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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: 7/B
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› © 2020, 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 (Aral›k 2020).
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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›-

ii

Perinatoloji Dergisi

n› aç›klamakla yükümlüdürler. Çal›ﬂmaya yap›lan tüm mali katk›lar ya da sponsorluklar, çal›ﬂmayla ilgili olabilecek mali iliﬂkiler ya da kiﬂisel örtüﬂme konular› yay›n›n gönderilmesi aﬂamas›nda belirtilmelidir.
Perinatoloji Dergisi, yay›n eti¤ini en yüksek standartlarda uygulamay› ve
Yay›n Eti¤i ve Kötüye Kullan›m Bildirgesinin aﬂa¤›daki ilkelerine uymay› taahhüt eder. Bu bildirge Committee on Publication Ethics (COPE), Council of Science Editors (CSE), World Association of Medical Editors (WAME) ve International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) adl› birlik ve inisiyatiflerin, dergi editörleri için geliﬂtirdikleri öneri ve k›lavuzlar temel al›narak haz›rlanm›ﬂt›r. Derginin “Yay›n Eti¤i ve Kötüye Kullan›m Bildirgesi” ile ilgili ayr›nt›l› bilgi için www.perinataldergi.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
Yaz›lar›n Haz›rlanmas›
Perinatoloji Dergisi’ne gönderilecek Türkçe yaz› metinlerinin Türk Dil Kurumu'nun yaz›m k›lavuzuna uygun olmas› ve dilimize yerleﬂmiﬂ yabanc› terimlerin
kendi yaz›m kurallar›m›za göre kullan›lmas› gerekir. De¤erlendirmeye gönderilecek yaz›lar›n haz›rlanmas›nda aﬂa¤›da belirtilen kurallar d›ﬂ›nda, biyomedikal
alanda yayg›n kullan›lan, Uluslararas› T›p Dergileri Editörleri Komitesi’nin (ICMJE)
önerdi¤i ortak kurallar (Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals) temel al›nmal›d›r (www.icmje.org).
Yazarlar›n makalelerini haz›rlarken çal›ﬂma tasar›mlar›n›n olabildi¤ince, randomize kontrollü çal›ﬂmalar için CONSORT, gözlemsel çal›ﬂmalar için STROBE, tan›sal do¤rulama çal›ﬂmalar› için STARD ve sistematik derleme ya da meta analizler
için PRISMA k›lavuzlar›na uygun bir ﬂekilde sunulmuﬂ olmas› arzu edilmektedir.
Yazarl›k ve Yaz›lar›n Uzunlu¤u
Yazar(lar) “çal›ﬂmay› tasarlama”, “verileri toplama”, “verileri inceleme”,
“yaz›y› yazma” ve “verilerin ve analizlerin do¤rulu¤unu onaylama” aﬂamalar›ndan en az 3 tanesine kat›lmal› ve bu durumu “Yazarl›k ve Telif Haklar› Devir Beyan›”nda beyan etmelidirler. Bu ön koﬂulu yerine getiremeyenler yazar olarak çal›ﬂmada yer almamal›d›rlar. Her yazar, kurum bilgisi vb. standart yazar bilgilerinin
yan› s›ra ORCID kodlar›n› (www.orcid.org) da bildirmelidir.
Özgün araﬂt›rma yaz›lar› klinik ve deneysel çal›ﬂmalara dayanan yaz›lard›r.
En fazla 6 yazar ismi olmas›na gayret edilmeli ve 4000 sözcü¤ü (16 sayfa) geçmeyecek ﬂekilde yaz›lmal›d›r.
Olgu sunumlar› ilginç olgular›n ve tedavi ﬂekillerinin sunumlar›d›r. En fazla 5 yazar ismi olmas›na gayret edilmeli ve 2000 sözcü¤ü (8 sayfa) geçmeyecek
ﬂekilde yaz›lmal›d›r.
Görüﬂ yaz›lar› davetli yazarlar taraf›ndan haz›rlan›r. Tart›ﬂ›lan bir konu üzerinde en fazla 10 kaynak içeren ve 2000 sözcü¤ü (8 sayfa) geçmeyen ve yazar›n
o konudaki yorumuna a¤›rl›k veren yaz›lard›r.
Derleme yaz›lar ancak dergi taraf›ndan davet edilen yazarlar taraf›ndan yap›l›r; 4000 ile 5000 sözcük (20 sayfa) içeren, belirli bir konuyu son geliﬂmeler ›ﬂ›¤›nda ele alan ve literatür sonuçlar›n› sunan yaz›lard›r.
Teknik not s›n›f› yaz›lar yeni geliﬂtirilen bir tan› ya da tedavi yöntemini k›saca tan›tmay› amaçlayan, en fazla 10 kaynak içeren ve 2000 sözcü¤ü (8 sayfa)
geçmeyen yaz›lard›r.
Editöre mektup, dergide ç›kan yaz›lara yönelik haz›rlanan yaz›lardan oluﬂur; 500 sözcü¤ü (2 sayfa) ve 10 kayna¤› aﬂmamal›d›r.
Yaz›lar›n Bölümleri
Yaz›larda bulunmas› gereken bölümler s›ras› ile ﬂunlard›r: Baﬂl›k, özet, temel
metin, kaynaklar ve ekler (tablo, ﬂekil, çizim, resim, video, hasta formlar› ya da
anket görselleri vb.)
Baﬂl›k
Makalenin baﬂl›¤› dikkatle seçilmeli ve makale içeri¤ini en iyi ﬂekilde yans›tmal›d›r. Standart d›ﬂ› k›saltma kullanmaktan olabildi¤ince kaç›nmal›d›r.
Özet
Özetler k›saltma ve kaynak içermemeli, aﬂa¤›da belirtilen kurgu ve s›rada
haz›rlanmal›d›r.
— Özgün araﬂt›rma yaz›lar›nda en fazla 250 sözcükten oluﬂmal› ve her biri bir paragraf olacak ﬂekilde standart 4 baﬂl›k alt›nda sunulmal›d›r: Amaç, Yön-

Yazarlara Bilgi
www.perinataldergi.com

tem, Bulgular, Sonuç. Özeti takiben, aralar›nda virgül olacak ﬂekilde dizilmiﬂ ve her
biri küçük harfle yaz›lm›ﬂ en fazla 5 anahtar sözcük eklenmelidir.
— Olgu sunumlar›nda en fazla 125 sözcükten oluﬂmal› ve her biri bir paragraf olacak ﬂekilde standart 3 baﬂl›k alt›nda sunulmal›d›r: Amaç, Olgu, Sonuç.
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Özet

Abstract: COVID-19 in pregnancy: Italian experience

ﬁubat 2020 sonu itibar›yla kuzey ‹talya’da, kritik derecede ﬂiddetli
pnömoni olgular›nda önemli bir art›ﬂ gerçekleﬂti ve bunun sonucunda yo¤un bak›m ünitelerinde (YBÜ) aﬂ›r› yo¤unluk meydana
geldi. H›zl› COVID-19 salg›n› nedeniyle, hastal›ktan etkilenen
yüksek say›da olgunun oldu¤u bölgelerde kat› bir karantina uyguland›. Dünya Sa¤l›k Örgütü, 10 Mart’ta 50’den fazla ülkede COVID-19’u küresel salg›n olarak ilan etti. 10 Mart itibar›yla ‹talya,
teyit edilmiﬂ dokuz binden fazla olgu ve 460’›n üzerinde ölüm ile
Çin’den sonra en çok etkilenen ikinci ülkeyken, Nisan ay›nda en
çok etkilenen ülke oldu.

It has been happened a significant increase of critically severe
pneumonia cases in northern Italy by the end of February 2020
with consequent overcrowding of intensive care units (ICU). Due
to the COVID-19 fast outbreak, a strict quarantine was imposed
in the areas with the higher number of affected cases. The WHO
declared COVID-19 a pandemic, with over 50 countries on the
10th of March. By the 10th of March Italy was the second most
affected country after China, with more than nine thousand confirmed cases and more than 460 deaths, becoming the most affected in April.

Anahtar sözcükler: Koronavirüs SARS-2, gebelik, sonuç.

Keywords: Coronavirus SARS-2, pregnancy, outcome.

Mevcut koronavirüs hastal›¤› (COVID-19), ilk kez
Aral›k 2019’da Çin’in Vuhan ﬂehrinde tespit edilen,
ﬁiddetli Akut Respiratuvar Sendrom Koronavirüs 2’nin
(SARS-CoV-2) neden oldu¤u yeni bir sistemik enflamatuvar hastal›kt›r.[1,2] Bu virüs ülkenin geri kalan k›sm›nda ve progresif olarak ülke d›ﬂ›nda h›zl› bir ﬂekilde
yay›ld› ve 30 Ocak tarihinde Pan Amerikan Sa¤l›k Örgütü / Dünya Sa¤l›k Örgütü (PAHO/WHO) taraf›ndan Uluslararas› Halk Sa¤l›¤› Acil Durumu olarak ilan
edildi.
ﬁubat 2020 sonu itibar›yla virüs Kuzey ‹talya’da
(a¤›rl›kl› olarak Lombardiya, Veneto ve Emilia-Romagna bölgelerinde) yay›ld› ve bu bölgelerde kritik derecede ﬂiddetli pnömoni olgular›nda önemli bir art›ﬂa
yol açarak yo¤un bak›m ünitelerinde (YBÜ) aﬂ›r› yo¤unlu¤un oluﬂmas›na sebep oldu. H›zl› COVID-19
salg›n› nedeniyle ölüm say›lar› seri bir ﬂekilde artarken,
bulaﬂma riskini azaltabilmek amac›yla hastal›ktan etki-

lenen yüksek say›da olgunun bulundu¤u bölgelerde kat› bir karantina uyguland›. 9 Mart 2020’den itibaren,
bölgeler içinde ve aras›nda seyahat yasaklar›, okullar›n
tamamen kapat›lmas›, hastane ve di¤er önemli faaliyetlerde bulunan yerlerin (g›da sat›c›lar›, eczaneler vb.)
haricindeki iﬂ yerlerinin ve üretim faaliyetlerinin sonland›r›lmas›yla birlikte karantina tüm ülkeye uyguland›. 10 Mart’ta Dünya Sa¤l›k Örgütü COVID-19’u
50’den fazla ülkenin dahil oldu¤u bir küresel salg›n olarak ilan etti. Bu önleyici tedbirlere ra¤men bulaﬂma e¤risi ‹talya’da katlanarak artt› ve birkaç gün içinde tam
karantina uyguland›. 10 Mart itibar›yla ‹talya, teyit
edilmiﬂ dokuz binden fazla olgu ve 460’›n üzerinde
ölüm ile Çin’den sonra en çok etkilenen ikinci ülke
iken, Nisan ay›nda en çok etkilenen ülke oldu.[3]
SARS-CoV-2, a¤›rl›kl› olarak respiratuvar damlac›klar, temas ve fekal-oral yollarla bulaﬂmaktad›r.[4] Koronavirüsün hücre invazyonuna, anjiyotensin dönüﬂtü-
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rücü enzim 2 (ACE2) ile etkileﬂime geçen spesifik reseptör ba¤lay›c› virüs alanlar›n›n arac›l›k etti¤i bildirilmiﬂtir. ACE2 reseptörü genellikle üst ve alt respiratuvar epitelde sentezlenir ancak kalp, özofagus, böbrek,
mide, mesane ve ileumda da bulunabilir. ‹nvazyon gerçekleﬂti¤inde, viral replikasyon genellikle hafif grip
benzeri semptomlarla ve virüsün difüzyonuyla (aﬂama
I) hafif bir viremiye yol açar. Daha sonra aﬂama II’de
veya hastal›¤›n pulmoner aﬂamas›nda s›kl›kla akci¤er
tutulumu ve beraberinde ana semptomlar olarak viral
pnömoni, öksürük, ateﬂ ve progresif hipoksi gerçekleﬂir.[5] Viral yan›t progresif olarak azal›rken konak enflamatuvar yan›t› artar ve az say›da hastada aﬂama III’e veya hiperenflamasyon aﬂamas›na geçerken, pnömoni,
ekstrapulmoner dokular› da içererek akut respitratuvar
sendroma ve sistemik hiperenflamasyon sendromuna
ilerler.[5] Bu aﬂamada, en kötü durumdaki olgularda
septik ﬂok, kardiyak ve çoklu organ yetmezli¤i de ortaya ç›kabilir. Hastal›k durumuna yol açan biyolojik mekanizma, do¤rudan endotelyal ve vasküler hasar› ve
sonras›nda sitokin ve kemokinlerin arac›l›k etti¤i yo¤un
lokal ve sistemik enflamatuvar yan›t› içermektedir. Hiperkoagülabiliteye ve mikroanjiyopatiye yol açan tamamlay›c› aktivasyon ve anjiyotensin alt tiplerinin de
dahil oldu¤u görülmektedir.[6] Enflamatuvar yan›tlar›n
ve persiste viral replikasyonun art›ﬂ›n› destekleyen, altta yatan olas› bir antikora ba¤›ml› güçlendirme mekanizmas› bile ileri sürülmüﬂtür. Ayr›ca, T hücrelerinin
aﬂ›r› aktivasyonu ve redüksiyonuyla immün disfonksiyon, patogeneze katk›da bulunmaktad›r.[4,7] Nazofaringeal sürüntüler etkilenen hastalar›n sadece %80’inde
virüs varl›¤›n› tespit ederken, yüksek çözünürlüklü bilgisayar tomografisinin genellikle COVID-19 ile iliﬂkili
olan ve buzlu cam görünümüne sahip pulmoner tutulumu tespit etmede daha duyarl› oldu¤u görülmektedir.[8]
Ayr›ca, lenfopeninin hastal›¤›n erken aﬂamalar›nda
yayg›n bir bulgu oldu¤u, daha sonra artm›ﬂ enflamatuvar belirteçlerin (C-reaktif protein ve pro-enflamatuvar
sitokinler, ferritin) de bulunabilece¤i anlaﬂ›lmaktad›r.
COVID-19 hastalar›n›n tedavisi tart›ﬂma konusudur.[9,10] Önerilen ana tedaviler aras›nda remdesivir gibi
anti-viral ilaçlar, azitromisin gibi antibiyotikler ve tosilizumab, klorokin/hidroksiklorokin, kortikosteroidler
gibi immünosupresif ilaçlar ve son zamanlarda ise iyileﬂen hastalardan al›nan plazma yer almaktad›r. Ancak
yeni koronavirüs karﬂ›s›nda bu tedavilerin etkinli¤i henüz tam olarak kan›tlanmam›ﬂt›r ve tedavinin, hastan›n
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özelliklerine ve hastal›k aﬂamas›na göre uyarlanmas›
gerekmektedir. Özellikle düﬂük molekül a¤›rl›kl› heparin, immünomodülatör özelliklerinin yan› s›ra antikoagülan olmas› nedeniyle oldukça s›k kullan›lmaktad›r.
Son kan›tlar, 0 ile 24 gün aras›nda de¤iﬂen inkübasyon süresinin ortalama 3–5 gün oldu¤unu göstermektedir, fakat ilk semptomlar genellikle maruziyetten 14
gün sonra ortaya ç›kmaktad›r.[11] Bu inkübasyon süresi
boyunca virüs, asemptomatik olarak bulaﬂma olas›l›¤›yla birlikte genellikle üst solunum yollar›nda ço¤almaktad›r.[10,12] Bu nedenle ‹talyan sa¤l›k kuruluﬂlar›, etkilenen kiﬂilerle yak›n temas durumunda ve tespit edilmiﬂ
veya ﬂüphelenilen COVID-19 semptomlar›n›n bitiﬂinden itibaren 14 günlük karantina önermiﬂtir. Karantina
sonras›nda ise, negatif sonucu teyit etmek amac›yla nazofaringeal sürüntü testi önerilmektedir.
Gebelerde COVID-19’un erken semptomlar›, genel
popülasyonda tan›mlananlarla benzer olup olgular›n ço¤unda ateﬂ ve öksürük ﬂeklindedir. Gebe hastalara yönelik sistemik bir derlemede, yazarlar s›ras›yla %48 ve %46
oran›nda insidans bildirmiﬂtir. Bo¤az a¤r›s›, yorgunluk,
miyalji ve ishal daha az s›k olan semptomlar aras›nda görülmüﬂtür. Ancak enfekte olgular›n ço¤unlu¤u (%69)
asemptomatiktir.[13] Viral pnömoni gerçekleﬂti¤inde, genel popülasyonda olanlara benzer ﬂekilde gebe hastada
genellikle ﬂiddetli hiperpireksi, öksürük ve dispne geliﬂmektedir.[13,14] Bununla birlikte, SARS-CoV-2 enfekte
asemptomatik gebe hastalar›n oran› tam olarak de¤erlendirilmemiﬂtir. Gebelerin, immün ve kardiyopulmoner sistemlerinde gebelikle iliﬂkili de¤iﬂiklikler nedeniyle respiratuvar virüs enfeksiyonlar› sonras›nda ﬂiddetli
hastal›k geliﬂtirmeleri daha olas› olsa da,[15] COVID19’da mevcut kan›tlar hastal›¤›n seyrinin bekledi¤imiz
kadar ﬂiddetli olmay›p, çok daha düﬂük bir mortalite oran›na sahip oldu¤unu göstermektedir.[16,17] Ayr›ca, gebelerde enfeksiyon insidans› genel popülasyondan daha
düﬂük görünmektedir. Bu konuda, gebelerin daha düﬂük
ortalama yaﬂ›[18] ve immün yan›t›n T1’den T2’ye geçiﬂi[19–21] gibi çeﬂitli aç›klamalar yap›lm›ﬂt›r. Literatürde ço¤u enfekte kad›n›n daha yüksek gestasyonel yaﬂa sahip
olmas› ve plasental geçiﬂin henüz kan›tlanmam›ﬂ olmas›
nedeniyle COVID-19’un fetüs üzerindeki etkisine yönelik veriler hala s›n›rl›d›r. Aksine, benzer enfeksiyonlarda
(Orta Do¤u Respiratuvar Sendromu veya MERS ve ﬁiddetli Akut Respiratuvar Sendrom veya SARS) fetal morbiditenin ve mortalitenin artt›¤› gösterilmiﬂtir.[22] Son
retrospektif çal›ﬂmalar, maternal koﬂullar kötüleﬂti¤inde
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s›kl›kla beklenen do¤um seçene¤inin düﬂünülmesi sebebiyle, a¤›rl›kl› olarak yatrojenik olsa bile COVID-19’lu
gebelerde daha yüksek prematüre do¤um insidans› bildirmiﬂtir.[13,14,23]
COVID-19 için önerilen tedaviler gebelik için kontrendike de¤ildir. Ancak hastal›k durumunda beklenen
do¤um seçene¤inin, belirtildi¤i üzere obstetrisyen için
en zor karar oldu¤u görülmektedir. Do¤um zamanlamas›, annenin hem gestasyonel yaﬂ›n› hem de as›l klinik
koﬂulu dikkate almal›d›r. ‹leri gestasyonel yaﬂlarda ﬂiddetli hastal›k durumunda acil do¤um, maternal solunumu iyileﬂtirebilir ve düﬂük prematürite komplikasyonu
riskiyle fetüs için hipoksi riskinden kaç›n›lmay› sa¤layabilir. Erken gestasyonel yaﬂlarda prematürite riski daha
yüksektir ve do¤um seçene¤ine dikkatlice karar verilmelidir. Ulusal[24] ve uluslararas› topluluklarda vajinal
do¤um[15,25] desteklense de, do¤um ﬂekli en s›k sezaryen
olarak bildirilmiﬂtir.[13] Vajinal do¤um esnas›nda bulaﬂma net bir ﬂekilde gösterilmemiﬂtir ve vajinal sürüntü
örneklerinde virüs henüz tespit edilmemiﬂtir. Postpartum temas, bildirilen birkaç neonatal enfeksiyon olgusunda altta yatan neden olabilir.[14] Bunlara ek olarak,
anne sütünde virüs tespit edilmedi¤inden anne sütünün
virüsün bulaﬂma sürecine dahil olmad›¤› görülmektedir. Emzirmek kesinlikle önerilse de, besleme esnas›nda cerrahi maske takmas› gereken enfekte anneyle do¤rudan temas› önlemeye dikkat edilmelidir. Birçok olguda süt pompas› kullan›m› düﬂünülmelidir.[14,15]
Kuzey ‹talya’da virüsün ani yay›l›m›, sa¤l›k sistemi
kaynaklar›n›n h›zla yeniden da¤›t›m›n› gerektirmiﬂtir.
Özellikle yerel ve bölgesel seviyelerde gebelerin bak›m›na ve güvenli¤ine yönelik yüksek standartlar› korumak amac›yla obstetrik ihtiyat ve yönetime yönelik yeni önerilerde bulunulmuﬂtur.[18] En çok kullan›lan stratejiye göre, üçüncü basamak merkezlerde veya görevlendirilmiﬂ hastanelerde gebe hastalar›n ve uzman sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n merkezileﬂtirilmesi sa¤lan›rken, daha
küçük hastaneler özellikle COVID-19 hastalar›na ayr›lm›ﬂt›r. Merkezileﬂtirme, operatörler ve hastalar için
daha yüksek güvenlik ile üçüncü basamak merkezlerde
daha iyi ekipmanlar›n ve multidisipliner deneyimin
mevcut olmas›yla desteklenmiﬂtir. Bu politika genel
olarak kabul görmüﬂ olsa da, aﬂ›r› kalabal›klaﬂm›ﬂ olan
ve artm›ﬂ say›da hasta için haz›rl›kl› olmayan görevlendirilmiﬂ hastanelerde olgular›n merkezileﬂtirilmesi
eleﬂtiri alm›ﬂt›r. Ayr›ca birçok sa¤l›k çal›ﬂan›, yerel sa¤l›k hizmetleri a¤›ndaki pek çok güçlü¤e dikkat çekmiﬂ

ve özellikle ‹talya’da acil durumun erken aﬂamalar›nda
net talimatlar›n olmamas› ve kiﬂisel koruyucu ekipmanlar›n az olmas› konusunda ﬂikayette bulunmuﬂtur. Bu
durum, olas›l›kla Lombardiya bölgesindeki COVID-19
kaynakl› çok yüksek mortalite oran›n›n sebeplerinden
biridir ve bölgesel sa¤l›k kuruluﬂlar›n›n üstlendi¤i politika hakk›ndaki önemli tart›ﬂmalar› hakl› ç›karmaktad›r.
Bu yeniden yap›land›rma nedeniyle görevlendirilmiﬂ hastaneler, klinik faaliyetlerini yeni COVID-19
acil durumuna göre düzenlemiﬂ ve jinekolojik taramalar›, benign ameliyatlar› ve yard›mc› üreme tekniklerini ask›ya alarak sadece ertelenemeyecek faaliyetleri
(onkolojik aktiviteler, acil ameliyatlar vb.) gerçekleﬂtirmiﬂlerdir. Acil olmayan gebelik vizitleri, rutin ultrason
taramalar› ve invazif testler, CoV-2 hastalar› için ertelenmiﬂtir. Virüsün hastalar ve sa¤l›k çal›ﬂanlar› aras›nda
ve hastalar›n kendi aralar›nda yay›lma riskini olabildi¤ince azaltmak amac›yla iﬂ ak›ﬂ› yeniden programlanm›ﬂt›r. Bu, hastalar›n bekleme odalar›nda gruplar halinde beklemelerini önlemek amac›yla her ziyaret için
daha uzun süre belirleyerek randevular›n yeniden organize edilmesi ile gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
COVID-19 hastalar› için ayr› yollar ve alanlar oluﬂturarak, yüksek riskli olgulara nazofaringeal sürüntü
testi yapabilmek için semptomlara (ateﬂ, öksürük, dispne vb.) ve di¤er risk faktörlerine (seyahat, meslek, temas ve toplanmalar) göre özel bir COVID-19 triyaj
alan› önerilmektedir. COVID-19 yönünden ﬂüphelenilen veya tan› alan kiﬂiler için, belirlenmiﬂ izolasyon
alanlar›n›n tan›mlanmas› da önerilmektedir; bunlar
aras›nda özel bekleme alanlar›, yataklar, do¤umhaneler
ve ameliyathaneler yer almaktad›r. Ayr›ca, kullan›m› ve
bertaraf› konusunda verilen yeterli e¤itim sonras›nda
gerekti¤inde kiﬂisel koruyucu ekipmanlar da¤›t›lm›ﬂ ve
temin edilmiﬂtir.
Sonuç olarak; COVID-19 acil durumu, koronavirüs
pandemisinin ilk haftalar›nda ‹talya’da üssel olarak artan say›da ölüme neden olmuﬂtur. Bu durum olas›l›kla,
yeni koronavirüsün uzun inkübasyon süresi ve yüksek
bulaﬂma oran› nedeniyle virüsün Kuzey ‹talya popülasyonunda h›zl›ca yay›lmas› ile iliﬂkili olabilir. Ayr›ca,
hastaneye yatmaya ihtiyaç duyan yüksek say›da enfekte
olgu beklenmedi¤inden, sa¤l›k sistemi bu acil duruma
an›nda yan›t verememiﬂtir. Bu da yo¤un bak›m ünitelerinin h›zl›ca kalabal›klaﬂmas›na ve bunun sonucunda da
kritik hastalar›n optimal ﬂekilde tedavi edilmesinin zorCilt 28 | Say› 3 | Aral›k 2020
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laﬂmas›na yol açm›ﬂt›r. COVID-19 için potansiyel olarak faydal› ilaçlara yönelik devam eden tart›ﬂmalar senaryoyu ve ölüm say›s›n› daha da kötüleﬂtirerek sonunda kat› bir karantinan›n uygulanmas›na ve tedavi edici
bir strateji yerine önleyici bir stratejinin uygulanmas›na sebep olmuﬂtur. Gebelerde hastal›¤›n daha önceki
koronavirüsle iliﬂkili sendromlardan daha az ﬂiddetli oldu¤u görülmektedir, ancak birkaç kritik sorunun daha
da netleﬂtirilmesi gerekmektedir.
Ç›kar Çak›ﬂmas›: Ç›kar çak›ﬂmas› bulunmad›¤› belirtilmiﬂtir.
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Özet

Abstract: Elective cesarean section on maternal
request: ethical and legal considerations

Sezaryen, uterus duvar›nda yap›lan cerrahi insizyonlar arac›l›¤›yla fetüsün do¤urtulmas› olarak tan›mlanmaktad›r. Primer sezaryen operasyonlar› genellikle tekrarlayan sezaryenlere sebep olmakta ve bu da
plasenta akreta spektrum bozukluklar›na yol açabilmektedir. Sa¤l›kl› bir hastan›n üzerinde cerrahi iﬂlem uygulaman›n yan› s›ra gebeleri
bu risklere maruz b›rakma konusundaki etik tutum, sa¤l›k sistemimiz
üzerinde artan mali bask›yla beraber hasta tercihine yönelik talep ile
daha da karmaﬂ›k hale gelmiﬂtir. Ele al›nacak as›l soru, annenin ve
do¤acak bebe¤inin artm›ﬂ riskini dikkate alarak, obstetrik endikasyon
yokken gebelerin sezaryen do¤umu seçmesine izin vermenin (ör.
maternal talep üzerine sezaryen do¤um) etik olup olmad›¤›d›r.

Cesarean is defined as the delivery of a fetus through surgical incisions made through the uterine wall. Primary cesarean sections
often lead to repeat cesareans, which may lead to placenta accreta
spectrum disorders. The ethic of exposing mothers to these risks,
as well as performing surgery on what is otherwise a healthy
patient, become entangled with the demand for patient choice, as
well as the increasing financial strain on our healthcare system.
The main question to be examined is whether it is ethical to allow
women to opt for cesarean delivery in the absence of obstetric
indication (i.e. cesarean delivery on maternal request), taking into
account the increased risk to the mother and her future offspring.

Anahtar sözcükler: Sezaryen, hukuk, plasenta akreta, previa, yasa.

Keywords: Caesarean section, legal, placenta accreta, previa, law.

Sezaryen do¤um, abdominal duvar (laparotomi) ve
uterus duvar› (histerotomi) üzerinde yap›lan cerrahi insizyonlar arac›l›¤›yla fetüsün do¤urtulmas› olarak tan›mlanmaktad›r. ABD’de sezaryen do¤umun genel y›ll›k insidans› 1996 y›l›ndan bu yana sürekli artarak 2018 y›l›nda
%32’ye ulaﬂm›ﬂt›r. Primer sezaryen operasyonlar› genellikle tekrarlayan sezaryenlere sebep olmakta ve bu da plasenta akreta spektrum bozukluklar›na yol açabilmektedir.
Primer ve sekonder sezaryen oranlar› son y›llardaki gibi
yükselmeye devam ederse, 2021 y›l›na kadar sezaryen
oran› %56.2’ye ulaﬂacak ve y›ll›k olarak ilave 6236 plasenta previa, 4504 plasenta akreta ve 130 maternal ölüm
vakas› olacakt›r. Bu komplikasyonlardaki art›ﬂ, yaklaﬂ›k 6
y›l sonra sezaryenlerdeki art›ﬂ›n gerisinde kalacakt›r.

