r. 21 y›ldan uzun süre evli olan çiftlerde ise büyüyen çocu¤un
bak›m yükü azalmakta ve yeni do¤an bebekle daha fazla zaman geçirilmektedir. Ya da uzun bir aradan sonra
anne olman›n özlem duyulan bir duygu olmas›na ve
ba¤lanman›n artmas›na sebep olabilece¤i düﬂünülmektedir.
Do¤um say›s›n›n maternal ba¤lanma üzerine etkisinin incelendi¤i bu çal›ﬂmada, primipar kad›nlarda
maternal ba¤lanma düzeyinin multipar kad›nlardan daha yüksek oldu¤u saptand›. Çal›ﬂma bulgular› ile paralellik gösteren birçok çal›ﬂma mevcutken, çocuk say›s›n›n artmas› ile ba¤lanman›n artt›¤›n› gösteren çal›ﬂma
da mevcuttur.[15,16,18,19] Özellikle çocuk bak›m›nda say›n›n
az olmas›n›n, ba¤lanman›n güvenli¤i aç›s›ndan önemli
oldu¤u vurgulanm›ﬂt›r.[18] Çal›ﬂmadaki bu bulgu, ilk kez
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anne olacak kad›nlar›n annelik duygusunu yaﬂamam›ﬂ
olmalar›, bebek bak›m› konusunda tecrübesiz olduklar›ndan bebeklerine daha hassas yaklaﬂmalar›, bebe¤i ile
daha fazla iletiﬂim kurmalar› ve paylaﬂ›m içerisinde olmalar› ve bebek bak›m›na iliﬂkin sorumluluklar›n›
önemsemelerinin, maternal ba¤lanmay› olumlu bir ﬂekilde etkiledi¤ini göstermektedir.
Çal›ﬂmam›zda son gebeli¤i isteyerek planlayan kad›nlar›n maternal ba¤lanma ölçe¤inden ald›klar› puan›n anlaml› derecede daha yüksek oldu¤unu saptad›k.
Benzer ﬂekilde Durualp ve ark. da yapt›klar› çal›ﬂmada
planl› gebelik yaﬂayan kad›nlar›n maternal ba¤lanma
düzeyinin daha yüksek oldu¤unu belirtmiﬂlerdir.[17] Yap›lan baz› çal›ﬂmalarda ise gebeli¤in planlama durumu
ile maternal ba¤lanma ölçek puanlar› aras›nda anlaml›
bir iliﬂki bulunmam›ﬂt›r.[4,15] Çal›ﬂma bulgular›n›n sebebi olarak; kad›n›n anneli¤e haz›r olmas›, gebe kalmak
istemesi, ebeveyn olmaya eﬂlerin birlikte karar vermesi,
planl› gebeliklerde kad›n›n gebeli¤e uyumunun daha
kolay olmas› gibi faktörlerin sa¤l›kl› maternal ba¤lanmay› art›rd›¤› düﬂünülmektedir.
Verilerimize göre kad›nlar›n do¤um ﬂekli ile maternal ba¤lanma ölçek puanlar› aras›nda istatistiksel olarak
anlaml› bir iliﬂki saptamad›k. Çal›ﬂmam›za benzerlik gösteren araﬂt›rmalar›n yan›nda vajinal do¤um yapanlarda
ba¤lanman›n daha yüksek oldu¤unu gösteren çal›ﬂmalarda mevcuttur.[7,15–17] Çal›ﬂmadan elde edilen bu bulgunun,
verilerin geriye dönük toplanmas›ndan ve do¤um sonras› dönemde komplikasyon yaﬂamayan kad›nlar ile görüﬂülmüﬂ olmas›ndan kaynaklanabilece¤ini düﬂünüyoruz.
Çal›ﬂmam›zda do¤um zaman› / gebelik haftas› ile
maternal ba¤lanma ölçek puanlar› aras›nda istatistiksel
olarak anlaml› bir iliﬂki saptamad›k. Benzer ﬂekilde
Mutlu ve ark. da yapt›klar› çal›ﬂmada term ya da preterm eylem ile maternal ba¤lanma ölçek puanlar› aras›nda istatistiksel olarak anlaml› bir iliﬂki saptamam›ﬂlard›r.[15] Yap›lan çal›ﬂmalarda preterm bebeklerin hastanede yat›ﬂ durumunda fiziksel temas, anne yak›nl›¤›
ve bak›m›n eksik olmas› sebebi ile ba¤lanman›n do¤umdan sonra bozuldu¤u belirtilmiﬂtir.[20,21] Çal›ﬂmam›zdaki bu bulgu gebelerin özellikle termde do¤umlar›n›n gerçekleﬂti¤i, yo¤un bak›m alabilecek bebek say›s›n›n çok az olmas›ndan kaynaklanmaktad›r.
Do¤um sonras› depresyon yaﬂama durumu ile maternal ba¤lanma aras›nda istatistiksel olarak anlaml› bir
iliﬂki saptamad›k. Yap›lan çal›ﬂmalarda ise do¤um son-
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ras› depresyon geçirme durumunun annelerin maternal
ba¤lanma düzeyini olumsuz etkiledi¤i belirtilmiﬂtir.[16,22,23] Bulgumuzun depresyon tan›s› konulan ve ilaç
kullanan kad›n say›s›n›n az olmas›ndan kaynakland›¤›n›
düﬂünüyoruz.
Çal›ﬂmam›zda kad›n›n evlilik y›l›n›n, gebelik ve do¤um say›s›n›n artmas› ile maternal ba¤lanma ölçek puan› aras›nda negatif yönlü bir korelasyon belirlenmiﬂtir.
Evlilik y›l›, gebelik ve do¤um say›s›n›n artmas› sonucunda maternal ba¤lanma düzeyi azalmaktad›r. Bebe¤i
do¤umdan sonra ilk emzirme zaman› ile maternal ba¤lanma ölçek puan› aras›nda ise pozitif yönlü bir korelasyon belirlenmiﬂtir. Emzirme süresinin artmas› ile
ba¤lanma artmaktad›r. Durualp ve ark.’n›n yapt›klar›
çal›ﬂmada ise do¤um sonras› ilk 30 dakika içerisinde bebe¤ini kuca¤›na alan ve emziren kad›nlar›n maternal
ba¤lanma düzeyinin daha yüksek oldu¤u belirtilmiﬂtir.[17] Erken emzirme ile ba¤lanma hemen baﬂlamakta
ve ileriki yaﬂamda çocuklar›n psikolojik, fiziksel ve zihinsel geliﬂimine katk› sa¤lamaktad›r.[8,12]

Sonuç
Bu çal›ﬂmada beﬂ y›l içinde do¤um yapm›ﬂ olan kad›nlarda retrospektif olarak maternal ba¤lanmay› etkileyen faktörler belirlenmiﬂtir. Genç yaﬂ grubu olan
(27–35 yaﬂ aras›), ev han›m› ya da memur olan, ilde ikamet eden, en fazla on y›ld›r evli olan, tek çocu¤u olan
ve gebeli¤i planlayarak yapan kad›nlar aras›nda maternal ba¤lanma düzeyleri daha yüksektir.
Ba¤lanma bebek ile ebeveynleri aras›nda geliﬂen
duygusal bir ba¤d›r. Hamileli¤in ikinci ve üçüncü trimesterleri aras›ndaki dönemde baﬂlar, do¤um sonras›
ve yenido¤an dönemine uzan›r. Yenido¤an›n fiziksel,
psikolojik ve duygusal geliﬂimlerine katk› sa¤lar. Sa¤l›kl› bir nesil için güvenli ba¤lanma esast›r. Bunun için
özellikle kad›nlar›n gebeliklerini isteyerek planlamalar›, ba¤lanma konusunda ailelerin gözlenmeleri ve güvenli ba¤lanma için desteklenmeleri gerekmektedir.
Ç›kar Çak›ﬂmas›: Ç›kar çak›ﬂmas› bulunmad›¤› belirtilmiﬂtir.
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Tek doz metotreksat tedavisinde baﬂar›y› etkileyen
prognostik faktörlerin belirlenmesinde 3 y›ll›k analiz:
Tek merkez deneyimi
Gökçe Turan1, P›nar Yalç›n Bahat2, ‹brahim Polat2
1
K›r›khan Devlet Hastanesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Klini¤i, Hatay
Sa¤l›k Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim Dal›, ‹stanbul

2

Özet

Abstract: Three-year analysis to determine
prognostic factors affecting success in single-dose
methotrexate treatment: a single-center experience

Amaç: Amac›m›z ektopik gebelik tan›s›yla metotreksat uygulanan
olgular›n tedavi sonuçlar›n› ve tedavi baﬂar›s›n› etkileyen faktörleri incelemektir.

Objective: Our aim is to investigate the factors affecting treatment
outcomes and treatment success in cases who received methotrexate
for the diagnosis of ectopic pregnancy.

Yöntem: Ocak 2015 ile Ocak 2018 aras›nda Sa¤l›k Bilimleri Üniversitesi ‹stanbul Kanuni Sultan Süleyman E¤itim ve Araﬂt›rma
Hastanesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Klini¤i’ne baﬂvurup tek
doz metotreksat tedavisi alan 221 hasta baﬂar›l› olan ve olmayan
diye iki alt gruba ayr›ld›. Baﬂar›y› etkileyebilecek olas› demografik, klinik ve laboratuvar bulgular› retrospektif olarak karﬂ›laﬂt›r›ld›.

Methods: A total of 221 patients who admitted to Gynecology and
Obstetrics Department of Kanuni Sultan Süleyman Training and
Research Hospital at Health Sciences University between January
2015 and January 2018 and underwent single-dose methotrexate
treatment were separated into two groups which were successful and
unsuccessful. Potential demographic, clinical and laboratory results
which may affect the success were compared retrospectively.

Bulgular: Metotreksat tedavisi sonras› baﬂar› oran› %76.9 olarak
bulundu. Baﬂar›s›z olan grupta serum β-hCG de¤erleri baﬂar›l›
olan gruba göre anlaml› olarak yüksek bulunmuﬂtur (baﬂar›l› olan
grubun β-hCG de¤eri: 2301.61±385.9 mIU/ml, baﬂar›s›z olan grubun β-hCG de¤eri: 5459.9±1255.3 mIU/ml; p<0.05).

Results: The success rate after methotrexate treatment was found
76.9%. In the unsuccessful group, serum β-hCG values were significantly higher than the successful group (serum β-hCG values of successful group: 2301.61±385.9 mIU/ml, and serum β-hCG values of
unsuccessful group: 5459.9±1255.3 mIU/ml; p<0.05).

Sonuç: Tek doz metotreksat tedavisi seçilmiﬂ olgularda ektopik gebelik tedavisinde cerrahiye alternatif etkili bir yöntemdir. β-hCG seviyesi tedavi baﬂar›s›nda önemli bir kriterdir.

Conclusion: In selected cases, single-dose methotrexate treatment is an
effective alternative method for ectopic pregnancy treatment compared
to surgery. β-hCG levels are significant criteria for treatment success.

Anahtar sözcükler: Ektopik gebelik, tek doz metotreksat tedavisi, β-hCG.

Keywords: Ectopic pregnancy, single-dose methotrexate treatment,
β-hCG.

Giriﬂ
Ektopik gebelik fertilize olmuﬂ ovumun en s›k Fallop tüplerinde olmak üzere uterin kavite d›ﬂ›nda herhangi bir yere implante olmas› olarak tan›mlan›r.[1] Son
y›llarda ço¤u merkezde transvajinal ultrasonografi ve

β-hCG’nin kullan›m›n›n rutine girmesi ile ektopik gebelik tan›s› art›k daha erken konulabilmektedir.[2] Tan›n›n erken konulabilmesi ektopik gebeli¤e ba¤l› ölüm
h›z›nda azalmaya yol açmaktad›r ve bu sayede hastalar›n rüptüre olmadan tan› alabilmeleri sa¤lanm›ﬂt›r.[3]
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Ektopik gebelikte metotreksat kullan›m› ilk kez 1982
y›l›nda Tanaka ve ark. taraf›ndan uygulanm›ﬂt›r.[4] Metotreksat tedavisinin baﬂar›s›, uygun hastalarda kullan›ld›¤›nda %92’lere kadar ulaﬂmaktad›r ancak medikal
tedaviye ve erken tan›ya ra¤men tubal rüptür riskinin
devam etmesi nedeniyle medikal tedavideki baﬂar› faktörlerinin tespit edilmesi gündeme gelmiﬂtir.[5]
Bu çal›ﬂman›n amac›, klini¤imizde üç y›ll›k süreçte
ektopik tan›s› al›p metotreksat tedavisi uygulanan hastalarda medikal tedavinin baﬂar›s›n› etkileyen faktörlerin incelenmesidir.

Yöntem
Sa¤l›k Bilimleri Üniversitesi ‹stanbul Kanuni Sultan Süleyman E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi Kad›n
Hastal›klar› ve Do¤um Klini¤i’nde, Ocak 2015 ile
Ocak 2018 aras›nda ektopik gebelik tan›s› alan ve tedavi edilen toplam 471 hasta retrospektif olarak incelendi. Kay›t alt›na al›nan hastalardan baﬂlang›çta cerrahi
tedavi uygulananlar çal›ﬂma d›ﬂ› b›rak›ld›. Tek doz metotreksat tedavisi almas› uygun olan 221 hasta çal›ﬂmaya dahil edildi. Tedavi öncesi metotreksat tedavisine
engel durumlar›n belirlenmesi için tüm hastalar›n kan
gruplar›, tam kan say›mlar›, karaci¤er fonksiyon testleri, kreatinin ve kan üre azotu de¤erlerine bak›ld›. Metotreksat tedavisi hakk›nda hastalara detayl› bilgi verilerek tüm hastalardan ayd›nlat›lm›ﬂ onam al›nd›. Hemodinamik olarak stabil olan, tedavi sonras› takibe uygun, ektopik odak boyutlar›n›n 4 cm’nin alt›nda oldu¤u, rüptüre olmam›ﬂ ve fetal kardiyak aktivitenin izlenmedi¤i olgular metotreksat tedavisi için uygun olarak
de¤erlendirildi ve bu hastalara 50 mg/m2 intramüsküler
tek doz metotreksat uyguland›. Uygulama sonras› βhCG de¤erleri, MTX dozunun uyguland›¤› 4. ve 7.
günlerde tekrar etti. 4. ve 7. günler aras›nda %15’den
daha fazla bir azalma varl›¤›nda, tüm olgular haftal›k
takipler ile β-hCG de¤erleri 5 IU/ml’nin alt›na düﬂene
kadar izlendi ve bu olgular metotreksat tedavisinin baﬂar›l› oldu¤u grup olarak de¤erlendirildi. Ancak 4. ve 7.
günler aras›nda %15’den daha fazla bir azalma olmayan olgular, tubal rüptür saptan›p hemodinamik instabilitesi olan olgular ve 2. doz metotreksat tedavisi yap›lan olgular ise metotreksat tedavisinin baﬂar›s›z oldu¤u
olgular olarak de¤erlendirildi.
Baﬂlang›çta metotreksat tedavisi uygulanan 221 hasta medikal tedavinin baﬂar›l› oldu¤u hasta grubu ve me-
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dikal tedavinin baﬂar›s›z oldu¤u hasta grubu olmak üzere ikiye ayr›ld›.
Her iki gruptaki hastalar›n yaﬂ, gravida, parite,
abort, kürtaj say›lar›, ektopik gebelik için risk faktörleri, baﬂvuru an›ndaki ve medikal tedavi s›ras›ndaki βhCG de¤erleri retrospektif incelenerek karﬂ›laﬂt›r›ld›.
Çal›ﬂman›n istatistiksel analizi Statistical Package for
Social Sciences 20.0 (SPSS Inc.; Chicago, IL, ABD)
program› kullan›larak yap›ld›. Verilerin da¤›l›m› Kolmogorov-Smirnov testi ile de¤erlendirildi. Normal da¤›lan
verilerin de¤erlendirilmesinde tan›mlay›c› istatistiksel
yöntemlerin (ortalama, standart sapma) yan› s›ra ikili
gruplar›n karﬂ›laﬂt›rmas›nda ba¤›ms›z t testi kullan›ld›.
Sonuçlar, anlaml›l›k p<0.05 düzeyinde de¤erlendirildi.

Bulgular
Hastalar›n yaﬂ ortalamas› 32.33±5.5, gebelik haftas›
6.61±1.54, gravida 2.9±1.6, parite 1.2±1.1, kürtaj
0.1±0.4 ve abort 0.5±0.9 idi (Tablo 1). Tek doz metotreksat tedavisi, uygulanan 221 hastan›n 170’inde
(%76.9) baﬂar›l› bulunurken, 51 (%23.07) hastada baﬂar›s›z bulundu. Metotreksat tedavisinin baﬂar›s›z oldu¤u gruptaki 51 hastan›n 20’sine laparoskopik salpenjektomi, 10 hastaya laparatomi ile salpenjektomi uygulan›rken 21 hastaya ise 2. doz metotreksat tedavisi uyguland›. Tablo 2’de her iki grubun demografik, klinik ve
laboratuvar bulgular› verilmiﬂtir. ‹ki grup aras›nda yaﬂ,
gravida, parite, hemoglobin ve hematokrit de¤erleri
aras›nda anlaml› fark saptanmad›. Metotreksat uygulanan gündeki serum β-hCG de¤eri (p<0.05), 4. gün ve
7. gün β-hCG de¤erleri tek doz metotreksat baﬂar›s›z
olan grupta anlaml› olarak daha yüksek saptand›
(p<0.001). Metotreksat ilk gün β-hCG de¤eri, metotreksat›n baﬂar›s›z oldu¤u grupta 5459.9±1255.3 mIU/ml bulunurken, β-hCG düzeyi baﬂar›l› olan grupta
2301.61±385.9 mIU/ml olarak bulundu.
Tablo 1. Tek doz metotreksat tedavisi alan hastalar›n demografik
özellikleri.
Hasta say›s› (n=221)
Yaﬂ
Gravida

32.33±5.5
2.9±1.6

Parite

1.2±1.1

Abort

0.5±0.9

Kürtaj
Baﬂvuru an›ndaki gebelik haftas›

0.1±0.4
6.61±1.54

Tek doz metotreksat tedavisinde baﬂar›y› etkileyen prognostik faktörlerin belirlenmesinde 3 y›ll›k analiz

Tablo 2. Her iki grup hastan›n demografik, klinik ve laboratuvar de¤erlerinin karﬂ›laﬂt›r›lmas›.
Baﬂar›l› (n=170)

Baﬂar›s›z (n=51)

p de¤eri

Yaﬂ

32.42±5.79

32.01±4.67

0.645

Gravida

2.98±1.65

2.72±1.31

0.300

Parite

1.18±1.08

1.17±1.05

0.973

Abort

0.58±1.01

0.31±0.54

0.071

Kürtaj

0.11±0.47

0.09 ±0.3

0.780

Baﬂvuru an›ndaki gebelik haftas›

6.49±1.56

7±1.41

0.040

Baﬂvuru an›ndaki hemoglobin (mg/dl)

11.78±1.6

11.47±1.75

0.228

Taburculuk s›ras›ndaki hemoglobin (mg/dl)

11.88±1.12

10.41±1.22

0.358

‹lk metotreksata baﬂlanan gün β-hCG (mIU/ml)

2301.61±385.9

5459.9±1255.3

0.005

Metotreksat 4. gün β-hCG (mIU/ml)

1958.2±281.9

5844.1±1247.3

<0.001

Metotreksat 7. gün β-hCG (mIU/ml)

1226.1±200.3

5584.6±1253.2

<0.001

Baﬂvuru ﬂikayetleri
Vajinal kanama
Kar›n a¤r›s›
Kas›k a¤r›s›
Adet gecikmesi

0.498
30
89
45
6

(%13.6)
(%40.3)
(%20.4)
(%2.7)

8 (%3.6)
23 (%10.4)
19 (%8.6)
1 (%0.5)

p<0.05: ‹statistiksel olarak anlaml›.

Baﬂvuru ﬂikayetlerine göre incelendi¤inde metotreksat tedavisinin baﬂar›s›n› etkilemede her iki grup
aras›nda anlaml› fark yoktu (p=0.498).
Tablo 3’de metotreksat tedavisi baﬂar›l› olan ve baﬂar›s›z olan gruplar ektopik gebelik risk faktörleri aç›s›ndan karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂ ve risk faktörlerine daha önceden ektopik gebelik geçirip metotreksat verilen veya
cerrahi uygulanan hastalar dahil edilmiﬂtir. Her iki
grupta da de¤erlendirilen parametreler aç›s›ndan fark
bulunmad› (p=0.207).
Hastalar ektopik oda¤›n yerlerine göre incelendi¤inde ise metotreksat tedavisinin baﬂar›s›n› öngörmede
her iki grup aras›nda odak yerine göre fark saptanmad›
(p=0.144) (Tablo 4).

Tablo 3. Her iki grubun ektopik gebelik risk faktörleri.

Ektopik gebelik ilk trimesterdeki maternal mortalite ve morbiditenin en önemli nedenlerindendir.[6] Ultrasonografi ve β-hCG kullan›m›ndaki art›ﬂla tan›, rüptür geliﬂmeden erken dönemde konulabilmekte ve bu
sayede medikal tedavi seçene¤i sa¤lanmaktad›r. Metotreksat kullan›m›n›n etkin ve güvenli olmas› nedeniyle
medikal tedavi cerrahi tedavinin s›kl›¤›n› azaltm›ﬂt›r.[6]
Ektopik gebelik en s›k tubalarda görülür, ancak servikal bölge, sezaryen skar hatt›, over, abdomen gibi yerlerde de ektopik gebelikler izlenebilmektedir. Çal›ﬂma-

Baﬂar›s›z
(n=51)

10 (%4.5)

5 (%2.2)

Risk faktörü
Geçirilmiﬂ ektopik gebelik
Geçirilmiﬂ tubal cerrahi
Yok

p
de¤eri
0.207

6 (%2.7)

3 (%1.3)

154 (%69.6)

43 (%19.4)

p<0.05: ‹statistiksel olarak anlaml›.