‹talya’da sezaryen do¤um oran›nda büyük bir art›ﬂ
tespit edilmiﬂtir; 1981’de %13.3 olan oran 2018’de
%33.16’ya yükselmiﬂ olup Puglia’da %40.82 ve Campania bölgesinde %53.14 oranlar›yla büyük bir ço¤unlu¤u
‹talya’n›n güney bölgelerinde görülmüﬂtür. ‹talya ﬂu an
en yüksek sezaryen do¤um oran›na sahip Avrupa ülkesidir. Son olarak, ulusal ortalamadan büyük ölçüde daha
yüksek sezaryen oran›na sahip ve düﬂük say›da do¤umun
gerçekleﬂti¤i birimler ve özel kurumlarla ayn› bölgedeki
farkl› do¤um merkezleri aras›nda büyük farkl›l›klar kaydedilmiﬂtir.[1] ‹talya’da daha yüksek sezaryen do¤um talebi ile iliﬂkili maternal faktörler yaﬂ, nulliparite, düﬂük e¤itim seviyesi ve daha önce gerçekleﬂtirilen sezaryen do¤um olarak rapor edilmiﬂtir.[2]
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Maternal talep üzerine elektif sezaryen: Etik ve yasal hususlar

Sezaryen do¤um verileri, Dünya Sa¤l›k Örgütü
(WHO) taraf›ndan %15 oran›ndaki bir s›n›r ile belirlenen endikasyonlarla çeliﬂmektedir.[3] Bu, ‹talya’da gerçek
bir endikasyon olmaks›z›n sezaryen do¤umlar›n tercih
edildi¤i genel bir politika oldu¤unu göstermektedir. Olas›l›kla bu durum, yasal bask›n›n azalt›lmas›[4] ve/veya maternal a¤r› veya rahats›zl›ktan ve do¤um yapma korkusundan kaç›nmak için ortaya ç›kmaktad›r.
Sezaryen do¤um, ikiz gebelikler veya makat geliﬂin
yan› s›ra fetüsün distres belirtileri gösterdi¤i durumlarda
daha güvenli bir do¤um yöntemidir. Bununla birlikte, sezaryen do¤um her zaman gelecekteki gebeliklerde artm›ﬂ
riskle ve intraoperatif ve postoperatif komplikasyonlarla
iliﬂkilendirilmektedir. Bu riskler kad›nlar taraf›ndan tamamen anlaﬂ›lmayabilir.
Sa¤l›kl› bir hastan›n üzerinde cerrahi iﬂlem uygulaman›n yan› s›ra gebeleri bu risklere maruz b›rakma konusundaki etik tutum, sa¤l›k sistemimiz üzerinde artan
mali bask›yla beraber hasta tercihine yönelik talep ile daha da karmaﬂ›k hale gelmiﬂtir. Ele al›nacak as›l soru, annenin ve do¤acak bebe¤inin artm›ﬂ riskini dikkate alarak,
obstetrik endikasyon yokken gebelerin sezaryen do¤umu
seçmesine izin vermenin (ör. maternal talep üzerine sezaryen do¤um) etik olup olmad›¤›d›r.
Amerikan Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Uzmanlar›
Derne¤i (ACOG), maternal talep üzerine sezaryen do¤um yapman›n gerekli olmad›¤›na karar verilmesi halinde obstetrisyenin bu talebi yerine getirmekten kaç›nabilece¤i ve gebeyi bir baﬂka hekime yönlendirebilece¤ini
belirten bir Komite Görüﬂü beyan› yay›nlam›ﬂt›r. Obstetrisyen sezaryen do¤umu gerçekleﬂtirmeye karar verdi¤inde, eti¤in özerkli¤e sayg›, yararl›l›k, zarar vermeme,
do¤ruluk ve adalet ilkelerine sayg› göstererek vajinal do¤uma k›yasla hastay› olas› riskler ve operasyonun faydalar› konusunda uyarmal›d›r.[5]
Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Uzmanlar› Kraliyet
Okulu (RCOG), aﬂa¤›daki önerileri sunmuﬂtur:[6]
• Maternal talep, sezaryen do¤um için kendi baﬂ›na bir
endikasyon de¤ildir ve talep için belirli sebepler araﬂt›r›lmal›, tart›ﬂ›lmal› ve kaydedilmelidir.
• Bir kad›n ortada tan›mlanabilir bir neden yokken sezaryen do¤um talep etti¤inde, sezaryen do¤umun vajinal do¤uma k›yasla genel faydalar› ve riskleri tart›ﬂ›lmal› ve kaydedilmelidir.
• Bir kad›n›n do¤um yapma korkusu nedeniyle sezaryen
do¤um talep edildi¤inde, destekleyici bir ﬂekilde korkular›yla baﬂa ç›kmas›na yard›mc› olmak amac›yla

kendisine rehberlik sunulmal›d›r (örne¤in biliﬂsel davran›ﬂ terapisi), böylece do¤um esnas›ndaki sanc›lara
yönelik korku azal›r ve daha k›sa do¤um sa¤lanabilir.
• Bir klinisyen, ortada tan›mlanabilir bir neden yoksa
sezaryen do¤um talebini reddetme hakk›na sahiptir.
Ancak kad›n›n karar›na sayg› duyulmal› ve ikinci bir
görüﬂ için bir baﬂka hekime sevk edilmelidir.
• 2012 y›l›nda gerçekleﬂtirilen bir Cochrane derlemesinde, sezaryen do¤um için hiçbir net klinik endikasyona sahip olmayan kad›nlarda planl› vajinal do¤uma
k›yasla planl› sezaryen do¤umun perinatal ve maternal morbidite ve mortalite ile maternal psikolojik
morbidite üzerindeki etkilerinin de¤erlendirilmesi
amaçlanm›ﬂt›r. Bu derlemede, miatta t›bbi olmayan
nedenlerle planl› sezaryen do¤uma iliﬂkin olarak randomize kontrollü çal›ﬂmalarda herhangi bir uygulama tavsiyesine temel oluﬂturacak kan›t›n elde edilmedi¤i sonucuna var›lm›ﬂt›r.[7]
Çok yak›n bir tarihte ACOG, Maternal Talep Üzerine Sezaryen Do¤uma ‹liﬂkin Komite Görüﬂünü revize
etmiﬂ ve aﬂa¤›daki önerilerde bulunmuﬂtur:[8]
• Bir hastan›n sezaryen do¤umu tercih etmesinin ana
motivasyonu do¤um esnas›ndaki sanc›lara yönelik
korku ise, obstetrisyenler prenatal do¤um e¤itiminin
ve do¤um esnas›nda duygusal deste¤in yan› s›ra analjeziyi tart›ﬂmal› ve teklif etmelidir.
• Sezaryen do¤uma yönelik maternal veya fetal endikasyonlar›n olmamas› halinde vajinal do¤um plan›
güvenli ve uygundur ve önerilmelidir.
• Hastan›n talebinin ard›ndaki gerekçeleri keﬂfettikten
ve riskler ile faydalar› tart›ﬂt›ktan sonra, maternal talep üzerine sezaryen do¤um 39. gebelik haftas›ndan
önce gerçekleﬂtirilmemelidir. Kad›nlar ayr›ca, sonraki gebeliklerde plasenta previa ve postpartum histerektomi riski konusunda bilgilendirilmelidir. ‹talya’da Sa¤l›k Bakanl›¤›n›n sezaryen do¤um oran›n›
azaltmay› amaçlayan uygulama k›lavuzlar›, do¤um
yapma korkusunu azaltmay›, do¤uma iliﬂkin t›bbi hususlarda rehberlik sunmay› ve en sonunda ikinci bir
görüﬂ almas› için hastay› bir baﬂka hekime yönlendirmeyi önermektedir.[8]
Temelde, hiçbir t›bbi endikasyon olmaks›z›n maternal talep üzerine sezaryen do¤um oran›ndaki art›ﬂ›n iki
nedeni bulunmaktad›r: yenido¤ana yönelik advers olaylar› azaltmay› amaçlayan maternal varsay›m ve sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n yanl›ﬂ tedaviye yönelik sorumluluk korkusu.
Etik bak›ﬂ aç›s›yla iki farkl› husus dikkate al›nmal›d›r:
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Obstetrisyen, annenin vajinal do¤umu reddetme (ör. do¤um sanc›s› korkusu nedeniyle) ve sezaryen do¤umu tercih etme hakk›na sayg› duymak zorunda kalabilir veya
obstetrisyen, gerekli de¤ilse sezaryen do¤umu reddetme
hakk›na sahiptir. Bizim görüﬂümüze göre, do¤um sanc›s› ve rahats›zl›k veya neonatal advers sonuç korkusu ile
ilgili kayg›, sezaryen do¤uma yönelik güçlü ve bilinçli bir
karar vermeye yeterli de¤ildir. Ayr›ca, do¤um s›ras›nda
böyle bir durum meydana geldi¤inde, sanc› ve korku gebenin karar verme gücü üzerinde büyük bir etkiye sahip
olabilir. Tam olarak böyle bir durumda obstetrisyen,
hastaya destek teklif etmelidir ve gebenin gerçek iste¤ine yönelik yeterli bir do¤rulama istemek zorunda olabilir. Ancak gebelik s›ras›nda psikolojik deste¤in, vajinal
do¤um korkusu olan gebelerin yan› s›ra daha önce olumsuz do¤um deneyimine sahip olanlar üzerinde de faydal› bir etkisi olabilece¤i gözlemlenmiﬂtir.[9,10]
Ancak görüﬂümüze göre, hastan›n kendi kaderini tayin etme hakk› ile obstetrisyenin profesyonel özerkli¤e
sayg›s› aras›nda çeliﬂki oldu¤u varsay›m›nda hasta pozisyonu öncelikli olmal›d›r. Bu ba¤lamda, hastan›n gönüllü
olarak sezaryen do¤um talep etti¤i durumlar da belirleyicidir. Obstetrisyenin reddetmesi hastaya do¤rudan zararla sonuçlanm›yorsa, t›bbi mesle¤in sorumlu bilimsel
özgürlü¤ü prensibine sayg› duyulmal›d›r. Aksi takdirde,
t›bbi hizmeti di¤er hekimlere devretme imkan› bulunmuyorsa, gebenin lehine ve iste¤i yönünde bu prensipten ödün verilmelidir. Ayr›ca gebenin r›zas› antenatal
dönemde olabildi¤ince erken bir ﬂekilde sunulan temel
bir bilgi ile al›nmal›d›r ve amaçlanan bak›m plan›ndaki
her de¤iﬂiklikte tekrarlanmal›d›r. Bu yöntemin uygulanmas› ile, kad›nlar›n endiﬂeleri ve isteklerini görüﬂmeye ve
tercihleri etkileyebilecek herhangi bir acil durum olmad›¤› ve genel olarak karara iliﬂkin tüm hususlar› sakin ﬂekilde ele alman›n mümkün oldu¤u durumda di¤er sa¤l›k
hizmeti sa¤lay›c›lar›yla randevu ayarlamaya yetecek zaman kalacakt›r. Bu bak›mdan, RCOG’un “sezaryen do¤um yapmay› seçme” görüﬂünün, planl› bir sezaryen do¤um yapmay› isteyen gebeler için çok faydal› olabilece¤ine inan›yoruz.[6]
Ç›kar Çak›ﬂmas›: Ç›kar çak›ﬂmas› bulunmad›¤› belirtilmiﬂtir.
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Özet

Abstract: The relationship between the low Apgar
scores of the newborns and hematologic parameters
which are inflammatory markers

Amaç: Uzam›ﬂ gebelik nedeni ile indüklenen olgularda bak›lan yenido¤an 5. dakika Apgar skoru ile nötrofillerin lenfositlere oran›
(NLR) ve trombositlerin lenfositlere oran› (PLR) aras›ndaki iliﬂkiyi araﬂt›rmak ve bu parametrelerin düﬂük Apgar skorlar›nda prognostik belirteç olarak katk›lar›n› incelemektir.

Objective: To investigate the relationship between the 5-minute
Apgar scores of the newborns checked in the cases induced due to
prolonged pregnancy and neutrophil-lymphocyte ratio (NLR) and
platelet-lymphocyte ratio (PLR), and to investigate the contributions
of these parameters as prognostic markers in the low Apgar scores.

Yöntem: 2017–2018 y›llar› aras›nda 41. gebelik haftas›n› tamamlayarak uzam›ﬂ gebelik nedeniyle indüksiyon ile do¤um karar› al›nan 169 primigravid olgu çal›ﬂmaya dahil edildi. Tüm olgular kabul an›nda ayr›nt›l› öykü alma, servikovajinal muayene, fetal biyometri ve amniyotik s›v› de¤erlendirmesi için obstetrik ultrason ve
hemoglobin düzeyi, toplam beyaz küre say›m›, diferansiyel lökosit
say›s› ve trombosit say›m› dahil tam kan say›mlar›na tabi tutuldu.
NLR ve PLR s›ras›yla nötrofil say›s›n›n lenfosit say›s›na oran› ve
trombosit say›s›n›n lenfosit say›s›na oran› olarak hesapland›. Yenido¤an›n de¤erlendirilmesinde Apgar skorlar› do¤umdan bir ve beﬂ
dakika sonra ola¤an kriterlere göre tayin edildi. Verilerin analizinde ba¤›ms›z örneklem t testi, Mann-Whitney U ve ki-kare testleri
kullan›ld›.

Methods: A total of 169 primigravida cases for which delivery by
induction was decided due to prolonged pregnancy after they completed 41 weeks of gestation between 2017 and 2018 were included in the
study. The detailed previous histories of all cases were obtained at
admission and they underwent cervicovaginal examination, obstetric
ultrasonography for the assessment of fetal biometry and amniotic
fluid, and complete blood count including hemoglobin level, total
white blood cell count, differential leukocyte number and platelet
count. NLR and PLR were calculated as the ratio of neutrophil number to lymphocyte number and the ratio of platelet number to lymphocyte number, respectively. The Apgar scores in the newborn assessment were determined according to the usual criteria 1 and 5 minutes
after the birth. The independent samples t-test, Mann-Whitney U test
and chi-square test were used for the analysis of the data.

Bulgular: Hastalar›n ortalama NLR de¤erleri 4.8±2.8, PLR de¤erleri 148.8±74.9 olarak saptand›, 108 (%64) hasta vajinal yolla do¤um
yaparken, 61 (%36) hastada sezaryen ile do¤um gerçekleﬂti. 142
(%84) hastada Apgar skoru >7 iken, 27 (%16) hastada <7 olarak belirlendi. Apgar <7 olan grupta NLR ve PLR de¤erleri Apgar ≥7 olan
gruptan anlaml› (p<0.05) olarak daha yüksekti.

Results: The mean NLR and PLR values of the cases were calculated 4.8±2.8 and 148.8±74.9, respectively. While 108 (64%) patients
delivered vaginally, 61 (36%) patients delivered by cesarean section.
The Apgar score was >7 in 142 (84%) patients and <7 in 27 (16%)
patients. NLR and PLR values were significantly higher in the group
with Apgar score <7 than the group with Apgar score ≥7 (p<0.05).

Sonuç: NLR ve PLR’deki yükselmeler, sa¤l›kl› gebeli¤in ola¤an
bir parças›d›r ancak aﬂ›r› artm›ﬂ inflamasyon, çok çeﬂitli popülasyonlarda olumsuz do¤um ve geliﬂimsel sonuçlarla iliﬂkili bulunmuﬂtur. Sonuç olarak, bu belirteçler kötü obstetrik sonuçlar› öngörmede klinisyenlere yard›mc› olan parametreler olarak kullan›labilir.

Conclusion: The elevations in NLR and PLR is the usual part of a
health pregnancy; however, excessively elevated inflammation has
been associated with poor prenatal and developmental outcomes in
various populations. In conclusion, these markers can be used as the
parameters helping clinicians to predict poor obstetric outcomes.

Anahtar sözcükler: ‹nflamasyon, nötrofil lenfosit oran›, trombosit
lenfosit oran›.

Keywords: Inflammation, neutrophil-lymphocyte ratio, plateletlymphocyte ratio.
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Giriﬂ
Postterm gebelik, son adet döneminin baﬂlang›c›ndan
bu yana 294 günden veya 42 haftadan uzun süren gebelik, uzam›ﬂ gebelik ise 287 günden veya 41 haftadan fazla
süren gebelik olarak tan›mlan›r. Uzam›ﬂ gebelik, fetal ve
neonatal morbidite ve mortalite riskinde art›ﬂ ile iliﬂkilidir.[1] Bu nedenle, uluslararas› yönergeler, 41–42 haftal›k
gebelikte do¤um eylemi indüklenmesini önermektedir.[2]
Apgar testi, do¤umdan hemen sonra yenido¤an›n fiziksel durumunu, sa¤l›¤›n› h›zl› ﬂekilde de¤erlendirmek
ve ekstra bak›m için herhangi bir acil ihtiyac› belirlemek
için kullan›lan basit ve tekrarlanabilir bir yöntemdir. Bebe¤in durumunu de¤erlendirmek için beﬂ faktör kullan›l›r ve her faktör 0 ila 2 ölçe¤inde puanlan›r, 2 puan her
biri için en iyi puand›r. Skor kalp at›ﬂ h›z›, solunum çabas›, ten rengi, kas tonusu ve refleks irritabilite ölçümlerine
dayanmaktad›r.[3] Elde edilen puanlar 0 ile 10 aras›ndad›r,
10 mümkün olan en yüksek puand›r. Toplam 7–10 skoru
“normal” olarak kabul edilir ve düﬂük Apgar skoru depresif canl›l›¤› gösterir. Apgar skorlamas›, do¤umdan bir
dakika sonra ve do¤umdan 5 dakika sonra olmak üzere iki
kez yap›l›r. Nadiren yenido¤an›n durumu ile ilgili endiﬂeler varsa ve ilk iki skor 7’den az ise, skorlama do¤umdan 10, 15 ve 20 dakika sonra da tekrar yap›l›r.[4,5] 1. dakika Apgar skoru ani resüsitasyon ihtiyac›na iﬂaret edebilir
ve do¤umdan 5 dakika sonra ölçülen Apgar skoru yenido¤an mortalitesinin ve çeﬂitli nörolojik sonuçlar›n bir göstergesidir. Annenin sedasyonu ya da anestezisi, do¤um s›ras›ndaki gebelik yaﬂ›, makat do¤um, düﬂük do¤um a¤›rl›¤›, konjenital malformasyonlar, maternal hipertansif
bozukluklar gibi komorbid durumlar›n varl›¤› ve gözlemciler aras›ndaki farkl› de¤erlendirmeler gibi Apgar skorunu etkileyen çok say›da faktör vard›r.[6]
Nötrofillerin lenfositlere oran› (NLR) ve trombositlerin lenfositlere oran› (PLR), basit bir kan say›m›ndan
kolayca hesaplanabilen inflamatuar oranlard›r. Çeﬂitli
t›bbi disiplinlerde s›kl›kla prognostik faktörler olarak raporlan›r ve test edilir. Çok say›da yay›n, bu oranlar› kardiyoloji, onkoloji, cerrahi ve gastroenterolojide araﬂt›rm›ﬂ
ve bunlar› s›kl›kla prognostik algoritmaya dahil etmiﬂtir.[7–10] Jinekoloji ile ilgili literatürde, NLR ve PLR jinekolojik kanserlerde ve ovaryen hiperstimülasyon sendromu, prematür ovaryen yetmezlik ve endometriozis gibi
üreme morbiditelerinde de¤erlendirilmiﬂtir.[11–14] Obstetride, hiperemezis gravidarum, gestasyonel diyabet, preeklampsi, gebelikle iliﬂkili intrahepatik kolestaz ve di¤er
hastal›klarda NLR’nin artt›¤› bildirilmiﬂtir.[15–18] Bu çal›ﬂ-
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malardan hareketle gebelikte yüksek de¤erlerin yorumu
önem kazanmaktad›r.
Bu çal›ﬂman›n amac›, uzam›ﬂ gebelik nedeni ile indüklenen olgularda bak›lan yenido¤an 5. dakika Apgar
skoru ile basit kan say›m› parametreleriyle hesaplanan
NLR ve PLR de¤erleri aras›ndaki iliﬂkiyi ve düﬂük Apgar
skorlar›nda prognostik belirteç olarak katk›lar›n› araﬂt›rmakt›r.

Yöntem
Çal›ﬂmam›za 2017–2018 y›llar› aras›nda 41. gebelik
haftas›n› tamamlayarak uzam›ﬂ gebelik nedeniyle indüksiyon ile do¤um karar› al›nan primigravid olgular dahil
edildi. Gestasyonel yaﬂ, son adet döneminin ilk gününe
göre hesapland› ve 14 haftal›k gebelikten önce yap›lan
bir ultrasonda saptanan baﬂ-popo mesafesi (CRL) ölçümü ile do¤ruland›.
Gebelik haftas› kesin olmayan, sikluslar› düzensiz ve
ilk trimester ultrason incelemesi yap›lmam›ﬂ olgular ile
mevcut gebelikte ço¤ul gebelik, fetal anomali, fetal büyüme k›s›tl›l›¤›, pozitif indirekt Coombs testi, fetüse bulaﬂabilen enfeksiyöz bir hastal›¤a belgelenmiﬂ maruziyet,
yüksek tansiyon ve gestasyonel diyabet gibi nedenlerle
yüksek riskli olarak s›n›fland›r›lan hastalar çal›ﬂma d›ﬂ›
b›rak›ld›.
Tüm olgular kabul an›nda ayr›nt›l› öykü alma, servikovajinal muayene, fetal biyometri ve amniyotik s›v› de¤erlendirmesi için obstetrik ultrason ve hemoglobin düzeyi, toplam beyaz küre say›m›, diferansiyel lökosit say›s› ve trombosit say›m› dahil tam kan say›mlar›na tabi tutuldu. Tüm kan say›mlar›, ayn› otomatik bilgisayarl› teknoloji (Autoslide ile Siemens ADVIA 2120i Hematoloji
Sistemi, Erlangen, Almanya) kullan›larak tek bir laboratuvar taraf›ndan gerçekleﬂtirildi. NLR ve PLR s›ras›yla
nötrofil say›s›n›n lenfosit say›s›na oran› ve trombosit say›s›n›n lenfosit say›s›na oran› olarak hesapland›.
Yenido¤an›n cinsiyeti ve a¤›rl›¤›, do¤um ﬂekli, sezaryen uygulanma nedenleri, neonatal yo¤un bak›m
gereksinimi kaydedildi. Yenido¤an›n de¤erlendirilmesinde Apgar skorlar› do¤umdan bir ve beﬂ dakika sonra
ola¤an kriterlere göre tayin edildi. Do¤um indüksiyonu s›ras›nda ateﬂ yüksekli¤i, koryoamniyonit ﬂüphesi
olan olgular ile yine Apgar skoruna etki edebilecek fetal s›k›nt›, ablasyo previa gibi endikasyonlar ile acil sezaryen do¤um tercih edilen olgular ile sezaryen s›ras›nda genel anestezi uygulananlar çal›ﬂmadan d›ﬂland›. Ye-

‹nflamatuar belirteç olan hematolojik parametrelerin yenido¤an düﬂük Apgar skorlar› ile iliﬂkisi

rel etik kurul taraf›ndan onaylanan (etik kurul no:
07.01.2017-01) çal›ﬂmaya dahil edilen tüm olgulardan
ayd›nlat›lm›ﬂ onam al›nd›.
‹statistiksel yöntem: Verilerin tan›mlay›c› istatistiklerinde ortalama, standart sapma, medyan en düﬂük, en
yüksek, frekans ve oran de¤erleri kullan›ld›. De¤iﬂkenlerin da¤›l›m› Kolmogorov-Smirnov testi ile ölçüldü. Nicel ba¤›ms›z verilerin analizinde ba¤›ms›z örneklem t
testi ve Mann-Whitney U testi uyguland›. Nitel ba¤›ms›z verilerin analizinde ki-kare testi kullan›ld›. Analizler
SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 22.0
program› (SPSS Inc., Chicago, IL, ABD) ile yap›ld›.

Bulgular
Toplamda 236 hasta de¤erlendirmeye al›nd›. D›ﬂlama kriterleri sonras› 169 hasta çal›ﬂmaya dahil edilebildi. Hastalar›n ortalama NLR de¤erleri 4.8±2.8, PLR
de¤erleri 148.8±74.9 olarak saptand›; 108 (%64) hasta
vajinal yolla do¤um yaparken, 61 (%36) hastada sezaryen ile do¤um gerçekleﬂti. Sezaryen do¤um endikasyonlar› baﬂ-pelvis uyumsuzlu¤u ve ilerlemeyen eylem
idi. 142 (%84) hastada Apgar skoru >7 iken, 27 (%16)
hastada <7 olarak belirlendi (Tablo 1). Apgar skoru <7
olan 27 olgunun %33.3’ü vajinal, %66.7’si sezaryen ile
do¤an yenido¤anlarda gözlendi. Bebek a¤›rl›¤›, bebek
cinsiyeti, kullan›lan servikal dilatasyon prosedürü aç›s›ndan gruplar aras›nda anlaml› farkl›l›k izlenmedi
(p>0.05). Apgar <7 olan grupta sezaryen oran›, Apgar
≥7 olan gruptan anlaml› (p<0.05) olarak daha yüksekti.
Apgar <7 olan grupta NLR ve PLR de¤erleri, Apgar ≥7

olan gruptan anlaml› (p<0.05) olarak daha yüksekti
(Tablo 2 ve ﬁekil 1).

Tart›ﬂma
Son y›llarda, ilk savunma hatt›n› baﬂlatan aktif nonspesifik inflamatuar arac›y› temsil eden nötrofillerin/inflamasyonun düzenleyici veya koruyucu bileﬂenini temsil
eden lenfositlere oran›n› gösteren nötrofil/lenfosit oran›na (NLR) odaklan›lm›ﬂt›r.[19] Bu oran, konvansiyonel
risk faktörlerinin ötesinde subklinik inflamasyon hakk›nda prognostik ve diagnostik bilgi sa¤lar. Çeﬂitli klinik
koﬂullarda düﬂük dereceli inflamasyonun güvenilir bir
göstergesidir. Trombositler ve lenfositler ba¤›ﬂ›kl›k sürveyans› ile ilgili önemli kan parametreleridir ve trombosit/lenfosit oran› (PLR) sitokine ba¤›ml› ba¤›ﬂ›kl›k yan›t›nda önemli bir rol oynar.[16] PLR’nin çeﬂitli durumlarda sistemik inflamasyonun hassas bir belirteci oldu¤u
öne sürülmüﬂtür.[17] Güney Kore’de yap›lan bir çal›ﬂmada sa¤l›kl› reprodüktif dönemdeki kad›nlarda hesaplanan
NLR de¤erleri 1.73±1.55, PLR de¤erleri ise 133.7±85.6
olarak saptanm›ﬂt›r.[20] Gebelikte bir nomogram ç›karmak amac›yla yap›lan di¤er bir çal›ﬂmada ise ortalama
NLR ve PLR de¤erleri birinci trimesterde s›ras›yla
2.6±1, 136.3±44.3, ikinci trimesterde s›ras›yla 4.0±1.4,
144.6±47.1 ve üçüncü trimesterde s›ras›yla 3.5±1.2,
118.1±42 bulunmuﬂtur. Hem NLR hem de PLR’nin
ikinci trimesterde maksimum de¤erlere ulaﬂt›¤› ve gebelik yaﬂ› ile pozitif korelasyonu gösterildi.[19] Önceki araﬂt›rmalarda görüldü¤ü üzere gebelikte NLR ve PLR de¤erlerindeki hafif yükselmeler do¤al seyrin parças›d›r.

Tablo 1. Demografik veriler.

Do¤um a¤›rl›¤› (gram)

Min–maks

Medyan

Ortalama±SS / n (%)
3405±317

2330–4190

3380

NLR

1.8–22.7

4.2

4.8±2.8

PLR

22.4–744.4

129.3

148.8±74.9

Prosedür

Vajinal prostaglandin
Balon dilatasyon

120 (%71.0)
49 (%29.0)

Do¤um ﬂekli

Vajinal do¤um
Sezaryen

108 (%63.9)
61 (%36.1)

Cinsiyet

Erkek
K›z

77 (%45.6)
92 (%54.4)

Apgar

≥7
<7

142 (%84.0)
27 (%16.0)

NLR: Nötrofil/lenfosit oran›; PLR: Trombosit/lenfosit oran›.
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Tablo 2. Verilerin Apgar skorlar›na göre karﬂ›laﬂt›rmas›.

A¤›rl›k (gram)
NLR
PLR

Apgar ≥7
Ortalama±SS / n (%)

Apgar <7
Ortalama±SS / n (%)

p

3400±325

3433±271

0.617

4.2±2.2

7.7±3.9

0.000

144.0±73.6

174.6±78.1

0.007

Prosedür

Vajinal prostaglandin
Balon dilatasyon

101 (%71.1)
41 (%28.9)

19 (%70.4)
8 (%29.6)

0.937

Do¤um ﬂekli

Vajinal do¤um
Sezaryen

99 (%69.7)
43 (%30.3)

9 (%33.3)
18 (%66.7)

0.000

Cinsiyet

Erkek
K›z

63 (%44.4)
79 (%55.6)

14 (%51.9)
13 (%48.1)

0.474

NLR: Nötrofil/lenfosit oran›; PLR: Trombosit/lenfosit oran›.

NLR ve PLR daha önce yayg›n gebelik komplikasyonlar›n›n prediktörleri olarak test edilmiﬂ, ancak sonuçlar aras›nda tutars›zl›k oldu¤u görülmüﬂtür.[16,17,21,22] Örne¤in, NLR’nin gebeli¤e ba¤l› hipertansiyon için prediktif olmad›¤›,[22] ancak preeklampsili hastalarda anlaml› olarak artt›¤› bulunmuﬂtur. Gestasyonel diyabetli gebelerde de NLR ve PLR’yi test eden çal›ﬂmalarda da
benzer çeliﬂkiler bildirilmiﬂtir.[16,21] NLR ayr›ca gebeli¤i
komplike eden inflamatuar durumlarda da de¤erlendiril-

ﬁekil 1. NLR-PLR da¤›l›m grafi¤i.
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miﬂ ve gebelikte akut pankreatitin erken bir belirteci ve
hastal›k ﬂiddeti için olas› bir belirteç olarak önerilmiﬂtir.[23] Plasental inflamatuar yan›t durumunda, NLR’nin
maternal serum C reaktif proteinden (CRP) daha iyi tan› performans›na sahip oldu¤u gösterilmiﬂtir. Yüksek
NLR, normal CRP düzeylerinde bile erken do¤umun
öngörülmesini sa¤lam›ﬂt›r.[24] Bu araﬂt›rmalar, gebelik s›ras›nda tan› zorluklar›nda NLR’yi de¤erlendirmenin potansiyel katk›s›n› vurgulamaktad›r.

‹nflamatuar belirteç olan hematolojik parametrelerin yenido¤an düﬂük Apgar skorlar› ile iliﬂkisi

‹nflamasyondaki hafif art›ﬂlar sa¤l›kl› gebeli¤in ola¤an bir parças›d›r, ancak hamilelik s›ras›nda daha yüksek
inflamasyon seviyeleri olumsuz do¤um sonuçlar› ile iliﬂkilidir.[25,26] Örne¤in, dolaﬂ›mdaki CRP konsantrasyonlar› sa¤l›kl› gebe kad›nlar aras›nda hafifçe yükselir,[27,28] ancak üçüncü trimesterde normalden daha yüksek konsantrasyonlar; düﬂük do¤um a¤›rl›¤›n›, erken do¤um, kronik plasental villit ve preeklampsiyi öngörebilir.[29–32] Gebelik s›ras›nda artm›ﬂ inflamasyon ayr›ca gestasyonel diyabet[33] ve neonatal nörodavran›ﬂ bozuklu¤u riski ile iliﬂkilidir.[34] Çal›ﬂmam›zda komorbid durumu olmad›¤› halde uzam›ﬂ gebelik nedeniyle indüklenen olgular›n yenido¤anlar›ndan Apgar <7 olan grupta NLR, PLR gibi
inflamatuar belirteçler artm›ﬂ bulundu. Bu durum taraf›m›zca klinik olarak predikte olmayan düﬂük dereceli bir
inflamasyona sekonder olabilir ﬂekilde yorumlanm›ﬂt›r.
Kronik inflamasyonun gebelik komplikasyonlar›n›n
oluﬂumuna yol açan etki mekanizmalar› araﬂt›r›lmaktad›r. Asl›nda, düﬂük dereceli kronik inflamasyon durumu,
polikistik over sendromlu (PKOS) kad›nlarda trofoblastik invazyon ve plasentasyona izin veren maternal immünolojik bask›lanmay› azaltan ve immün arac›l› plasental
patolojilerin s›kl›¤›nda ve derecesinde bir art›ﬂ ile gebelik s›ras›nda anormal bir ba¤›ﬂ›kl›k düzenlemesinin ifadesi olabilir.[35,36] Bu ba¤lamda, son zamanlarda PKOS’li
kad›nlarda kronik villit ve intervillosit gibi mikroskobik
analizde plasental lezyon insidans›nda art›ﬂ gözlenmiﬂtir.[36] Palomba ve ark., gebe PKOS’li kad›nlarda artm›ﬂ
WBC, CRP ve ferritin seviyelerinin düﬂük dereceli kronik inflamasyona sekonder oldu¤unu ve bu belirteçlerin
varl›¤›nda gebelik kaynakl› hipertansiyon, preeklampsi,
gestasyonel diyabet, antepartum hemoraji ve do¤um
a¤›rl›¤›n›n gebelik yaﬂ›na göre büyük ve/veya küçük olmas› gibi obstetrik/neonatal komplikasyonlar için artm›ﬂ
bir risk oldu¤unu saptam›ﬂt›r.[36] Obezitenin de t›pk›
PKOS hastalar›nda oldu¤u gibi kronik inflamasyona yol
açarak kötü obstetrik etkilere ve neonatal komplikasyonlara sebep oldu¤u düﬂünülmektedir. Çintesun taraf›ndan
yap›lan çal›ﬂmada inflamasyonla do¤rudan iliﬂkili olan
WBC, nötrofil ve lenfosit de¤erleri erken gebelik döneminde obez grupta anlaml› düzeyde yüksek bulunmuﬂtur.[37] Artm›ﬂ WBC’nin bozulmuﬂ glukoz metabolizmas›, insülin direnci ve tip 2 diyabet ile iliﬂkili oldu¤u ve erken gebelikte WBC yüksekli¤inin gestasyonel diyabete
yol açt›¤› bildirilmiﬂtir.[38] Düﬂük dereceli bir inflamatuar
yan›t› baﬂlatan ve sürdüren PKOS ve obezite d›ﬂ›nda faktörler de vard›r. Bunlar yaﬂlanma, dengesiz beslenme ve
sigara içmeyi içerir. NLR-PLR düzeyleri artm›ﬂ olan

hasta grubumuzda bu faktörler etken olabilir. Bulgular›m›z›n klinik sonuçlar› aç›k de¤ildir ve ek araﬂt›rmalar gerektirecektir.
Çal›ﬂmam›z›n en önemli limitasyonu Apgar skoruna
etki edebilecek her de¤iﬂkenin d›ﬂlanamam›ﬂ olmas› olabilir. Maternal NLR-PLR de¤erlerine etki edebilecek
obezite, PKOS gibi faktörlere ait maternal veriler ile neonatal sonuçlar da dahil edilememiﬂtir. Bunun d›ﬂ›nda
hastalar›n kronik inflamasyonla iliﬂkili olabilecek ileri
maternal yaﬂ, beslenme durumlar›-kolesterol düzeyleri
ile kronik sigara içicili¤i sorgulanmam›ﬂt›r. Kan numunelerinin al›m› ile do¤uma kadar geçen süre ile NLR,
PLR oranlar›n›n iliﬂkisi de¤erlendirilmemiﬂ ve bu süreçte ek bir hemogram ölçümü yap›lmam›ﬂt›r.
NLR, PLR’deki yükselmeler, sa¤l›kl› gebeli¤in ola¤an bir parças›[19] olmakla birlikte aﬂ›r› artm›ﬂ inflamasyon, çok çeﬂitli popülasyonlarda olumsuz do¤um ve geliﬂimsel sonuçlarla iliﬂkili bulunmuﬂtur.[25,26]

Sonuç
Sonuç olarak, bu belirteçler kötü obstetrik sonuçlar› öngörmede klinisyene yard›mc› olabilir, üstelik teknik olarak ucuz ve uygulanabilir parametrelerdir. Ancak kesin bir yarg›ya varmadan önce daha geniﬂ bir hasta grubuyla ileri analizlere ihtiyaç vard›r.
Ç›kar Çak›ﬂmas›: Ç›kar çak›ﬂmas› bulunmad›¤› belirtilmiﬂtir.

Kaynaklar
1. Hilder L, Costeloe K, Thilaganathan B. Prolonged pregnancy:
evaluating gestation-specific risks of fetal and infant mortality.
Br J Obstet Gynaecol 1998;105:169–73. [PubMed] [CrossRef]
2. NICE. Induction of labour: Guideline CG70. London: NICE;
2008.
3. Berglund S, Pettersson H, Cnattingius S, Grunewald C. How
often is a low Apgar score the result of substandard care during labour? BJOG 2010;117:968–78. [PubMed] [CrossRef]
4. Casey BM, McIntire DD, Leveno KJ. The continuing value of
the Apgar score for the assessment of newborn infants. N Engl
J Med 2001;344:467–71. [PubMed] [CrossRef]
5. Papile LA. The Apgar score in the 21st century. N Engl J Med
2001;344:519–20. [PubMed] [CrossRef]
6. Committee on Obstetric Practice American Academy of
Pediatrics - Committee on Fetus and Newborn. Committee
Opinion No. 644: the Apgar score. Obstet Gynecol 2015;126:
e52–5. [PubMed] [CrossRef]
7. Chen J, Qu X, Li Z, Zhang D, Hou L. Peak neutrophil-tolymphocyte ratio correlates with clinical outcomes in patients
with severe traumatic brain injury. Neurocrit Care 2019;30:
334–9. [PubMed] [CrossRef]

Cilt 28 | Say› 3 | Aral›k 2020

161

Karakoç G ve ark.