Tablo 4. Her iki grubun ektopik odak yerleﬂim yerleri.
Baﬂar›l›
(n=170)

Baﬂar›s›z
(n=51)

163 (%73.8)

46 (%20.8)

Yerleﬂim yeri
Tubal

Tart›ﬂma

Baﬂar›l›
(n=170)

p
de¤eri
0.144

Kornual

6 (%2.7)

3 (%1.4)

Skar

1 (%0.5)

2 (%0.9)

Ovaryen

0

0

Servikal

0

0

p<0.05: ‹statistiksel olarak anlaml›.

m›zda tek doz metotreksat uygulanan hastalarda servikal ve ovaryen gebelik hiç gözlenmezken literatürle
uyumlu olarak ektopik odak en s›k ampullada olup, 207
(%94.6) hastan›n ektopik odak yeri ampulla olarak bulunmuﬂtur. Ancak ektopik oda¤›n yeri metotreksat baﬂar›s›n› öngörmede anlaml› bulunmam›ﬂt›r.
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Ektopik gebeliklerde metotreksat tedavisinde farkl›
rejimler kullan›lmaktad›r. Bunlar tek doz veya multipl
doz, lokal veya sistemik uygulamalard›r. Ancak kullan›m kolayl›¤› ve tedavinin maliyeti göz önüne al›nd›¤›nda tek doz rejim daha s›k tercih edilir olmuﬂtur.[7] Bu
çal›ﬂmada da tek doz metotreksat tedavisi uygulanan
hastalar de¤erlendirildi.
Ektopik gebelik için tek doz metotreksat kullan›m›n›n baﬂar› oranlar› %92’lere kadar ç›kmaktad›r.[8] Bizim
çal›ﬂmam›zda tek doz metotreksat uygulad›¤›m›z olgularda tedavi baﬂar›s› literatürle uyumlu olarak %76.9
olarak tespit edildi.
Yay›nlanan baz› çal›ﬂmalarda, olgularda tedavi öncesi düﬂük β-hCG de¤erlerinin varl›¤› (ço¤unlukla
<4000 IU/ml), fetal kardiyak aktivitenin olmamas› ile
ektopik gebelik kitlesinin küçük olmas›n›n metotreksat
tedavisinin baﬂar›s›nda etkili faktörler oldu¤u bildirilmiﬂtir. [9,10] Buna karﬂ›l›k, tedavi baﬂlang›c›ndaki β-hCG
seviyesinin yüksek olmas›n›n da tedaviyi etkileyen en
önemli faktör oldu¤unu, yani tedavi öncesindeki βhCG düzeyi yükseldikçe baﬂar› oranlar›n›n anlaml› ﬂekilde azald›¤›n› bildiren yay›nlar da mevcuttur.[11,12] Bu
çal›ﬂmada da literatürle uyumlu olacak ﬂekilde β-hCG
düzeyi metotreksat›n baﬂar›s›z oldu¤u grupta (β-hCG:
5459.9±1255.3), baﬂar›l› olan gruba (β-hCG: 2301.61±
385.9) göre daha yüksek bulunmuﬂtur.
Barnhart ve ark. taraf›ndan yay›nlanan, 26 makale
ve 1327 olguyu de¤erlendirildi¤i bir meta-analizde,
multipl-doz rejiminin baﬂar› oran› %92.7, tek doz rejiminin baﬂar› oran› %88.1 iken metotreksat tedavisinin
tüm baﬂar›s› %89 olarak bulunmuﬂtur.[8]
U¤urlucan ve ark.’n›n yapt›¤› çal›ﬂmada tek doz metotreksat tedavisi uygulanan 83 olgu analiz edilmiﬂ, çal›ﬂmada 65 olguda (%78.3) baﬂar› sa¤lan›rken, 18 olguda (%21.7) tedavi baﬂar›s›z olmuﬂtur. Çal›ﬂman›n sonunda β-hCG seviyesinin 2000 mIU/ml ve ektopik
odak boyutunun 30 mm üzerinde oldu¤u durumlarda
baﬂar›s›zl›k oranlar›n›n artt›¤› görülmüﬂtür.[13] Biz de bu
çal›ﬂmada yüksek β-hCG de¤erlerinin baﬂar›s›zl›¤› art›ran faktörlerden oldu¤unu saptad›k. Ancak U¤urlucan
ve ark.’n›n yapt›¤› gibi biz çal›ﬂmam›zda ektopik odak
boyutunu de¤erlendirmeye almad›k.
Aka ve ark.’n›n yapt›¤› bir çal›ﬂmada tek doz metotreksat verilen 65 hasta retrospektif olarak de¤erlendirilmiﬂ ve hastalar›n %86.2’si (n=56) metotreksat tedavisine cevap verirken, %13.8’inin (n=9) metotreksat te-
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davisine cevap vermedi¤i saptanm›ﬂt›r. Tedaviye cevap
veren grupta ortalama β hCG seviyeleri 1435.68±
1186.12 bulunurken, cevap vermeyen grupta 2960.11±
1626.55 bulunmuﬂtur. Çal›ﬂmada, her iki grup karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda β-hCG de¤erleri aras›nda istatistiksel anlaml› fark saptanm›ﬂt›r.[14] Yine benzer ﬂekilde Lispcomb ve ark.’n›n çal›ﬂmas›nda, tek doz metotreksat baﬂar›s›z olan grupta β-hCG düzeyleri anlaml› olarak daha yüksek bulunurken, tedavi baﬂlang›c›ndaki β-hCG
de¤erinin metotreksat baﬂar›s›n› öngörmedeki en iyi
prognostik veri oldu¤u belirtilmiﬂtir.[15]
Y›ld›r›m ve ark.’n›n yapt›¤› çal›ﬂmada metotreksat
ile tedavi edilen 85 ektopik gebelik olgusu retrospektif
olarak de¤erlendirilmiﬂ, metotreksat tedavisi sonras›
baﬂar› oran› %88.2 bulunurken, literatürden farkl› olarak tedaviye cevap veren ve vermeyen olgular aras›nda
tedavi öncesi β-hCG de¤erleri, kitle boyutlar› ve endometriyal kal›nl›k yönünden anlaml› fark tespit edilmemiﬂtir.[16] Çal›ﬂmam›zda yüksek β-hCG de¤erleri tedavi
baﬂar›s›zl›¤› için risk faktörü olmakla birlikte endometriyal kal›nl›¤a bak›lmam›ﬂt›r.
Y›ld›z ve ark.’n›n yapt›¤› bir çal›ﬂmada ise ektopik
gebelik tan›s› konulup tek doz metotreksat uygulanan
351 hasta retrospektif olarak incelenmiﬂ ve 351 hastan›n 240’› (%68.3) tek doz metotreksat ile baﬂar›l› olarak tedavi edilirken, 111 (%31.7) hastada tek doz metotreksat tedavisi baﬂar›s›z bulunmuﬂtur. Ortalama βhCG seviyeleri tek doz metoreksat tedavisi baﬂar›l› olan
grupta 1265 mIU/ml bulunurken, baﬂar›s›z olan grupta 5751 mIU/ml olarak bulunmuﬂtur.[17]
K›l›ç ve ark.’n›n yapt›¤› çal›ﬂmada ise tek doz metotreksat tedavisi alan 99 hasta çal›ﬂmaya dahil edilmiﬂ
ve tek doz metotreksat tedavisi 67 (%67.6) hastada baﬂar›l› bulunmuﬂtur. Baﬂar›s›z olan grupta serum β-hCG
de¤erleri 3562 mIU/ml bulunurken, baﬂar›l› olan grupta 819 mIU/ml olarak bulunmuﬂ ve çal›ﬂman›n sonucunda baﬂar›s›z olan grupta serum β-hCG de¤erleri baﬂar›l› olan gruba göre anlaml› olarak yüksek saptanm›ﬂt›r.[18]
Pulato¤lu ve ark.’n›n çal›ﬂmas›nda ise tek doz metotreksat uygulanan 101 tubal ektopik gebelik tan›l›
hasta incelenmiﬂ ve metotreksat ile medikal tedavinin
baﬂar› oran› 77.2% (n=79) olarak bulunmuﬂtur. Çal›ﬂman›n sonucunda β-hCG seviyesi 1362 mIU/mL’nin
alt›nda olan hastalar›n metotreksat tedavisi için uygun
aday olduklar› sonucuna var›lm›ﬂt›r.[19]

Tek doz metotreksat tedavisinde baﬂar›y› etkileyen prognostik faktörlerin belirlenmesinde 3 y›ll›k analiz

Sonuç
Ektopik gebelikte metotreksat tedavisi güvenli ve
etkindir ve seçilmiﬂ olgularda ektopik gebelik tedavisinde cerrahiye alternatif etkili bir yöntemdir. β-hCG
seviyesi tedavi baﬂar›s›nda önemli bir kriterdir.
Ç›kar Çak›ﬂmas›: Ç›kar çak›ﬂmas› bulunmad›¤› belirtilmiﬂtir.
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Serum anti-Müllerian hormon düzeylerinin preeklampsi
öngörüsündeki yeri: Olgu kontrol çal›ﬂmas›
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Özet

Abstract: The impact of serum anti-Müllerian
hormone levels on preeclampsia prediction:
a case control study

Amaç: Çal›ﬂmam›z›n amac› üçüncü trimesterde preeklampsi geliﬂen hastalarda serum anti-Müllerian hormon (AMH) de¤erlerini
incelemektir.

Objective: The aim of our study is to investigate serum antiMüllerian hormone (AMH) levels in patients who developed
preeclampsia at the third trimester.

Yöntem: Çal›ﬂmam›z prospektif olgu kontrol çal›ﬂmas› olarak yürütüldü. 34. gebelik haftas›n›n üzerinde preeklampsi tan›s› alan
hastalar çal›ﬂmaya dahil edildi. Kontrol grubu olarak ayn› gebelik
haftalar›ndaki sa¤l›kl› gebeler seçildi. Hastalar›n demografik özellikleri, klinik ve laboratuvar parametreleri, gebelik sonuçlar› ve serum AMH de¤erleri karﬂ›laﬂt›r›ld›.

Methods: Our study was conducted as a prospective case control study.
The patients who were diagnosed with preeclampsia over 34 weeks of
gestation were included in the study. Healthy pregnant women at the
same weeks of gestation were included in the control group. The demographic characteristics, clinical and laboratory parameters, gestational
outcomes and serum AMH values of the patients were compared.

Bulgular: Çal›ﬂmam›za 32 preeklamptik ve 30 kontrol olmak üzere toplam 62 gebe dahil edildi. Demografik veriler iki grup aras›nda benzer saptand›. Sistolik kan bas›nc›, diyastolik kan bas›nc›, ürik
asit de¤eri, Esbach de¤eri preeklampsi grubunda anlaml› olarak
daha yüksek saptand›. Serum AMH de¤erleri preeklampsi grubunda 0.79±0.40 ng/ml, kontrol grubunda 1.45±0.93 ng/ml olarak
saptand› (p=0.01). Serum AMH de¤erleri ile sistolik kan bas›nc›
aras›nda negatif korelasyon saptand› (r=-0.292, p=0.02).

Results: A total of 62 pregnant women (32 preeclamptic and 30 control cases) were included in our study. The demographic data were similar in two groups. Systolic blood pressure, diastolic blood pressure,
uric acid value and Esbach value were found to be significantly higher
in the preeclampsia group. Serum AMH values were 0.79±0.40 ng/ml
in the preeclampsia group and 1.45±0.93 ng/ml in the control group
(p=0.01). There was a negative correlation between serum AMH values and the systolic blood pressure (r=-0.292, p=0.02).

Sonuç: Serum AMH de¤erleri üçüncü trimesterde preeklamptik
gebelerde normotansif gebelere göre daha düﬂüktür.

Conclusion: Serum AMH values are lower in the preeclamptic pregnant women at the third trimester compared to normotensive pregnant women.

Anahtar sözcükler: Üçüncü trimester, AMH, preeklampsi.

Keywords: Third trimester, AMH, preeclampsia.