8. Seropian IM, Romeo FJ, Pizarro R, Vulcano NO, Posatini RA,
Marenchino RG, et al. Neutrophil-to-lymphocyte ratio and
platelet-to-lymphocyte ratio as predictors of survival after
heart transplantation. ESC Heart Fail 2018;5:149–56. [PubMed]
[CrossRef]

20. Lee JS, Kim NY, Na SH, Youn YH, Shin CS. Reference values of neutrophil-lymphocyte ratio, lymphocyte-monocyte
ratio, platelet-lymphocyte ratio, and mean platelet volume in
healthy adults in South Korea. Medicine (Baltimore) 2018;97:
e11138. [PubMed] [CrossRef]

9. Lee SK, Lee SC, Park JW, Kim SJ. The utility of the preoperative neutrophil-to-lymphocyte ratio in predicting severe
cholecystitis: a retrospective cohort study. BMC Surg 2014;14:
100. [PubMed] [CrossRef]

21. Aktulay A, Engin-Ustun Y, Ozkan MS, Erkaya S, Kara M,
Kaymak O, et al. Gestational diabetes mellitus seems to be
associated with inflammation. Acta Clin Croat 2015;54:475–
8. [PubMed]

10. Haram A, Boland MR, Kelly ME, Bolger JC, Waldron RM,
Kerin MJ. The prognostic value of neutrophil-to-lymphocyte
ratio in colorectal cancer: a systematic review. J Surg Oncol
2017;115:470–9. [PubMed] [CrossRef]

22. Yucel B, Ustun B. Neutrophil to lymphocyte ratio, platelet to
lymphocyte ratio, mean platelet volume, red cell distribution
width and plateletcrit in preeclampsia. Pregnancy Hypertens
2017;7:29–32. [PubMed] [CrossRef]

11. Ethier JL, Desautels DN, Templeton AJ, Oza A, Amir E,
Lheureux S. Is the neutrophil-to-lymphocyte ratio prognostic
of survival outcomes in gynecologic cancers? A systematic
review and meta-analysis. Gynecol Oncol 2017;145:584–94.
[PubMed] [CrossRef]

23. Ilhan M, Ilhan G, Gok AFK, Bademler S, Verit Atmaca F,
Ertekin C. Evaluation of neutrophil-lymphocyte ratio,
platelet-lymphocyte ratio and red blood cell distribution
width-platelet ratio as early predictor of acute pancreatitis in
pregnancy. J Matern Fetal Neonatal Med 2016;29:1476–
80. [PubMed] [CrossRef]

12. Verit FF, Cetin O, Yildirim O, Keskin S, Yucel O, Yalcinkaya
S. Neutrophil to lymphocyte ratio is superior to platelet to
lymphocyte ratio as an early predictor of moderate/severe
ovarian hyperstimulation syndrome. J Obstet Gynaecol 2014;
34:639–43. [PubMed] [CrossRef]
13. Ilhan G, Atmaca FFV, Altan E, Zebitay AG, Sozen H, Akyol
H, et al. Evaluation of neutrophil-lymphocyte ratio, plateletlymphocyte ratio and red blood cell distribution width-platelet
ratio for diagnosis of premature ovarian insufficiency. J Family
Reprod Health 2016;10:211–6. [PubMed]
14. Tokmak A, Yildirim G, Öztaﬂ E, Akar S, Erkenekli K, Gülﬂen
P, et al. Use of neutrophil-to-lymphocyte ratio combined with
CA-125 to distinguish endometriomas from other benign ovarian cysts. Reprod Sci 2016;23:795–802. [PubMed] [CrossRef]

24. Kim MA, Lee YS, Seo K. Assessment of predictive markers for
placental inflammatory response in preterm births. PloS One
2014;9(10):e107880. [PubMed] [CrossRef]
25. Challis JR, Lockwood CJ, Myatt L, Norman JE, Strauss JF,
Petraglia F. Inflammation and pregnancy. Reprod Sci 2009;16:
206–15. [PubMed] [CrossRef]
26. Romero R, Gotsch F, Pineles B, Kusanovic JP. Inflammation
in pregnancy: its roles in reproductive physiology, obstetrical complications, and fetal injury. Nutr Rev 2007;65:194–
202. [PubMed] [CrossRef]
27. Watts DH, Krohn MA, Wener MH, Eschenbach DA. C-reactive protein in normal pregnancy. Obstet Gynecol 1991;77:
176–80. [PubMed] [CrossRef]

15. Kurt RK, Güler A, Silfeler DB, Ozçil MD, Karateke A,
Hakverdi AU. Relation of inflammatory markers with both
presence and severity of hyperemesis gravidarum. Ginekol Pol
2014;85:589–93. [PubMed] [CrossRef]

28. Kuzawa CW, Adair LS, Borja J, McDade TW. C-reactive
protein by pregnancy and lactational status among Filipino
young adult women. Am J Hum Biol 2013;25:131–4. [PubMed]
[CrossRef]

16. Sargin MA, Yassa M, Taymur BD, Celik A, Ergun E, Tug N.
Neutrophil-to-lymphocyte and platelet-to-lymphocyte ratios:
are they useful for predicting gestational diabetes mellitus during pregnancy? Ther Clin Risk Manag 2016;12:657–65.
[PubMed] [CrossRef]

29. Lowe LP, Metzger BE, Lowe WL Jr, Dyer AR, McDade TW,
McIntyre HD. Inflammatory mediators and glucose in pregnancy: results from a subset of the Hyperglycemia and Adverse
Pregnancy Outcome (HAPO) Study. J Clin Endocrinol Metab
2010;95:5427–34. [PubMed] [CrossRef]

17. Serin S, Avci F, Ercan O, Kostu B, Bakacak M, Kiran H. Is
neutrophil/lymphocyte ratio a useful marker to predict the
severity of pre-eclampsia? Pregnancy Hypertens 2016;6:22–
5. [PubMed] [CrossRef]

30. Sorokin Y, Romero R, Mele L, Wapner RJ, Iams JD, Dudley
DJ, et al. Maternal serum interleukin-6, C-reactive protein,
and matrix metalloproteinase-9 concentrations as risk factors
for preterm birth <32 weeks and adverse neonatal outcomes.
Am J Perinatol 2010;27:631–40. [PubMed] [CrossRef]

18. Kirbas A, Biberoglu E, Daglar K, Iskender C, Erkaya S, Dede
H, et al. Neutrophil-to-lymphocyte ratio as a diagnostic marker of intrahepatic cholestasis of pregnancy. Eur J Obstet
Gynecol Reprod Biol 2014;180:12–5. [PubMed] [CrossRef]
19. Hershko Klement A, Hadi E, Asali A, Shavit T, Wiser A,
Haikin E, et al. Neutrophils to lymphocytes ratio and platelets
to lymphocytes ratio in pregnancy: a population study. PLoS
One 2018;13(5):e0196706. [PubMed] [CrossRef]

162

Perinatoloji Dergisi

31. Ernst LM, Grobman WA, Wolfe K, Huang MH, McDade
TW, Holl JL, et al. Biological markers of stress in pregnancy:
associations with chronic placental inflammation at delivery.
Am J Perinatol 2013;30:557–64. [PubMed] [CrossRef]
32. Teran E, Escudero C, Calle A. C-reactive protein during normal pregnancy and preeclampsia. Int J Gynaecol Obstet 2005;
89:299–300. [PubMed] [CrossRef]

‹nflamatuar belirteç olan hematolojik parametrelerin yenido¤an düﬂük Apgar skorlar› ile iliﬂkisi

33. Retnakaran R, Hanley AJG, Raif N, Connelly PW, Sermer M,
Zinman B. C-reactive protein and gestational diabetes: the
central role of maternal obesity. J Clin Endocrinol Metab
2003;88:3507–12. [PubMed] [CrossRef]
34. Ponzio NM, Servatius R, Beck K, Marzouk A, Kreider T.
Cytokine levels during pregnancy influence immunological
profiles and neurobehavioral patterns of the offspring. Ann N
Y Acad Sci 2007;1107:118–28. [PubMed] [CrossRef]
35. Vanky E, Salvesen KA, Asberg A, Carlsen SM.
Haemoglobin, C-reactive protein and androgen levels in
uncomplicated and complicated pregnancies of women with
polycystic ovary syndrome. Scand J Clin Lab Invest 2008;68:
421–6. [PubMed] [CrossRef]

36. Palomba S, Russo T, Falbo A, Di Cello A, Amendola G,
Mazza R, et al. Decidual endovascular trophoblast invasion
in women with polycystic ovary syndrome: an experimental
case-control study. J Clin Endocrinol Metab 2012;97:2441–
9. [PubMed] [CrossRef]
37. ‹ncesu Çintesun FN. The association between obesity and
hematologic inflammatory markers in the first trimester pregnancies. Perinatal Journal 2020;28:17–22. [CrossRef]
38. Pattanathaiyanon P, Phaloprakarn C, Tangjitgamol S.
Comparison of gestational diabetes mellitus rates in women
with increased and normal white blood cell counts in early
pregnancy. J Obstet Gynaecol Res 2014;40:976–82. [PubMed]
[CrossRef]

Bu makalenin kullan›m izni Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisans› arac›l›¤›yla bedelsiz
sunulmaktad›r. / This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0)
License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ or send a letter to Creative Commons, PO Box 1866,
Mountain View, CA 94042, USA.

Cilt 28 | Say› 3 | Aral›k 2020

163

TO

LOJÜ

D

E

Özgün Araﬂt›rma
Perinatoloji Dergisi 2020;28(3):164–169

R

Ü

N

G

ÜS

PE

Ü

Ü

PE

ÜS

R

G

Ü

A

R

N

A

TO

LOJÜ

D

E

R

Perinatal Journal 2020;28(3):164–169
künyeli yaz›n›n Türkçe sürümüdür.

©2020 Perinatal T›p Vakf›

Endikasyonlar›na göre servikal serklaj uygulamas›n›n
perinatal ve neonatal sonuçlar üzerine etkisi
Serdar Kaya1

İD

, Fatma Ceren Güner2

İD

, Mehmet ﬁimﬂek3

İD

, Selahattin Kumru3

İD

1

Sa¤l›k Bilimleri Üniversitesi Ba¤c›lar E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Klini¤i, Perinatoloji Bölümü, ‹stanbul
2
Bilecik Devlet Hastanesi, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Klini¤i, Bilecik
3
Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim Dal›, Perinatoloji Bilim Dal›, Antalya

Özet

Abstract: The effects of cervical cerclage practice on
perinatal and neonatal outcomes according to the
indications

Amaç: Servikal serklaj uygulanan olgularda gebelik ve neonatal
sonuçlar›n incelenerek profilaktik, elektif ve acil serklaj olgular›n›n
karﬂ›laﬂt›r›lmas› amaçland›.
Yöntem: Ocak 2014 ile Aral›k 2019 tarihleri aras›nda Akdeniz
Üniversitesi T›p Fakültesi Hastanesinde uygulanan servikal serklaj
olgular› retrospektif olarak incelenerek serklaj endikasyonlar›na
göre profilaktik, elektif ve acil olmak üzere 3 gruba ayr›ld›. Olgular›n demografik özellikleri, gebelik ve neonatal sonuçlar› kaydedildi ve gruplar aras›nda karﬂ›laﬂt›rma yap›ld›.
Bulgular: Çal›ﬂmaya 12 ile 24. gebelik haftalar› aras›nda tekil gebeli¤i olan toplam 92 olgu dahil edildi. Profilaktik serklaj grubu 48
olgu, elektif serklaj grubu 21 olgu, acil serklaj grubu ise 23 olgudan oluﬂmaktayd›. Miad›nda do¤um (≥37. gebelik haftas›) yapan
olgular›n oran› acil serklaj grubunda profilaktik ve elektif serklaj
gruplar›na göre anlaml› olarak düﬂük saptand› (s›ras›yla %26.1,
%70.8 ve %66.7). Erken preterm do¤um (<32. gebelik haftas›)
oranlar› aç›s›ndan profilaktik ve elektif serklaj olgular› aras›nda anlaml› fark izlenmezken, acil serklaj olgular›nda di¤er iki gruba göre erken preterm do¤um oran› anlaml› olarak yüksek saptand› (s›ras›yla %10.4, %9.5 ve %43.5; p=0.005). Acil serklaj olgular›n›n
ortalama do¤um haftas› profilaktik ve elektif serklaj gruplar›na göre anlaml› olarak daha düﬂüktü (s›ras›yla 31.7, 36.7 ve 36.5 hafta;
p<0.001). Serklaj - do¤um haftas› aras›ndaki ortalama süre profilaktik serklaj olgular›nda en yüksek, acil serklaj olgular›nda en düﬂüktü (s›ras›yla 22.8 ve 9.7 hafta; p<0.001). Yenido¤an ölüm oran›
acil serklaj olgular›nda di¤er gruplara göre istatistiksel olarak anlaml› ﬂekilde yüksekti (p=0.002).
Sonuç: Servikal yetmezli¤i olan olgularda servikal de¤iﬂikliklerin
ilerlemiﬂ evresinde uygulanan acil serklaj›n gebelik ve neonatal sonuçlar›n›n profilaktik ve elektif serklaja göre daha baﬂar›s›z oldu¤u
anlaﬂ›lmaktad›r. Servikal yetmezli¤in öykü, fizik muayene ve transvajinal servikal uzunluk ölçümü ile erken tan›nmas› ve erken gebelik haftalar›nda müdahalede bulunulmas› gebelik ve neonatal sonuçlar› iyileﬂtirebilir.

Objective: The aim was to investigate the perinatal and neonatal
outcomes in the cases which underwent cervical cerclage, and to
compare the elective and emergency cerclage cases.
Methods: The cases that underwent cervical cerclage in the Hospital
of the Faculty of Medicine at Akdeniz University between January
2014 and December 2019 were assessed retrospectively, and separated
into 3 categories as the prophylactic, elective and emergency groups.
The demographic characteristics and perinatal and neonatal outcomes
were recorded and they were compared between the groups.
Results: A total of 92 cases with singleton pregnancy between 12
and 24 weeks of gestation were included in the study. The prophylactic cerclage group consisted of 48 cases, the elective cerclage
group consisted of 21 cases and the emergency cerclage group consisted of 23 cases. The rate of the cases delivered at term (≥37 weeks
of gestation) was found significantly lower in the emergency cerclage
group than the rates of the cases in the prophylactic and elective cerclage groups (26.1%, 70.8% and 66.7%; respectively). While there
was no significant difference between the prophylactic and elective
cerclage groups in terms of premature preterm labor (<32 weeks of
gestation), the rate of premature preterm labor was significantly
higher in the emergency cerclage group than two other groups
(10.4%, 9.5% and 43.5%, respectively; p=0.005). The mean delivery
week of the emergency cerclage cases was significantly higher than
the prophylactic and elective cerclage groups (31.7, 36.7 and 36.5
weeks, respectively; p<0.001). The mean duration between the cerclage procedure and the delivery week was the highest in the prophylactic cerclage cases and the lowest in the emergency cerclage
cases (22.8 and 9.7 weeks, respectively; p<0.001). The mortality rate
of the newborns was higher in the emergency cerclage cases than the
other groups, which was statistically significant (p=0.002).
Conclusion: We concluded that the perinatal and neonatal outcomes of the emergency cerclage procedure carried out in the
advanced stage of cervical changes in the cases with cervical insufficiency is less successful than the prophylactic and elective cerclage
procedures. The early detection of cervical insufficiency by the previous history, the physical examination and the measurement of
transvaginal cervical length and responding at the early weeks of gestation may improve the perinatal and neonatal outcomes.

Anahtar sözcükler: Servikal serklaj, serklaj endikasyonlar›, perinatal sonuçlar, neonatal sonuçlar.

Keywords: Cervical cerclage, cerclage indications, perinatal outcomes, neonatal outcomes.
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Endikasyonlar›na göre servikal serklaj uygulamas›n›n perinatal ve neonatal sonuçlar üzerine etkisi

Giriﬂ
Servikal yetmezlik, ikinci trimester gebelik kay›plar›n›n ve preterm do¤umlar›n önemli bir nedenidir ve
preterm do¤uma ba¤l› perinatal morbidite ve mortaliteye sa¤lad›¤› katk›dan dolay› önemli bir sa¤l›k problemi haline gelmiﬂtir.[1,2] ‹kinci trimesterde uterin kontraksiyon ve do¤um eyleminin belirti ve bulgular› olmaks›z›n serviksin gebeli¤in devam›n› sa¤lamada yetersiz kalmas› olarak tan›mlan›r.[3] Gerçek servikal yetmezlik obstetrik popülasyonun %1’inden daha az›nda görülmektedir[4] ve tekrarlayan gebelik kay›plar›n›n
%8’inden sorumludur.[5]
Servikal yetmezli¤in tan›sal bir testi olmamakla birlikte öykü ve fizik muayeneye ek olarak di¤er olas› nedenlerin d›ﬂlanmas› ve son zamanlarda ultrasonografik servikal
uzunluk ölçümü ile servikal yetmezlik tan›s› konmaktad›r.[3,4,6] Histerosalpingografi, balon traksiyon, servikal dilatatörlerin insersiyonu gibi di¤er tan›sal testler de söz
konusu olsa da bilimsel kan›tlar servikal yetmezlik tan›s›nda kullan›mlar›n› desteklememektedir.[3]
Servikal yetmezlik tedavisinde etkinli¤i kan›tlanamayan cerrahi d›ﬂ› yöntemlerin (yatak istirahati, aktivite k›s›tlamas›, pesser) yan› s›ra McDonald ve Shirodkar tekniklerini içeren cerrahi yöntemler kullan›lmaktad›r.
Transabdominal servikoistmik serklaj ise transvajinal
serklaj›n uygulanamad›¤› durumlarda kullan›lan di¤er bir
cerrahi prosedürdür.[1,3,4]
Bu çal›ﬂmam›zda hastanemizde uygulanan servikal
serklaj iﬂlemlerinin kay›tlar› incelenerek serklaj endikasyonlar›na göre oluﬂturulan gruplar›n gebelik ve neonatal
sonuçlar›n›n incelenmesi amaçland›.

Yöntem
Bu çal›ﬂmada Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi
Hastanesinde Ocak 2014 ile Aral›k 2019 tarihleri aras›nda servikal serklaj uygulanan ve tekil gebeli¤i olan 92 olgunun kay›tlar› retrospektif olarak de¤erlendirildi. Çal›ﬂman›n etik kurul onay› 70904504/417 karar numaras› ile
Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi Klinik Araﬂt›rmalar
Etik Kurulundan al›nd›. Serklaj uygulanan hastalar 12 ile
24. gebelik haftalar› aras›nda idi ve tüm hastalara uygulanmas› daha kolay ve h›zl› olmas› sebebiyle McDonald
serklaj tekni¤i[7] tercih edilerek ve mersilen tape (Ehicon,
West Somerville, MA, ABD) kullan›larak genel anestezi
alt›nda servikal serklaj uyguland›. Do¤um eylemi ve ablasyo plasenta bulgular› olmaks›z›n a¤r›s›z servikal dila-

tasyon ile iliﬂkili bir veya daha fazla ikinci trimester gebelik kayb› veya önceki gebeliklerinde servikal serklaj öyküsü olan olgular öykü endikasyonlu profilaktik serklaj grubunu oluﬂtururken, fizik muayenede servikal aç›kl›¤› 2
cm ve üzerinde ancak 4 cm ve alt›nda saptanan olgular ise
acil serklaj grubuna dahil edildi. Transvajinal ultrasonografi kullan›larak servikal uzunlukta azalma (<25 mm) saptanan ve preterm do¤um öyküsü olan olgular ise elektif
serklaj grubunu oluﬂturdu.[3] Tüm olgulara yatak istirahati ile birlikte perioperatif 1 gram ampisilin 6 saatte bir 48
saat süre ile profilaktik olarak uygulan›rken profilaktik
serklaj grubu hariç olgulara iﬂlem öncesi 100 mg indometazin rektal yolla, iﬂlem sonras› 25 mg indometazin
oral yolla 6 saatte bir 24 saat süre ile tokolitik tedavi olarak uyguland›. ‹ﬂlem sonras› tüm olgulara günlük 200 mg
vajinal progesteron önerildi. Membran rüptürü ile baﬂvuran, klinik ve laboratuvarda koryoamniyonit ﬂüphesi
olan, uterin kontraksiyonu, vajinal kanamas› ve ço¤ul gebeli¤i olan olgular çal›ﬂmaya dahil edilmedi. Olgulardan
iﬂlem öncesi rutin servikal kültür al›nmad›. Hastalar›n
demografik özellikleri, gebelik sonuçlar› ve neonatal sonuçlar› kaydedildi.
Verilerin istatistiksel analizinde SPSS paket program›
versiyon 23 (Statistical Package for the Social Sciences,
Chicago, IL, ABD) kullan›ld›. Tan›mlay›c› istatistikler
ortalama ± standart sapma, medyan (minimum–maksimum) ve say› (yüzde) olarak verildi. Sürekli de¤iﬂkenlerin normal da¤›l›mlar› Kolmogorov-Smirnov testi ile s›nand›. Normal da¤›l›ma uymayan say›sal de¤iﬂkenler
gruplar aras›nda Kruskal-Wallis testini takiben Dunnett
çoklu karﬂ›laﬂt›rma testi ile karﬂ›laﬂt›r›ld›. Gruplar aras›nda kategorik de¤iﬂkenler ki kare testi ve Bonferroni düzeltmesi ile karﬂ›laﬂt›r›ld›. ‹statistiksel anlaml›l›k düzeyi
0.05 olarak belirlendi.

Bulgular
Çal›ﬂmaya dahil edilen toplam 92 olgunun 48’i
(%52.2) profilaktik serklaj grubunu, 21’i (%22.8) elektif serklaj grubunu, 23’ü (%25) ise acil serklaj grubunu
oluﬂturmaktayd›. Olgular›n ortalama maternal yaﬂ›
30.5±4.7 ve ortalama gebelik haftas› 17±3.9 idi. Gruplar aras›nda maternal yaﬂ, gravida ve abort say›lar› aç›s›ndan anlaml› fark saptanmazken (s›ras›yla p=0.610,
p=0.06 ve p=0.223), acil serklaj grubunda profilaktik
serklaj grubuna göre parite say›s› anlaml› olarak düﬂük
saptand› (p=0.016). Acil serklaj grubunda medyan servikal aç›kl›k 3 cm idi (2–4 cm). Serklaj uygulanan ortaCilt 28 | Say› 3 | Aral›k 2020
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Tablo 1. Olgular›n demografik özellikleri.

Yaﬂ (y›l)

Profilaktik serklaj
(n=48)

Elektif serklaj
(n=21)

Acil serklaj
(n=23)

p de¤eri

30.9±4.8

29.7±4.3

30.3±5.0

0.610

Gravida (n)

3 (2–8)

3 (1–7)

2 (1–5)

0.06

Parite (n)

1 (0–3)a

1 (0–3)a,b

0 (0–2)b

0.016

Abort (n)

1 (0–5)

1 (0–2)

1 (0–4)

0.223

Yat›ﬂ günü (gün)

2.8±1.3a

4.0±3.9a,b

7.0±5.6b

<0.001

Serklaj›n uyguland›¤› hafta (hafta)

13.8±1.5a

19.6±2.1b

21.5±2.1c

<0.001

Veriler ortalama ± SD ve medyan (minimum–maksimum) olarak verilmiﬂtir. a,b,cFarkl› harflere sahip gruplar birbirlerinden istatistiksel olarak anlaml› ﬂekilde farkl›d›r.

lama gebelik haftas› aç›s›ndan gruplar aras›nda anlaml›
fark saptand› (p<0.001). Hastanede yat›ﬂ süresinde,
profilaktik ve elektif serklaj olgular› aras›nda istatistiksel anlaml› fark saptanmaz iken, acil serklaj grubunda
profilaktik serklaj grubuna göre hastanede yat›ﬂ süresi
anlaml› olarak yüksek saptand› (p<0.001). Olgular›n
demografik özellikleri Tablo 1’de gösterilmiﬂtir.
Profilaktik serklaj grubundaki olgular›n %70.8’i
miad›nda (≥37. gebelik haftas›) do¤um yaparken, bu
oran elektif serklaj grubunda %66.7 ve acil serklaj grubunda %26.1 idi. Miad›nda do¤um yapan olgular›n
oran› acil serklaj grubunda di¤er iki gruba göre anlaml› olarak düﬂük saptand› (p=0.005). Gruplar aras›nda
gebelik kayb› oranlar› aç›s›ndan istatistiksel anlaml›
fark saptanmad› (p>0.05). Gruplar erken preterm do¤um (<32. gebelik haftas›) oranlar› aç›s›ndan karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda profilaktik serklaj olgular› ve elektif serklaj
olgular› aras›nda anlaml› fark izlenmezken, acil serklaj
olgular›nda di¤er iki gruba göre erken preterm do¤um
oranlar› anlaml› olarak yüksek saptand› (p=0.005)
(Tablo 2).
Ortalama do¤um haftas› ve do¤um a¤›rl›¤› aç›s›ndan profilaktik serklaj ve elektif serklaj gruplar› aras›n-

da anlaml› fark saptanmazken, acil serklaj grubundaki
olgular›n ortalama do¤um haftas› di¤er iki gruba göre
anlaml› olarak daha düﬂüktü (p<0.001). Gruplar aras›nda APGAR skorlar› aç›s›ndan anlaml› fark saptanmad›
(p=0.320). Serklaj uygulanan gebelik haftas› ve do¤um
haftas› aras›ndaki ortalama süre aç›s›ndan gruplar aras›nda anlaml› fark saptand› (p<0.001). Serklaj - do¤um
haftas› aras›ndaki ortalama süre profilaktik serklaj olgular›nda en yüksek, acil serklaj olgular›nda en düﬂüktü. Canl› do¤an olgular incelendi¤inde acil serklaj grubunda 6 olguda (%31.6) yenido¤an döneminde kay›p
izlendi ve yenido¤an ölüm oran› acil serklaj grubunda
di¤er gruplara göre istatistiksel olarak anlaml› ﬂekilde
yüksekti (p=0.002) (Tablo 3).

Tart›ﬂma
Neonatal morbidite ve mortalitenin en önemli nedeni olan preterm do¤umun önlenmesine yönelik birçok
çal›ﬂma yap›lmaktad›r. Servikal serklaj iﬂlemi servikal
yetmezlik ve buna ba¤l› preterm do¤umun önlenmesinde kullan›lan tedavi yöntemlerinden biridir.[1,2] 1955 y›l›nda Shirodkar[8] ve hemen ard›ndan McDonald[7] yineleyen ikinci trimester kay›plar›nda servikal serklaj› cerra-

Tablo 2. Olgular›n gruplara göre gebelik sonuçlar›.

≥37. gebelik haftas›*
32–36+6

gebelik haftas›

<32. gebelik haftas›*
Gebelik kayb›

Profilaktik serklaj
(n=48)

Elektif serklaj
(n=21)

Acil serklaj
(n=23)

Toplam
(n=92)

34 (%70.8)a

14 (%66.7)a

6 (%26.1)b

54 (%58.7)

6 (%12.5)

2 (%9.5)

3 (%13)

11 (%12)

5 (%10.4)a

2 (%9.5)a

10 (%43.5)b

17 (%18.5)

3 (%6.3)

3 (%14.3)

4 (%10.9)

10 (%10.9)

Veriler say› (yüzde) olarak verilmiﬂtir. a,bFarkl› harflere sahip gruplar birbirlerinden istatistiksel olarak anlaml› ﬂekilde farkl›d›r. *p<0.05
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Tablo 3. Canl› do¤um ile sonuçlanan olgular›n perinatal sonuçlar›.
Profilaktik serklaj
(n=45)

Elektif serklaj
(n=18)

Acil serklaj
(n=19)

p de¤eri

Do¤um haftas› (hafta)

36.7±4.0a

36.5±1.8a

31.7±5.9b

<0.001

Do¤um a¤›rl›¤› (gram)

2962.4±817.2a

2904.4±437.9a

1922.6±1129.6b

<0.001

22.8±3.9a

16.6±3.2b

9.7±5.8c

<0.001

Serklaj-do¤um intervali (hafta)
APGAR skoru 1. dk

9 (4–9)

9 (7–9)

8 (3–9)

0.320

APGAR skoru 5. dk

10 (6–10)

10 (8–10)

9 (6–10)

0.320

Neonatal ölüm

2 (%4.4)a

0a

6 (%31.6)b

0.002

Veriler ortalama ± SD, medyan (minimum–maksimum) ve say› (%) olarak verilmiﬂtir. a,b,cFarkl› harflere sahip gruplar birbirlerinden istatistiksel olarak anlaml› ﬂekilde farkl›d›r.

hi bir tedavi yöntemi olarak sunmuﬂlard›r. Servikal serklaj, 60 y›l› aﬂk›n süredir kullan›ma girmesiyle uygun popülasyonda preterm do¤umun önlenmesi, perinatal
mortalite ve morbiditenin azalt›lmas›na önemli katk›
sa¤lam›ﬂt›r.[1,9] Son dekadlarda servikal serklaj uygulamas›n›n canl› do¤umlardaki insidans› %0.3–0.4 aras›nda
de¤iﬂmektedir.[10]
Servikal yetmezlik tan›m›nda farkl›l›klar olmakla birlikte servikal serklaj endikasyonu olarak 3 farkl› klinik
durum kullan›l›r. Birincisi kontraksiyon, do¤um eylemi
ile iliﬂkisi olmayan a¤r›s›z servikal dilatasyonun oldu¤u
yineleyen 2. trimester gebelik kay›plar›na ba¤l› obstetrik
öykü nedenli serklaj endikasyonu (profilaktik) iken ikincisi fizik muayenede servikal dilatasyon saptanmas›na
ba¤l› fizik muayene nedenli serklaj (acil) endikasyonudur.[1,11] ‹kinci trimesterde k›sa serviks uzunlu¤unun servikal yetmezli¤in bir öncüsü olabilece¤i ve bunun da
preterm eylem ve do¤um için haz›rlay›c› bir faktör olabilece¤i düﬂünülmektedir.[12] Bu nedenle servikal uzunlu¤un k›sald›¤› durumlarda (<25 mm) serklaj uygulanmas›
ultrason endikasyonlu (elektif) serklaj uygulamas›n›
oluﬂturur.[1,11] Biz de klini¤imizde benzer endikasyonlar
ile uygulad›¤›m›z serklaj olgular›n› üç gruba ay›rarak retrospektif olarak inceledik.
Stupin ve ark., 17–26. gebelik haftalar›ndaki servikal
dilatasyonu olan olgularda yapm›ﬂ olduklar› çal›ﬂmada,
acil servikal serklaj uygulanan grupta konservatif tedavi
(yatak istirahati, tokoliz, antibiyoterapi) uygulanan grup
ile karﬂ›laﬂt›rd›klar›nda canl› do¤um oranlar›n› anlaml›
olarak yüksek bulmuﬂlard›r (%72’ye karﬂ› %25). Ayn›
zamanda serklaj uygulanan grupta tan›-do¤um intervalini ve do¤um a¤›rl›¤›n› anlaml› olarak yüksek bulmuﬂlard›r.[13] Ciavattini ve ark. benzer ﬂekilde acil serklaj uygu-

lanan olgularda konservatif yaklaﬂ›ma göre ortalama do¤um haftas›, serklaj-do¤um intervali ve term do¤um
oranlar›n› anlaml› olarak yüksek bulmuﬂlard›r.[14] Zhu ve
ark., 158 acil serklaj olgusunda %82 canl› do¤um, %10
miad do¤um, %29 erken preterm do¤um (<32 hafta) bildirirken serklaj-do¤um intervalini 52 gün, ortalama do¤um haftas›n› 30 hafta, ortalama do¤um a¤›rl›¤›n› ise
1934 gram olarak saptam›ﬂlar ve acil serklajin gebeli¤in
uzat›lmas›nda ve neonatal sonuçlar›n iyileﬂtirilmesinde
etkili oldu¤unu bildirmiﬂlerdir.[15] Bizim acil serklaj olgular›m›zda benzer ﬂekilde canl› do¤um oran› %82, ortalama do¤um haftas› 31.7, ortalama do¤um a¤›rl›¤› 1922
gram iken miad do¤um oran› %26, 32 hafta öncesi preterm do¤um oran› %43, abort oran› ise %17 idi. Olgular›m›z›n sonuçlar› incelendi¤inde acil serklaj grubunda
verilerin literatür ile uyumlu oldu¤u görüldü. Literatür
ve bizim çal›ﬂmam›z›n verileri ›ﬂ›¤›nda fizik muayenede
servikal dilatasyon saptanan olgularda uygun hasta seçimi yap›ld›ktan sonra uygulanacak olan acil servikal serklaj iﬂleminin perinatal sonuçlara katk›s› olabilece¤i sonucuna var›labilir.
Karaca ve ark., uygulad›klar› 54 serklaj olgusunu
endikasyonlar›na göre inceledikleri çal›ﬂmalar›nda profilaktik serklaj grubunda hem elektif serklaj grubuna
göre hem de acil serklaj grubuna göre daha uzun serklaj-do¤um intervali saptarken özellikle acil serklaj grubunda bu sürenin anlaml› olarak k›sa oldu¤unu bildirmiﬂlerdir. Profilaktik serklaj grubu ile elektif serklaj
grubunda benzer do¤um haftalar› saptan›rken acil serklaj grubundaki do¤um haftas› anlaml› olarak düﬂük bulunmuﬂtur.[16] Chan ve ark.’n›n, serklaj olgular›n› karﬂ›laﬂt›rd›klar› çal›ﬂmalar›nda serklaj-do¤um intervalini,
do¤um a¤›rl›¤›n› profilaktik serklaj ve elektif serklaj uygulanan grupta acil serklaj uygulanan gruba göre anCilt 28 | Say› 3 | Aral›k 2020
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laml› olarak yüksek saptam›ﬂt›r. Profilaktik serklaj grubu ile elektif serklaj grubu aras›nda do¤um haftas› ve
do¤um a¤›rl›¤› aç›s›ndan fark saptanmazken serklaj-do¤um intervali profilaktik grupta anlaml› olarak yüksek
bulunmuﬂtur.[17] Benzer ﬂekilde Karahasano¤lu ve ark.,
profilaktik ve elektif serklaj grubunda benzer do¤um
haftas› bildirirken acil serklaj grubunda do¤um haftas›n› daha düﬂük saptam›ﬂlar ancak aradaki fark›n istatistiksel olarak anlaml› olmad›¤›n› bildirmiﬂlerdir. Term
do¤um oranlar›n› ise profilaktik serklaj grubunda %75,
elektif serklaj grubunda %70, acil serklaj grubunda
%37 olarak bildirirken acil serklaj grubunda abortus
oranlar›n› profilaktik ve elektif serklaj grubuna göre
anlaml› olarak yüksek saptam›ﬂlard›r.[18] Bizim olgular›m›zda gruplar incelendi¤inde term do¤um oranlar›
profilaktik ve elektif serklaj grubunda benzer iken
(%70’e karﬂ› %66) acil serklaj grubunda anlaml› olarak
düﬂük (%26) oldu¤u saptand›. Erken preterm do¤um
(<32 hafta) oranlar› profilaktik ve elektif serklaj grubunda acil serklaj grubuna göre anlaml› olarak düﬂüktü. Canl› do¤um oranlar› profilaktik serklaj grubunda
en yüksek olmakla birlikte gruplar aras›ndaki fark istatistiksel olarak anlaml› de¤ildi. Serklaj-do¤um intervali profilaktik grupta en yüksek iken acil serklaj grubunda en düﬂüktü ve tüm gruplar aras›nda anlaml› fark saptand›. Bu sonuçlar literatür ile uyumlu idi ve genel olarak bak›ld›¤›nda profilaktik ve elektif serklaj grubunun
gebelik sonuçlar›n›n acil serklaj grubuna göre daha iyi
oldu¤u görüldü. Özellikle servikal yetmezli¤i olan hastalarda acil serklaja ihtiyaç duyulmadan mümkün oldu¤unca müdahalenin daha erken aﬂamada yap›lmas›n›n
gebelik sonuçlar›na olumlu katk› sa¤layaca¤› düﬂünüldü. Çal›ﬂmam›z›n retrospektif dizayn› ve gruplara ait
hasta say›s›n›n azl›¤› k›s›tl›l›k olarak göz önüne al›nmal›d›r.
Berghella ve ark., yapt›klar› meta-analizde daha önce
preterm do¤um öyküsü olan ve transvajinal ultrasonda
k›sa serviks saptanan tekil gebeliklerde servikal serklaj›n
preterm do¤um oran›n› %30 azaltt›¤›n› göstermiﬂtir.[19]
Preterm do¤um öyküsü olmayan hastalarda ultrason endikasyonlu serklaj›n faydas› net gösterilememekle birlikte; Berghella ve ark., yapm›ﬂ olduklar› bir meta-analizde
ultrasonda k›sa serviks saptanan ancak daha öncesinde
preterm do¤um öyküsü olmayan hastalarda 10 mm alt›ndaki servikal uzunluk varl›¤›nda servikal serklaj›n preterm do¤um riskinin azalt›lmas›nda faydal› oldu¤unu
bildirmiﬂlerdir.[20]
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Sonuç
Riskli gebelerde öykünün iyi sorgulanmas›, fizik
muayenenin dikkatli yap›lmas› ve transvajinal ultrasonografinin servikal uzunluk ölçümünde kullan›lmas› ile
servikal yetmezli¤in erken tan›narak uygun müdahalenin daha erken gebelik haftalar›nda yap›lmas› servikal
yetmezli¤e ba¤l› gebelik sonuçlar›n› iyileﬂtirebilir. Hatta öyküsü olmayan gebelerde de ikinci trimester fetal
anomali taramas› esnas›nda rutin servikal uzunluk ölçümü yap›lmas›n›n preterm do¤um oranlar›n›n azalt›lmas›nda etkili olabilece¤i düﬂünülebilir.
Ç›kar Çak›ﬂmas›: Ç›kar çak›ﬂmas› bulunmad›¤› belirtilmiﬂtir.
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Özet

Abstract: The assessment of twin pregnancies
delivered in our clinic: three-year experience

Amaç: ‹kiz gebelikler tüm gebeliklerin %1–2’sini oluﬂturmaktad›r.
Son zamanlarda yard›mla üreme tekniklerinin yayg›nlaﬂmas›yla
beraber ço¤ul gebelik insidans›nda art›ﬂ izlenmiﬂtir. Kötü neonatal
sonuçlardan temel olarak erken do¤um eylemi sorumlu tutulmaktad›r. Bu çal›ﬂmada klini¤imizde görülen ikiz gebeliklerin fetalmaternal sonuçlar›n› de¤erlendirmeyi amaçlad›k.

Objective: Twin pregnancies constitute 1–2% of all pregnancies.
With the recent developments in assisted reproductive technologies, the incidence of multiple pregnancy has increased. Preterm
labor is held responsible for the poor neonatal outcomes primarily.
In our study, we aimed to assess fetal-maternal outcomes of twin
pregnancies seen in our clinic.

Yöntem: Klini¤imizde 01.01.2017 – 01.01.2020 tarihleri aras›nda
do¤um yapan toplam 4241 gebe aras›nda yer alan 130 ikiz gebe çal›ﬂmaya dâhil edildi. Hastalar›n do¤um kay›tlar› retrospektif olarak
incelenerek yaﬂ, gebelik haftas›, do¤um ﬂekli, do¤um a¤›rl›¤›, fetal
cinsiyetler, koryonisite özellikleri, hastalar›n laboratuvar parametreleri kay›t alt›na al›nd›. Çal›ﬂmada elde edilen verilerin de¤erlendirilmesinde, tan›mlay›c› istatistik, istatistiksel analizler için SPSS 21.0
program› kullan›ld›. Veriler ortalama ± SS (standart sapma) olarak
belirtildi.

Methods: One hundred and thirty twin pregnancy cases out of 4241
pregnant women who delivered in our clinic between 01.01.2017
and 01.01.2020 were included in the study. The labor records of the
patients were reviewed retrospectively and their data for age, week
of gestation, delivery type, birth weight, fetal sex, chorionicity characteristics and laboratory parameters were recorded. Definitive statistics and SPSS 21.0 for statistical analyses were used to evaluate the
data obtained from the study. The data were presented as mean ±
SD (standard deviation).

Bulgular: ‹kiz gebelik s›kl›¤› %3 olarak tespit edildi. Tan› an›nda
de¤erlendirilen ultrasonografik görüntülemede olgular›n %27.7’i
monokoryonik ve %72’si ise dikoryonik olarak belirlendi. Gebelerin %12.3’ü term ve %87.7’si preterm dönemde idi. Preterm fetüsler de¤erlendirildi¤inde 114 preterm fetüsün %37.7’si geç preterm, %29.2’si orta preterm ve %20.8’i erken preterm do¤um idi.
Tedavi gebeli¤i (ovulasyon indüksiyonu ve yard›mla üreme teknikleri ile sa¤lanm›ﬂ gebelik) oran› %20 ve spontan ikiz gebelik oran›
%80 olarak saptand›. Ortalama maternal yaﬂ 31.3 olarak belirlendi. Maternal morbidite aç›s›ndan incelendi¤inde anemi, erken do¤um eylemi ve erken membran rüptürü en s›k problemler olarak
izlendi. Ortalama bebek a¤›rl›¤› 1832 g olarak belirlendi ve bebeklerin %59.3’ü düﬂük do¤um a¤›rl›kl› bebek, %21.8’i çok düﬂük
a¤›rl›kl› bebek olarak de¤erlendirildi. Hastalar›n %12.5’inde bir
fetüs transvers prezentasyona sahip iken, %53.1 olguda ise en az
bir fetüs makat prezentasyonunda idi ve %34.4 olgu ise baﬂ-baﬂ
prezentasyonuna sahip idi.

Results: The incidence of twin pregnancy was found 3%. In the
ultrasonographic imaging evaluated during diagnosis, 27.7% of the
cases were monochorionic and 72% of them were dichorionic. Of the
pregnant women, 12.3% were at term and 87.7% were at preterm
period. When the preterm fetuses were evaluated, 37.7% of 114
preterm fetuses were delivered at late preterm period, 29.2% of them
at mid-preterm period and 20.8% at premature preterm period. The
rates of treatment pregnancy (pregnancy provided by ovulation
induction and assisted reproductive technologies) and spontaneous
twin pregnancy were 20% and 80%, respectively. Mean maternal age
was found 31.3. When evaluated in terms of maternal morbidity,
preterm labor and premature rupture of membrane were the most
common problems. Mean newborn weight was 1832g and 59.3% of
the newborns had low birth weight and 21.8% of them had very low
birth weight. While one fetus had transverse presentation in 12.5%
of the patients, at least one fetus had breech presentation in 53.1% of
the cases and 34.4% of the cases had head-head presentation.

Sonuç: ‹kiz gebelikler artm›ﬂ feto-maternal risklerle karakterizedir. Bu nedenle hem antenatal hem de intrapartum yönetim titizlikle yürütülmelidir.

Conclusion: Twin pregnancies are characterized by the increased
feto-maternal risks. Therefore, both antenatal and intrapartum
management should be maintained diligently.

Anahtar sözcükler: ‹kiz gebelik, komplikasyon.

Keywords: Twin pregnancy, complication.
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Klini¤imizde do¤um yapan ikiz gebeliklerin de¤erlendirilmesi

Giriﬂ
Klasik bilgiler ›ﬂ›¤›nda ikiz gebeliklerin, tüm gebeliklerin %1–2’sini oluﬂturdu¤u görülmektedir.[1] Ancak
son y›llarda ovulasyon indüksiyonu ve yard›mla üreme
tekniklerinin yayg›nlaﬂmas›yla beraber ço¤ul gebelik
insidans›nda belirgin bir art›ﬂ görülmüﬂtür.[2,3] Bir popülasyondaki ço¤ul gebelik insidans› klasik olarak, ikiz
gebelikler 1/n, üçüz gebelikler 1/n2 ve dördüz gebelikler 1/n3 olacak ﬂekilde hesaplanabilir.[4]
Ço¤ul gebelikler maternal ve perinatal morbidite
oranlar›n›n yüksek olmas› nedeniyle riskli gebelikler olarak de¤erlendirilmektedirler. Ço¤ul gebeliklerde kötü
neonatal sonuçlardan temel olarak erken do¤um eylemi
sorumlu tutulmaktad›r. Tekil gebeliklere k›yasla ço¤ul
gebeliklerde 7–10 kat daha fazla erken do¤um eylemine
rastlanmaktad›r. Bu durum uterusun gerginli¤inin artmas›, kanlanmas›n›n az olmas›, servikse mekanik bas›,
erken membran rüptürü gibi faktörlerle aç›klanmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.[5] Ayr›ca gestasyonel hipertansiyon, plasenta
previa, antenatal, intrapartum kanama, hiperemezis gravidarum ve erken membran rüptürü gibi komplikasyonlar›n s›kl›¤›nda da art›ﬂ izlenmiﬂtir.[6]
Genel olarak bak›ld›¤›nda ikiz gebelikler, perinatal
mortalitenin yaklaﬂ›k %10–12’sini oluﬂturmaktad›r.[7]
‹ntrauterin ölüm ve yenido¤an ölüm h›z› tekil gebeliklere göre daha fazlad›r.[8] Y›llar içerisinde perinatal
mortalite oran› azalmas›na ra¤men ço¤ul gebeliklerdeki prematürite riski son 20–30 y›l içerisinde de¤iﬂmemiﬂtir.[9]

Çal›ﬂmada elde edilen verilerin de¤erlendirilmesinde,
istatistiksel analizler için SPSS 21.0 program› (SPSS Inc.,
Chicago, IL, ABD) kullan›ld›. Veriler ortalama ± SS
(standart sapma) olarak belirtildi. Verilerin analizinde tan›mlay›c› istatistik kullan›lm›ﬂ olup, p<0.05 istatistiksel
olarak anlaml› kabul edildi.

Bulgular
Çal›ﬂmam›zda ikiz gebelik s›kl›¤› %3 (130/4241) olarak tespit edildi. Tan› an›nda yap›lan ultrasonografik görüntülemede, olgular›n %72.3’ü dikoryonik diamniyotik
(94 olgu), %26.2’si monokoryonik diamniyotik (34 olgu), %1.5’i ise monokoryonik monoamniyotik (2 olgu)
olarak belirlendi. Gebelerin %12.3’ü term (16 olgu) ve
%87.7’si preterm (114 olgu) dönemde idi. Term olgular›n tamam› 37–39. gebelik haftalar› aras›nda olup, erken
term olarak de¤erlendirildi. Preterm fetüsler de¤erlendirildi¤inde 114 preterm fetüsün 49’u (%37.7) geç preterm (34–36 hafta 6 gün), 27’si (%20.8) orta preterm
(32–33 hafta 6 gün) ve 38’i (%29.2) erken preterm do¤um (24–32 hafta) idi (ﬁekil 1).
Çal›ﬂmam›zda tedavi gebeli¤i (ovulasyon indüksiyonu ve yard›mla üreme teknikleri ile sa¤lanm›ﬂ gebelik)
oran› %20 (26 olgu) ve spontan ikiz gebelik oran› %80
(104 olgu) olarak saptand›. Tedavi gebeliklerinin 8’inde
erken term, 18’inde ise preterm do¤um (<37 hafta) izlenirken bunlar›n da 6’s› erken preterm olarak de¤erlendirildi. Spontan gebeliklerin sekizinde erken term (37–39
hafta), 96’s›nda ise preterm do¤um gözlendi. Preterm

Çal›ﬂmam›zda merkezimizde son üç y›l içerisinde
do¤umu gerçekleﬂtirilen, ciddi fetal ve maternal morbidite-mortalite sebebi olan ikiz gebeliklerin maternal ve
fetal sonuçlar›n› de¤erlendirmeyi amaçlad›k.

Yöntem
Klini¤imizde 01.01.2017 – 01.01.2020 tarihleri aras›nda do¤um yapan toplam 4241 gebe aras›nda yer alan
130 ikiz gebelik vakas› belirlendi. Hastalar›n kay›tlar› retrospektif olarak incelenerek yaﬂ, gebelik haftas›, do¤um
ﬂekli, do¤um a¤›rl›¤›, fetal cinsiyetler, koryonisite özellikleri, hastalar›n laboratuvar parametreleri kay›t alt›na
al›nd›. Anne yaﬂ›, do¤um s›ras›ndaki yaﬂ olarak kabul
edildi. Gebelik haftas›, düzenli adet olanlarda son adet
tarihine, adetleri düzensiz olanlarda ve tüp bebek tedavisi ile gebe kalanlarda fetal baﬂ-popo mesafesi ölçümüne
göre belirlendi.

ﬁekil 1. Olgular›n do¤umdaki gebelik yaﬂlar›.
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Tablo 1. Tedavi ve spontan gebelik özelliklerine göre do¤um ve maternal yaﬂlar›n da¤›l›m›.
<35 yaﬂ (n=66)
6

24–31 hafta

6

32–33 hafta

6

34–36 hafta

Tedavi gebeli¤i (IUI, IVF) (n)

4

3

Spontan gebelik (n)

13

8

Özellik

37–39 hafta

24–31 hafta

6

32–33 hafta

34–366 hafta

37–39 hafta

6

5

2

1

2

3

23

4

19

15

18

4

do¤umlar›n 32’si erken preterm, 23’ü orta preterm ve
41’i geç preterm olarak de¤erlendirildi (Tablo 1).
66 olgu 35 yaﬂ alt›nda iken, 64 olgu 35 yaﬂ üzeri olarak tespit edildi. Maternal yaﬂa göre do¤um haftas› incelendi¤inde anlaml› bir fark olmad›¤›n› gördük. Hastalar›m›z›n ortalama maternal yaﬂ› 31.3 (aral›k: 17–45)
olarak belirlendi. 45 olgumuz ilk gebeli¤ini yaﬂarken,
37 olgu primipar ve 48 olgu multipar gebelik olarak de¤erlendirildi. 41 olgu mükerrer sezaryen nedeniyle sezaryen ile sonland›r›lm›ﬂ olup, 2 olguda ilk bebek vajinal do¤um ile do¤arken ikinci bebek kordon sarkmas›
ve prezentasyon de¤iﬂmesi nedeniyle sezaryene al›nm›ﬂt›r. Bir olguda ise invazyon anomalisi nedeniyle histerektomi yap›lm›ﬂt›r.
Maternal morbidite aç›s›ndan incelendi¤inde erken
do¤um eylemi (41 olgu, %31.5), anemi (27 olgu, %20.7),
preterm erken membran rüptürü (34 olgu, %26.2) ve selektif intrauterin geliﬂme gerili¤i (12 olgu, %9.2) en s›k
problemler olarak izlendi. Ayr›ca 8 olguda (%6.2) preeklampsi, 8 olguda (%6.2) gestasyonel diyabet ve 7 olguda
(%5.4) gebeli¤in intrahepatik kolestaz› gözlendi. Üç olguda (%2.3) ikizden ikize transfüzyon sendromu tespit
edildi (Tablo 2 ve 3); bu olgular›n ikisine d›ﬂ merkezde
lazer ablasyon tedavisi yap›ld›¤› ö¤renilirken, bir olgu ise
26. haftada d›ﬂ merkezden taraf›m›za sevk edilmiﬂ olup,
gebelik acil sezaryen do¤um ile sonland›r›lm›ﬂt›r.
Yenido¤an Apgar skorlar›na bak›ld›¤›nda, gebelik
haftas› artt›kça 1. dakika (p=0.01) ve 5. dakika (p<0.01)
Apgar skorlar›n›n anlaml› olarak artt›¤› gözlendi. Ortalama bebek a¤›rl›¤› 1832 g olarak saptand› ve bebeklerin
%59.3’ü düﬂük do¤um a¤›rl›kl› bebek (<2500 g), %21.8’i
çok düﬂük a¤›rl›kl› bebek (<1500 g) olarak de¤erlendirildi. Apgar skorlar› bebek a¤›rl›¤›na göre de¤erlendirildi¤inde 1. dakika (p=0.02) ve 5. dakika (p=0.01) skorlar›n›n
anlaml› olarak artt›¤› gözlendi.
Hastalar›n %12.5’inde (n=16) bir fetüs transvers
prezentasyona sahip iken, %53.1 olguda (n=69) ise en
az bir fetüs makat prezentasyonunda (%31.3 makatmakat; %21.8 baﬂ-makat) idi. Bu olgular›n tamam› se-
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>35 yaﬂ (n=64)
6

zaryen ile do¤um yapt›. %34.4 olgu (n=45) ise baﬂ-baﬂ
prezentasyonuna sahip idi. Baﬂ-baﬂ prezentasyonuna
sahip 33 olgu, plasenta previa (3 olgu), a¤›r preeklampsi (4 olgu), erken preterm do¤um (13 olgu), selektif intrauterin geliﬂme gerili¤i (2 olgu) ve aile anksiyetesi (11
olgu) nedenleri ile sezaryen ile do¤uma al›nd›. 12 olgu
ise vajinal yolla do¤um yapt›.

Tart›ﬂma
Ço¤ul gebelikler tüm gebeliklerin %1–2’sini oluﬂturmaktad›r ve artm›ﬂ feto-maternal morbidite-mortalite
art›ﬂ› nedeniyle yüksek riskli gebeliklerdir. Ovülasyon indüksiyonu ve yard›mla üreme tekniklerinin yayg›n kullan›lmas›yla beraber ço¤ul gebelik insidans›nda %3’lere
varan bir art›ﬂ görülmüﬂtür.[1–3] Biz de çal›ﬂma yapt›¤›m›z
dönemde benzer ﬂekilde, ço¤ul gebelik s›kl›¤›n› %3 olaTablo 2. Preterm olgularda görülen komplikasyonlar.
Komplikasyon*

n (%)

Erken do¤um eylemi

41 (%31.5)

Anemi

27 (%20.7)

Preterm erken membran rüptürü

34 (%26.2)

Selektif intrauterin geliﬂme gerili¤i

12 (%9.2)

Preeklampsi

8 (%6.2)

Gestasyonel diyabet

8 (%6.2)

Pregestasyonel diyabet

1 (%0.8)

Gebeli¤in hepatik kolestaz›

7 (%5.4)

‹kizden ikize transfüzyon sendromu

3 (%2.3)

Plasenta previa

12 (%9.2)

*Baz› olgularda birden fazla komplikasyon bir arada görülmüﬂtür.

Tablo 3. Term olgularda görülen komplikasyonlar.
Komplikasyon
Komplikasyon yok

n (%)
7 (%5.4)

Erken membran rüptürü

3 (%2.3)

Preeklampsi

4 (%3.0)

Gestasyonel diyabet

2 (%1.5)

Klini¤imizde do¤um yapan ikiz gebeliklerin de¤erlendirilmesi

rak gözledik. Bunlar›n %20’sini tedavi gebeli¤i, %80’ini
spontan ço¤ul gebelik olarak bulduk.
Ço¤ul gebeliklerde en s›k rastlanan obstetrik komplikasyon erken do¤um eylemidir; tekil gebeliklere göre
ço¤ul gebeliklerde erken do¤um eylemi daha s›k görülmektedir. Bu duruma uterus gerginli¤inde art›ﬂ olmas›,
kanlanmas›n›n azalmas›, servikse mekanik bas› oluﬂmas›, erken membran rüptürü gibi sebepler ›ﬂ›¤›nda aç›klama getirilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.[5] Son y›llarda perinatal
mortalite oranlar› azalmakla birlikte, ço¤ul gebeliklerde prematürite riski ve s›kl›¤› de¤iﬂmemiﬂtir.[9] Ülkümen ve ark. yapt›klar› çal›ﬂmada ikizler için 37 hafta ve
öncesinde gerçekleﬂen do¤um oran›n› %95, Gül ve ark.
yapt›klar› çal›ﬂmada prematür do¤um oran›n› %73 olarak bildirmiﬂlerdir.[10,11] Biz çal›ﬂmam›zda literatüre
benzer ﬂekilde ikizlerde prematürite s›kl›¤›n› %87 olarak izledik. ‹kiz gebelikler 37. haftada, üçüz gebelikler
31–33. haftada, dördüz gebelikler 29. haftada akci¤er
geliﬂimlerini tamamlam›ﬂ olurlar.[12] ‹kiz gebeliklerde
ço¤unlukla 31–32. haftalarda akci¤er matürasyonu gerçekleﬂti¤inden dolay›, bu haftalardan önceki do¤umlarda perinatal morbidite ve mortalite oran› yüksektir ve
prematürite ile ilgili komplikasyonlar da bu haftalardan
sonra azalmaktad›r.[12] Gül ve ark., yapt›klar› bir çal›ﬂmada Apgar skoru düﬂüklü¤ü ile prematürite ve immatürite aras›nda anlaml› iliﬂki saptad›klar›n› bildirmiﬂler.[11] Biz de benzer ﬂekilde 1. ve 5. dakika Apgar skorlar› ile do¤um haftas› aras›nda istatistiksel olarak anlaml› iliﬂki saptad›k (p<0.005).
Ço¤ul gebeliklerde görülen komplikasyonlar›n önlenmesi için baz› farkl› yaklaﬂ›mlar öne sürülmüﬂtür.
En kabul gören görüﬂlerden biri in vitro fertilizasyon
esnas›nda transferi gerçekleﬂtirilen embriyo say›s›n›n
iki ile s›n›rl› tutulmas›d›r. Bu yöntem, gebelik süreci ve
fetal geliﬂimi etkilenmeden gebeli¤in pre ve postnatal
komplikasyonlar›n›n azalmas› ile sonuçlan›r.[13] Bir di¤er yöntem de multifetal redüksiyon iﬂlemidir. ‹kizlerin teke düﬂürülmesi, ikizlere ba¤l› komplikasyonlar›
azalt›r ancak bu yöntem hakk›nda halen tam bir konsensus oluﬂmam›ﬂt›r. Üçüz ve daha yüksek say›daki gebeliklerde bu yöntem önerilmektedir.[14]
Do¤um a¤›rl›¤›na göre 1500 gram›n alt›nda olan
bebekler çok düﬂük a¤›rl›kl› bebek ve 1500–2500 gram
aras› bebekler düﬂük do¤um a¤›rl›kl› bebek olarak de¤erlendirilmektedir. Ülkemizde 2013 y›l›nda yay›nlanan bir ikiz gebelik çal›ﬂmas›nda çok düﬂük a¤›rl›kl› bebek oran› %12.7 ve düﬂük do¤um a¤›rl›kl› bebek oran›

%51.1 olarak belirtilmiﬂtir.[10] Bizim çal›ﬂmam›zda ortalama ikiz a¤›rl›¤› 1832 gram, çok düﬂük a¤›rl›kl› bebekler %21.8 ve düﬂük do¤um a¤›rl›kl› bebekler %59.3
oran›nda tespit edildi. 2013 y›l›nda ülkemizde yap›lan
bir ço¤ul gebelik çal›ﬂmas›nda düﬂük do¤um a¤›rl›kl›
bebek oran› %55–65 ve çok düﬂük do¤um a¤›rl›kl› bebek oran› %17–20 olarak verilmiﬂtir.[15]
‹kiz gebeliklerde maternal kan hacminde art›ﬂ olsa
da demir ve folik asit eksikli¤i anemisi s›k karﬂ›laﬂ›lan
bir durumdur. Hemoglobin düzeyi 8 g/dl’nin alt›nda
oldu¤u zaman kan transfüzyonu gerekmektedir.[16,17]
Gül ve ark.’n›n 1998 y›l›nda yapt›¤› bir ço¤ul gebelik
çal›ﬂmas›nda anemi oran› bizim çal›ﬂmam›z ile benzer
ﬂekilde olarak %30 düzeyinde belirtilmiﬂtir.[11] Çal›ﬂmam›zdaki anemik hastalardan kan transfüzyon ihtiyac›
olan 2 gebemiz vard›.
Ço¤ul gebelerde tekil gebeliklere oranla artm›ﬂ gebeli¤e ba¤l› diyabet (GDM) riski oldu¤unu söyleyen
yay›nlar olsa da, anlaml› bir iliﬂki kurulamayan yay›nlar
da mevcuttur.[18] Bizim çal›ﬂmam›zda da bu bilgilerle
uyumlu olarak %6 oran›nda GDM izlenmiﬂtir. Kazand› ve ark.’n›n 2011 y›l›ndaki çal›ﬂmalar›nda preeklampsi s›kl›¤› %7, kolestaz %4 ve erken membran rüptürü
oran› %20 olarak verilmiﬂtir.[19] Bizim çal›ﬂmam›zda da
benzer ﬂekilde preeklampsi %6, kolestaz %5 ve erken
membran rüptürü %26 düzeylerinde görülmüﬂtür.
‹kiz gebeliklerdeki fetüslerde %8 oran›nda geliﬂme
gerili¤i bildirilmiﬂtir.[20] Çal›ﬂmam›zda benzer ﬂekilde
12 olguda (%9.2) geliﬂme gerili¤i gördük.
‹kiz gebeliklerde döllenmeden sonra ilk 3 gün içerisinde zigotta bölünme olursa diamniyotik dikoryonik
(iki amniyon kesesi, iki plasenta), 4–8 günler aras›nda
bölünme gerçekleﬂirse monokoryonik diamniyotik (iki
amniyon kesesi, tek plasenta), 8. günden sonra bölünme olursa monokoryonik monoamniyotik (tek amniyon kesesi, tek plasenta) ikiz gebelik meydana gelir. 14.
günden sonra olan bölünmelerde yap›ﬂ›k ikizlik görülmektedir.[21] Neonatal morbiditeninin monokoryonik
ikiz gebeliklerde belirgin olarak art›ﬂ gösterdi¤i ve bu
sebeple ilk trimesterde koryonisitenin de¤erlendirilmesi gerekti¤ini vurgulayan yay›nlar mevcuttur.[22] Çal›ﬂmam›za dâhil olan gebelerin ilk trimester ultrason
görüntülemeleri incelendi¤inde %50’den daha az›n›n
koryonisitesinin erken gebelik haftas›nda belirtildi¤ini
gördük. Bizim çal›ﬂmam›zda tan› an›nda yap›lan ultrasonografi incelemesinde monokoryonik gebelik %27
oran›nda görüldü ve dikoryonik gebeliklerle k›yaslanCilt 28 | Say› 3 | Aral›k 2020
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d›¤›nda bu olgularda yaklaﬂ›k 3 kat artm›ﬂ erken membran rüptürü izlendi. Hastalar›n ço¤unun ilk trimester
ultrasonografilerinde koryonisitelerinin belirtilmemiﬂ
olmas› nedeniyle koryonisite ve neonatal sonuçlar›n
sa¤l›kl› olarak karﬂ›laﬂt›r›lamam›ﬂ olmas› çal›ﬂmam›z›n
k›s›tl›l›klar›ndan biridir.
‹kiz gebeliklerde do¤um ﬂekli aç›s›ndan dikkat edilmesi gereken birçok maternal ve fetal faktör vard›r.[23]
Hastan›n paritesi, önceki do¤um ﬂekli, eﬂlik eden hastal›klar, gebelik haftas›, geliﬂme k›s›tl›l›¤› gibi fetal
özellikler göz önünde bulundurulmal›d›r. Biz baﬂ-baﬂ
ile prezente gebeliklerde vajinal yolla do¤umu tercih
etmekteyiz ve nitekim vajinal do¤um ile sonlanan 12
olgumuz baﬂ-baﬂ prezentasyonunda idi. Ayr›ca baﬂ-baﬂ
olan 2 olgumuz, kordon sarkmas› ve ikinci bebe¤in
prezentasyonunun makata dönmesi nedeniyle sezaryen
ile sonland›r›lm›ﬂt›r. Olgular›m›z›n %65.6’s›nda malprezentasyon (transvers geliﬂ, baﬂ-makat veya makatmakat geliﬂ) söz konusudur. Prezentasyon anomalisinin
bu kadar yüksek s›kl›kta görülmesinin nedeninin, hastanemizin referans hastane olmas›ndan kaynakland›¤›n› düﬂünüyoruz. Ayr›ca son y›llarda artan malpraktis
kayg›lar› ve aile anksiyetesi gibi nedenler vajinal do¤um
s›kl›¤›n›n azalmas›na neden olmuﬂ gözükmektedir. ‹kiz
gebeliklerde malprezentasyon ve prematüritenin daha
fazla görülmesi nedeniyle sezaryenin do¤um travmas›n› azaltaca¤›n› ve ikizlerin tüm do¤umlar›n yaklaﬂ›k
%1’ini oluﬂturmas› nedeniyle sezaryen h›z›nda belirgin
bir artma yapmayaca¤›n› savunan çal›ﬂmalara karﬂ›l›k;
maternal mortalite ve morbiditenin artmas› ve hastanede kal›ﬂ süresinin daha uzun olmas›yla ileride mükerrer
sezaryenlerin artaca¤› ve uygun olgularda vajinal do¤umla fetal morbidite ve mortalitenin fazla olmayaca¤›n› savunan çal›ﬂmalar da mevcuttur.[24] Çal›ﬂmay› yapt›¤›m›z dönemde, ço¤ul gebeliklerde sezaryen oran›m›z
%90.7 idi. Artm›ﬂ sezaryen oran›n› hastanemizin 3. basamak merkez olmas›na ba¤l› komplike hastalar›n refere edilmesine, sosyokültürel olarak kayg›l› hasta popülasyonunun yo¤unlu¤una ve tedavi gebeliklerinin sezaryen ile do¤um e¤iliminde olmas›na ba¤lamaktay›z.
Endikasyonlar aç›s›ndan prezentasyon anomalileri en
s›k sezaryen endikasyonu olarak görüldü. Nonverteksverteks prezentasyonlarda %0.1 oran›nda fetüslerin kilitlenme riski belirtilmiﬂ olup bunun da mortalite oran›
%31 dolaylar›nda belirtilmiﬂtir.[25] 41 olgumuz (%31.5)
ise mükerrer sezaryen endikasyonu nedeniyle sezaryen
do¤um ile sonland›r›lm›ﬂt›r.
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Sonuç
‹kiz gebelikler artm›ﬂ feto-maternal risklerle karakterizedir. Bu nedenle hem antenatal hem de intrapartum yönetim titizlikle yürütülmelidir.
Ç›kar Çak›ﬂmas›: Ç›kar çak›ﬂmas› bulunmad›¤› belirtilmiﬂtir.
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Özet

Abstract: The effects of the association of placenta
previa and placenta accreta on the short-term
maternal morbidity

Amaç: Bu çal›ﬂmada plasenta previa (PP) ve plasenta akretan›n
(PA) tek baﬂ›na ve birlikteliklerinde k›sa dönem maternal morbiditeye etkilerini karﬂ›laﬂt›rmay› hedefledik.

Objective: We aimed to compare the effects of placenta previa (PP)
and placenta accreta (PA) on the short-term maternal morbidity
alone and together.

Yöntem: Üçüncü basamak referans merkezinde Ocak 2010 – Aral›k
2018 tarihleri aras›nda tan›s› konan PP, PA veya her ikisini birlikte
içeren plasenta previa akreta (PPA) hastalar›n›n verileri retrospektif
olarak analiz edildi. Hasta kay›tlar› yaﬂ, gravida, parite, gestasyon
haftas›, geçirilmiﬂ sezaryen, küretaj ve miyomektomi öyküsü, gebelik
komplikasyonlar›, plasenta lokasyonu, hastane ve yo¤un bak›m yat›ﬂ›, hemoglobin düﬂüﬂü, kan ürünü transfüzyonlar›, kanama kontrolü
için yap›lan giriﬂimler, komplikasyonlar için 3 grup aras›nda karﬂ›laﬂt›r›ld›.