Giriﬂ
Preeklampsi daha önce sa¤l›kl› olan bir gebede 20.
gebelik haftas›ndan sonra hipertansiyon ve proteinüri
geliﬂmesiyle oluﬂan bir gebelik komplikasyonudur.[1]

Tüm gebeliklerin yaklaﬂ›k %5–8’inde görülür.[2,3] Preeklampsi, erken baﬂlang›çl› ve geç baﬂlang›çl› olarak
ikiye ayr›l›r.[4] Fizyopatolojisi tam olarak anlaﬂ›lamam›ﬂt›r. Erken baﬂlang›çl› preeklampsiye, plasental in-
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vazyondaki sorun sonucu oluﬂan plasental hipoksi ve
reperfüzyonun neden oldu¤u öne sürülmüﬂtür.[5] Geç
baﬂlang›çl› preeklampsinin ise maternal endotelyal ve
vasküler hastal›k oldu¤u düﬂünülmektedir.[6,7] Preeklampsi öngörüsü için birçok molekül araﬂt›r›lm›ﬂt›r.[8,9]
Anti-Müllerian hormon (AMH), dönüﬂtürücü büyüme
faktörü (transforming growth factor) familyas›ndan bir glikoprotein hormon olup, Müllerian inhibiting substance
(MIS) olarak da adland›r›l›r.[10,11] AMH erkek embriyoda
Müller kanal›n›n geliﬂimini engelleyen bir hormondur.
Kad›nlarda ise overdeki küçük antral foliküller ve preantral folliküllerdeki granülosa hücreleri taraf›ndan salg›lan›r.[12] Preeklampsi hikayesi olan kad›nlarda serum
AMH düzeyi normotansif olan kad›nlardan daha düﬂük
saptanm›ﬂt›r ve vasküler sorunlar›n over yaﬂlanmas›na
etkisi olabilece¤i öne sürülmüﬂtür.[13,14] Son y›llarda yap›lan çal›ﬂmalarda AMH’n›n endokrin sistemdeki rolü
d›ﬂ›nda kardiyovasküler sistemdeki rolü de vurgulanmaktad›r. Çal›ﬂmam›z›n amac› geç baﬂlang›çl› preeklampsi olgular›nda serum AMH düzeylerinin etkinli¤ini incelemektir.

Yöntem
Çal›ﬂmam›z, etik kurul onay› al›nd›ktan sonra Ocak
2015 – Ocak 2016 tarihleri aras›nda Sa¤l›k Bilimleri
Üniversitesi ﬁiﬂli Hamidiye Etfal E¤itim Araﬂt›rma
Hastanesinde prospektif olgu kontrol çal›ﬂmas› olarak
yürütüldü.
Otuz dördüncü gebelik haftas›ndan sonra preeklampsi tan›s› alan hastalar çal›ﬂmaya dahil edildi. Kontrol grubu olarak ayn› gebelik haftalar›ndaki sa¤l›kl› gebeler seçildi. 34 haftan›n alt›ndaki gebelikler, vücut kitle indeksi (VK‹) 35’in üzerinde olanlar, verilerine tam
olarak ulaﬂ›lamayan hastalar çal›ﬂmaya dahil edilmedi.
Preeklampsi; daha önce normotansif olan gebede
dört saat arayla iki kez ölçülen sistolik tansiyonun >140
mmHg, diyastolik tansiyonun ise >90 mmHg olmas› ve
24 saatlik idrarda protein düzeyinin >300 mg/dLveya
spot idrarda protein/kreatinin düzeyinin >0.3 mg/dL
saptanmas› olarak tan›mlan›r. Proteinüri yoklu¤unda
da hipertansiyona eﬂlik eden trombositopeni (trombosit say›s› <100.000/μL), bozulmuﬂ karaci¤er fonksiyon
testleri (serum transaminaz düzeyinde normalin iki kat›ndan daha fazla art›ﬂ), yeni geliﬂen böbrek yetmezli¤i
(serum kreatinin de¤eri >1.1 mg/dL veya önceki de¤erlerinin iki kat›na ç›kmas›), pulmoner ödem veya yeni

baﬂlang›çl› serebral veya vizüel bozukluklar olmas›d›r.[4]
Hastalar›n demografik özellikleri, klinik ve laboratuvar
parametreleri, gebelik sonuçlar› ve üçüncü trimesterde
al›nan serum AMH düzeyleri karﬂ›laﬂt›r›ld›. Serum
AMH düzeyleri hastalar›n baﬂvuru an›nda al›nd›. Serum AMH düzeyi lityum-heparinli tüplerde topland›ktan sonra elektrokemilüminesans immünolojik testi
olan ‘ECLIA’ yöntemi ile Elecsys reaktif kiti (Elecsys
Corporation, Lenexa, KS, ABD) kullan›larak Cobas cihaz› (Roche Diagnostics, Risch-Rotkreuz, ‹sviçre) ile
ölçüldü.
‹statistiksel analiz
Çal›ﬂmadan elde edilen bulgular de¤erlendirilirken,
istatistiksel analizler için SPSS (Statistical Package for
Social Sciences; SPSS Inc, Chicago, IL, ABD) for Windows 20.0 program› kullan›ld›. Kolmogorov–Smirnov
testi ile normal da¤›l›m de¤erlendirildi. Parametrik da¤›lan say›sal veriler için ba¤›ms›z t testi, non-parametrik
olan say›sal veriler için ise Mann-Whitney U testi kullan›ld›. Kategorik veriler için ise parametrik olanlarda kikare testi, non-parametrik veriler içinse Fisher’in kesin
testi kullan›ld›. Serum AMH düzeyi ve di¤er faktörler
aras›ndaki korelasyonlar için datalar›n da¤›l›m›na göre
Pearson veya Spearman korelasyon analizleri kullan›ld›.
Sonuçlar ortalama ± standart sapma olarak verildi.
p<0.05 istatistiksel olarak anlaml› kabul edildi.

Bulgular
Preeklampsi grubunda 32, kontrol grubunda 30 olmak üzere toplam 62 gebe çal›ﬂmaya dahil edildi. Demografik veriler aç›s›ndan iki grup aras›nda fark saptanmad›. Sistolik kan bas›nc›, diyastolik kan bas›nc›,
ürik asit de¤eri, Esbach de¤eri preeklampsi grubunda
anlaml› olarak daha yüksek saptand›. Fetal do¤um a¤›rl›¤› ve do¤um zaman›ndaki gebelik haftas› ise preeklampsi grubunda anlaml› olarak daha düﬂük saptand›
(Tablo 1).
Serum AMH de¤erleri preeklampsi grubunda
0.79±0.40 ng/ml, kontrol grubunda 1.45±0.93 ng/ml
olarak hesapland› (p=0.01). Serum AMH düzeyleri preeklampsi grubunda anlaml› olarak daha düﬂük saptand›
(Tablo 1).
Serum AMH de¤erleri ile di¤er faktörler aras›nda
korelasyon analizi yap›ld›. Korelasyon analizinde sistolik
kan bas›nc› ile serum AMH de¤erleri aras›nda negatif
Cilt 26 | Say› 2 | A¤ustos 2018
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Tablo 1. Preeklampsi ve kontrol gruplar›n›n karﬂ›laﬂt›r›lmas›.
Preeklampsi (n=32)

Kontrol (n=30)

p de¤eri

Yaﬂ

28.56±6.8

26.31±4.04

0.30

VK‹ (kg/m2)

29.2±1.80

28.1±1.59

0.06

Gravida

2.05±0.15

2.16±0.12

0.58

Parite

0.77±0.12

0.87±0.1

0.33

Sistolik kan bas›nc› (mmHg)

153±11.2

106±12.2

0.001*

Diyastolik kan bas›nc› (mmHg)

95.2±7.4

70±8.8

0.001*

AST (U/l)

24.6±6.3

24.5±7.5

0.80

ALT (U/l)

20.7±4.49

21.1±4.96

0.73

Ürik asit (mg/dl)

5.2±0.76

3.06±0.55

0.001*

AMH al›nd›¤› andaki gebelik haftas›

35.46±1.13

35.26±1.28

0.514

Do¤um zaman›ndaki gebelik haftas›

36.24±3.1

38.5±1.31

0.02*

Do¤um a¤›rl›¤› (g)

3085±474

3477±328.4

0.04*

Esbach (mg/gün)

725.6±618.3

-

-

0.79±0.40

1.45±0.93

0.01*

Serum AMH (ng/ml)

AMH: Anti-Müllerian hormon; VK‹: Vücut kitle indeksi. *p<0.05 istatistiksel anlaml›.

korelasyon tespit edildi (r=-0.292, p=0.02) (Tablo 2).
Serum AMH düzeyleri ve yaﬂ, gravida, VK‹, gebelik haftas›, ürik asit de¤erleri aras›nda ise korelasyon saptanmad› (Tablo 2).

Tart›ﬂma
Çal›ﬂmam›zda preeklamptik gebelerde sa¤l›kl› gebelere göre üçüncü trimesterde ölçülen serum AMH
de¤erlerinin daha düﬂük oldu¤unu saptad›k. Ayr›ca serum AMH de¤erleri ile sistolik kan bas›nc› aras›nda negatif korelasyon saptad›k.
Preeklampsi, gebelikte s›k görülen bir komplikasyondur ve halen dünyada maternal-fetal morbidite ve
mortalitenin önde gelen nedenlerindendir.[15] Preeklampsinin fizyopatolojisi tam olarak aç›klanamam›ﬂt›r.[16] Baz› teorilerde, genetik yatk›nl›¤›n ve tromboksan-prostasiklin aras›ndaki dengesizli¤in, preeklampsinin ortaya ç›kmas›nda etkili oldu¤u ileri sürülmektedir.
Bu da preeklampside annenin immün sisteminin
önemli bir rolü oldu¤una iﬂaret etmektedir.[15] Preeklampside 10–20. gebelik haftalar› aras›nda plasentasyonda bozukluklar geliﬂmekte ve bu de¤iﬂikliklerden
ancak haftalar, aylar sonra biyokimyasal ve klinik bulgular ortaya ç›kmaktad›r.
AMH, dönüﬂtürücü büyüme faktörü (transforming
growth factor) familyas›ndan bir glikoprotein hormon
olup, MIS olarak da adland›r›l›r.[10] Baﬂta over rezervinin
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güvenilir bir göstergesi olmas›n›n d›ﬂ›nda, over uyar›c›
tedavilerde, doz seçiminde, kötü yan›t›n ve ovaryen hiperstimülasyon sendromunun (OHSS) öngörülmesinde
ve polikistik over sendromu (PKOS) tan›s›nda kullan›lan
önemli bir belirteçtir.[17] AMH’nin endokrin sistemdeki
rolünden sonra gebelikteki düzeyleri ve fizyolojisi araﬂt›r›lm›ﬂt›r. Könünger ve ark. AMH düzeylerinin gebelikte
azald›¤›n› göstermiﬂlerdir ve azalman›n nedeni overin
bask›lanmas› olarak aç›klam›ﬂlard›r.[16] Do¤umdan sonra
maternal AMH de¤erleri h›zla düzelmektedir.
Gebelerde AMH düzeyleri literatürde ilk olarak La
Marca ve ark. taraf›ndan araﬂt›r›lm›ﬂt›r. Bu çal›ﬂmada
gebelik boyunca ve do¤umdan hemen sonraki dönemlerde AMH düzeyleri de¤erlendirilmiﬂtir.[18] Bu çal›ﬂ-

Tablo 2. Serum AMH de¤erine göre korelasyon analizi.
Korelasyon katsay›s›

p de¤eri

Yaﬂ

-0.047

0.716

Gravida

-.0197

0.126

Parite

-0.186

0.148

VK‹

-0.150

0.245

Gebelik haftas›

0.154

0.233

Sistolik kan bas›nc›

-0.292

0.021*

Diyastolik kan bas›nc›

-0.248

0.052

Ürik asit

-0.164

0.203

Do¤um a¤›rl›¤›

0.017

0.894

Apgar 1. dk

0.100

0.440

VK‹: Vücut kitle indeksi. *p<0.05 istatistiksel anlaml›.