Methods: The data of the patients who were diagnosed with PP, PA
or placenta previa accreta (PPA) which includes both of them
between January 2010 and December 2018 in a tertiary reference
center were analyzed retrospectively. The records of the patients
were compared between 3 groups for age, gravida, parity, week of
gestation, previous cesarean section, history of curettage and
myomectomy, gestational complications, placental location, hospitalization at hospital and intensive care unit, decreased level of
hemoglobin, blood product transfusions, procedures to control
bleeding and complications.

Bulgular: Toplam 192 hasta içerisinden alt› hasta, do¤umlar› baﬂka hastanelerde gerçekleﬂti¤i için çal›ﬂma d›ﬂ› b›rak›ld› ve 186 hastan›n verileri analiz edildi. Sadece PP olan 141 (%75.8) hasta, sadece PA olan 9 (%4.8) hasta ve PPA olan 36 (%19.4) hasta mevcuttu. Eritrosit transfüzyonu PPA hastalar›nda, PP hastalar›ndan
anlaml› olarak daha yüksekti (p<0.001). Herhangi bir kan ürünü
transfüzyonu olas›l›¤› PP’de di¤er gruplara göre daha azd›. Yo¤un
bak›m yat›ﬂ oran› PPA grubunda daha fazla iken, hastanede yat›ﬂ
günü say›s› PP grubunda, PA (p=0.042) ve PPA gruplar›ndan
(p<0.001) anlaml› olarak daha düﬂüktü. Üriner komplikasyona PP
hastalar›nda daha az rastland›. PPA hastalar›nda histerektomi oran›, PP ve PA hastalar›na göre daha fazla bulundu (p=0.004).
Sonuç: PP ve PA’n›n tek baﬂ›na bulunmas›na göre birlikteliklerinde k›sa dönem maternal morbidite ve histerektomi oranlar› artmaktad›r.
Anahtar sözcükler: Plasenta previa, plasenta akreta, maternal morbidite.

Results: Six out of 192 patients were excluded from the study as they
delivered in other hospitals, and the data of 186 patients were analyzed. There were 141 (75.8%) patients with PP only, 9 (4.8%)
patients with PA only, and 36 (19.4%) patients with PPA. The erythrocyte transfusion was significantly higher in PPA patients than PP
patients (p<0.001). The possibility for the transfusion of any blood
product was lower in PP group than other groups. While the rate of
hospitalization at intensive care unit was higher in PPA group, the
number of hospitalization day at hospital was significantly lower in
PP group than PA (p=0.042) and PPA (p<0.001) groups. Urinary
complication was observed less in PP patients. The hysterectomy rate
was higher in PPA patients with than PP and PA patients (p=0.004).
Conclusion: The rates of maternal morbidity and hysterectomy
increase when PP and PA are together compared to the cases where
they are alone.
Keywords: Placenta previa, placenta accreta, maternal morbidity.
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Plasenta previa ve plasenta akreta birlikteli¤inin k›sa dönem maternal morbiditeye etkileri

Giriﬂ
Plasenta previa (PP) plasentan›n servikal osu kapatacak ﬂekilde yerleﬂmesidir ve plasentan›n servikal osu
kapatma durumuna göre üç ﬂekilde tan›mlan›r: (1) Plasenta previa totalis durumunda plasenta internal servikal osu tamamen kapat›r; (2) plasenta previa parsiyalis
durumunda plasenta internal servikal osu k›smen kapat›r; (3) plasenta previa marjinalis durumunda plasenta
internal servikal os ile iliﬂkilidir ama osu kapatmaz. PP
prevalans oranlar› literatürde %0.35 ila %0.6 aras›nda
bildirilmiﬂtir.[1] PP için risk faktörleri; geçirilmiﬂ uterus
cerrahisi, maternal yaﬂ›n >35 olmas›, tekrarlayan düﬂük
öyküsü, grand multiparite, infertilite tedavisi ve sigara
kullan›m›d›r.[2]
Plasenta akreta (PA), desidua bazalis yoklu¤unda
plasentan›n miyometrium içine do¤ru de¤iﬂik derecelerde invazyonu sonucu oluﬂur. ‹nvazyon desidual tabakada kal›rsa akreta, miyometriuma ulaﬂ›rsa inkreta, serozaya kadar ulaﬂ›rsa perkreta olarak adland›r›l›r. PA
sezaryen, histerektominin en s›k sebeplerinden biridir.[3] Geçirilmiﬂ sezaryen PA için önemli risk faktörü
olmas›n›n yan› s›ra PA s›kl›¤›n›n artmas›n›n da nedenlerinden biridir. Ayr›ca PP de PA riskini art›r›r.[4]
PP ve PA genellikle geçirilmiﬂ sezaryen öyküsü olan
hastalarda birlikte görülebilir ve plasenta previa akreta
(PPA) hastalar›, akreta spektrumunun en riskli hastalar›d›rlar.[5] PPA durumunda plasenta dokusu pelvisin derinliklerine ilerleyerek tüm cerrahi sahay› kaplayarak
morbiditeyi art›rabilir.[6] PP olgu serilerinde PA oranlar› %1.18 ila %9.3 olarak bildirilmiﬂtir.[7,8] PP medyan
prevalans›n›n %0.56 oldu¤u bir meta-analizde PPA
prevalans› %0.07 olarak rapor edilmiﬂtir.[9] PPA riskinin geçirilmiﬂ sezaryen ile do¤rusal olarak artt›¤› ve
üçüncü sezaryen operasyonu geçiren PP hastalar›nda
%40’a varan oranlarda görülebilece¤i bildirilmiﬂtir.[10]
PP veya PA’ya göre PPA durumunda hemorajik
morbidite artmaktad›r; literatürde PPA’y› PP[11] ile ve
PPA’y› PA ile[12] karﬂ›laﬂt›ran az say›da çal›ﬂma bulunmaktad›r. Bu çal›ﬂmada tek baﬂ›na PP ve PA’n›n ve iki
durumun birlikte oldu¤u PPA’n›n k›sa dönem maternal
morbiditeye etkilerini karﬂ›laﬂt›rmay› hedefledik.

Yöntem
Bu çal›ﬂmada Ocak 2010 – Aral›k 2018 tarihleri aras›nda üçüncü basamak referans merkezinde tan›s› konup,
do¤umu gerçekleﬂtirilen PP, PA veya her ikisini birlikte

içeren PPA hastalar›n›n verileri retrospektif olarak analiz
edildi. Etik kurul onay› al›nmas›n›n ard›ndan çal›ﬂma
Helsinki Deklarasyonunun son de¤iﬂiklikleri iﬂlenmiﬂ
ﬂekline ve Hasta Haklar› Yönetmeli¤ine uygun olarak
gerçekleﬂtirildi (KU GOKAEK 2018/377). Çal›ﬂman›n
retrospektif niteli¤i göz önüne al›nd›¤›nda bilgilendirilmiﬂ onam sürecinden feragat edildi. Hasta kay›tlar› yaﬂ,
gravida, parite, gestasyon haftas›, geçirilmiﬂ sezaryen, küretaj ve miyomektomi öyküsü, gebelik komplikasyonlar›,
plasenta lokasyonu, hastane ve yo¤un bak›m yat›ﬂ›, hemoglobin düﬂüﬂü, kan ürünü transfüzyonlar›, kanama
kontrolü için yap›lan giriﬂimler, komplikasyonlar için
gözden geçirildi. Hasta verileri 3 grup olarak PP, PA ve
PPA için karﬂ›laﬂt›r›ld›. Tüm hastalar antenatal dönemde
perinatoloji uzman› taraf›ndan ultrasonografi ve renkli
Doppler inceleme ile de¤erlendirildi. PP derecesi ve s›n›flamas› ultrasonografi bulgular›na göre yap›ld›. PA tan›s› sezaryen s›ras›nda uterus ile aras›nda klivaj bulunamay›p plasenta parça parça ç›kar›ld›¤›nda ve kanamay›
kontrol etmek için plasental yatak dikildi¤inde veya histerektomi yap›ld›¤›nda histolojik konfirmasyon ile gerçekleﬂtirildi. Antenatal ultrasonografide artm›ﬂ plasental
lakünler, hipoekoik retroplasental zonun kayb›, mesane
ile uterus aras›ndaki hatt›n kesintiye u¤ramas›, subplasental damarlanma art›ﬂ›, irregüler köprüleﬂmiﬂ damarlar, azalm›ﬂ retroplasental miyometrial kal›nl›k PA ile
uyumlu bulgular olarak kabul edildi. Tan›n›n ﬂüpheli oldu¤u hastalara manyetik rezonans görüntüleme (MRG)
önerildi.
Çal›ﬂman›n primer amac› PP, PA ve PPA gruplar›
aras›nda k›sa dönem maternal morbidite, obstetrik yönetim ve komplikasyon oranlar› aç›s›ndan fark olup olmad›¤›n› araﬂt›rmakt›.
‹statistiksel analiz
Tüm istatistiksel analizler IBM SPSS for Windows
sürüm 20.0 (SPSS, Chicago, IL, ABD) kullan›larak yap›ld›. Normallik varsay›m›n› de¤erlendirmek için Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilk testleri kullan›ld›.
Sürekli de¤iﬂkenler normal da¤›l›ma ba¤l› olarak ortalama ± standart sapma veya (normal da¤›l›m olmamas› durumunda) ortanca (25–75. persentil) ile sunuldu. Kategorik de¤iﬂkenler say› (yüzde) olarak gösterildi. Gruplar
aras›ndaki sürekli de¤iﬂkenlerin karﬂ›laﬂt›rmalar› tek
yönlü varyans analizi (ANOVA) ve Kruskal-Wallis testi
kullan›larak yap›ld›. Çoklu karﬂ›laﬂt›rmalar için LSD testi ve Dunn testi kullan›ld›. ‹ki kategorik de¤iﬂken aras›nCilt 28 | Say› 3 | Aral›k 2020
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daki iliﬂki ki-kare testi ile incelendi. Tüm istatistiksel
analizler %5 anlaml› olarak yap›ld› ve iki tarafl› p de¤eri
<0.05 istatistiksel olarak anlaml› kabul edildi.

Bulgular
Retrospektif dosya taramas› sonucunda PP ve/veya
PA tan›s› konan 192 hasta tespit edildi. Alt› hasta do¤umlar› baﬂka hastanelerde gerçekleﬂti¤i için çal›ﬂma d›ﬂ› b›rak›ld› ve 186 hastan›n verileri analiz edildi. Sadece
PP olan 141 (%75.8) hasta, sadece PA olan 9 (%4.8) hasta ve PPA olan 36 (%19.4) hasta mevcuttu (ﬁekil 1).
PPA hastalar›n›n alt grup analizleri Tablo 1’de, hastalar›n demografik ve klinik özellikleri ise Tablo 2’de verilmiﬂtir. Gruplar aras›nda anlaml› fark ç›kan de¤iﬂkenler
için yap›lan ikili karﬂ›laﬂt›rmalar sonucunda PP hastalar›n›n yaﬂlar› PPA hastalar›ndan anlaml› olarak daha düﬂüktü (p=0.002). Gravida say›s› PP hastalar›nda PPA
hastalar›ndan (p<0.001) anlaml› olarak daha düﬂüktü.
Parite say›s› da PP hastalar›nda PA (p=0.005) ve PPA
hastalar›ndan (p<0.001) anlaml› olarak daha düﬂüktü.
Geçirilmiﬂ sezaryen say›s› PP hastalar›nda PA (p<0.001)
ve PPA hastalar›ndan (p<0.001) anlaml› olarak daha düﬂüktü. Operasyon süresi PP hastalar›nda PPA hastalar›ndan anlaml› olarak daha düﬂüktü (p<0.001).
Gruplara göre morbiditelerin karﬂ›laﬂt›r›lmas› Tablo 3’te verilmiﬂtir. Gruplar aras›nda anlaml› fark ç›kan
de¤iﬂkenler için yap›lan ikili karﬂ›laﬂt›rmalar sonucunda
eritrosit transfüzyonu PPA hastalar›nda, PP hastalar›ndan anlaml› olarak daha yüksekti (p<0.001). Herhangi
bir kan ürünü transfüzyon olas›l›¤› PP’de di¤er gruplara göre daha azd›. Yo¤un bak›m yat›ﬂ oran› PPA grubunda daha fazla iken, hastanede yat›ﬂ günü say›s› PP
grubunda, PA (p=0.042) ve PPA gruplar›ndan
(p<0.001) anlaml› olarak daha düﬂüktü. Üriner komplikasyona PP hastalar›nda daha az rastland›. PPA hasta-

ﬁekil 1. Gruplara göre hastalar›n da¤›l›m›. PA: Plasenta akreta; PP:
Plasenta previa; PPA: Plasenta previa akreta.

lar›nda histerektomi oran›, PP ve PA hastalar›na göre
daha fazlayd› (p=0.004).

Tart›ﬂma
PP ve PA hastalar›nda kanama, intraoperatif ve k›sa
dönem postoperatif maternal komplikasyonlar plasenta
yerleﬂim ve invazyon anomalisi olmayan hastalara göre
daha fazla görülebilir. Her iki durumun da tek baﬂ›na ve
birlikte bulunma olas›l›¤› geçirilmiﬂ sezaryen oran› ile
artar. Yap›lan bir meta-analiz sonucunda PP için göreli
riskin; geçirilmiﬂ bir sezaryen ile 4.5 kat, iki sezaryen ile
7.2 kat, dört sezaryen ile 44.9 kat artt›¤› gösterilmiﬂtir.[13]
PPA insidans›, PP olan ve 1 kez sezaryen geçiren hastalarda %11 iken 3. kez sezaryen geçiren PP hastalar›nda
%61 olarak rapor edilmiﬂtir. Bu risk sezaryen hikayesi
yoksa %3’tür. PP’nin olmad›¤› ama 3 geçirilmiﬂ sezaryen varl›¤›nda ise risk %1’de kalmaktad›r.[4] Miller ve
ark., 590 PP hastas›nda PPA oranlar›n› 0, 1, 2, 3 ve 4 geçirilmiﬂ sezaryen için s›ras›yla %4, %14, %23, %35 ve
%50 olarak bulmuﬂlard›r.[7] Bizim çal›ﬂmam›zda yaﬂ, gra-

Tablo 1. PPA alt gruplar›n da¤›l›m›.
PP alt tipi n (%)

PA alt tipi n (%)

Parsiyel

Total

Akreta

0

2 (8.3)

22 (91.7)

24 (100)

‹nkreta

2 (50)

1 (25)

1 (25)

4 (100)

Perkreta
Toplam

0

0

8 (100)

8 (100)

2 (100)

3 (100)

31 (100)

36 (100)

PA: Plasenta akreta; PP: Plasenta previa; PPA: Plasenta previa akreta.
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Tablo 2. Hastalar›n demografik ve klinik verileri.

Yaﬂ (medyan 25–75)
Gravida
Parite
Gebelik haftas›
Geçirilmiﬂ sezaryen
Geçirilmiﬂ küretaj
Geçirilmiﬂ miyomektomi
Gebelik komplikasyon

PP
n=141

PA
n=9

PPA
n=36

31 (27–35)

36 (31–36.5)

35 (31–36)

0.001

3 (2–4)

4 (3–5)

4 (3–5)

<0.001
<0.001

p

1 (0–2)

3 (2–3)

2 (2–2.7)

35 (34–37)

37 (34–38)

36 (34–37.7)

0.591

0 (0–1)

2 (2–2)

2 (1–2)

<0.001

21 (%14.9)

2 (%22.2)

7 (%19.4)

0.696

1 (%11.1)

5 (%13.9)

3 (%2.1)
Preeklampsi

2 (%1.4)

‹ntrauterin geliﬂme gerili¤i

1 (%0.7)

Kronik hipertansiyon

2 (%1.4)

Gestasyonel diyabet

7 (%5)

‹kiz gebelik

1 (%2.8)

1 (%0.7)

Morbid obezite

1 (%2.8)

Epilepsi

1 (%2.8)

‹n vitro fertilizasyon gebeli¤i

10 (%7.1)

Tip 1 diyabet

1 (%2.8)

1 (%11.1)

Antenatal kanama

65 (%46.1)

Acil sezaryen

66 (%46.8)

Operasyon süresi (dk)

60 (60–70)

4 (%11.1)
6 (%16.7)
90 (60–140)

127 (61–173)

<0.001

PA: Plasenta akreta; PP: Plasenta previa; PPA: Plasenta previa akreta. Normal da¤›l›ma uygun de¤iﬂkenler ortalama±standart sapma, uygun olmayanlar medyan (25–75. persentil)
ile ve kategorik de¤iﬂkenler ise say› (yüzde) olarak gösterilmiﬂtir.

vida, parite ve artan sezaryen say›s› PPA için risk faktörü olarak bulundu. Lachman ve ark.,[14] ileri anne yaﬂ›n›
çok önemli bir faktör olarak bulmuﬂken Zaki ve ark.,[11]
yaﬂ ve pariteyi geçirilmiﬂ sezaryenden daha az önemli
faktörler olarak tan›mlam›ﬂlard›r. PA için geçirilen küretajlar da önemli bir faktördür; s›ras›yla 0, 2 ve 3 küretajla PA insidans› %36, %58 ve %70 olarak rapor edilmiﬂtir.[15] Ancak biz gruplar aras›nda küretaj öyküsü aç›s›ndan fark bulamad›k.
Usta ve ark.’n›n, 325 PP hastas›n› 22 PPA hastas› ile
karﬂ›laﬂt›rd›klar› çal›ﬂmada; tahmini kan kayb›, transfüzyon ihtiyac› ve hastane yat›ﬂ›, PPA hastalar›nda daha fazla bulunmuﬂtur.[8] Bu çal›ﬂmada hipogastrik arter
ligasyonu ve histerektomi sadece PPA hastalar›nda yap›lm›ﬂt›r. Lojistik regresyon analizi sonucu hipertansif
hastal›k ve geçirilmiﬂ sezaryen PA geliﬂimini öngörebilen faktörler olarak bulunmuﬂtur. Baﬂka bir çal›ﬂmada
postpartum kanama ve histerektomi PPA grubunda PP
grubuna göre anlaml› olarak daha fazla bulunmuﬂtur.[11]

Benzer ﬂekilde kan transfüzyonu ve hastanede kal›ﬂ süresi PPA grubunda daha fazla bulunmuﬂ ancak perinatal sonuçlar ve fetal a¤›rl›k aç›s›ndan fark saptanmam›ﬂt›r. PA hastalar›ndaki hemorojik morbiditenin araﬂt›r›ld›¤› bir çal›ﬂmada PP’nin eﬂlik etmesi tahmini kan kayb› ve eritrosit transfüzyonunu art›r›rken, histerektomi
riskini 2.7 kat, yo¤un bak›m yat›ﬂ›n› 3.3 kat art›rm›ﬂt›r.[12]
Genellikle PA ile komplike olan bir gebelikte ortalama kan kayb› 2.5–3 litreyi bulmaktad›r.[16,17] PPA olgular›nda masif kanama (≥5000 ml tahmini kan kayb›) ve masif transfüzyon (≥10 ünite eritrosit transfüzyonu) daha
fazla gözlenmiﬂtir.[18] Plasenta akreta spektrumuna dahil
olmayan hastalarda bile tek baﬂ›na PP varl›¤› eritrosit
transfüzyonu ve histerektomi riskini art›ran ba¤›ms›z bir
faktördür.[19]
PP alt tiplerinin de hemorajik morbidite üzerine etkileri farkl› olmaktad›r. Total ve parsiyel PP olan hastalardaki postpartum kanama ve histerektomi insidans›
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Tablo 3. Gruplara göre morbiditelerin karﬂ›laﬂt›r›lmas›.
PP
n=141

PA
n=9

Preoperatif hemoglobin

11.5+/-1.3

11.6+/-0.9

11.4+/-0.9

0.710

Postoperatif hemoglobin

10.3+/-1.4

10+/-1.4

11.4+/-0.9

0.109

Hemoglobin düﬂüﬂ

PPA
n=36

p

1.1 (0.3–1.9)

1.4 (0.5–2.8)

1.6 (1–2.5)

0.138

Eritrosit transfüzyonu

2 (1–4)

2 (1–11)

4 (3–7)

<0.001

Taze donmuﬂ plazma transfüzyonu

2 (2–4)

3 (2–7)

3 (2–4.2)

Tam kan transfüzyonu

1.5 (1–2)

1 (1–1)

2 (1.7–3.2)

Herhangi bir transfüzyon

70 (%49.6)

7 (%77.8)

28 (%77.8)

0.003

Yo¤un bak›m yat›ﬂ›

14 (%9.9)

2 (%22.2)

13 (%36.1)

0.001

Yo¤un bak›m gün

1 (1–1)

1.5 (1–1.75)

1 (1–2)

4 (3–6)

6 (4.5–15.5)

Hastane yat›ﬂ gün
Giriﬂim

Bakri balon

10 (%7.1)

Uterin arter ligasyonu

8 (%5.7)

6 (5–10)

<0.001

1 (%2.8)
1 (%11.1)

1 (%2.8)

18 (%50)

Hipogastrik arter ligasyonu

6 (%4.3)

Histerektomi

10 (%7.1)

3 (%33.3)

1 (%2.8)

Bakri balon + uterin arter ligasyonu

3 (%2.1)

2 (%22.2)

Bakri balon + hipogastrik arter ligasyonu

3 (%2.1)

Histerektomi + hipogastrik arter ligasyonu

1 (%0.7)

1 (%2.8)
1 (%2.8)

Üriner komplikasyon

6 (%4.3)

2 (%22.2)

9 (%25)

Mesane hasar›

5 (%3.5)

1 (%11.1)

8 (%22.2)

Üreter hasar›

1 (%0.7)

1 (%11.1)

1 (%2.8)

0.002

PA: Plasenta akreta; PP: Plasenta previa; PPA: Plasenta previa akreta. Normal da¤›l›ma uygun de¤iﬂkenler ortalama±standart sapma, uygun olmayanlar medyan (25–75. persentil)
ile ve kategorik de¤iﬂkenler ise say› (yüzde) olarak gösterilmiﬂtir.

marjinal ve aﬂa¤› yerleﬂimli PP olan hastalardan anlaml›
olarak daha yüksek bulunmuﬂtur.[20]
PA tan›s› antenatal dönemde konuldu¤unda hemorajik morbidite önemli ölçüde azalt›labilir. Deneyimli bir
kullan›c›n›n yapaca¤› ultrasonografik görüntüleme ve
MRG bu hedefe ulaﬂmada önemli gerekliliklerdir.[21] Yak›n zamanlarda yap›lan bir meta-analizde spesifik ünitelerde PPA ultrasonografik tan›s› için yeterlilik %90.9
olarak rapor edilmiﬂtir.[5] Do¤um öncesi konan tan› ile
daha iyi bir kan haz›rl›¤› yap›labilir, daha iyi bir operasyon tak›m› haz›r edilebilir (ör. giriﬂimsel radyoloji,
uyumlu hibrid ameliyathane, obstetrik anestezist, ürolog,
jinekolog onkolog, damar cerrah›), üreter kateterizasyonu yap›labilir ve plasentay› yerinden ay›rmak için giriﬂimde bulunmadan planl› sezaryen histerektomi yap›labilir.[22] Bailit ve ark., yapt›klar› çal›ﬂmada prenatal tan›s›
konan morbid plasenta yap›ﬂma anomalilerinde %33
masif kan transfüzyonu ve %92 histerektomi oranlar› bil-
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dirmiﬂtir.[23] Yine baﬂka bir çal›ﬂmada PA hastalar›nda
%21 transfüzyon oran› ve %3.5 gibi düﬂük bir histerektomi oran› bildirilmiﬂtir. Ancak bu çal›ﬂmada sadece 8
hastaya antenatal tan› konabilmiﬂtir.[2] Bizim çal›ﬂmam›zdaki histerektomi oran›; PA için %33.3, PPA için %50
gibi literatür ile benzer bulundu.[9] Plasentan›n invazyon
derecesi perkretaya kadar ilerlerse histerektomi oran› da
akretaya göre 3 kat artabilir.[24]
Üriner sistem komplikasyonu PA hastalar›nda %16.8
oranda görülebilir.[25] S›kl›kla plasentan›n mesaneye direkt invazyonu ya da serviks-mesane disseksiyonundaki
güçlükler sonucunda mesane yaralanmas› görülür ancak
yo¤un kanama ve cerrahi planlar›n kaybolmas› sonucunda üreter hasar› da görülebilir. Üreteral stent uygulamas› hasar› engellemede yard›mc› olabilir. PA hastalar›nda
tan›n›n antenatal dönemde konmas›n›n üriner sistem hasar›n› engelleyebildi¤i gösterilmiﬂtir. Bu çal›ﬂmada regresyon analizi ile antenatal tan›n›n üriner sistem hasar›n›
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engellemede anlaml› bir öngörücü belirteç oldu¤u sonucuna var›lm›ﬂt›r.[26]
Mevcut çal›ﬂmada maternal mortaliteye rastlanmad›
ancak literatürde PA ve PPA iliﬂkili mortalite oranlar›
%3 ila %10 aras›nda bildirilmiﬂtir.[27] Mortalitenin olmamas› bu çal›ﬂman›n üçüncü basamak referans merkezinde yap›lmas›, kan ürünlerine ulaﬂ›mdaki kolayl›k, obstetrik anestezi ve güçlü cerrahi ekibe ba¤l› olabilir. PA ve
PPA olgular›n›n, morbidite ve mortalitesinin azalt›lmas›
için multidisipliner planlama ve yönetim imkan›n›n oldu¤u mükemmeliyet merkezlerinde yönetimi uzman kurullar taraf›ndan da önerilmektedir.[6,28,29]
Çal›ﬂman›n güçlü yan› göreceli olarak yüksek hasta
say›s›d›r, zay›f yanlar› ise retrospektif yap›s›, PP ve PA
için referans bir merkezde yap›lmas› nedeniyle sonuçlar›n düﬂük riskli hastalara genellenememesi, tahmini kan
kayb›n›n hesaplanmas› ve transfüzyon karar›nda objektif
kriterlerin bulunmamas›d›r.

Sonuç
Çal›ﬂmam›zda artan sezaryen say›s› ile birlikte PA
ve PPA olas›l›¤› artmaktayd›. Eritrosit transfüzyonu,
herhangi bir kan ürünü transfüzyonu, yo¤un bak›m yat›ﬂ oran›, toplam hastane yat›ﬂ günü PPA hastalar›nda,
PP hastalar›ndan anlaml› olarak daha fazla bulundu.
Histerektomi oran› PPA hastalar›nda PP ve PA gruplar›na göre daha fazlayd›. Sonuç olarak previa ve akreta
birlikteli¤inin maternal k›sa dönem morbiditeyi art›rd›¤› sonucuna ulaﬂ›ld›.
Ç›kar Çak›ﬂmas›: Ç›kar çak›ﬂmas› bulunmad›¤› belirtilmiﬂtir.
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Özet

Abstract: The assessment of maternal deaths
between 2015 and 2020 in Elaz›¤, Turkey

Amaç: ‹limizde meydana gelen anne ölümleri ile bunlar› etkileyen
faktörlerin belirlenmesi.

Objective: To determine the maternal deaths and the factors affecting them in our city.

Yöntem: Ocak 2015 ile Haziran 2020 tarihleri aras›nda ilimizde
gerçekleﬂen maternal ölümler retrospektif olarak incelendi. ‹nceleme ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü ‘Anne Ölüm Kay›t Formlar›’ verilerine bak›larak yap›ld›. Ölüm sebebiyle ilgili ilave veri gereksinimi olan durumlarda olgunun yak›nlar›, ba¤l› bulundu¤u aile hekimi, Adli T›p
Kurumu veya yerel yöneticiler ile temas kuruldu. Olgular›n yaﬂ, gravida, parite, abortus, do¤um ﬂekli, do¤umun gerçekleﬂti¤i gebelik
haftas›, ölümün gerçekleﬂti¤i dönem ve do¤rudan, dolayl› ve tesadüfi nedenlerle gerçekleﬂen anne ölümleri kaydedildi. Alt› buçuk y›ldaki toplam canl› do¤umlar ve anne ölümleri temel al›narak maternal
mortalite oran›, 100.000 canl› do¤umdaki anne ölüm say›s› olarak
belirlendi. Verilerin istatistiksel de¤erlendirmesinde tan›mlay›c› istatistik kullan›ld›.

Methods: The maternal deaths occurred in our city between January
2015 and June 2020 were reviewed retrospectively. The review was
conducted by checking “Maternal Death Registry Forms” of the
Provincial Directorate of Health. In cases where additional data related with the cause of death were required, the relatives of the cases,
associated family practitioner, The Council of Forensic Medicine or
local authorities were contacted. The data of the cases including age,
gravida, parity, abortion, delivery type, week of gestation during
delivery, period of death and maternal deaths due to direct, indirect
and incidental causes were recorded. Based on total live births and
maternal deaths within 6.5 years, maternal mortality rate was found
as the maternal death number per 100,000 live births. Descriptive
statistics were used for the statistical analysis of the data.

Bulgular: Elaz›¤’da 2015–2020 y›llar› aras›nda toplam 46.618 canl›
do¤um gerçekleﬂti. Do¤rudan ve dolayl› nedenlere ba¤l› anne ölümlerinin say›s› 7 olup, anne ölüm oran› yüz binde 15.01 olarak tespit
edildi. Anne ölümlerinin do¤rudan nedenleri aras›nda, gebelikte hipertansif hastal›klar (n=3, %42.8), pulmoner emboli (n=1, %14.3) ve
serebral tromboz (n=1, %14.3) oldu¤u belirlendi. Dolayl› anne
ölüm nedeni ise kalp hastal›klar› (n=2, %28.6) idi. Üç Gecikme Modeli’ne göre s›n›fland›r›ld›¤›nda ilk gecikme modelinde 3 ölüm,
üçüncü gecikme modelinde 2 ölüm gerçekleﬂirken, ikinci gecikme
modeline ba¤l› anne ölümü izlenmedi¤i tespit edildi.

Results: A total of 46.618 live births occurred between 2015 and 2020
in Elaz›¤. The number of maternal deaths due to direct and indirect
causes is 7, and maternal mortality rate was found 15.01/100,000.
Hypertensive diseases during pregnancy (n=3, 42.8%), pulmonary
embolism (n=1, 14.3%) and cerebral thrombosis (n=1, 14.3%) were
among the natural causes of maternal deaths. Indirect cause for
maternal death was cardiac diseases (n=2, 28.6%). When they were
categorized according to the Three Delays Model, there were 3 death
cases in the first delay model and 2 death cases in the third delay
model, but there was no maternal death in the second delay model.

Sonuç: Anne ölümleri ço¤u önlenebilir nedenlere ba¤l› geliﬂen ve
önemini koruyan önemli bir halk sa¤l›¤› problemidir. Anne ölümlerinin azalt›lmas› için ölümlere katk›da bulunan faktörlerin fark›nda olunmal›d›r.

Conclusion: Maternal death is an significant public health issue
which develops due to the generally preventable causes and maintains its importance. The factors contributing to death should be
paid attention in order to decrease maternal death rates.

Anahtar sözcükler: Anne ölüm oran›, do¤rudan nedenler, dolayl›
nedenler.

Keywords: Maternal death rate, direct causes, indirect causes.
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Giriﬂ
2017 y›l›nda tüm dünyada yaklaﬂ›k olarak 295.000 kad›n hamilelikte, do¤um s›ras›nda veya do¤um sonras›nda
ölmüﬂtür. Bu ölümlerin %94’ü sosyo-ekonomik düzeyi
düﬂük bölgelerde gerçekleﬂmiﬂtir ve tüm anne ölümlerinin %98’i önlenebilir nedenlerdir.[1,2] Gebelik ve do¤um
s›ras›ndaki komplikasyonlar, geliﬂmekte olan ülkelerde
üreme ça¤›ndaki kad›nlarda en önemli morbidite ve mortalite nedenidir. Anne ölüm oran› (AÖO), obstetrik riski
temsil eder ve ayn› zamanda Birleﬂmiﬂ Milletlerin Milenyum Geliﬂim Hedefi’nin bir göstergesidir. AÖO, hamilelik ve yönetimi ile iliﬂkili veya a¤›rlaﬂt›r›lm›ﬂ herhangi bir
nedenle veya gebeli¤in sona ermesinden sonraki 42 gün
içinde (kaza veya tesadüfi nedenler hariç) 100.000 canl›
do¤um baﬂ›na y›ll›k kad›n ölümlerinin say›s›d›r.[1,3–6]
Gebeli¤e ba¤l› ölüm, bir kad›n›n hamile iken veya
ölüm nedenine bak›lmaks›z›n gebeli¤in sona ermesinden sonraki 42 gün içinde ölmesi olarak tan›mlanmakta, do¤rudan ve dolayl› anne ölümü nedenleri ile birlikte tesadüfi nedenleri de içermektedir.[3,4,6]
Anne ölümleri, geliﬂmekte olan ülkelerde hala ciddi
ve yayg›n bir halk sa¤l›¤› sorunu olmaya devam etmektedir.[7] AÖO t›bbi bak›m›n kalitesinin iyi bir göstergesidir.[8,9] Sa¤l›k hizmetlerinin planlanmas›nda ve sunumunda anne ölümlerinin nedenlerinin ve ölüme katk›da bulunan gecikmelerin belirlenmesi önemlidir.
Çal›ﬂmam›z›n amac›, bölgemizdeki anne ölümlerinin nedenlerini ve gecikme modellerini belirlemektir.

Yöntem
Yapt›¤›m›z çal›ﬂmada Ocak 2015 ile Haziran 2020 tarihleri aras›nda Elaz›¤ ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü bünyesinde-

ki tüm sa¤l›k kuruluﬂlar›nda gerçekleﬂen maternal ölümler retrospektif olarak incelendi. Çal›ﬂma için Elaz›¤
Halk Sa¤l›¤› Hizmetleri Baﬂkanl›¤›’ndan 29.06.2020 tarihinde yerel etik kurul onay› al›nd› (Etik Kurul Onay
No: E.483). ‹nceleme ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü ‘Anne Ölüm
Kay›t Formlar›’ verilerine bak›larak yap›ld›. Ölüm sebebiyle ilgili ilave veri gereksinimi olan durumlarda olgunun yak›nlar›, ba¤l› bulundu¤u aile hekimi, Adli T›p Kurumu veya yerel yöneticiler ile temas kuruldu. Olgular›n
yaﬂ, gravida, parite, abortus, do¤um ﬂekli, do¤umun gerçekleﬂti¤i gebelik haftas›, ölümün gerçekleﬂti¤i dönem
ve do¤rudan, dolayl› ve tesadüfi nedenlerle gerçekleﬂen
anne ölümleri kaydedildi. Alt› buçuk y›ldaki toplam canl› do¤umlar ve anne ölümleri temel al›narak maternal
mortalite 100.000 canl› do¤umdaki AÖO olarak belirlendi.
Verilerin de¤erlendirilmesinde SPSS 22.0 istatistik
program› (SPSS Inc., Chicago, IL, ABD) kullan›ld› ve tan›mlay›c› istatistik uyguland›.

Bulgular
Elaz›¤ ‹li'nde Ocak 2015 – Haziran 2020 aras›nda
toplam 9 anne ölümü gerçekleﬂmiﬂtir. Bu 6.5 y›l içerisinde toplam canl› do¤um say›s› 46.618'dir. Do¤rudan ve
dolayl› anne ölüm nedenleri de¤erlendirildi¤inde AÖO
yüz binde 15.01 olarak hesapland› (Tablo 1). Bu orana
tesadüfi nedenler dâhil edilmedi.
Olgular incelendi¤inde anne yaﬂ ortalamas› 33.6±3.15
(aral›k: 28.5–38), do¤umdaki gebelik haftas› 34.2±5.26
(aral›k: 26–40), gebelik say›s› 3.3±1.38 (aral›k: 2–5), yaﬂayan çocuk 2.6±1.27 (aral›k: 1–4), parite 2.4±1.61 (aral›k:
1–5), abortus 0.6±0.53 (aral›k: 0–1) ve do¤um sonras› ölümün gerçekleﬂti¤i zaman 16.1±14.02 (aral›k: 1–36) gün

Tablo 1. Elaz›¤ ‹linde 2015–2020 y›llar› aras›nda anne ölüm nedenlerinin da¤›l›mlar›.

Canl› do¤um
say›s› (say›)

Gebelikte ölüm
(say›)

Do¤um sonras›
ölüm (say›)

Do¤rudan ve
dolayl› ölüm
nedenleri (say›)

Tesadüfi
ölüm nedeni
(say›)

Toplam
ölümler
(say›)

Anne ölüm
oran›
(/100.000)

2015

8916

-

-

-

-

-

-

2016

8762

-

-

-

-

-

-

2017

8719

-

3

2

1

3

22.9

2018

8332

-

2

2

0

2

24

2019

7955

-

2

2

0

2

25.1

2020 (‹lk 6 ay)

3934

1

1

1

1

2

25.2

46.618

1

8

7

2

9

15.01

Y›l

Toplam
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Elaz›¤ ‹linde 2015–2020 y›llar› aras›nda meydana gelen anne ölümlerinin de¤erlendirilmesi

olarak belirlendi (Tablo 2). 4 olgu sezaryen, 2 olgu vajinal yolla do¤um yapm›ﬂ olup, bir olgu abortus sonras› hayat›n› kaybetmiﬂtir.
Dokuz ölümün 7’si (%77.8) do¤rudan veya dolayl›,
2’si (%22.2) ise tesadüfi anne ölümleridir (Tablo 1). Bir
olgu, hamileli¤inin ikinci trimesterinde, deprem nedeniyle, bir olgu ise do¤um sonras› trafik kazas›na ba¤l› ölmüﬂ olup, 6 anne do¤umdan sonra ve bir anne abortustan sonra ölmüﬂtür. Do¤rudan veya dolayl› geliﬂen anne
ölümlerinin tamam› hastanede do¤um yapm›ﬂ, abortus
yapan olgu da hastanede tedavi alm›ﬂt›r.
Yapt›¤›m›z çal›ﬂmada, anne ölümlerinin en s›k do¤rudan nedeni gebelikte görülen hipertansif hastal›klard›r
(n=3, %42.8), bunu pulmoner emboli (n=1, %14.3) ve
serebral tromboz (n=1, %14.3) izlemiﬂtir. Dolayl› ölüm
nedeni ise kalp hastal›klar› olarak tespit edilmiﬂtir (n=2,
%28.6). Gebeli¤e ba¤l› ölümler içinde tesadüfi anne
ölümlerinin nedenleri trafik kazalar› (n=1, %11.1) ve
depremdir (n=1, %11.1) ancak bu veriler anne ölüm oran›na dâhil edilmemiﬂtir (Tablo 3).
Do¤rudan, dolayl› ve tesadüfi anne ölümleri incelendi¤inde, ölüm nedenlerinin yüzdesi ﬁekil 1’de verilmiﬂtir.
Dünya Sa¤l›k Örgütü (WHO) taraf›ndan “Üç Gecikme Modeli” önerilmiﬂtir.[10] WHO’nun önerisine göre s›n›fland›r›ld›¤›nda, 3 olgu ilk gecikmede, 2 olgu
üçüncü gecikme modelindeydi. ‹kinci gecikme modelinde anne ölümü yoktu. 4 olguda gecikme olmad›. Ayr›ca
tesadüfi ölümlerde gecikme olmad› (n=2).

Tablo 2. Elaz›¤ ‹linde 2015–2020 y›llar› aras›nda ölen annelerin obstetrik özellikleri.
Özellik

Min.

Yaﬂ (y›l)

Maks.

Ort.±SS

28.5

38

33.6±3.15

Do¤umdaki gebelik haftas› (hafta)

26

40

34.2±5.26

Gebelik say›s› (adet)

2

5

3.3±1.38

Yaﬂayan (adet)

1

4

2.6±1.27

Parite (adet)

1

5

2.4±1.61

Abortus (adet)

0

1

0.6±0.53

1.00

36.00

16.1±14.02

Ölümün gerçekleﬂti¤i zaman (gün)

Tart›ﬂma
Anne ölümleri, hem geliﬂmiﬂ hem de geliﬂmekte olan
ülkelerde kad›n sa¤l›¤›n›n önemli bir göstergesidir.[11]
Tüm dünyada 2017 y›l›ndaki anne ölümlerinin yaklaﬂ›k
%86’s› Sahra Alt› Afrika (196.000) ve Güney Asya’da
(58.000) gerçekleﬂmiﬂtir. 2017’de Sahra Alt› Afrika’da
AÖO 100.000 canl› do¤umda 542 iken, yüksek gelirli ülkelerde bu say› 6–11 aras›ndad›r.
Birleﬂmiﬂ Milletler Milenyum Kalk›nma Hedefleri
ile 1990’dan 2015 y›l›na kadar %75’lik düﬂüﬂ hedeflenmesine ra¤men, günümüze kadar %45’lik azalma gerçekleﬂerek hedeften uzak kal›nm›ﬂt›r.[12] Tüm önlem ve çabalara ra¤men ilerleme bugünkü h›z›yla devam ederse,
2030 y›l›na kadar dünya bu hedefin yaklaﬂ›k 1 milyon yaﬂam kadar gerisinde kalacakt›r.[1]
Türkiye’de Anne Ölümleri ‹zleme Program› için kullan›lan Anne Ölümleri Veri Sistemi’ne göre Türkiye’de
AÖO’nun; 2010’da yüz binde 16.4 iken, 2018’de 13.6’ya

Tablo 3. 2015–2020 y›llar› aras›nda Elaz›¤ ‹lindeki tüm anne ölümlerinin nedenlerinin da¤›l›mlar›.

n

Gebeli¤e ba¤l› ölümler
(%)

Anne ölümleri
(%)

Gebelikte hipertansif hastal›klar

3

33.4

42.8

Pulmoner emboli

1

11.1

14.3

Serebral tromboz

1

11.1

14.3

Obstetrik kanama

-

-

-

2

22.2

28.6

Trafik kazas›

1

11.1

0

Deprem

1

11.1

0

9

100

100

Ölüm sebebi
Do¤rudan ölüm nedenleri

Dolayl› ölüm nedenleri
Kalp hastal›¤›
Tesadüfi ölüm nedenleri

Toplam

Cilt 28 | Say› 3 | Aral›k 2020
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ﬁekil 1. Elaz›¤ ‹linde 2015–2020 y›llar› aras›nda gebeli¤e ba¤l› ölüm nedenleri.

geriledi¤i rapor edilmiﬂtir. Yapt›¤›m›z çal›ﬂmada Elaz›¤
‹linde AÖO ise yüz binde 15.01 ile Türkiye ortalamas›n›n üzerinde gerçekleﬂmiﬂtir. Çal›ﬂmay› yapt›¤›m›z dönemde 2019 ve 2020 y›llar›na ait veriler, Türkiye ‹statistik Kurumu taraf›ndan henüz yay›nlamam›ﬂt›.[13,14]
Anne ölümleri, nedenlerine ve Dünya Sa¤l›k Örgütü
taraf›ndan önerilen gecikme modellerine göre s›n›fland›r›l›r.[10] Buna göre; do¤rudan anne ölümleri, gebelik, do¤um veya do¤um sonras› ilk 42 gün olan lohusa dönemindeki obstetrik komplikasyonlardan veya al›nan herhangi bir tedaviden kaynaklanan ölümler; dolayl› anne
ölümleri, daha önceden (gebelik öncesi) var olan veya gebelik s›ras›nda geliﬂen bir hastal›k veya hastal›klar nedeni
ile obstetrik kaynakl› olmayan ancak gebeli¤in fizyolojik
etkisi ile ﬂiddetlenen nedenlerden meydana gelen ölümlerdir. Tesadüfi ölümler ise gebelik, do¤um veya do¤um
sonras› 42 gün içerisinde meydana gelen ve do¤rudan ve
dolayl› obstetrik nedenlere ba¤l› olmayan (gebeli¤in herhangi bir etkisine ba¤l› olmayan) ölümlerdir (ör. kazalar,
intihar, zehirlenmeler vb.).
Anne ölümlerinin de¤erlendirilmesinde t›bbi nedenlerle beraber, ölümlere katk›da bulunan bireysel, toplum
ve sa¤l›k hizmeti faktörleri de dikkate al›r. Bu amaçla geliﬂtirilen, Üç Gecikme Modeli gruplar›, anne ölümlerine
neden olan gecikmeleri aﬂa¤›daki gibi üçe ay›r›r:
Gecikme Modeli 1: Sa¤l›k hizmeti almaya-aramaya
karar vermede herhangi bir nedenle geliﬂen gecikme
Gecikme Modeli 2: Uygun bir t›bbi tesise ulaﬂmada
herhangi bir nedenle geliﬂen gecikme
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Gecikme Modeli 3: Sa¤l›k kuruluﬂunda yeterli t›bbi
bak›m› almada herhangi bir nedenle geliﬂen gecikme
‹limizde gerçekleﬂen anne ölümleri Üç Gecikme Modeli’ne göre de¤erlendirildi¤inde, anne ölümlerinin
%71.4’ünde gecikme oldu¤u görülmektedir. %42.9’u
Gecikme Modeli 1’de ve %28.5’i Gecikme Modeli 3’tedir. Son 7 y›lda bölgemizde Gecikme Modeli 2’ye rastlanmam›ﬂt›r (Tablo 4). Ölen 3 anne ilçelerdeki sa¤l›k
kuruluﬂlar›ndan hastanemize 112 arac›l›¤› ile sevk edilmiﬂtir. Sonuçlar, Türkiye’de 112 Acil Sa¤l›k Hizmetleri
bünyesinde sunulan hizmetlerle ve özellikle k›rsalda ambulanslarla, h›zl›, sa¤l›kl› ve güvenli bir ﬂekilde annelerin
sa¤l›k tesislerine ulaﬂt›r›ld›¤›n› göstermektedir.
2003 ve 2009 y›llar›n› kapsayan geniﬂ çapl› bir çal›ﬂmada, dünya genelinde gerçekleﬂen anne ölümlerinin yaklaﬂ›k %73’ünün do¤rudan nedenler ve %27.5’inin dolayl›
nedenle gerçekleﬂti¤i rapor edilmiﬂtir. Kanama, %27.1 ile
dünya çap›nda anne ölümlerinin en s›k do¤rudan nedenidir. Kanamaya ba¤l› ölümlerinin üçte ikisinden fazlas› do¤um sonunda gerçekleﬂmiﬂtir. Hipertansiyon ise anne
ölümünün %14 ile ikinci en yayg›n do¤rudan nedenidir.
Anne ölümlerinin yayg›n görülen di¤er do¤rudan nedenleri aras›nda; %10.7 ile sepsis, %7.9 ile abortus ve %12.8
ile emboli ve di¤er nedenler yer al›r.[5] Dolayl› anne ölümlerinin ana nedeni ise kalp hastal›klar›d›r.[4,8]
Ulusal Anne Ölümleri Çal›ﬂmas› raporuna göre ise
2005 y›l›nda Türkiye’de meydana gelen gebeli¤e ba¤l›
anne ölümlerinin %58.4’ünün do¤rudan, %15.8’inin
dolayl› nedenlere, %2.4’ünün gebeli¤e ba¤l› ancak nedeni bilinmeyen nedenlerle ve %23.2’sinin ise tesadüfi ne-

Elaz›¤ ‹linde 2015–2020 y›llar› aras›nda meydana gelen anne ölümlerinin de¤erlendirilmesi

Tablo 4. Elaz›¤ ‹linde 2015–2020 y›llar› aras›nda anne ölümlerinin gecikme modelleri.
Anne ölümü
(adet)

1. Gecikme Modeli
(adet)

2. Gecikme Modeli
(adet)

3. Gecikme Modeli
(adet)

Gecikme Modeli yok
(adet)

2015

-

-

-

-

-

2016

-

-

-

-

-

2017

3

-

-

1

2

2018

2

2

-

-

-

2019

2

-

-

1

1

Y›l

2020

2

1

-

-

1

Toplam

9

3

-

2

4

denlere ba¤l› meydana geldi¤i rapor edilmiﬂtir. Do¤rudan AÖO %78.8 iken dolayl› AÖO’nun %21.2 oldu¤u
bildirilmiﬂtir. Türkiye’deki anne ölümüne neden olan
do¤rudan nedenlerin; %24.9 ile antepartum, intrapartum ve postpartum kanama, %18.4 ile gebelikte hipertansif hastal›klar, %4.6 ile enfeksiyon ve toplamda %15.7
olan emboli, cerrahi komplikasyonlar, uterus rüptürü gibi di¤er do¤rudan nedenler oldu¤u bildirilmiﬂtir. Dolaﬂ›m sistemi hastal›klar›n›n %47.8 ile anne ölümlerinin en
s›k dolayl› nedeni oldu¤u bildirilmiﬂtir. Trafik kazalar›n›n ise %47.1 ile anne ölümlerinin en önemli tesadüfi
nedeni oldu¤u bildirilmiﬂtir.[4]
Çal›ﬂmam›zda anne ölümlerinin %77.8’i do¤rudan
(n=5) veya dolayl› (n=2) nedenler, %22.2’si (n=2) tesadüfi nedenlerden kaynaklanm›ﬂt›r. Anne ölümlerinin do¤rudan nedenleri; en s›k gebelikte hipertansif hastal›klar
(n=3, %42.8) olmak üzere, pulmoner emboli (n=1,
%14.3) ve serebral tromboz (n=1, %14.3) ﬂeklindedir.
Dolayl› anne ölüm nedeni ise kalp hastal›klar›d›r (n=1,
%28.6). Son 6.5 y›lda do¤rudan ve dolayl› olarak gebelikle iliﬂkilendirilen AÖO (n=1; %15.01), ayn› bölgede
Kavak ve ark.’n›n daha önce yapt›¤› çal›ﬂmaya k›yasla daha düﬂük (n=12, %18.6) olarak tespit edilmiﬂtir.[15] Ayr›ca
ad› geçen çal›ﬂmada obstetrik kanamaya ba¤l› anne ölüm
yüzdesi %25 iken, yapt›¤›m›z çal›ﬂmada do¤um sonu kanamaya ba¤l› anne ölümü izlenmemiﬂtir. Çal›ﬂmam›zda
tesadüfi anne ölümlerinin nedeni trafik kazas› ve deprem
olmuﬂtur. ‘’Sessiz düﬂman’’ olarak niteleyebilece¤imiz
gebeli¤e ba¤l› hipertansiyon komplikasyonlar› ise bölgemizde birincil anne ölüm nedeni olmaya devam etmektedir (%41.7’ye karﬂ›l›k, çal›ﬂmam›zda %42.8).
Dünya genelinde anne ölümlerinin en s›k nedeni
obstetrik kanamalard›r ve genelde do¤umdan sonraki ilk
iki gün içinde meydana gelir.[2,4,5,16,17] Çal›ﬂmam›zda obstetrik kanamalara ba¤l› anne ölümleri geliﬂmemiﬂtir. Bu,

bölgemizdeki sa¤l›k personelinin, postpartum hemoraji
konusunda deneyiminin artt›¤›n›, sa¤l›k merkezlerinin
yeterli ve donan›ml› oldu¤unu ve hastalar›n sa¤l›k tesislerine ulaﬂmada gecikmenin çok az oldu¤u veya olmad›¤›n› göstermektedir.
Gebelikte hipertansif hastal›k geliﬂmiﬂ ülkelerde, anne ölümünün önde gelen nedenidir. Gebelikte hipertansif hastal›k az geliﬂmiﬂ ülkelerde ise, kanamadan sonraki
en s›k anne ölüm nedenidir.[5,16] Kavak ve ark.[15] 2007 ile
2013 y›llar› aras›nda Elaz›¤ ‹linde anne ölümleri ile ilgili
yapt›klar› çal›ﬂmada anne ölümünün en s›k do¤rudan nedeninin gebelikte hipertansif hastal›klar (n=5, %41.7) oldu¤unu raporlam›ﬂlard›r. Çal›ﬂmam›zda anne ölümlerinin en s›k do¤rudan nedeninin, Kavak ve ark.’n›n[15] sonuçlar›yla benzer bir ﬂekilde, gebelikte hipertansif hastal›klar (n=3, %4.8) olmuﬂ, aradan geçen 7 y›la ra¤men
AÖO’ya olan katk›s› de¤iﬂmemiﬂtir. Preeklampsi öngörüsü için tarama yöntemleri olmakla birlikte, taraman›n
gücü halen yeterli de¤ildir. Gebelikte hipertansif hastal›klar, meslek içi e¤itimlerle sa¤l›k çal›ﬂanlar›na ve gebelere verilecek e¤itimlerle iyi anlat›lmal›, gebelerin fark›ndal›¤› art›r›larak, erken tan› konmas› sa¤lanmal›d›r. Olas› gecikmeleri engellemek için uygun olgularda, gebelerin do¤um zaman› önceden belirlenip hasta bilgilendirilmeli, gebelikte hipertansif hastal›klar, obstetrik hipertansif aciller ve tedavi protokolleri ile MgSO4 tedavisi sa¤l›k
çal›ﬂanlar›na hizmet içi e¤itimlerle anlat›lmal›d›r.
Yap›lan çal›ﬂmalar, ileri anne yaﬂ› (35 yaﬂ üzeri), parite ya da abortus say›s›ndaki art›ﬂ ve sosyo-ekonomik düzeyin maternal mortalite ve morbiditeyle iliﬂkili oldu¤unu göstermiﬂtir.[18,19] Az geliﬂmiﬂ ülkelerdeki kad›nlar›n,
geliﬂmiﬂ ülkelerdeki kad›nlardan çok daha fazla gebeli¤i
vard›r[20] ve gebelik nedeniyle yaﬂam boyu ölüm riskleri
daha yüksektir.[1] Bir kad›n›n yaﬂam boyu anne ölümü riski, 15 yaﬂ›ndaki bir kad›n›n nihayetinde annelik nedeniyCilt 28 | Say› 3 | Aral›k 2020
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le ölme olas›l›¤›d›r. Yüksek gelirli ülkelerde bu olas›l›k,
5400’de 1 iken, düﬂük gelirli ülkelerde 45’te 1’dir.[1,4]
Çal›ﬂmam›zda olgular›n %14.3’ü (n=1) 35 yaﬂ ve üzerinde ve %14.3’ü grand multipar (5’ten fazla gebelik,
n=1) idi. 35 yaﬂ üstü olgu, orta serebral arter trombozu
nedeniyle ölmüﬂtür. Grand multipar olan olgu, eklampsiye ba¤l› intrakranial hemoraji nedeniyle ölmüﬂtür.
Abortus sonras›nda ölen bir olgu ise abortus komplikasyonlar› nedeniyle de¤il, dolayl› anne ölümü nedenlerinden biri olan akut koroner sendrom nedeniyle ölmüﬂtür.
‹leri anne yaﬂ› ve yüksek paritenin anne ölümü üzerinde
etkisi olabilece¤i görülmektedir.
10–19 yaﬂ aras› ergen k›zlarda gebelik ve do¤um
komplikasyonlar›, 20–24 yaﬂ kad›nlara göre daha yüksektir ve anne ölüm riski, 15 yaﬂ alt› ergen k›zlarda en yüksektir.[21,22] Çal›ﬂmam›zda, 2015 ile 2020 y›llar› aras›nda
yirmi yaﬂ alt› anne ölümünün gerçekleﬂmedi¤i tespit
edilmiﬂtir.
Anne ölümlerinin ço¤u, üçüncü trimester ile gebeli¤in bitiminden sonraki ilk hafta aras›nda meydana gelir
ve s›kl›¤› özellikle do¤um sonras› ilk iki gün çok yüksektir.[4,23] Çal›ﬂmam›zda anne ölümlerinin gerçekleﬂti¤i ortalama dönem do¤um sonras› 16±14.1 (aral›k: 1–36) gün
günler olup, bir anne postpartum 6. saatte ölmüﬂtür.

Sonuç
Önlenebilir nedenlere ba¤l› anne ölümleri, yüksek
oranda görülmeye devam etmektedir. Hastalar›n yönetimindeki gecikmeler halen yüksek s›kl›ktad›r. Bölgemizde
gebelikte görülen hipertansif hastal›klar konusunda önleyici bir plana ihtiyaç vard›r. Anne ölümlerindeki nedenlerin ve gecikmelerin belirlenmesi, gelecekteki sa¤l›k hizmetlerinin planlanmas›na büyük katk›lar sa¤layacakt›r.
Ç›kar Çak›ﬂmas›: Ç›kar çak›ﬂmas› bulunmad›¤› belirtilmiﬂtir.
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Preterm erken membran rüptürü olan olgularda
koryoamniyonit tan›s›nda C-reaktif protein ve
prokalsitonin önemi
Cuma Taﬂ›n

İD

, Ayhan Coﬂkun

İD

Mersin Üniversitesi T›p Fakültesi, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim Dal›, Perinatoloji Bilim Dal›, Mersin

Özet

Abstract: The importance of C-reactive protein and
procalcitonin in the diagnosis of chorioamnionitis in the
cases with preterm premature rupture of membranes

Amaç: Amac›m›z preterm erken membran rüptürü (PEMR) tan›s› ile klini¤imize yatan hastalardan klinik koryoamniyonit geliﬂen
ve geliﬂmeyen olgular›n klinik biyokimyasal belirteçlerini karﬂ›laﬂt›rmakt›r. Bu amaçla klinik koryoamniyonit tan›s›nda enfeksiyon
belirteçlerinin ortalama de¤erlerinin anlaml›l›k düzeyi, duyarl›l›közgüllükleri ve ayr›ca bu belirteçlerin birbirleri ile olan korelasyonlar› araﬂt›r›ld›.

Objective: Our aim is to compare the clinical biochemical markers
of the cases who developed and did not develop clinical chorioamnionitis among those hospitalized in our clinic with the diagnosis of
preterm premature rupture of membranes (PPROM). For that purpose, we investigated the significance levels of mean values, sensitivity and specificity levels of the infection markers and also their correlations with each other in the diagnosis of clinical chorioamnionitis.

Yöntem: Çal›ﬂmaya Mersin Üniversitesi T›p Fakültesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Klini¤ine PEMR ön tan›s› ile yat›r›larak takip ve
tedavi edilen 81 tekil gebeli¤i olan olgular al›nd›. Klinik koryoamniyonit geliﬂen olgular ve geliﬂmeyen 48 hastan›n de¤erleri karﬂ›laﬂt›r›ld›.

Methods: Eighty-one cases with singleton pregnancy who were hospitalized with the pre-diagnosis of PPROM and followed up and
treated in the Clinic of Gynecology and Obstetrics of the Faculty of
Medicine at Mersin University were included in the study. The values of 48 cases who developed and did not develop clinical chorioamnionitis were compared.

Bulgular: Koryoamniyonit tan›s› alan olgular›n do¤um s›ras›ndaki
WBC, CRP ve prokalsitonin ortalamas› ve yat›ﬂ s›ras›ndaki prokalsitonin ortalama de¤eri koryoamniyonit tan›s› almayan gruptan anlaml› olarak daha yüksekti.
Sonuç: PEMR tan›s› ile takip edilen olgularda hasta yat›ﬂ›ndaki
prokalsitonin ve do¤um zaman›ndaki WBC, serum CRP ve prokalsitoninin klinik koryoamniyonit olgular›nda önemli oldu¤u görüldü. Çal›ﬂmam›zdan bu enfeksiyon belirteçlerinin sadece hastan›n yat›ﬂ› s›ras›nda de¤il hasta takibinde de düzenli aral›klarla bak›larak koryoamniyonitin erken tan›s›nda kullan›labilece¤i (özellikle prokalsitonin) sonucuna var›ld›.
Anahtar sözcükler: Preterm erken membran rüptürü (PEMR),
CRP, prokalsitonin.

Giriﬂ
Preterm erken membran rüptürü (PEMR), gebeli¤in 37. haftas›ndan önce uterus kas›lmalar› oluﬂmadan
amniyotik membran›n rüptürüne denir. PEMR gebe-

Results: The mean WBC, CRP and procalcitonin values at labor and
mean procalcitonin values at hospitalization were significantly higher
in the cases diagnosed with chorioamnionitis than the cases without
chorioamnionitis diagnosis.
Conclusion: We found out that the procalcitonin values at hospitalization and WBC, serum CRP and procalcitonin values at labor in
the cases followed up with the diagnosis of PPROM were significant
in clinical chorioamnionitis cases. We concluded in our study that
these infection markers (procalcitonin in particular) can be used in
the early diagnosis of chorioamnionitis by not checking at hospitalization only but also in the follow-ups of the patients regularly.
Keywords: Preterm premature rupture of membranes (PPROM),
CRP, procalcitonin.

liklerin en s›k görülen ciddi komplikasyonlar›ndan biri
olup gebeliklerin yaklaﬂ›k %3’ünde görülür.[1] Yönetimindeki temel amaç, erken do¤umun önlenmesi ve takip s›ras›nda oluﬂacak komplikasyonlar›n azalt›lmas›d›r.
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PEMR olan olgularda koryoamniyonit tan›s›nda C-reaktif protein ve prokalsitonin önemi

Erken do¤umu engelleyerek gebelik haftas›n›n art›r›lmas› prematüriteye ba¤l› komplikasyonlar›n azaltman›n temel yoludur.[2,3] PEMR’li gebelerin yaklaﬂ›k
%15–25’i prepartum dönemde enfeksiyon bulgular›
gösterir iken bu bunlar›n da yaklaﬂ›k %15–20’sinde do¤um sonras› klinik enfeksiyon belirtileri oluﬂur.[4,5]
PEMR’li hastalar 34. gebelik haftas›na veya klinik enfeksiyon bulgusu gösterinceye kadar takip edilir.[6] Hastan›n takibi s›ras›nda koryoamniyonit tan› ve tedavisinde gecikme enfeksiyon oluﬂmas›na bu da maternal ve
neonatal inflamatuvar yan›ta, fetal hipoksi ve artm›ﬂ serebral palsi riskine neden olur.[7] Bu nedenle, gebelik takibini yönetmek ve ortaya ç›kan komplikasyonlar› önlemek için PEMR ile komplike olan gebeliklerde koryoamniyonit varl›¤›n› erken tahmin etmek çok önemlidir.
Günümüzde kesin olarak koryoamniyonit tan›s›n›
ortaya koyabilecek bir test yoktur. Koryoamniyonit
hastalar›nda geliﬂen taﬂikardi, artm›ﬂ vücut ›s›s› ve fundal hassasiyet gibi klinik enfeksiyon belirtileri bu hastal›¤a spesifik de¤ildir.[8] Daha önceki çal›ﬂmalarda baz›
belirteçler araﬂt›r›lm›ﬂ olmas›na ra¤men, bunlar›n hiçbirinin yeterince do¤ru oldu¤u gösterilememiﬂtir.[9,10]
PEMR’li hastalarda koryoamniyonit öngörüsünde en
çok çal›ﬂ›lan parametreler; beyaz kan hücreleri (WBC),
amniyotik mayide glukoz, maternal serum C-reaktif
protein (CRP), interlökin-6 (IL-6) ve prokalsitonindir.[11,12] Bu parametrelerin spesifik olmamas› ve gebelik
fizyolojisindeki de¤iﬂikliklerden dolay› koryoamniyonit
tan›s›nda s›n›rl› de¤ere sahiptir.
Bu çal›ﬂmadaki amac›m›z PEMR tan›s› ile klini¤imize yatan hastalardan klinik koryoamniyonit geliﬂen
ve geliﬂmeyen olgular›n klinik biyokimyasal belirteçlerini karﬂ›laﬂt›rmakt›r. Bu amaçla klinik koryoamniyonit
tan›s›nda enfeksiyon belirteçlerinin ortalama de¤erlerinin anlaml›l›k düzeyi, duyarl›l›k-özgüllükleri ve ayr›ca
bu belirteçlerin birbirleri ile olan korelasyon iliﬂkileri
araﬂt›r›ld›.

Yöntem
Çal›ﬂmam›za 1 Ocak 2010 ve 31 Aral›k 2019 tarihleri aras›nda Mersin Üniversitesi T›p Fakültesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Klini¤ine PEMR ön tan›s› ile yat›r›larak takip ve tedavi edilen ve tekil gebeli¤i olan 81 olgu
al›nd›. Çal›ﬂma için Mersin Üniversitesi T›p Fakültesi
T›bbi Etik Komitesinden yaz›l› onam al›nd› (22.01.2020,
no: 11664). Olgular›n son adet tarihine göre veya birinci

trimester ultrason ölçümleri ile belirlenen gestasyonel
haftalar 24 ile 34 aras›nda de¤iﬂmekteydi. Mevcut gebeli¤inde fetal anomali, erken do¤um için risk faktörü (ikiz
gebelik, erken do¤um veya serklaj öyküsü vb.), gestasyonel diabetes mellitus, gestasyonel hipertansiyon, kalp
hastal›¤›, plasenta dekolman› veya plasenta previas› olan
hastalar çal›ﬂmaya dahil edilmedi. Hastalardan kan biyokimyas›, hemogram, tam idrar tetkiki, idrar kültürü ve
steril spekulum muayenesi ile servikal kültür al›nd›. Tüm
olgulara beta grubu streptokok profilaksisi için 48 saat
boyunca her 6 saatte bir ampisilin 2 gram (IV) ve bir kez
1 gram (PO) azitromisin ve takiben 5 gün boyunca 8 saatte bir amoksisilin 500 mg (PO) verildi. Olgulara ayr›ca
fetal akci¤er matürasyonu için betametazon ve 32 hafta
alt›nda nöroprotektif amaçl› magnezyum sülfat infüzyonu yap›ld›. Olgular›n takibinde günde dört kez ateﬂ, nab›z ve tansiyon ölçüldü. Ayr›ca günlük WBC, üç gün
arayla maternal serum CRP ve haftal›k prokalsitonin bak›ld› (takip s›ras›nda koryoamniyonit yönünden klinik
veya laboratuvar de¤erlere ﬂüpheli durumlarda bak›lma
s›kl›¤› art›r›ld›). Takipte ateﬂ ( >37.8 °C), vajinal ak›nt›,
maternal taﬂikardi (>100 at›m/dk) ve fetal taﬂikardi (>160
at›m/dk), kar›n a¤r›s›, uterus hassasiyeti ve lökositoz saptanan 33 olguya klinik koryoamniyonit tan›s› konuldu ve
“Grup 1” olarak kabul edildi. Klinik koryoamniyonit geliﬂmeyen ve 34. gebelik haftas›ndan sonra do¤uran 48 olguya da “Grup 2” ad› verildi. Tüm olgular›n verileri
SPSS 18.0 sürümü (IBM, Armonk, NY, ABD) kullan›larak analiz edildi. Tüm veriler ortalama±SD veya say›
(yüzde) olarak sunuldu. ‹ki grubun verilerinin ortalama±SD, s›kl›klar›n› ve kestirim de¤erlerini karﬂ›laﬂt›rmak
için Student t testi, Mann-Whitney U testi ve ROC testi kullan›ld›. ‹ki tarafl› p<0.05 istatistiksel olarak anlaml›
kabul edildi.