Serum anti-Müllerian hormon düzeylerinin preeklampsi öngörüsündeki yeri

mada gebelik süresince AMH düzeylerinde önemli de¤iﬂikliklerin olmad›¤› gösterilmiﬂtir. Üçüncü trimesterde AMH düzeylerinde istatistiksel olarak anlaml› olmayan azalma oldu¤u görülmüﬂtür. Plasental AMH üretiminin olup olmad›¤› tart›ﬂmal› olmas›na ra¤men do¤umdan sonra AMH de¤erleri düﬂer. Bununla birlikte
yüksek östrojen düzeylerinin AMH geni üzerindeki etkisi do¤umdan sona azal›r. Gebelik s›ras›nda progesteronun yüksek olmas› folliküllerde azalmaya neden olabilir.[18] Di¤er çal›ﬂmalarda da AMH ile estradiol aras›nda bir iliﬂki oldu¤u gösterilmiﬂtir. Overlerde AMH,
FSH duyarl›l›¤›n› etkileyerek estradiol seviyelerini
ayarlamaktad›r.[19]
Preeklampsi bozulmuﬂ vasküler durumun bir sonucudur ve bozulmuﬂ vasküler durumun da erken over
yaﬂlanmas›na neden olabilece¤i gösterilmiﬂtir.[20] Preeklampsi hikayesi olan kad›nlar ile normotansif olan kad›nlar›n serum AMH düzeyleri karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda preeklampsi hikayesi olan kad›nlarda daha düﬂük düzeyde
bulunmuﬂtur (2.00±1.87 μg/L’ye karﬂ› 2.26±2.56
μg/L).[20] Literatürde gebelik döneminde preeklampsi
tan›s› alm›ﬂ hastalardaki serum AMH düzeyleri ile ilgili k›s›tl› say›da çal›ﬂma mevcuttur.[14,21] Shand ve ark., birinci trimesterdeki AMH düzeyleri preeklamptik gebelerde normotansif gebelere göre daha düﬂük tespit edilmiﬂtir.[22] Tokmak ve ark., çal›ﬂmalar›nda üçüncü trimester AMH düzeylerini preeklamptik gebelerde normotansif gebelere göre düﬂük bulmuﬂlar, fakat olumsuz
gebelik sonuçlar›yla AMH düzeyleri aras›nda bir iliﬂki
saptamam›ﬂlard›r.[14] Burada üçüncü trimester AMH
de¤eri, preeklampsi grubunda 0.62±0.51 ng/ml iken
kontrol gruplar›nda 0.93±0.83 ng/ml bulunmuﬂtur.[14]
Bizim çal›ﬂmam›zda da üçüncü trimesterde preeklampsi tan›s› alan gebelerde sa¤l›kl› gebelere göre AMH düzeylerinin daha düﬂük oldu¤unu bulduk (0.79±0.40
ng/ml’ye karﬂ› 1.45±0.93 ng/ml). Ayr›ca çal›ﬂmam›zda
serum AMH düzeyleri ile sistolik kan bas›nc› aras›nda
ters korelasyon bulduk. Bu bulgumuz preeklampsi olan
hastalardaki vasküler faktörlerin serum AMH düzeyini
bask›layabilece¤i hipotezimizi desteklemektedir.
Preeklamptik gebelerde AMH düzeyinin düﬂük olmas›n›n, vasküler faktörlerin overlerdeki AMH üretimini bask›lamas› sonucu ortaya ç›kt›¤›n› düﬂünmekteyiz. Premenopozal kardiyovasküler risk faktörleri ile
erken menopoz iliﬂkisinin gösterilmesi[22] ve preeklampsi hikayesi olan kad›nlarda AMH düzeyinin daha düﬂük
bulunmas›[20] vasküler faktörlerin over yaﬂlanmas›n› h›z-

land›rd›¤› hipotezini desteklemektedir. Son y›llarda yap›lan çal›ﬂmalarda düﬂük serum AMH düzeyleri ile kardiyovasküler risk aras›nda iliﬂki[23,24] bulunmas› üzerine
AMH’nin üreme sistemi d›ﬂ›ndaki fonksiyonlar› da sorgulanmaya baﬂlam›ﬂt›r. Gebelik ile ilgili AMH’nin plasentada reseptörü gösterilmiﬂ olsa da halen plasental
üretimi ile ilgili literatürde bilgi bulunmamaktad›r. Ayr›ca birinci trimesterdeki serum AMH de¤erlerinin erken preeklampsi ve geç preeklampsiyi öngörmedeki yerinin araﬂt›r›ld›¤› çal›ﬂmalara ihtiyaç vard›r.

Sonuç
Sonuç olarak serum AMH de¤erleri üçüncü trimesterde preeklamptik gebelerde normotansif gebelere
göre daha düﬂüktür. Serum AMH düzeyleri ile sistolik
kan bas›nc› aras›nda negatif korelasyon vard›r.
Ç›kar Çak›ﬂmas›: Ç›kar çak›ﬂmas› bulunmad›¤› belirtilmiﬂtir.
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‹mmün hidrops fetalis olgular›nda intrauterin fetal
transfüzyon: Ne zaman ve ne kadar etkili?
Emre Ekmekci1, Emine Demirel2
1
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2

Özet

Abstract: Intrauterine fetal transfusion in cases
with immune hydrops fetalis: when and how
effective it is?

Amaç: ‹mmün fetal hidrops nedenli intrauterin fetal transfüzyon
uygulanan olgularda perinatal ve neonatal sonuçlar› de¤erlendirmek ve iﬂlem sonras› intrauterin fetal kay›pla iliﬂkili faktörleri saptamay› amaçlad›k.

Objective: We aimed to assess perinatal and neonatal outcomes in
cases who underwent intrauterine fetal transfusion due to immune
fetal hydrops, and to determine the factors associated with
intrauterine fetal loss.

Yöntem: Retrospektif olarak ﬁanl›urfa E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi’nde, 13 ay süre içerisinde immün fetal hidrops tan›s› ile intrauterin fetal transfüzyon yap›lan olgular çal›ﬂmaya dahil edildi.
Olgular hidrops bulgular›n›n ﬂiddetine göre s›n›fland›r›ld›. ‹ntrauterin fetal transfüzyon sonras› intrauterin fetal kay›p olan olgular;
canl› devam eden olgulara k›yasla hidrops ﬂiddeti, toplam transfüzyon say›s›, transfüzyona baﬂlan›lan gebelik haftas› ve di¤er iliﬂkili
olabilecek faktörler aç›s›ndan incelendi. ‹ﬂleme ba¤l› di¤er komplikasyonlar de¤erlendirildi.

Methods: The cases who underwent intrauterine fetal transfusion due
to the diagnosis of immune fetal hydrops within 13 months at
ﬁanl›urfa Training and Research Hospital were retrospectively included in the study. The cases were classified according to the severity of
hydrops findings. The cases with intrauterine fetal loss after intrauterine fetal transfusion were examined in terms of hydrops severity, total
transfusion number, the week of gestation when transfusion was initiated and other potential associated factors compared to the cases with
live fetuses. Other procedure-related complications were evaluated.

Bulgular: Toplam 11 immün fetal hidrops olgusu saptanm›ﬂ olup,
8 olguya toplam 19 intrauterin fetal transfüzyon iﬂlemi yap›lm›ﬂt›.
Sekiz olgudan 4 tanesinde iﬂlem sonras› intrauterin fetal kay›p gerçekleﬂmiﬂ olup 4 olguda canl› do¤um olmuﬂtu. ‹ntrauterin fetal kay›p ile iliﬂkili primer faktör hidropsun geliﬂti¤i gebelik haftas› olarak saptand›. ‹ﬂlem sonras› bir olguda 31. gebelik haftas›nda spontan preterm do¤um gerçekleﬂmiﬂ oldu¤u görüldü.

Results: A total of 11 cases with immune fetal hydrops were found,
and 8 cases underwent 19 intrauterine fetal transfusion procedures.
Four of 8 cases had intrauterine fetal loss after the procedure, and 4
cases gave live birth. The week of gestation that hydrops developed
was determined as the primary factor associated with intrauterine
fetal loss. After the procedure, it was seen that one case had spontaneous preterm labor at 31 weeks of gestation.

Sonuç: ‹mmün nedenli fetal hidrops olgular›nda intrauterin fetal
transfüzyonun baﬂar›l› olmas›ndaki iliﬂkili temel faktör fetal aneminin ﬂiddeti olmakla birlikte, aneminin erken baﬂlad›¤› fetal hidrops olgular›nda fetal transfüzyonun baﬂar›s› düﬂmektedir. ‹lk intrauterin fetal transfüzyonun baﬂar›l› olmas› canl› do¤uma ulaﬂabilme aç›s›ndan en önemli prognostik faktördür.

Conclusion: While the primary factor for the success of intrauterine fetal transfusion in cases with immune-related fetal hydrops is the
severity of fetal anemia, the success rate of fetal transfusion decreases in fetal hydrops cases with early-onset anemia. The first intrauterine fetal transfusion being successful is a significant prognostic factor
in order to achieve live birth.

Anahtar sözcükler: Fetal terapi, intrauterin transfüzyon, hidrops
fetalis, eritrosit alloimmünizasyonu.