Bulgular
Çal›ﬂmam›za PEMR tan›s› alan toplam 81 olgu al›nd›. Takip s›ras›nda olgular›n 33 tanesinde (%40.7) klinik
koryoamniyonit geliﬂti. Klinik koryoamniyonit tan›s›
alan 33 olgunun (Grup 1) ve almayan 48 olgunun (Grup
2) özellikleri Tablo 1’de gösterilmiﬂtir.
Her iki gruptaki olgular›n yaﬂlar› ve do¤um haftalar›
benzerdi (p de¤erleri s›ras›yla 0.88 ve 0.88). Koryoamniyonit tan›s› alan Grup 1’deki olgular›n yat›ﬂ s›ras›ndaki
prokalsitonin ortalama de¤eri koryoamniyonit tan›s› almayan gruptan anlaml› olarak daha yüksekti. Yine Grup
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1’deki olgularda yat›ﬂ s›ras›ndaki WBC, nötrofil, lenfosit
say›s›, maternal serum CRP de¤erleri di¤er grup olgular›ndan yüksek olmas›na ra¤men farklar istatistiksel olarak anlaml› bulunmad›. Koryoamniyonit tan›s› alan
grupta do¤um s›ras›ndaki WBC, CRP ve prokalsitonin
ortalamas› di¤er gruptan daha yüksekti. Fetal serum
CRP ve fetal WBC de¤erleri aç›s›ndan gruplar aras›nda
anlaml› fark saptanmad›.
Tablo 2’de koryoamniyonit tan›s› alan olgularda enfeksiyon belirteçlerinin duyarl›l›k ve özgüllükleri gösterilmiﬂtir. Koryoamniyonit tan›s› için duyarl›l›¤› en yüksek olan belirteç hastan›n yat›ﬂ› s›ras›ndaki maternal serum CRP ve do¤um s›ras›ndaki prokalsitonin de¤eri
(%69), özgüllü¤ü en yüksek olan belirteç ise do¤um zaman›ndaki prokalsitonin (%84) olurken, negatif prediktif de¤eri en yüksek olan parametre ise yat›ﬂ zaman›ndaki maternal serum CRP de¤erleri (%92) olarak saptand›.

Tart›ﬂma
PEMR olgular›nda koryoamniyonitin erken tan› kriterleri tart›ﬂmal› bir konu olmas›na ra¤men koryoamni-

yonitin tan›s›n›n erken konularak erken tedaviye baﬂlanmas› maternal ve fetal komplikasyonlar› azaltmas› yönünden çok önemlidir. PEMR, preterm do¤umlar›n
%30’undan sorumlu olup yenido¤an yo¤un bak›m ünitesine yat›ﬂlar›n en s›k nedenini oluﬂturur.[13] Bu do¤umlarda uzun süreli membranlar›n rüptüre olmas› postpartum
endometrit s›kl›¤›n› da beraberinde getirir.[14] PEMR’li
annelerin bebe¤inde ayn› zamanda respiratuar distres
sendromu, intraamniyotik enfeksiyon ve intraventriküler
kanamaya ba¤l› olarak yenido¤anda mortalite ve morbidite art›ﬂ› daha fazla görülür.[14] PEMR’nin erken tan›s›
için günümüze kadar bu konuda birçok çal›ﬂma yap›lm›ﬂt›r. Bu çal›ﬂmalarda WBC, maternal serum CRP, amniyotik mayide glukoz ve prokalsitonin gibi belirteçler çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Fakat bu belirteçlerin hiçbiri kesin olarak koryoamniyonit tan›s›n› koyamamaktad›r. Bu belirteçlerin
tan›da s›n›rl› de¤ere sahip olmas› belirtecin kendisinden
ya da gebelik fizyolojisinden kaynaklanabilir. WBC’nin
gebelikte fizyolojik olarak ve steroid uygulanmalar›ndan
sonra art›ﬂ›, PEMR’li hastalar›n takibinde de¤erini s›n›rlar. Ayn› ﬂekilde gebeli¤in geç döneminde görülen fizyolojik de¤iﬂiklikler maternal serum CRP’nin etkinli¤ini s›-

Tablo 1. Klinik koryoamniyonit tan›s› alan ve almayan hastalar›n özellikleri.*
Grup 1
(Koryoamniyonit +)
n=33
Ort±SD

Grup 2
(Koryoamniyonit -)
n=48
Ort±SD

p

Yaﬂ (y›l)

30.5±7.1

30.8±5.1

0.88

Do¤um haftas›

29.8±4.2

29.6±4.8

0.88

WBC yat›ﬂ zaman›

13.414±5947

12.914±4161

0.96

WBC do¤um zaman›

13.844±6173

11.145±3154

0.03

Nötrofil say›s›

11.045±8364

10.465±4375

0.79

Lenfosit say›s›

1719±711

1700±541

0.96

Trombosit say›s› (milyon)

241±60

242±94

0.78

CRP yat›ﬂ zaman›

19±14.7

21.8±33

0.36

CRP do¤um zaman›

40.8±56

13.6±16

0.01

Prokalsitonin yat›ﬂ zaman›

0.35±0.31

0.22±0.55

0.04

Prokalsitonin do¤um zaman›

0.28±0.19

0.06±0.05

0.001

Fetal a¤›rl›k (gram)

1639±806

1500±877

0.48

Apgar 1. dakika

6±2

5±2

0.16

Apgar 5. dakika

7±3

6±3

0.11

Fetal serum CRP

1.12±1.6

0.89±1.8

0.60

Fetal WBC

3781±988

3397±650

0.55

*Ba¤›ms›z Student t testi ve Mann-Whitney U testi uyguland›.
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n›rland›r›r. Maternal serum CRP de¤erinin sa¤l›kl› bireylerdeki kan konsantrasyonu 5 ila 10 mg/L aras›nda
de¤iﬂir. Bununla birlikte, gebelerde hafif iltihaplanma ve
virüslerin neden oldu¤u enfeksiyonlarda 10–40 mg/L’ye
kadar yükselebilir. Gebelerde orta ile ﬂiddetli iltihaplanma, bakteriyel enfeksiyon gibi durumlarda 40 mg/L’nin
üzerine ç›kar.[15] Di¤er bir enfeksiyon belirteci olan prokalsitoninin normal serum konsantrasyonu 0.01
mg/mL’nin alt›ndad›r.[16] Prokalsitoninin, PEMR’li hastalarda koryoamniyoniti öngörmedeki rolünü araﬂt›ran
çal›ﬂmalar›n sonuçlar› birbiri ile çeliﬂkilidir.[12,17,18]
Thornburg ve ark. taraf›ndan yap›lan bir çal›ﬂmada
klinik koryoamniyonit geliﬂen hastalarda do¤um zaman›
prokalsitonin ve maternal serum CRP de¤erlerinin her
ikisinin de yüksek oldu¤u saptanm›ﬂt›r.[12] Torbé’nin yapt›¤› bir çal›ﬂmada ise maternal plazma prokalsitonin de¤erinin hem PEMR hem de matür membran rüptürlerinde artt›¤› gösterilmiﬂtir.[19,20] Sreepapong ve ark. bir çal›ﬂmalar›nda koryoamniyonit ile maternal serum CRP,
WBC ve nötrofil say›s› aras›nda zay›f bir iliﬂki saptam›ﬂlard›r.[21] Bizim çal›ﬂmam›zda hastaneye ilk yat›ﬂtaki prokalsitonin de¤eri ve do¤um zaman›nda WBC, maternal
serum CRP ve prokalsitonin de¤erlerinin koryoamniyonit geliﬂen olgularda daha yüksek oldu¤u görüldü (Tablo 1). Sonuçlar›m›z daha önce yap›lan çal›ﬂmalar ile benzerdi. Çal›ﬂmam›zda nötrofil say›s› koryoamniyonit olgular›nda yüksek olmas›na ra¤men daha önceki çal›ﬂmalarda oldu¤u gibi aralar›nda anlaml› iliﬂki bulunmad›.
Özellikle do¤um zaman› prokalsitonin de¤eri di¤erlerinden anlaml› olarak daha yüksekti.
Koryoamniyonitin ilk dönemlerinde enfeksiyon ve
inflamasyon koryonik ve amniyotik membranlarla s›n›rl›d›r ve buralardan IL-6 sal›n›m› baﬂlar. Zamanla maternal kanda da artan IL-6, maternal dolaﬂ›mda CRP dü-

zeylerini de art›r›r. Bunun sonucunda vücutta enfeksiyona karﬂ› sistemik do¤al bir yan›t oluﬂur. Oluﬂan enflamasyon ve akut faz reaktanlar› savunma hücrelerini, onlar da enfeksiyon belirteçlerini art›r›r. Enfeksiyon durumlar›nda prokalsitonin ve CRP’nin ikisi de enfeksiyona yan›t olarak artar fakat ikisinin yan›t› birbirinden farkl›d›r. Vücutta oluﬂan enflamasyona yan›t olarak serum
CRP yaklaﬂ›k 4–6 saat sonra en yüksek de¤ere ulaﬂ›r[22] ve
yar›lanma ömrü ise yaklaﬂ›k 19 saattir.[23] Prokalsitonin
de 4–6 saatte pik düzeye ulaﬂmas›na ra¤men 25–30 saat
gibi uzun bir yar› ömre sahiptir.[24] CRP’nin çabuk indüklenmesi ve iyi bir yar› ömre sahip olmas› hasta takibinde
onu önemli k›lar. Bu da PEMR’li hastalar›n tan› ve takibinde maternal serum CRP’nin prokalsitonine göre üstün olmas›n› sa¤lar. Di¤er taraftan prokalsitoninin bu
dezavantaj›n›n haricinde immünoassay ile de¤erlendirilmesi di¤er bir dezavantaj›d›r.[19] Simon ve ark. taraf›ndan
yap›lan bir çal›ﬂmada bakteriyel enfeksiyonlarda prokalsitoninin CRP’den daha iyi belirteç oldu¤u sonucuna var›lm›ﬂt›r.[22] Baﬂka bir çal›ﬂmada bakteriyel enfeksiyonun
oldu¤u durumlar ve enflamasyon durumlar›nda maternal
serum CRP’nin prokalsitoninden daha duyarl› bir belirteç olarak kullan›lmas›na ra¤men prokalsitoninin bakteriyel enfeksiyonlara daha spesifik bir belirteç oldu¤u sonucu ç›kar›lm›ﬂt›r.[19] Çal›ﬂmam›zda yat›ﬂ s›ras›nda maternal serum CRP’nin koryoamniyonit grubunda duyarl›l›¤› ve özgüllü¤ü di¤er belirteçlerden daha fazla bulundu
(Tablo 2). Bu da enflamasyon durumunda CRP’nin erken indüklenmesinden kaynaklanmaktad›r. Bu dönemdeki duyarl›l›¤› yüksek olan CRP’nin koryoamniyonit
öngörüsünde kullan›labilecek olan negatif prediktif de¤eri de %92 olarak di¤er belirteçlerden daha yüksek bulundu (Tablo 2). Klinik koryoamniyonit bulgular› (ateﬂ,
maternal taﬂikardi, fetal taﬂikardi gibi) vücudun enfeksiyon etkenine sistemik yan›t›ndan kaynaklan›r. Oluﬂan bu

Tablo 2. Klinik koryoamniyonit ile iliﬂkili belirteçlerin duyarl›l›k ve özgüllükleri.

Eﬂik de¤er

Sensitivite
(duyarl›l›k)

Spesifite
(özgüllük)

PPD

NPD

WBC yat›ﬂ zaman›

12.000

36

39

12

72

WBC do¤um zaman›

11.845

36

35

12

70

CRP yat›ﬂ zaman›

12.45

69

68

27

92

CRP do¤um zaman›

11.94

57

58

30

82

Prokalsitonin yat›ﬂ zaman›

0.29

60

62

31

84

Prokalsitonin do¤um zaman›

0.115

69

84

33

87

NPD: Negatif prediktif de¤er; PPD: Pozitif prediktif de¤er.
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yan›t ayn› zamanda enfeksiyon belirteçlerinin art›ﬂ›na
neden olur. Oluﬂan bu enfeksiyon (daha çok bakteriyel)
maternal kanda WBC, CRP ve prokalsitonin art›ﬂ›na neden olur. Oluﬂan bu bakteriyel enfeksiyon maternal kanda CRP’yi art›rsa da prokalsitonin bakteriyel enfeksiyona daha duyarl›d›r. Tablo 1’de görülece¤i gibi bizim klinik koryoamniyonitli olgular›m›z›n saptanmas›nda duyarl›l›¤› ve özgüllü¤ü en yüksek olan prokalsitonindir.
Prokalsitoninin bu sonuçlar› daha önceki çal›ﬂmalar ile
uyumludur.
Di¤er bir enfeksiyon belirteci olan WBC de, CRP ve
prokalsitonin gibi enfeksiyona oluﬂan yan›t ile maternal
kanda artar. Daha önce yap›lan baz› çal›ﬂmalarda
WBC’nin, t›pk› maternal serum CRP gibi klinik koryoamniyonitli olgularda artt›¤› saptanm›ﬂt›r.[25] Ayn› çal›ﬂmada maternal serum CRP’nin WBC’den daha duyarl›
oldu¤u tespit edilmiﬂtir. Di¤er bir çal›ﬂmada ise gebede
vücutta enflamasyon olmas› durumunda hem maternal
serum CRP hem de WBC’nin artt›¤› ve maternal serum
CRP’nin akut koryoamniyonit tan›s›nda WBC’ye göre
daha özgül bir belirteç oldu¤u saptanm›ﬂt›r.[26] Biz de çal›ﬂmam›zda klinik koryoamniyonitli olgularda CRP’nin
duyarl›l›k ve özgüllü¤ünün WBC’den daha fazla oldu¤unu gördük (Tablo 2).

Sonuç
PEMR tan›s› ile yatan hastalar›n do¤um karar›n›n
zaman›nda verilmesi önemlidir. PEMR, erken do¤urtulma durumunda fetal prematüriteye ve bunun sonucunda
yenido¤anda morbidite art›ﬂ›na neden olur. Hastalar›n
geç do¤urtulmas› durumunda da koryoamniyonit oluﬂumu ve bunun sonucunda da maternal ve fetal mortalite
ve morbidite art›ﬂ› ile karﬂ›laﬂ›l›r. Bu dengenin sa¤lanmas› için PEMR tan›s› ile yatan hastalar›n enfeksiyon belirteçlerinin yak›n takibi önemlidir. Bu belirteçlerin ne zaman ve hangisinin daha önemli oldu¤u konusunda tam
bir fikir birli¤i yoktur. Biz bu çal›ﬂmam›zda PEMR tan›s› ile takip edilen olgularda hasta yat›ﬂ›ndaki prokalsitonin ve do¤um zaman›ndaki WBC, serum CRP ve prokalsitoninin klinik koryoamniyonit olgular›nda önemli
oldu¤unu gördük. Çal›ﬂmam›zda bu enfeksiyon belirteçlerinin sadece hastan›n yat›ﬂ› esnas›nda de¤il, hasta takibinde de düzenli aral›klarla bak›larak koryoamniyonitin
erken tan›s›nda kullan›labilece¤i (özellikle prokalsitonin)
sonucuna vard›k.
Ç›kar Çak›ﬂmas›: Ç›kar çak›ﬂmas› bulunmad›¤› belirtilmiﬂtir.
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Özet

Abstract: Nomogram for second trimester corpus
callosum measurements: are nomograms reliable?

Amaç: Düﬂük riskli bir popülasyonda ikinci trimester fetal korpus
kallozum (KK) uzunlu¤unun ve geniﬂli¤inin normal de¤erlerinin
belirlenmesi ve sunulan nomogramlar›n literatür ile karﬂ›laﬂt›r›lmas›.

Objective: To define normal values of second trimester fetal corpus
callosum (CC) length and width in a low-risk population and to compare the presented nomograms to those in the literature.

Yöntem: Gebeli¤in 18–22. haftalar›nda ikinci trimester anomali taramas› yap›lan tekil fetüslerin prenatal kay›tlar› KK geniﬂli¤i ve
uzunlu¤u yönünden retrospektif olarak analiz edildi. Yaln›zca anomali taramalar› tamamen normal bulunan toplam 710 fetüs çal›ﬂmaya
dahil edildi. KK ile bipariyetal çap (BPÇ), baﬂ çevresi (BÇ) ve gestasyonel yaﬂ (GY) aras›ndaki korelasyonlar de¤erlendirildi.

Methods: The prenatal records of singleton fetuses who underwent
second trimester anomaly screening at 18.0–22.0 weeks of pregnancy were retrospectively analyzed for CC width and length. A total of
710 fetuses, whose anomaly scans were completely normal, were
included in the study. The correlations between CC and biparietal
diameter (BPD), head circumference (HC) and gestational age (GA)
were evaluated.

Bulgular: Gebeli¤in 18–22. haftas›nda ortalama KK uzunlu¤u
19.7±2.8 mm ve ortalama KK kal›nl›¤› 1.98±0.4 mm olarak bulundu. KK uzunlu¤u ve kal›nl›¤› ile BÇ, BPÇ ve GY de¤erleri aras›ndaki korelasyonlar›n Pearson korelasyon katsay›s› ile de¤erlendirilmesinde, KK uzunluk ölçümleri ile BPÇ, BÇ ve GY de¤erleri aras›nda güçlü bir korelasyon tespit edildi (r=0.233’e karﬂ› r=0.505,
p<0.001).

Results: At 18.0–22.0 weeks of pregnancy, the mean CC length was
19.7±2.8 mm, while the mean CC thickness was 1.98±0.4 mm. In
assessment of the correlations between the CC length and thickness
values and the HC, BPD and GA values by Pearson’s correlation coefficient, there was a stronger correlation between the CC length measurements and the BPD, HC and GA values (r=0.233 vs r=0.505,
p<0.001).

Sonuç: Rutin fetal anomali de¤erlendirmesinde korpus kallozumun varl›¤›n›n yan› s›ra uzunlu¤unun ve kal›nl›¤›n›n de¤erlendirilmesi, korpus kallozum ölçümleri ile belirli nörolojik bozukluklar aras›ndaki iliﬂki nedeniyle önemli olabilir. Yap›lan çal›ﬂmalar,
literatürde bildirilen farkl› de¤erler nedeniyle her popülasyona özgü nomogramlar oluﬂturulmas› gerekti¤ini göstermektedir.

Conclusion: Assessment of the presence of corpus callosum as well
as its length and thickness during routine fetal anomaly evaluation
may be important owing to the relationship between corpus callosum measurements and certain neurological disorders. Studies indicate that populations should create their own nomograms due to different values reported in the literature.

Anahtar sözcükler: Korpus kallozum, nomogram, düﬂük riskli popülasyon, sonografi.

Keywords: Corpus callosum, nomogram, low risk population,
sonography.

Giriﬂ
‹nsan beynindeki en büyük beyaz madde olan korpus kallozum (KK), iki lob aras›nda normal iletiﬂim ve
iﬂ birli¤inden sorumludur.[1] Bir do¤um defekti olarak

korpus kallozum agenezisi (KKA), 50’nin üzerinde
farkl› insan konjenital sendromunda ortaya ç›kmaktad›r.[2] KK bir süreç halinde gebeli¤in 11. ile 15. haftalar› aras›nda geliﬂir ve KK’nin nihai ﬂekli yaln›zca gebeli-
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¤in 20. haftas›nda tamamlan›rken ergenlik dönemine
kadar büyümeye ve geliﬂmeye devam eder.[3] Bu anomalilerin bildirilen prevalans› genel popülasyonda
1.8/10.000’den nörogeliﬂimsel bozuklu¤u olan çocuklarda 230–600/10.000’e kadar de¤iﬂmektedir.[4] Bu kiﬂilerin baz›lar› davran›ﬂsal ve nöropsikiyatrik sorunlara
ve dolay›s›yla ö¤renim güçlüklerine,[5] uyku bozukluklar›na,[6] dil ve sosyal iletiﬂim bozukluklar›na[7] ve vizüospasyal ilgi eksikliklerine[8] daha duyarl›d›r. Ancak, fetüste normalden daha ince veya kal›n, daha uzun veya
daha k›sa korpus kallozum varl›¤›n›n etkileri hakk›nda
yeterli bilgi mevcut de¤ildir.
KK anatomik olarak 4 bölgede tan›mlanmaktad›r:
rostrum, genu, korpus ve splenium. KK anomalilerini
tan›mlamak için kullan›lan farkl› terminolojiler bulunmaktad›r. En yayg›n anomaliler agenezi (k›smi: örne¤in, sadece rostral veya splenium bölgesinde ya da tam
agenezi), hipoplazi (tamamen geliﬂmiﬂ fakat daha ince),
hiperplazi (tamamen geliﬂmiﬂ fakat daha kal›n) veya
displazidir.[9]
Literatürde farkl› KK nomogramlar› bildirilmiﬂtir.[10–17] Bu nomogramlarda sunulan de¤erlerin birbirinden çok farkl› olmas›, farkl› bölgelerin/popülasyonlar›n farkl› de¤erlere sahip olaca¤›n› vurgulamaktad›r.
Ayn› ölçüm tekniklerini kullanan çal›ﬂmalarda bile
farkl› bulgular›n elde edilmesi, popülasyona özel nomogram oluﬂturma ihtiyac›n› ortaya koymaktad›r. Bu
nedenle amac›m›z, normal sistemik ve nörolojik muayeneli, gebeli¤in 18–22. haftas›nda normal anomali
taramas›na sahip düﬂük riskli bir Türk popülasyondaki
fetüslerde korpus kallozum ölçümlerinin nomogram›n›
belirlemektir. De¤erler, literatürde sunulan nomogramlarla karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r.

3. trimesterde biparyetal çap (BPÇ) ve baﬂ çevresi (BÇ)
ölçümleri aras›nda korelasyon bulunanlar çal›ﬂmaya dahil
edildi. Preeklampsi ve fetal distres gibi nedenlerle acil
do¤um planlanan hastalar, fetal anomalisi bulunanlar,
kontrol edilemeyen diyabet ve intrauterin geliﬂme gerili¤i (ultrasonda 10. persantilin alt›nda tahmini fetal a¤›rl›k
[TFA]) tespiti nedeniyle takip edilenler ve dosyalar›nda
KK ölçüm görselleri bulunmayan hastalar çal›ﬂma d›ﬂ›
b›rak›ld›.
Fetal de¤erlendirme, standart tam anatomik inceleme ve ikinci trimester anomali taramalar›ndan oluﬂmaktayd›. Tüm ultrason muayeneleri transabdominal yoldan
Voluson E8 cihaz› (5- ila 8-MHz 3D transdüser: General Electric Healthcare, Little Chalfont, Birleﬂik Krall›k)
kullan›larak yap›ld›. Fetal anatomi taramas› esnas›nda
korpus kallozumun 4 bölümü (rostrum, genu, korpus ve
splenium) net olarak muayene edilemeyen hastalar çal›ﬂmaya dahil edilmedi. Tüm hastalar›n KK görselleri dosyalar›ndan incelendi. Midsagittal görünümünde korpus
kallozum uzunlu¤u genunun anterior k›sm›ndan spleniumun posterior k›sm›na kadar, geniﬂli¤i ise korpusun en
kal›n alan›ndan ölçüldü (ﬁekil 1). Ölçümler esnas›nda
korpus kallozumun iç s›n›r›na çap ölçerler yerleﬂtirildi.
Her fetüs sadece bir kez dahil edildi. Fetüslerin cinsiyeti
belirtilmedi.
Üniversitenin Etik Kurulu araﬂt›rma protokolünü
onaylad› ve çal›ﬂma, Üniversite Araﬂt›rma Fonu taraf›ndan desteklendi (proje no: KA17/203). Çal›ﬂman›n retrospektif yap›s› nedeniyle ayd›nlat›lm›ﬂ onam uygulanmad›.

Yöntem
Hastanemizde 2015–2018 y›llar› aras›nda do¤um yapan 4728 hastan›n verileri retrospektif olarak gözden geçirildi. Tekil gebeli¤i olan ve son adet dönemine göre gebeli¤in 37. haftas› veya sonras›nda elektif koﬂullarda do¤um yapan hastalar›n kay›tlar› incelendi. Do¤umdan
sonraki ilk sistemik ve nörolojik muayeneleri normal
olan yenido¤anlar dahil edilerek, dosyalar› gebelik takiplerini de¤erlendirmek amac›yla incelendi. Bu hastalar
aras›nda, 18–22 hafta fetal anomali taramas› dahil tüm
antenatal takipleri merkezimizde yap›lanlar ve fetal geliﬂimi 1. trimesterde tepe-makat uzunlu¤u (TMU) ve 2. ve

ﬁekil 1. Korpus kallozum boyunun ve geniﬂli¤inin ölçümü.
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Tablo 1. Gestasyonel yaﬂa göre fetal korpus kallozum uzunlu¤u.

Gestasyonel yaﬂ (hafta)

Gözlemler (n)

Düﬂük %95 GA

Ortalama
uzunluk (mm)

Üst %95 GA

Min.

Maks.

18.0–18.6

75

17.17

18.05

18.93

11.10

27.76

19.0–19.6

221

17.95

18.27

18.58

11.64

27.14

20.0–20.6

262

19.86

20.15

20.44

14.26

29.90

21.0–21.6

139

21.33

21.68

22.04

15.12

26.68

22.0

13

22.37

23.52

24.66

20.49

27.14

Tablo 2. Gestasyonel yaﬂa göre fetal korpus kallozum kal›nl›¤›.

Gözlemler (n)

Düﬂük %95 GA

Ortalama
kal›nl›k (mm)

Üst %95 GA

Min.

Maks.

18.0–18.6

75

1.78

1.89

1.99

0.97

2.91

19.0–19.6

221

1.84

1.90

1.96

1.09

4.47

20.0–20.6

262

1.92

1.97

2.01

1.08

3.41

21.0–21.6

139

2.11

2.18

2.25

1.00

3.13

22.0

13

1.96

2.13

2.30

1.69

2.69

Gestasyonel yaﬂ (hafta)

‹statistiksel yöntem
Gebelikte gestasyonel yaﬂ temel al›narak, KK uzunlu¤u ve kal›nl›¤›n›n ortalamas›, ortalama için %95 güven
aral›¤› ve minimum ve maksimum de¤erleri hesapland›.
Ayr›ca, KK uzunlu¤u ve kal›nl›¤› de¤erleri ile BPÇ, BÇ
ve GY de¤erleri aras›ndaki korelasyonlar Pearson korelasyon katsay›s› kullan›larak hesapland›. Analiz için IBM
SPSS Statistics Sürüm 20.0 paket program› (IBM, Armonk, NY, ABD) kullan›ld›. Tüm testlerde 0.05 de¤eri
istatistiksel olarak anlaml› kabul edildi.

Bulgular
Çal›ﬂmaya, dahil olma kriterlerini karﬂ›layan, gebeli¤in 18. ve 22. haftalar› aras›ndaki toplam 710 hasta dahil
edildi. Kat›l›mc›lar›n ortalama gestasyonel yaﬂ› 20.0±0.9
haftayd›. Gebeli¤in 18–22. haftalar›nda ortalama KK
uzunlu¤u 19.7±2.8 (aral›k: 11.1–29.9) mm iken ortalama
KK kal›nl›¤› 1.98 ±0.4 (aral›k: 0.97–4.47) mm idi. KK
uzunlu¤u ve kal›nl›¤› de¤erleri, Tablo 1 ve 2’de verilen
gestasyonel yaﬂ› temel alm›ﬂt›r.
KK uzunlu¤u ve kal›nl›¤› ölçümleri, lineer regresyon
testlerinde BPÇ, BÇ ve GY de¤erleriyle karﬂ›laﬂt›r›ld›.
KK kal›nl›¤› ölçümleri ile BPÇ, BÇ ve GY de¤erleri aras›nda hiçbir anlaml› korelasyon yoktu (r<0.03). KK uzunlu¤u ölçümleri ile BPÇ, BÇ ve GY de¤erleri aras›nda KK
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kal›nl›¤› ölçümlerine k›yasla daha güçlü korelasyon bulundu, fakat bu korelasyon yine de zay›ft› (r=0.5) (Tablo 3).

Tart›ﬂma
Korpus kallozum geliﬂiminin ortalama büyüme modeli, normal beyin geliﬂimi ve olgunlaﬂmas›n›n bir göstergesi olarak kabul edildi¤inden önemlidir.[18] Bu nedenle, gebeli¤in 18. ve 22. haftalar› aras›nda yap›lan fetal
anomali taramas› s›ras›nda midsagittal düzlemde korpus
kallozumun de¤erlendirilmesi önerilmektedir.[19,20]
Korpus kallozum görüntülemesinde en s›k kullan›lan
teknik, transabdominal veya transvajinal yol ile midsagittal düzlemde transfrontal görüntünün metopik sütür
akustik penceresidir. Üç boyutlu problarla KK görüntü-

Tablo 3. KK uzunlu¤u ve kal›nl›¤› ölçümleri ile BÇ, BPÇ ve GY de¤erleri aras›ndaki korelasyon.
Tüm gebelikler

Korelasyon katsay›s›

p

KK uzunlu¤u – GY

0.505

<0.001

KK kal›nl›¤› – GY

0.233

<0.001

KK uzunlu¤u – BPÇ

0.444

<0.001

KK kal›nl›¤› – BPÇ

0.252

<0.001

KK uzunlu¤u – BÇ

0.499

<0.001

KK kal›nl›¤› – BÇ

0.229

<0.001

1002

1322

217

31

34

26

29

24

33

33

43

38

20

6

4

3

3

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37
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41

40

39

43.98

43.66

43.19

42.56

41.80

40.89

39.85

38.68

37.38

35.97

34.45

32.81

31.07

29.24

27.31

25.30

23.20

21.02

18.78

3

2

5

6

4

7

10

12

10

9

12

18

23

18

22

18

21

21

18

7

75

7

18

20

8

17

19

4
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Goldstein ve ark.
2011[12]- 2D

Malinger ve
Zagut
1993[13]- 2D
Zhang ve ark.
2008[14]- 2D

Júnior ve ark.
2012[15]- 3D

Pashaj ve ark.
(2013)[16]- 3D

Tsur ve ark.
2018[17]

44.67

44.00

45.60

42.50

38.50

40.43

37.30

38.33

36.40

34.44

34.33

31.44

29.65

27.61

24.45

22.39

20.38

18.95

15.78

12.51

6.24

3.75

17

13

19

17

25

43

44

21

15

20

12

39.45

38.38

34.24

33.59

31.18

29.11

27.65

26.11

22.53

16.86

11.49

8

12

12

10

11

7

11

8

7

5

5

5

44.0

43.0

41.9

40.6

39.1

36.8

25.8

33.7

29.8

23.3

20.6

16.89

16

25

12

14

27

12

30

28

17

29

36

25

35

30

30

25

33

26

21

20

18

11

15

14

43.2

44.2

45

44.7

42.6

39.8

38.2

38.5

36.5

37.7

35.5

34.6

33.8

31.8

29.0

26.0

25.6

23.9

22.2

18.7

16.6

14

12

9.4

18

21

21

23

22

21

18

16

16

22

24

25

23

23

39.62

38.69

37.65

36.49

35.21

33.82

32.31

30.68

28.94

27.08

25.11

23.02

20.81

18.49

7

24

20

19

23

20

25

25

17

16

25

15

26

21

22

21

19

25

18

24

23

19

8

4

41.2

41.2

41.1

41.0

40.8

40.5

40.2

39.7

39.1

38.4

37.6

36.7

35.6

34.4

33.0

31.4

29.7

27.7

25.5

23.1

20.4

17.3

13.8

9.3

3

11

7

6

7

21

23

28

8

7

6

4

4

4

27

54

35

43.10

41.34

43.17

41.88

41.57

37.50

39.21

38.01

36.95

35.51

32.28

31.20

31.57

30.03

26.02

25.62

23.30

Olgu
Ort.
Olgu
Ort.
Olgu
Ort.
Olgu
Ort.
Olgu
Ort.
Olgu
Ort.
Olgu
Ort.
Olgu
Ort.
say›s›
uzunluk say›s› uzunluk say›s› uzunluk say›s› uzunluk say›s› uzunluk say›s› uzunluk say›s› uzunluk say›s› uzunluk
(n=2950)
(mm)
(n=258) (mm)
(n=250)
(mm)
(n=101) (mm)
(n=622) (mm)
(n=293)
(mm) (n=466) (mm)
(n=255) (mm)

Achiron ve
Achiron
2001[11]- 2D

16

Gestasyonel
yaﬂ (hafta)

Cignini ve ark.
2013[10]- 2D

Tablo 4. Literatürde bildirilen korpus kallozum uzunlu¤u ölçümleri.