Keywords: Fetal therapy, intrauterine transfusion, hydrops fetalis, erythrocyte alloimmunization.
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Giriﬂ
‹ntrauterin fetal transfüzyon için temel endikasyon
eritrosit alloimmünizayonuna ba¤l› geliﬂen fetal anemidir. Ayr›ca Parvovirus B19 enfeksiyonu, fetomaternal
hemoraji, ikizden ikize transfüzyon sendromu, fetal/plasental tümörler gibi daha nadir nedenlere ba¤l›
da uygulanmaktad›r.[1] Rhesus D (RhD) taramas›n›n ve
immünprofilaksinin rutin uygulamaya girmiﬂ olmas› ve
s›k uygulanmaya baﬂlamas› ile perinatal Rhesus hemolitik hastal›¤› belirgin olarak azalm›ﬂt›r. Yine de yetersiz uygulama, tan›mlanamayan fetomaternal hemoraji
ve zamanlamada gecikmeler gibi nedenlerle hala
önemli bir problem olmay› sürdürmektedir. Ayr›ca
RhD’ye ba¤l› alloimmünizasyonun azalmas› ile birlikte
RhD d›ﬂ› antijenlere ba¤l› fetal eritrosit alloimmünizyonu daha da ön plana ç›kmaktad›r.[2]
Hidrops fetalis, fetal yumuﬂak dokularda ve seröz
kavitelerde anormal s›v› birikimini ifade etmektedir.
Non-immün hidrops fetalis, eritrosit alloimmünizasyonuna ba¤l› olmayan grubu tan›mlamaktad›r ve multipl
fetal anatomik ve fonksiyonel nedenlere, genetik ve
metabolik bozukluklara ba¤l› ortaya ç›kabilir. Seröz kavitlerdeki s›v› birikimi fetal asit, fetal perikardiyal efüzyon ve fetal plevral efüzyon olarak tan›mlanmaktad›r.
Cilt ödemi de hidrops olgular›nda geç ortaya ç›kan tan›mlay›c› bir bulgudur.[3] Hidrops fetalis olgular›na
yaklaﬂ›mda en önemli nokta intrauterin müdahale ile
tedavi edilebilecek bir tablo olup olmad›¤›n›n tan›mlanabilmesidir. Tedavi edilebilen olgular›n içerisinde en
önemli k›sm› fetal anemiye ba¤l› geliﬂen hidrops olgular› oluﬂturmaktad›r. Eritrositlerin fetüse transfüze
edilmesi uygulanmakta olan intrauterin müdahaleler
içerisinde en baﬂar›l› olanlar›ndand›r. Gözlemsel birçok çal›ﬂmada gösterildi¤i üzere intrauterin fetal transfüzyon ﬂiddetli anemik fetüslerde sa¤ kal›m› belirgin
ﬂekilde art›rmaktad›r. Anemi ﬂiddetli düzeye ulaﬂmadan
daha erken aﬂamada uygulanan transfüzyonlar ile daha
baﬂar›l› sonuçlar elde edilmektedir. Bu nedenle riskli
grup hastalarda hemoglobin yüzde 30’un alt›na indi¤inde transfüzyon planlanabilir.[4]
2000 y›l›nda ilk olarak fetal aneminin non-invaziv
olarak tespitinin bildirilmesinden bu yana orta serebral
arter Doppler maksimum sistolik velositesi (MCAPSV) risk alt›ndaki fetüslerin takibinde kullan›lmaktad›r.[5] Günümüzde tercih edilen yaklaﬂ›m risk alt›ndaki
hasta grubunun takibinde MCA-PSV 1.50 MOM ve
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üzerinde oldu¤unda kordon kan› numunesi al›n›p, fetal
hemoglobinin iki standart sapman›n alt›nda olmas› halinde ilk transfüzyona baﬂlanmas›d›r.
‹ntrauterin fetal transfüzyon fetal hemolitik hastal›¤›n tedavisinde standart yönetim ﬂeklidir ve gebelik sürecinde defalarca uygulama gerekebilmektedir. ‹ﬂleme
ba¤l› majör komplikasyonlar aras›nda preterm do¤um,
erken membran rüptürü, koryoamniyonit, acil sezaryen
do¤um, fetal ve neonatal ölümdür. ‹ﬂlem iliﬂkili fetal
kay›p riski %1–3, iﬂlem baﬂ›na komplikasyon riski
%9’dur.[6,7]

Yöntem
Bu retrospektif çal›ﬂma ﬁanl›urfa E¤itim ve Araﬂt›rma
Hastanesi Perinatoloji Klini¤i’nde yap›lm›ﬂ olup, Haziran 2017 ve Temmuz 2018 aras›nda eritrosit alloimmünizasyonuna ba¤l› geliﬂen fetal hidrops olgular› çal›ﬂma
grubu olarak al›nm›ﬂt›r. Klini¤imiz Türkiye’nin güneydo¤usunda tersiyer bir merkez olup çevre illerden de refere edilen hastalar› kabul eden, gerçekleﬂtirilen y›ll›k
35.000–40.000 do¤um say›s› ile yo¤un bir merkezdir.
Çal›ﬂman›n retrospektif ﬂekli ve hastalar›n yönetiminde
herhangi bir de¤iﬂiklik oluﬂturmamas› nedeni ile etik kurul onam› al›nmam›ﬂ olup hastalardan verilerin kullan›m›
ile ilgili onay›, bilgilendirilmiﬂ iﬂlem onam› esnas›nda
al›nm›ﬂt›r. Medikal verilerin bilimsel çal›ﬂmalarda kullan›m› ile ilgili hastane yönetiminden izin al›nm›ﬂt›r. Fetal
hidropsun tan›mlanmas› ultrasonografik bulgulara göre
yap›ld›. S›ralanan bulgulardan en az iki tanesinin varl›¤›
hidrops olarak tan›mland›: Fetal asit, fetal perikardiyal
efüzyon, fetal plevral efüzyon ve fetal cilt ödemi.
Hidropsun ﬂiddeti ultrasonografik fetal bulgulara
göre tan›mland›. Sadece iki boﬂlukta serbest s›v› birikimi saptanmas› halinde hafif, cilt alt› ödem ile birlikte ya
da de¤il, ikiden fazla boﬂlukta s›v› birikimi halinde ise
ﬂiddetli hidrops olarak tan›mland›. Hidropsun etiyolojisi olarak eritrosit alloimmmünizasyonunun tan›mlanmas›nda maternal indirekt Coombs testi pozitifli¤i ile
birlikte MCA’da artm›ﬂ velosite birlikteli¤inin varl›¤›na
bak›ld›. Ek olarak yap›lan ilk fetal transfüzyon öncesinde al›nan fetal kordon kan› numunesinde direkt Coombs testi bak›larak pozitifli¤in görülmesi ile alloimmünizasyon do¤ruland›. Çal›ﬂmaya dahil edilen tüm fetüslere kordon kan› numunesinden fetal karyotip bak›larak anöploidiler d›ﬂland›. Tüm transfüzyonlar literatürde daha önce tan›mland›¤› üzere intravasküler

‹mmün hidrops fetalis olgular›nda intrauterin fetal transfüzyon

transfüzyon olarak uyguland›,[8] transfüze edilen eritrosit miktar› ilgili formüle göre hesapland› (http://perinatology.com/protocols/rhc.htm). Tüm intrauterin
transfüzyon iﬂlemleri tek bir hekim taraf›ndan gerçekleﬂtirildi (EE). Tekrarlayan transfüzyonlarda ikinci
transfüzyon on gün sonra, üçüncü ve dördüncü transfüzyonlar iki hafta sonra uyguland›, beﬂinci transfüzyon
için üç hafta ara verildi. Tekrarlayan transfüzyonlar
öncesinde MCA-PSV 1.32 MOM ve üzerinde olmas›
kriter olarak al›nd›. Bu de¤erin alt›nda oldu¤unda
transfüzyon yap›lmad›. Baﬂka bir nedenle gebelik sonland›r›lmad› ise 36. haftaya kadar takibe devam edilerek
gebelik 36. haftada elektif olarak sonland›r›ld›.
Çal›ﬂmaya dahil edilen hastalar›n yaﬂ, gravida, parite, tan› konulan gebelik haftas›, transfüzyon öncesi ilk
fetal hemoglobin düzeyleri, toplam transfüzyon say›lar› ve uygulanan gebelik haftalar›, transfüze edilen eritrosit miktarlar›, RhD ya da RhD d›ﬂ› alloimünizasyon
bilgileri, do¤um endikasyonlar› ve do¤umun gerçekleﬂti¤i gestasyonel yaﬂlar› kaydedildi. Neonatal exchange
transfüzyon ihtiyac› bildirildi.

Bulgular
Bu süre içerisinde toplam 11 eritrosit alloimmünizasyonuna ba¤l› fetal hidrops olgusu saptanm›ﬂ olup üç olgu intrauterin fetal transfüzyon iﬂlemini kabul etmemiﬂtir ve takipten ç›km›ﬂt›r. Bir olgu ikiz gebelik, 10 olgu tekil gebelik idi. Ortalama maternal yaﬂ 34±4.2 (aral›k:
24–43) idi. Sekiz tekil gebelik olgusuna toplam 20 intrauterin fetal transfüzyon iﬂlemi uyguland›. Tan› an›nda
ortalama gestasyonel yaﬂ 25±2 hafta idi. Sekiz olgudan
alt› tanesinde hidrops ﬂiddetli iken iki olguda hafif düzeyde olup fetal serbest s›v› sadece abdominal ve perikardiyal alanda s›n›rl› idi. Sekiz hastan›n iki tanesinde alloimmünizasyon anti-RhD antikorlar›na ba¤l› iken, iki tanesinde non-RhD antikorlara ba¤l› idi. RhD d›ﬂ› alloimmünizasyon olan bir olgu d›ﬂ›nda tüm olgularda daha
öncesine ait fetal hidrops öyküsü mevcuttu. Transfüzyon
uygulanan sekiz olgudan dört tanesinde iﬂlem sonras› ilk
24 saat içerisinde fetal kay›p gerçekleﬂmiﬂti. Devam eden
dört gebelikten üç tanesinde 36. haftada gebelik elektif
olarak sonland›r›ld›. Bir olgu gebeli¤in 31. haftas›nda
spontan preterm eylem nedeniyle sonlanm›ﬂt›. Çal›ﬂmaya dahil olan olgular›n tekrarlayan transfüzyonlardaki
transfüze edilen eritrosit süspansiyonu miktarlar›, zamanlamalar› ve takipleri Tablo 1’de özetlenmiﬂtir. 31.

gebelik haftas›nda sonlanan gebelik haricinde di¤er üç
olguda neonatal exchange transfüzyon ihtiyac› olmam›ﬂt›. Canl› do¤an bebeklerin do¤um sonras› muayenesinde
herhangi bir nörolojik morbidite saptanmad›.

Tart›ﬂma
Ultrasonografi eﬂli¤inde yap›lan intrauterin fetal
transfüzyon eritrosit alloimmünizasyonuna ba¤l› fetal
aneminin intrauterin yönetiminde alt›n standart tedavi
yöntemidir. Uygun yaklaﬂ›m hidrops geliﬂmeden transfüzyona baﬂlanmas› ﬂeklinde olsa da hidrops geliﬂtikten
sonra uyguland›¤›nda da etkili olmaktad›r.
Eritrosit alloimmünizasyonu nedenli yap›lan fetal intrauterin transfüzyon için fetal sa¤kal›m oranlar› geniﬂ bir
meta-analizde %80.5–93.5 olarak bildirilmiﬂtir.[1] Fetal
hidrops nedenli intrauterin transfüzyon uygulanan 19 çal›ﬂman›n de¤erlendirildi¤i bir derlemede ise fetal sa¤kal›m ortalama %68 (aral›k: %50–91) olarak bildirilmiﬂtir.[9]
Bizim çal›ﬂmam›zda immün fetal hidrops nedenli intrauterin transfüzyon yap›lan sekiz olgudan dördünde iﬂlem
sonras› ilk 24 saat içerisinde fetal kay›p gerçekleﬂmiﬂ olup
bizim serimizde fetal sa¤kal›m %50 olarak saptanm›ﬂt›r.
Bizim serimizdeki olgu say›lar› di¤er bildirimlere göre daha s›n›rl› say›da olsa da benzer sa¤kal›m oranlar› saptanm›ﬂt›r.
‹lk transfüzyon sonras› devam eden gebeliklerin hepsinde canl› do¤um gerçekleﬂmiﬂtir. Bu, ilk intrauterin
transfüzyon sonras› gebeli¤in canl› devam etmesinin
hidropik fetüslerin prognozu aç›s›ndan çok önemli oldu¤unu göstermektedir. Devam eden gebeliklerde ortalama gebelik yaﬂ› 26.2±2.2 hafta iken transfüzyon sonras›
fetal kay›p gerçekleﬂen olgularda 23.75±0.5 hafta idi. Ayr›ca fetal kay›p gerçekleﬂen olgularda transfüzyon öncesi ilk fetal hemoglobin düzeyleri ortalama 1.83±0.43 g/dl
iken canl› do¤uma ulaﬂan gebeliklerde ilk fetal hemoglobin ortalama 5.7±2.5 g/dl idi. Fetal aneminin ﬂiddeti ile
transfüzyon sonras› fetal sa¤kal›m aras›ndaki negatif iliﬂki birçok çal›ﬂmada bildirilmiﬂtir.[10]
Fetal hidrops ﬂiddeti göz önüne al›nd›¤›nda intrauterin fetal kaybedilen olgular›n tamam›nda hidrops ﬂiddetli iken, canl› do¤uma ulaﬂan dört fetüsten iki tanesinde
ﬂiddetli, iki tanesinde hafif ﬂiddette hidrops mevcuttu.
Hafif ﬂiddette hidrops olgular›nda ilk fetal hemoglobin 5
g/dl üzerinde idi. Van Kamp ve ark., immün fetal hidrops nedenli intrauterin fetal transfüzyon yapt›klar› olgular› hidropsun ﬂiddetine göre de¤erlendirmiﬂtir. ﬁiddetli hidrops olgular›nda sa¤kal›m› %55, hafif hidrops
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Tablo 1. ‹ntrauterin transfüzyon uygulanan olgulara ait tan›mlay›c› veriler, iﬂlem baﬂ›na transfüze edilen eritrosit süspansiyonu miktarlar›, iﬂlem
öncesi ve sonras› fetal hemoglobin de¤erleri.

Olgu 1

Olgu 2

Post-IUT
Hgb
(gr/dl)

Transfüze
edilen
eritrosit
süspansiyonu
(cc)

Sonuç
Canl›

RhD d›ﬂ›

36

Canl›

rhD

31

Gebelik

Hidrops
fetalis
öyküsü

Hidrops
ﬂiddeti

Toplam
IUT

‹lk IUT
(hafta)

IUT
uygulanan
gebelik yaﬂ›
(hafta)

11

0

ﬁiddetli

5

28

28

3.89

10.4

70

29

5.94

13.6

75

31

9.3

14.23

60

33

9.57

12.99

80

35

8.62

13.1

90

23

5.07

15

28

25

5.92

11.32

35

28

4.5

12.42

58

31

5.03

11.93

70

4

2

Hafif

4

23

Pre-IUT
Hgb
(gr/dl)

Do¤umda
RhD /
gestasyonel
RhD d›ﬂ›
yaﬂ
alloimünizasyon
(hafta)

Olgu 3

5

0

ﬁiddetli

1

24

24

1.44

7.2

30

Ex

RhD d›ﬂ›

24

Olgu 4

4

2

ﬁiddetli

5

27

27

4.37

11.6

50

Canl›

rhD

36

29

5

11.36

80

32

6.2

12.69

90

34

8.14

14.9

100

36

8.03

13.98

115

Olgu 5

4

1

ﬁiddetli

1

24

24

1.5

7.3

30

Ex

rhD

24

Olgu 6

3

0

ﬁiddetli

1

23

23

2.1

5.4

25

Ex

rhD

23

Olgu 7

6

2

ﬁiddetli

1

24

24

2.3

7.8

30

Ex

rhD

24

Olgu 8

4

1

Hafif

2

32

27

9.5

13.5

55

Canl›

rhD

35

34

11.2

14.1

70

Hgb: Hemoglobin; IUT: ‹ntrauterin fetal transfüzyon.

olgular›nda %98 olarak bildirmiﬂtir.[6] Bizim çal›ﬂma
grubumuzda bu kan›ya varmak için veriler yetersiz olsa
da hidropsun erken baﬂlamas›, ﬂiddetli olmas› ile sonuçlanmakta ve sa¤kal›m› olumsuz etkiledi¤i görülmektedir.
ﬁiddetli aneminin ve fetal hidropsun intrauterin
transfüzyonla düzeltilmesi sonras›nda yenido¤anda nörolojik sekel ile sonuçlanabilece¤i yönündeki hipotezlere yönelik birkaç bildirilmiﬂ olgu olmas›na ra¤men bu
geniﬂ çal›ﬂmalarla do¤rulanmam›ﬂt›r. Karﬂ›laﬂ›lan olgulardaki tablo daha çok prematüriteye ba¤lanm›ﬂt›r.
Weisz ve ark., 40 hidropslu olgunun intrauterin transfüzyonla tedavisi sonras›nda yenido¤anlarda nörolojik
morbidite ile karﬂ›laﬂmam›ﬂlard›r.[9] Bizim dört olgumuzda yenido¤an nörolojik muayenesi normaldi.
‹ntrauterin transfüzyon sonras› fetüsün canl› devam
etti¤i dört olgudan birinde dördüncü iﬂlem sonras› spontan preterm eylem baﬂlam›ﬂt›r. Bunun d›ﬂ›nda devam eden
gebeliklerde iﬂlem iliﬂkili ek komplikasyon izlenmedi. ‹ﬂleme ba¤l› bildirilen majör komplikasyonlar 740 intraute-
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rin transfüzyon uygulanm›ﬂ bir çal›ﬂmada ﬂiddetli fetal
bradikardi, fetal ölüm ve preterm eylem, membran rüptürü ve intrauterin enfeksiyon ﬂeklinde bildirilmiﬂtir.[11]
Çal›ﬂman›n retrospektif dizaynda olmas› ve hasta
say›s›n›n yetersizli¤i çal›ﬂman›n önde gelen k›s›tl›l›klar›n› oluﬂturmaktad›r.

Sonuç
‹mmün fetal hidrops nedenli intrauterin fetal transfüzyon olgular›nda iﬂlemin baﬂar›s›nda en önemli faktörün
hidropsun baﬂlad›¤› gebelik haftas› oldu¤u görünmektedir.
Erken ikinci trimesterde baﬂlam›ﬂ hidrops olgular›nda fetal anemi daha derin olmakta ve intrauterin fetal transfüzyon sonras› fetal kay›p riski daha yüksektir. ‹lk transfüzyonun baﬂar›l› olmas›n›n canl› bir do¤uma ulaﬂabilme aç›s›ndan en önemli prognostik faktör oldu¤u görünmektedir.
Ç›kar Çak›ﬂmas›: Ç›kar çak›ﬂmas› bulunmad›¤› belirtilmiﬂtir.

‹mmün hidrops fetalis olgular›nda intrauterin fetal transfüzyon
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11–13. gebelik haftalar›nda dördüncü ventrikülün
de¤erlendirilmesi ve intrakraniyal saydaml›k nomogram›
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Özet

Abstract: Evaluation of the fourth ventricle and
nomogram of intracranial translucency at 11-13
weeks of gestation

Amaç: Bu çal›ﬂman›n amac› 11–13. gebelik haftalar›nda normal
fetüslerde intrakraniyal saydaml›k (IT) çap›n›n normal referans
aral›klar›n› saptamak ve nomogram›n› elde etmektir.

Objective: The aim of this study was to evaluate normal reference
ranges of intracranial translucency (IT) diameter, and to obtain its
nomogram in normal fetuses, during 11–13 weeks of gestation.

Yöntem: Bu çal›ﬂma ilk trimester ultrason taramas›n›n retrospektif bir data de¤erlendirmesidir. Bu çal›ﬂmaya tekiz 2417 gebelik
dahil edildi. Ense saydaml›¤› plan›nda IT ölçüldü. Baﬂ-popo uzunlu¤una (CRL) göre IT çap›n›n formülü ve nomogram› oluﬂturuldu.

Methods: This was a retrospective data evaluation of first trimester
ultrasound scans. A total of 2417 singleton pregnancies were included in the study. IT was measured in the nuchal translucency plane.
Nomogram and formula of IT diameter were defined according to
crown-rump length (CRL).

Bulgular: IT çap› 2250 fetüste (%93.1) baﬂar›l› bir ﬂekilde ölçüldü. Ortalama anne yaﬂ› 31.8±4.0 y›ld›. Ortalama CRL 62.0±6.9
mm idi. Ortalama IT çap› 1.83±0.29 mm idi. Do¤rusal e¤ilim aﬂa¤›daki formüle göre belirlendi: IT (mm) = 0.54 + 0.02 × CRL (mm);
r2= 0.24.

Results: The IT diameters were measured successfully in 2250
fetuses (93.1%). The mean maternal age was 31.8±4.0 years. The
mean CRL was 62.0±6.9 mm. The mean IT diameter was 1.83±0.29
mm. The linear tendency was determined according to the following
formula: IT (mm)= 0.54 + 0.02 × CRL (mm); r2=0.24.

Sonuç: Nöral tüp defektlerinin erken tan›s›nda kullan›lmak üzere
popülasyonumuza ait 11–13+6 hafta gebeliklerde IT ölçümü uygulanabilirli¤ini ve IT nomogram›n› sunduk.

Conclusion: We presented the feasibility and a nomogram of IT
diameter at 11 to 13+6 weeks of gestation in our population to be used
for early prediction of neural tube defects.

Anahtar sözcükler: Dördüncü ventrikül, intrakranyal saydaml›k,
nomogram.

Keywords: Fourth ventricle, intracranial translucency, nomogram.

Giriﬂ
Merkezi sinir sistemi (MSS) malformasyonlar›, do¤umsal kalp hastal›klar›ndan sonra ikinci en s›k görülen
konjenital anomalidir. Spina bifida ve di¤er nöral tüp defektlerinin (NTD) prenatal tan›s› modern antenatal bak›mla ilintili bir konudur. Bu anomalilerin ço¤u ilk trimesterden sonra yap›lan maternal serum alfa-fetoprotein
ile ya da fetüsün anomali taramas› ile saptanabilir.[1] ‹kin-

ci trimesterde fetal baﬂ›n ultrason bulgular› olan “limon
ﬂekilli” kafa, “muz ﬂekilli” serebellum ve “hidrosefali” iyi
bilinmektedir. Bununla birlikte, bu belirtiler ilk trimesterde belirsiz olabilir ve hatta olmayabilir.[2,3] Spina bifida’n›n çok az›, gebeli¤in 12. haftas›ndan önce, omurgada
kemik düzensizlikleri veya fetal s›rt›n arka konturu içinde
bir ﬂiﬂkinlik[4] veya bipariyetal çap ölçümleri[5] ile saptanabilir.
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11–13. gebelik haftalar›nda dördüncü ventrikülün de¤erlendirilmesi ve intrakraniyal saydaml›k nomogram›

Günümüzde gebeli¤in 11–13+6 hafta taramas› sadece
ense saydaml›¤› (NT) ölçümü için de¤il, ayn› zamanda
aç›k NTD’lerini içeren a¤›r malformasyonlar›n saptanmas› için de yap›lmaktad›r. NT ölçümü için kullan›lan fetal yüzün midsagittal görüntüsünde intrakraniyal saydaml›k (IT) olarak ortaya konan dördüncü ventrikül kolayl›kla gösterilebilir.[6] IT ölçümü tan›mland›ktan sonra
11–13+6 haftal›k ultrason de¤erlendirmesinin bir parças›
olmuﬂtur.[7–12]
Haziran 2011’den bu yana, ilk trimester tarama s›ras›nda IT çap›n›n ölçümünü rutin uygulamam›za dahil ettik. Sonuç olarak, bu çal›ﬂmada, popülasyonumuzdaki fetal baﬂ-popo uzunlu¤una (CRL) göre IT çap›n›n referans
aral›klar›n› elde etmeyi ve yerel bir IT nomogram› oluﬂturmay› amaçlad›k.

Yöntem
Bu çal›ﬂma 2531 tekiz gebeli¤in ilk trimester ultrason taramas›n›n retrospektif tan›mlay›c› bir olgu serisidir. Birinci veya ikinci trimester taramas›nda saptanan
tüm kromozom anomalileri (n=53), kardiyak anomaliler
(n=20), MSS anomalileri (n=19), akci¤er anomalileri
(n=13), ekstremite anomalileri (n=5) ve di¤er sistem
anomalileri (n=4) olan fetüsler çal›ﬂmaya dahil edilmedi
ve 2417 fetüs çal›ﬂmaya al›nd›. Tüm de¤erlendirme ve
ölçümler tarama süresini uzatmadan tek bir operatör
(MY) taraf›ndan 11–13. haftada gerçekleﬂtirildi. Posterior beyin, sagital görünümde Chaoui ve ark.[6] taraf›ndan tan›mland›¤› gibi Temmuz 2011 ve Aral›k 2017 tarihleri aras›nda ard›ﬂ›k tekiz fetüslerde incelendi. Taramalar Voluson 730 Expert, E8 ve E10 (General Electric
Healthcare, Chicago, IL, ABD) kullan›larak transabdominal olarak yap›ld›. NT’nin transabdominal olarak yeterince görüntülenemedi¤i durumlarda, transvajinal tarama yap›ld›. NT ve burun kemi¤inin ölçümü için kullan›lan fetal yüzün ayn› orta sagital görünümünde dördüncü ventrikül (IT) izlendi ve ölçüldü (ﬁekil 1). IT ölçülebilen toplam 2250 olgu analiz edildi. Fetüslerin do¤um sonras› sonuçlar› mevcuttu. Tüm fetüslerin biyometrik de¤erlendirmesi CRL ve di¤er rutin parametreler ile yap›ld›. CRL’ye göre fetüsler CRL 45–54 mm
Grup 1, CRL 55–64 mm Grup 2, CRL 65–74 mm
Grup 3, CRL 75–84 mm Grup 4 olarak dört gruba ayr›ld›. CRL gruplar›na göre IT çap› ortalamas› ve standart sapmas› hesapland›. CRL’ye göre nomogramlar ve
IT çap› formülü elde edildi.

ﬁekil 1. Talamus (T), beyin sap› (BS) ve sisterna magnay› (CM) gösteren fetal yüzün orta sagittal plandaki ultrason görüntüsü.
Dördüncü ventrikül, BS ve koroid pleksus aras›nda intrakraniyal saydaml›k (IT) olarak görülmektedir.

‹statistiksel yöntem
‹statistiksel analizler SPSS (Versiyon 16; SPSS Inc.,
Chicago, IL, ABD) kullan›larak gerçekleﬂtirildi. Tüm
de¤iﬂkenler için tan›mlay›c› istatistikler yap›ld›. IT çap›n›n ortalamas› ve standart sapmalar› gruplara göre
hesapland›. IT çap› ile CRL aras›ndaki iliﬂkinin önemini belirlemek için do¤rusal regresyon analizi kullan›ld›.

Bulgular
Ortalama anne yaﬂ› 31.8±4.0 y›l, ortalama CRL
62.0±6.9 mm idi. IT çap› 2250 fetüste (%93.1) baﬂar›l›
bir ﬂekilde ölçüldü. Maternal obezite, IT görüntülenmesi için uygun plan›n sa¤lanamamas›, erken gebelik
haftalar› ve muayene zaman›n›n uzat›lamamas›, IT ölçülememesinin ana nedenleri idi. Ortalama IT çap›
11–13+6 hafta gebelik için 1.83±0.29 mm idi, CRL
gruplar›na göre IT çap› ortalamalar› Tablo 1’de ve
persantillere göre IT çap› ortalamalar› Tablo 2’de gösterilmiﬂtir.

Tablo 1. CRL aral›klar›na göre ortalama IT çap›.
CRL
(mm)

Ortalama±SS
(mm)

n

Toplam n
yüzdesi

45–54
55–64

1.60±0.24

305

13.6

1.79±0.25

1145

50.9

65–74

1.96±0.27

711

31.6

75–84

2.12±0.29

89

4.0

Toplam

1.83±0.29

2250

100.0

CRL: Baﬂ-popo uzunlu¤u; IT: ‹ntrakraniyal saydaml›k.
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Tablo 2. CRL gruplar›na göre IT çap› persantilleri.
Persantil
CRL
Ortalama IT çap› (mm)

5

10

25

50

75

90

95

45–54

1.2

1.3

1.4

1.6 1.7 1.9 2.0

55–64

1.4

1.5

1.6

1.8 1.9 2.1 2.2

65–74

1.5

1.6

1.8

1.9 2.1 2.3 2.4

75–84

1.7

1.8

1.9

2.1 2.3

2.

2.6

CRL: Baﬂ-popo uzunlu¤u; IT: ‹ntrakraniyal saydaml›k.

Minimum ve maksimum IT de¤erleri 11–13+6 haftalarda 1.2–2.6 mm (5 ve 95 persantil) aras›nda saptand›.
IT çap› CRL 45–54 mm’de 1.6 mm’den, CRL 75–84
mm’de 2.1’e lineer olarak artm›ﬂt› (p<0.0001). CRL
artt›kça IT çap›nda belirgin bir art›ﬂ vard› (p<0.001).
IT ve CRL aras›nda aﬂa¤›daki formüle göre zay›f bir
pozitif iliﬂki tespit saptand›: IT (mm) = 0.54 + 0.02 ×
CRL (mm); r2=0.24 (ﬁekil 2).

Tart›ﬂma
Spinal disrafizm veya spina bifida, omurga içeri¤inin
omurgadaki kemik defektinden ç›k›nt› oluﬂturmas›d›r.
Spinal disrafik defektlerin ço¤u (%80–85) aç›k defekttir
ve ilk trimesterden sonra maternal serum alfa-fetoprotein taramas› veya ultrasonografi ile saptanabilir. Geriye
kalan yüzde 10 ila 15’i, kemik defektini örten normal deri ile kapat›lmaktad›r. Lezyonlar›n yaklaﬂ›k yüzde 80’i,
omurgan›n lumbar, torakolomber veya lumbosakral bölgelerinde, geri kalan›n› ise servikal ve sakral bölgelerde
görülür.[1]

ﬁekil 2. CRL’ye göre IT çap›n›n referans aral›¤› (ortalama, 5. ve 95.
persantil) (CRL: Baﬂ-popo uzunlu¤u; IT: ‹ntrakraniyal saydaml›k).
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‹lk trimesterde muz ve limon bulgular›na güvenilemedi¤inden, beyin sap› ile koroid pleksus aras›nda IT
olarak ortaya ç›kan dördüncü ventrikül, ilk olarak
2009’da ortaya at›lm›ﬂ ve kompresyonunun aç›k spina bifida tespiti için olas› bir belirteç oldu¤u belirtilmiﬂtir.[6]
Sisterna magna’n›n görüntülenememesi ve beyin sap›n›n
oksipital kemi¤e do¤ru kaymas› da aç›k spina bifida belirtileri olarak tan›mlanm›ﬂt›r.[7,8] Aç›k NTD’de, IT %18
oran›nda ölçülemez ve olgular›n %45’inde bir persantilin alt›ndad›r.[7] Paradoksal olarak, IT çap› Blake’in kese
kistinde artm›ﬂt›r.[8,9]
Bu çal›ﬂmada, 11–13+6 haftada, fetal yüzün standart
sagittal görüntüsünde IT çap›n›n, tüm normal fetüslerin
%93.1’inde güvenilir bir ﬂekilde ölçülebildi¤ini gösterdik. Literatürde bu ba¤lamda %87.2–100 aras›nda de¤iﬂen oranlar bildirilmiﬂtir.[6,7,11–15] Fetal pozisyon, obezite,
gebelik yaﬂ› ve sonograflar›n do¤um uzman› ya da ultrasona özel ilgisi olan maternal-fetal t›p uzman› olup olmamas› IT görüntülenme baﬂar›s› ile anlaml› derecede
iliﬂkili bulunmuﬂtur.[7,12,14,15]
Farkl› kliniklerden farkl› IT ortalamalar› bildirilmiﬂtir.[6,16,17] Almanya’dan prospektif çok merkezli bir
çal›ﬂmada, ilk trimester taramas›nda toplam 16.164 fetüs incelenmiﬂ ve 11 aç›k spina bifida olgusu tespit edilmiﬂ ve ortalama IT çap› 2.1 mm olarak bildirilmiﬂtir.[7]
Çal›ﬂmam›zda ortalama IT çap›n› 1.83±0.29 mm olarak
bildirdik. Ortalama IT çap›, 45 mm CRL’de 1.6 mm’den, 84 mm CRL’de 2.1 mm’ye ç›kt›. Ülkemizden
1479 olgu ile yap›lan prospektif bir çal›ﬂmada, ortalama
IT çap› 1.99±2.6 mm olarak bildirmiﬂtir.[18] Yine ülkemizden yap›lan bir baﬂka çal›ﬂma IT çap›n›n ortalama
de¤erini 1.77±0.4 mm olarak bildirmiﬂtir.[15] Bu çal›ﬂma,
bizim verilerimize göre daha düﬂük örneklem boyutuna sahipti ve baz› MSS anomalileri olan olgular çal›ﬂmaya dahil edilmiﬂti. Peixoto ve ark.,[16] Brezilya popülasyonunda 11–13+6 haftada 199 fetüsü de¤erlendirmiﬂtir. CRL ortalamas›n›n 64 mm oldu¤u çal›ﬂmalar›nda
fetal IT ortalamas› CRL 45 mm’de 1.6 mm’den, CRL
84 mm’de 2.0 mm’ye de¤iﬂmiﬂtir. Çin’den 111 olgu ile
yap›lan prospektif bir çal›ﬂmada 65 mm CRL ortalamas›yla, IT çap›n›n ayn› gebelik haftalar›nda 1.35 mm’den
2.6 mm’ye yükseldi¤i bildirilmiﬂtir.[11]
Bu çal›ﬂmada, IT çap›n›n önceki çal›ﬂmalarla uyumlu olarak CRL ile lineer olarak artt›¤›n› saptad›k.[6,12,13,19]
Çal›ﬂmam›z ile benzer ﬂekilde baz› çal›ﬂmalarda CRL
ve IT art›ﬂ› aras›nda zay›f bir pozitif korelasyon saptand›[11,17] ancak di¤er çal›ﬂmalarda yüksek korelasyon göz-

11–13. gebelik haftalar›nda dördüncü ventrikülün de¤erlendirilmesi ve intrakraniyal saydaml›k nomogram›

lendi.[6,19] Çal›ﬂmam›zdaki temel fark önceki çal›ﬂmalara
göre daha fazla olgu say›s›n›n olmas› idi.

Sonuç
Bu çal›ﬂmada rutin birinci trimester NT ve anatomi
taramas› s›ras›nda IT’nin ölçülebilirli¤ini de¤erlendirdik ve kendi popülasyonumuza ait gebeli¤in 11–13+6
haftalar›nda IT çap› nomogram›n› literatüre sunduk.
Bu belirteç, serebral anormalliklerin ve di¤er NTD’lerin erken tahmininde potansiyel olarak kullan›labilir.
Ç›kar Çak›ﬂmas›: Ç›kar çak›ﬂmas› bulunmad›¤› belirtilmiﬂtir.
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