13

139

262

221

75

22.37

21.33

20.15

18,27

18.05

Olgu
Ort.
say›s› uzunluk
(n=710) (mm)
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lemesinde, tam midsagittal düzlem gerektirmedi¤inden
ve çok düzlemli görüntüler elde edilebildi¤inden yüksek
baﬂar› oranlar› bildirilmiﬂtir (2 boyutluya karﬂ› 3 boyutlu:
%74–76’ya karﬂ› %100).[13,21] Ancak prob kullan›m› için
özel bir e¤itim gerekmektedir ve her klinik 3 boyutlu
problara sahip olmad›¤›ndan fakat tümü 2 boyutlu problara sahip oldu¤undan, çal›ﬂmam›z› 2 boyutlu ölçümlerle
s›n›rland›rd›k. KK anomalileri, tam yap›sal KK eksikli¤i
(agenezi), k›smi eksiklik, hipoplazi veya displazi ﬂeklinde
olabilir. KK anomalilerinin sonuçlar› öngörülemez ve oldukça de¤iﬂkendir.[22] Motor kontrolü, dil ve ö¤renim bozukluklar›yla birliktelik gösterebilirken, tamamen normal nörogeliﬂimsel özelliklere sahip çocuklarda da görülebilir.[23] KK agenezisinde tan› daha kolayken, disgenezi
tan›s› için fetal nomogramlar gerekmektedir. Otizm, epilepsi ve hareket bozukluklar›n›n etiyolojisinde hipoplastik KK geliﬂimi gösterildi¤inden, nöroanatomik de¤erlendirme esnas›nda sadece tüm KK varl›¤›n› de¤il, ayn›
zamanda geliﬂim sürecini de de¤erlendirmek zorunlu hale gelmiﬂtir.[24–26] Tablo 4’te farkl› araﬂt›rmac›lar›n haz›rlad›¤› KK nomogramlar› gösterilmektedir.[10–17] Tablodan
da görülece¤i üzere bu çal›ﬂmalarda toplumsal farkl›l›klar
mevcuttur (Tablo 4). Bu durum farkl› popülasyonlara
özel nomogramlar geliﬂtirilmesi ihtiyac›n›n yan› s›ra, nomogramlar›n tan›lay›c› do¤rulu¤unu sorgulama gereklili¤ini de ortaya koymaktad›r. Nomogramlar farkl› ölçümlerle güvenilir midir? Nomogramlar›n do¤rulu¤unu
kan›tlayacak en güvenilir çal›ﬂmalar, antenatal, postnatal
ve çocukluk dönemi nörolojik geliﬂimleri ve akademik
baﬂar›lar› takip edilen hastalarla gerçekleﬂtirilecek olan
çal›ﬂmalard›r. Literatürdeki mevcut çal›ﬂmalar ve bizim
çal›ﬂmam›z, bu tür çal›ﬂmalar için sadece küçük bir baﬂlang›ç olabilir.

tart›ﬂmal›yken, çal›ﬂmam›z› nomogram haftalar› için fetal
anomali taramas›n›n önerildi¤i gebeli¤in 18. ve 22. haftalar› aras›ndaki dönem ile s›n›rlad›k (Ek materyal: S-Tablo 1. Gebelik haftas›na göre KK uzunlu¤u (mm) ölçümünün
persantilleri, S-Tablo 2. Gebelik haftas›na göre KK kal›nl›¤›
(mm) ölçümünün persantilleri ve S-ﬁekil 1. Polinominal regresyon analizi ve da¤›l›m grafi¤i).
Çal›ﬂmam›z›n en önemli k›s›tlamas›, çocuklar›n postpartum nörogeliﬂimsel takibinin gerçekleﬂtirilmemiﬂ olmas›yd›. Ancak KK anomalileri olan birçok çocuk benzer
nöroanatomik profilleri paylaﬂsa da, bu çocuklar›n nörogeliﬂimsel sonuçlar› son derece de¤iﬂkendir. Ayr›ca, nörogeliﬂimsel sonuçlar›n de¤erlendirilmesinde heterojenlik nedeniyle çal›ﬂmalar aras›nda çeliﬂkiler de mevcuttur.[23] Fetal anomali taramas› normal olarak de¤erlendirilen ve fetal geliﬂimleri antenatal takipten do¤uma kadar
normal seyreden hastalarda KK ölçümlerinin gebeli¤in
18. ve 22. haftalar aras›ndaki dönem ile s›n›rland›r›lmas›n›n nedeni, KK de¤erlendirmesinin tekrar yap›lmayacak
olmas›d›r. Bu durum bizi, antenatal takibin 18 ile 22. haftalar› aras›ndaki döneme odaklanmaya yönlendirmiﬂtir.

Zhang ve ark.’n›n[14] Çin’deki bir popülasyon üzerindeki nomogram çal›ﬂmas›nda, GY ve KK ölçümleri aras›nda güçlü bir korelasyon bulunmuﬂtur (r=0.932,
p<0.001). Çal›ﬂmam›zda GY ve KK ölçümleri aras›nda
daha zay›f bir korelasyon bulmuﬂ olmam›z›n, hasta grubunun gebeli¤in 18. ile 22. haftalar› aras›nda olmas›ndan
kaynakland›¤›na inan›yoruz (r=0.505, p<0.001). Zhang ve
ark.’n›n popülasyonu ise gebeli¤in 16. ile 19. haftalar› aras›ndayd›. Chasen ve ark., en büyük KK geliﬂimini gebeli¤in 19.6 haftas›nda bildirmiﬂtir.[27] Nomogramlar genellikle gebeli¤in 18. ile 22. haftalar› aras›nda elde edilirken,
fetal anomalilere yönelik detayl› de¤erlendirmeler s›kl›kla yap›lmaktad›r. Bir fetüsteki sonuçlar›n yaﬂam s›n›rlar›
içinde ve bunlar› temel alan terminasyon dahilinde de¤iﬂken oldu¤u KK anomalilerinin tespiti t›bbi ve etik olarak

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

200

Perinatoloji Dergisi

Sonuç
Bu çal›ﬂma, düﬂük riskli bir popülasyonda, gebeli¤in
18. ve 22. haftalar› aras›nda KK ölçümlerinin normal
aral›klar›n› vermektedir. Korpus kallozum için referans
de¤erler, beyin geliﬂiminin de¤erlendirilmesi için önemlidir. Azalm›ﬂ bir KK boyutu, çocukluk ça¤›nda düﬂük
IQ seviyesi, zay›f motor ve dil performans› ve nöropsikolojik bozukluk ile korele olabilir. Daha önce bildirilen
de¤erlerdeki farkl›l›klar nedeniyle topluluklar›n kendi
nomogramlar›n› bildirmesi önemlidir.
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Özet

Abstract: Immersion in water during labor and delivery

Amaç: Suda do¤um yöntemi, obstetrik bak›m›n alternatif bir biçimi olarak araﬂt›r›lmaktad›r. Çal›ﬂmam›zda amac›m›z, suda do¤um
yapmay› planlayan kad›nlarda obstetrik ve neonatal sonuçlar› de¤erlendirmekti.

Objective: Immersion in water during labor and delivery has been
studied as an alternative form of obstetric care. The aim of this study
was to evaluate obstetrics and neonatal outcomes of women intending to use immersion in water for labor and delivery.

Yöntem: Çal›ﬂmam›z, Ocak 2004 ile Ocak 2016 tarihleri aras›nda
‹talya’da tek bir merkezde gerçekleﬂtirilen retrospektif gözlemsel bir
çal›ﬂmayd›. Suda do¤um yapmay› planlayan gebelerin klinik kay›tlar› özel bir veri taban›nda topland› ve çal›ﬂmaya dahil edildi. Sadece
do¤umun ilk aﬂamas›n›n baﬂlang›c›ndan itibaren do¤um için suya giren gebeler çal›ﬂmaya dahil edildi. Komplikasyonsuz tekil gebeli¤i
olan ve gebeli¤in 37. haftas›nda veya öncesinde sefalik geliﬂi olan kad›nlar ile spontane do¤um baﬂlang›c› olanlar çal›ﬂmaya dahil edilme
kriterleri aras›ndayd›. Çal›ﬂman›n birincil sonucu, suda do¤um yapan
kad›nlar›n yüzde oran›yd›.

Methods: This was a retrospective observational study conducted
at a single center in Italy from January 2004 to January 2016. The
clinical records of pregnant women intending to use immersion in
water for labor and delivery were collected in a dedicated database
and included in the study. Only the women who underwent immersion in water starting from the first stage of labor were included in
the study. Inclusion criteria were women with uncomplicated singleton gestations and cephalic presentation at or later than 37 weeks
of gestation, and with spontaneous onset of labor. The primary outcome of the study was the percentage of women who had both labor
and delivery in water.

Bulgular: Toplam 389 kad›n, dahil edilme kriterlerini karﬂ›layarak
çal›ﬂmaya al›nd›. Bunlar›n 256’s› (%66) nullipar ve 133’ü (%34)
multipard›. Suda do¤um yöntemini kullanmay› planlayan 389 gebe kad›n›n 278’i (%71.5) suda do¤um yaparken, 31’i (%8.0) do¤uma suda baﬂlad› ve su d›ﬂ›nda do¤um yapt›, 80’i (%20.5) ise do¤umun ilk aﬂamas›nda suda iken, ikinci aﬂamas›nda ve do¤um s›ras›nda su d›ﬂ›ndayd›. Perineal laserasyon insidans› %61.4 bulundu.
Sonuç: Suda do¤um yapmaya baﬂlayan kad›nlar›n büyük ço¤unlu¤u amac›n› gerçekleﬂtirdi.
Anahtar sözcükler: Sezaryen do¤um, operatif do¤um, distosi,
postpartum kanama, yenido¤an yo¤un bak›m ünitesi.

Giriﬂ
Suda do¤um yöntemi, obstetrik bak›m›n alternatif
bir biçimi olarak araﬂt›r›lmaktad›r.[1] 1960 y›l›n›n sonunda, Rus obstetrisyenler Tjarkovsky ve Leboyer,

Results: 389 women met the inclusion criteria and were included in
the study. 256 (66%) were nulliparous, and 133 (34%) were multiparous. Out of the 389 women intending to use immersion in water
for labor and delivery, 278 (71.5%) had labor and delivery in the
water, 31 (8.0%) labor in water and delivery on land, and 80 (20.5%)
had the first stage of labor in water, and the second stage and delivery
on land. The incidence of perineal lacerations was 61.4%.
Conclusion: The vast majority of the women who set out to labor
and delivery in water achieve their aim.
Keywords: Cesarean delivery, operative delivery, dystocia, postpartum hemorrhage, NICU.

do¤umdan hemen sonra yenido¤an›n ›l›k bir banyoya
al›nmas› fikrini ilk bulanlard›.[2,3] Cluett ve ark., 15 çal›ﬂmay› içeren yak›n tarihli Cochrane derlemesinde düﬂük riskli komplikasyonlar› olan sa¤l›kl› kad›nlarda do-
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¤umun ilk aﬂamas›nda suya dald›rman›n do¤um yöntemi ve perineal travma üzerinde olumlu etkileri oldu¤u
ve bölgesel analjezi kullan›m›n› azaltabilece¤i sonucuna varm›ﬂt›r.[1] Do¤umun ikinci aﬂamas›na yönelik kan›tlar s›n›rl›d›r,[1] ancak hâlâ tart›ﬂma konusudur.[4,5] Bu
kan›t do¤rultusunda Amerikan Kad›n Hastal›klar› ve
Do¤um Uzmanlar› Derne¤i (ACOG), do¤umun ikinci
aﬂamas› ve do¤um s›ras›nda suya dald›rma yöntemi
aleyhine öneride bulunmaktad›r.[4] The Royal College
of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG), suda
do¤umu alternatif bir do¤um yöntemi olarak kabul etmektedir, ancak suda do¤umu destekleyecek veya reddedecek yüksek seviyede yeterli kan›t bulunmad›¤› konusunda kad›nlar›n bilgilendirilmesini tavsiye etmektedir.[5]

Banyo havuzu, kad›nlar›n do¤um s›ras›nda s›kl›kla
pozisyon de¤iﬂtirmesine izin verecek kadar büyüktü. Su
s›cakl›¤› 37°C’de tutuldu ve anne gö¤üs seviyesine kadar
suya dald›r›ld›. S›cak suya dalma kan damarlar›n›n geniﬂlemesine yol açt›¤›ndan ve bu durum da taﬂikardi ve hipotansiyona neden olabilece¤inden, kad›nlar her iki saatte bir yar›m saatli¤ine küvetten ç›kar›ld›. Maternal kan
bas›nc›, nab›z ve solunum h›z› 30 dakikada bir kontrol
edildi.

Bu çal›ﬂman›n amac›, suda do¤um yapmay› düﬂünen
kad›nlarda obstetrik ve neonatal sonuçlar› de¤erlendirmektir.

Çal›ﬂman›n birincil sonucu, suda do¤um yapan kad›nlar›n yüzde oran›yd›. ‹kincil sonuçlar ise maternal ve
neonatal sonuçlard›.

Yöntem
Bu çal›ﬂma, Ocak 2004 ile Ocak 2016 tarihleri aras›nda ‹talya’da tek bir merkezde (Fabia Mater, Roma,
‹talya) gerçekleﬂtirilen retrospektif gözlemsel bir çal›ﬂmayd›. Suda do¤um yapmay› planlayan gebelerin klinik
kay›tlar› özel bir veri taban›nda topland› ve çal›ﬂmaya
dahil edildi. Çal›ﬂmaya sadece do¤umun ilk aﬂamas›n›n
baﬂlang›c›ndan itibaren do¤um için suya giren gebeler
dahil edildi.
Bu çal›ﬂmaya dahil edilen tüm olgulara iliﬂkin olarak
bildirilen tüm de¤iﬂkenler topland›. Komplikasyonsuz
tekil gebeli¤i olan ve gebeli¤in 37. haftas›nda veya öncesinde sefalik geliﬂi olan kad›nlar ile spontan do¤um baﬂlang›c› olanlar çal›ﬂmaya dahil edilme kriterleri aras›ndayd›. Yüksek riskli gebeli¤i olan kad›nlar, preterm do¤um yapanlar ve çoklu gebeli¤i olanlar çal›ﬂma d›ﬂ› b›rak›ld›. ‹ndüklenmiﬂ do¤um yapan kad›nlar, epidural analjezi alanlar ve do¤um augmentasyonu olanlar da çal›ﬂma
d›ﬂ› b›rak›ld›.
Bu çal›ﬂman›n amaçlar› bak›m›ndan do¤umun latent
ilk aﬂamas›n› 4 cm’ye kadar servikal silinme ve dilatasyon
dahil a¤r›l› kontraksiyonlar›n ve baz› servikal de¤iﬂimlerin oldu¤u zaman dilimi olarak, do¤umun oturmuﬂ ilk
aﬂamas›n› düzenli a¤r›l› kontraksiyonlar›n ve 4 cm ile 10
cm aras›nda progresif servikal dilatasyonun oldu¤u zaman dilimi, do¤umun ikinci aﬂamas›n› ise servikste tam
dilatasyon bulgusu olarak tan›mlad›k.

Suya girmeden önce fetüsün sa¤l›¤›ndan emin olmak amac›yla 20 dakika boyunca kardiyotokografik takip yap›ld›. Ard›ndan fetal kalp h›z›, su geçirmez bir
prob ile 15 dakikada bir kontrol edildi. Gebeler, idrara
ç›kmalar› için düzenli olarak banyodan ç›kmaya teﬂvik
edildi.

Bulgular
Toplam 389 kad›n dahil edilme kriterlerini karﬂ›layarak çal›ﬂmaya dahil edildi. Bunlar›n 256’s› (%66) nullipar
ve 133’ü (%34) multipard›. Ortalama maternal yaﬂ
29’du. Ortalama gestasyonel yaﬂ, 37 ile 41 hafta aras›nda
de¤iﬂmekle birlikte 39 haftayd›. Suya girme s›ras›nda ortalama servikal dilatasyon 5.8 cm olup 3–10 cm aras›nda
de¤iﬂmekteydi (Tablo 1).
Suda do¤um yöntemini kullanmay› planlayan 389
kad›n›n 278’i (%71.5) suda do¤um yaparken, 31’i
(%8.0) do¤uma suda baﬂlad› ve su d›ﬂ›nda do¤um yapt›, 80’i (%20.5) ise do¤umun ilk aﬂamas›nda sudayken,
ikinci aﬂamas›nda ve do¤um s›ras›nda su d›ﬂ›ndayd›
(Tablo 2).

Tablo 1. Çal›ﬂmaya dahil edilen gebelerin özellikleri.
n=389
Maternal yaﬂ (y›l)

29.4±4.2

Nullipar

256 (%65.8)

Multipar

133 (%34.2)

Gestasyonel yaﬂ

39.2±3.7

Sigara kullan›m›

40 (%10.3)

VK‹

24.7±5.8

Suya girme s›ras›nda servikal dilatasyon (cm)
Rüptüre olan membranlar

5.8±3.1 (aral›k: 3–10)
340 (%87.4)

Veriler say› (yüzde) veya ortalama ± standart sapma olarak sunulmuﬂtur.
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Tablo 3. Maternal ve neonatal sonuçlar.

Tablo 2. Birincil sonuçlar.

n=389

n=389
278 (%71.5)

Do¤um a¤›rl›¤› (gram)

Suda birinci aﬂama ve ikinci aﬂama. Su d›ﬂ›nda do¤um

31 (%8.0)

Düﬂük do¤um a¤›rl›¤›

6 (%1.5)

Suda birinci aﬂama. Su d›ﬂ›nda ikinci aﬂama ve do¤um

80 (%20.5)

Makrozomi

13 (%3.3)

Suda birinci aﬂama, ikinci aﬂama ve do¤um

Perineal laserasyon insidans› %61.4 idi. Üçüncü dereceden 3 laserasyon (%0.8) mevcuttu. K›rk (%10.3) olguda epizyotomi uyguland›. Bir olguda güven vermeyen
fetal kalp h›z› ve 10 olguda do¤umun uzam›ﬂ ikinci aﬂamas› nedeniyle 11 acil sezaryen do¤um gerçekleﬂti. Ortalama do¤um a¤›rl›¤› 3346 gramd› ve 13 (%3.3) yenido¤an›n do¤um a¤›rl›¤› 4000 gram›n alt›ndayd› (Tablo 3).
Postpartum kanama insidans› %11.6 bulundu.

Tart›ﬂma
Do¤umun birinci aﬂamas›nda suya girmenin zararlar›n› ve yararlar›n› de¤erlendiren yeterli say›da randomize kontrollü çal›ﬂma bulunurken, ikinci aﬂamaya iliﬂkin
yeterince veri yoktur.[4,6] Ayr›ca, suda do¤um yapma amac›n› gerçekleﬂtiren kad›nlar›n oran›na iliﬂkin veriler de
yetersizdir.[4,7,8] Suda do¤um yapmay› planlayan 389 gebeyi içeren bu retrospektif çal›ﬂmada, bu gebelerin büyük
bir bölümünün amaçlar›n› gerçekleﬂtirdi¤ini bulduk. Sadece az say›da gebe, do¤umun birinci veya ikinci aﬂamas›nda su d›ﬂ›nda do¤um yapmak için küveti terk etmek
zorunda kald›.
Suda do¤um yapan kad›nlar›n ço¤u ilk gebeli¤indeydi ve ortalama yaﬂlar› 29 idi. Bu veriler, ilk do¤um deneyimlerinde genç kad›nlar›n, nullipar olanlarda daha uzun
oldu¤u bilinen do¤um s›ras›ndaki a¤r›y› hafifletmek için
suda do¤um yöntemine yönelmesinin daha olas› oldu¤unu göstermektedir.[9]
Suda do¤um yapanlar ile do¤umdan önce küvetten
ç›kmak zorunda kalanlar karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, ortalama
gestasyonel yaﬂ 39 haftayd›.
Çal›ﬂmam›zdaki ikinci ana bulgu, suda do¤umun
anlaml› derecede yüksek oranda maternal ve neonatal
advers sonuçlarla iliﬂkili olmamas›d›r. Ancak çal›ﬂmam›z bu sonuçlar için güçlendirilmemiﬂ olup, retrospektif çal›ﬂma tasar›m›yla s›n›rl›d›r. Suda do¤um yapan gebe grubunda üçüncü derece insidans› düﬂüktü, su d›ﬂ›nda do¤um yapanlara k›yasla epizyotomi insidanslar› da
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3346±459

Epizyotomi

40 (%10.3)

Epizyotomi hariç sa¤lam perine

150 (%38.6)

Herhangi bir derecede laserasyon

239 (%61.4)

Birinci derece laserasyon

164 (%42.2)

‹kinci derece laserasyon

72 (%18.5)

Üçüncü derece laserasyon
Dördüncü derece laserasyon

3 (%0.8)
0

Uterus atonisi

2 (%0.5)

Plasentan›n elle ç›kar›lmas›

3 (%0.8)

Operatif vajinal do¤um

8 (%2.1)

Sezaryen do¤um

11 (%2.8)

1. dakika Apgar skoru >7

0

5. dakika Apgar skoru >7

0

10. dakika Apgar skoru >7
YYBÜ’ye yat›ﬂ

0
3 (%0.8)

YYBÜ: Yenido¤an yo¤un bak›m ünitesi. Veriler say› (yüzde) veya ortalama ±
standart sapma olarak sunulmuﬂtur. Düﬂük do¤um a¤›rl›¤›nda do¤um a¤›rl›¤› 2500
gramdan düﬂüktür. Makrozomide do¤um a¤›rl›¤› 4000 gramdan yüksektir.

düﬂüktü. Çal›ﬂmam›z›n büyük bir s›n›rlamas› da kontrol grubuna sahip olmamas›yd›.
Bulgular›m›z, dik duruﬂ pozisyonunda olan kad›nlarda epizyotomide azalmayla birlikte ikinci derece y›rt›lmalarda art›ﬂ bildiren yak›n tarihli bir Cochrane derlemesinde bildirilen verilerle uyuﬂmaktayd›.[1,10,11] Bu maternal do¤um pozisyonu, genellikle havuz kullan›c›lar›
taraf›ndan tercih edilmektedir ve bunun perineal sonuçlar› etkiledi¤i görülmektedir.[12]

Sonuç
Sonuç olarak çal›ﬂmam›z, suda do¤um planlayan kad›nlar›n büyük ço¤unlu¤unun bu amac›n› gerçekleﬂti¤ini göstermektedir. Bu bulgular temelinde, a¤r›y› azaltma
ve do¤um s›ras›nda farkl› bir deneyim yaﬂama arzusuyla
suda do¤um yapmay› planlayan tekil gebelikli ve miatta
sefalik geliﬂli düﬂük riskli kad›nlara alternatif bir do¤um
stratejisi olarak suda do¤um önerilebilir. Yüksek kaliteli
ve iyi tasarlanm›ﬂ randomize kontrollü çal›ﬂmalar dahil
ek çal›ﬂmalara ihtiyaç duyulmaktad›r.
Ç›kar Çak›ﬂmas›: Ç›kar çak›ﬂmas› bulunmad›¤› belirtilmiﬂtir.

Suda do¤um
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‹ntrauterin tan› alan posterior üretral valv olgusunda
fetoskopik lazer valv ablasyonu
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Özet

Abstract: Fetoscopic laser valve ablation in the posterior
urethral valve case with intrauterine diagnosis

Amaç: Alt üriner sistem obstrüksiyonu tan›s› alan bir fetüse uygulanan intrauterin perkütan fetoskopik lazer valv ablasyonu iﬂlemini sunmay› amaçlad›k.

Objective: We aimed to present the procedure of intrauterine percutaneous fetoscopic laser valve ablation performed on a fetus diagnosed with lower urinary tract obstruction.

Olgu: Yirmi bir yaﬂ›nda, düzenli takipleri olmayan gebenin fetal
ultrasonografik de¤erlendirilmesinde bilateral hidroüreteronefroz,
dilate mesane, oligo/anhidramniyoz saptand› ve olguda posterior
üretral valv ile uyumlu alt üriner sistem obstrüksiyonu düﬂünüldü.
Ard›ﬂ›k uygulanan vezikosentez sonucu kötü prognozlu saptanan
hastaya, takip ve tedavi seçenekleri hakk›nda bilgi verildi ve 27. gebelik haftas›nda perkütan fetoskopik lazer ile posterior üretral valv
ablasyonu yap›ld›. ‹ﬂlem sonras› amniyon s›v›s› normal s›n›rda seyretti ve miad›nda do¤um gerçekleﬂti. Postpartum kreatinin yüksekli¤i olan yenido¤ana evre 2 böbrek yetmezli¤i tan›s› konuldu ve
takiplerinde diyaliz ihtiyac› olmad›. Kreatinin de¤erleri gerileyen
yenido¤an ayaktan takip edilmek üzere taburcu edildi.

Case: Bilateral hydroureteronephrosis, dilated bladder and oligo/
anhydramnios were found in the fetal ultrasonography examination
of a 21-year-old pregnant woman who did not have regular followups, and the lower urinary tract obstruction consistent with the posterior urethral valve was considered in the case. The patient who was
found to have poor prognosis as a result of vesico synthesis carried
out consecutively was informed about the follow-up and treatment
options, and the posterior urethral valve ablation was performed by
the percutaneous fetoscopic laser on 27 weeks of gestation. The
amniotic fluid was at normal levels after the procedure, and the labor
was carried out at term. The newborn with elevated postpartum creatinine was diagnosed with stage 2 renal failure, but dialysis was not
required during the follow-ups. The newborn was discharged for
outpatient follow-up upon the reduced creatinine levels.

Sonuç: Alt üriner sistem obstrüksiyonu varl›¤›nda intrauterin müdahalenin sa¤kal›m› art›r›c› etkisi dikkate al›narak gebeli¤in devam›n› isteyen olgularda seçenek olabilece¤i olabilece¤ini düﬂünüyoruz. Aile obstrüksiyonun düzeltilmesine yönelik intrauterin müdahalenin fayda ve riskleri hakk›nda ayr›nt›l› bilgilendirilmelidir.

Anahtar sözcükler: Posterior üretral valv, alt üriner sistem obstrüksiyonu, fetoskopik lazer ablasyon.

Giriﬂ
Oligohidramniyoz ve pulmoner hipoplaziye neden
olarak önemli bir fetal morbidite ve mortalite sebebi
olabilen alt üriner sistem obstrüksiyonu (AÜSO) ayn›

Conclusion: By taking the survival enhancing effect of the intrauterine intervention into account in the presence of lower urinary tract
obstruction, we considered that intrauterine intervention can be an
option in the cases who prefer to continue their pregnancies. The
families should be informed in detail about the benefits and risks of
intrauterine intervention to repair the obstruction.
Keywords: Posterior urethral valve, lower urinary tract obstruction, fetoscopic laser ablation.

zamanda infant ve çocuklarda ciddi bilateral hidroüreteronefroz ve renal displaziye ba¤l› en s›k renal yetmezlik nedenlerindendir.[1,2] ‹nsidans› 10.000 canl› do¤umda 2.2’dir ve olgular›n %62’si prenatal olarak tan›
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‹ntrauterin tan› alan posterior üretral valv olgusunda fetoskopik lazer valv ablasyonu

al›r.[2] AÜSO mesane ç›k›ﬂ obstrüksiyonu olarak da tan›mlanabilir. Posterior üretral valv (PUV) (%68), üretral atrezi (%28) ve üretral stenoz (%10) en s›k AÜSO
nedeni iken anterior üretral valv, üreterosel ve megaloüreter daha nadir AÜSO nedenleridir. PUV’da idrar
ak›m›n› engelleyen anomalinin embriyonik dönemde
geliﬂen ‘‘konjenital obstrüktif üretral membran’’ oldu¤u bildirilmiﬂtir.[1] Etyolojiden ba¤›ms›z olarak üriner
kanal›n distal obstrüksiyonu idrar ak›m›n›n azalmas›na
ve lezyonun proksimalinde idrar konjesyonuna neden
olmaktad›r. PUV saptananlardan seçilmiﬂ olgularda fetal mortalite ve morbiditeyi azaltmak için vezikoamniyotik ﬂant ve fetal sistoskopi uygulamas› müdahale seçenekleri olarak sunulmuﬂ ve müdahalenin fetal mortaliteyi azaltt›¤›, renal hasar› s›n›rlad›¤› veya düzeltti¤i
öne sürülmüﬂtür.[3,4] Bu yaz›da, perkütan fetoskopik lazer ablasyon uygulad›¤›m›z bir PUV olgusunun sunulmas› amaçland›.

Olgu Sunumu
‹lk gebeli¤i olan ve rutin gebelik takiplerini yapt›rmayan, 24. gebelik haftas›nda fetal pelviektazi saptanmas›
üzerine 25. gebelik haftas›nda klini¤imize refere edilen
21 yaﬂ›ndaki hasta de¤erlendirildi. Yap›lan ultrasonografik de¤erlendirmede oligo/anhidramniyoz, fetal mesanede dilatasyon, duvar kal›nl›¤›nda artma ve anahtar deli¤i
görünümü izlendi (ﬁekil 1). Sa¤ renal pelvis 23 mm, sol
renal pelvis 31 mm, ileri derecede pelvikaliksiyel dilatasyon ve böbrek parankimi incelmiﬂ (bilateral hidronefroz)
ve hiperekojen olarak izlendi. Durumun PUV ile uyumlu oldu¤u düﬂünüldü. 48 saat ara ile yap›lan iki vezikosentez ile elde edilen idrar analiz sonucu kötü prognozlu
oldu¤u belirlendi[5] (Tablo 1). Alt üriner sistem obstrüksiyonlar›nda artm›ﬂ kromozomal bozukluklar›n varl›¤›
nedeniyle amniyosentez yap›ld› ve kromozom analizi sonucu normal karyotip olarak raporland›. Aile AÜSO, oligo/anhidramniyoz ve olas› komplikasyonlar (renal hasar,
pulmoner hipoplazi, perinatal mortalite, yap›sal deformite, preterm do¤um) hakk›nda bilgilendirildi. Konservatif
yaklaﬂ›m, gebeli¤in terminasyonu, intrauterin müdahale
hakk›nda bilgi verildi ve seçenek sunuldu. Müdahalenin
böyle bir olguda rutin bir uygulama olmad›¤› ve mevcut
renal hasar› düzeltmeyece¤i ancak bebe¤in s›v›s›nda düzelme sa¤layarak yaﬂam ﬂans›n› art›rabilece¤i bilgisi verildi. Ailenin gebeli¤in devam›n› istemesi ve yaﬂam ﬂans›n›
art›rmaya yönelik müdahale uygulanmas› talebi üzerine
27. gebelik haftas›nda perkütan fetoskopik lazer ablasyon

Tablo 1. Olguya ait fetal idrar analiz sonuçlar› ve prognostik kriterler.
Analiz
sonuçlar›

‹yi
prognoz[5]

Kötü
prognoz[5]

Sodyum

106 mEq/L

<90 mEq/L

>100 mEq/L

Klor

90 mEq/L

<80 mEq/L

>90 mEq/L

Kalsiyum

9 mg/dL

<7 mg/dL

>8 mg/dL

219 mOsm/L

<180 mOsm/L

>200 mOsm/L

Osmolalite
β2-mikroglobulin
Total protein

15 mg/L

<6 mg/L

>10 mg/L

129 mg/dL

<20 mg/dL

>40 mg/dL

uygulanmas›na karar verildi. Maternal epidural anestezi
uygulanmas›n›n ard›ndan umbilikal venden fentanil (15
μg/kg) ve panküronyum (2 mg/kg) verilerek fetal anestezi ve hareketsizlik sa¤land›.[6] Uygun maternal abdominal
cilt kesisi uyguland›ktan sonra 3.3 mm kavisli cerrahi k›l›f (11540 KEK, Karlz Storz, Tuttlingen, Almanya) ultrason rehberli¤inde ilerletilerek fetal mesaneye kraniokaudal do¤rultuda girildi. Ard›ndan 1.3 mm teleskop
(11540 AA, Karlz Storz, Tuttlingen, Almanya), cerrahi
k›l›f alt giriﬂinden ilerletilerek mesane içine girildi. Üreteral orifisler, mesane duvar›nda trabekülasyon ve mesane boynu görüntülendi (Ek materyal: Video 1. Lazer ablasyon iﬂlemi ve dilate posterior üretran›n görüntülenmesi).
Dilate posterior üretra saptand›ktan sonra bu alanda obstrüksiyona neden olan ve posterior üretral valv oldu¤u
düﬂünülen membranöz oluﬂuma Nd-YAG lazer ablasyon
(neodymium-yttrium-aluminum-garnet) uygulanarak
üretradan pasaj sa¤land› (Ek materyal: Video 2. Obstrüktif membran›n lazer ile ablasyonu). ‹ﬂlemin hemen sonra-

ﬁekil 1. Dilate mesane ve posterior üretra.
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s›nda mesanenin küçüldü¤ü ve amniyon s›v›s›n›n artt›¤›
gözlendi ve iﬂlem komplikasyonsuz olarak tamamland›.
‹ﬂlem sonras› kontrolleri yap›lan hastada tüm gebelik boyunca amniyon s›v›s› normal s›n›rlarda seyrederken mesane ve renal pelvis çaplar›nda gerileme oldu ve ek problem yaﬂanmad›. 39 hafta 2 gün iken 3270 g, 9/10 Apgarla erkek fetüs do¤urtuldu. Solunum s›k›nt›s› olmayan yenido¤an, kreatinin de¤erinde yükseklik saptanmas› üzerine (kreatinin: 3.15 mg/dl) evre 2 böbrek yetmezli¤i[7] tan›s›yla neonatoloji klini¤ine yat›r›ld›. Yenido¤an›n postpartum 5. günde yap›lan üriner ultrasonografisinde sa¤
böbrekte grade III-IV, sol böbrekte grade II-III pelvikalisiyel dilatasyon, sa¤ renal pelvis 7 mm, sol renal pelvis
8 mm ve her iki böbrekte çok say›da kortikal kist izlendi.
Neonatoloji, pediatrik cerrahi ve pediatrik nefroloji taraf›ndan oluﬂturulan konseyde de¤erlendirilen ve k›smi
obstrüksiyon düﬂünülen yenido¤ana tamamlay›c› cerrahi
müdahale karar› al›nd›. Postpartum birinci ay›nda genel
anestezi alt›nda lazer ile posterior üretral valv ablasyonu
yap›ld›. Takiplerinde kreatinin (2.15 mg/dl) de¤erleri gerileyen yenido¤an, pediatrik nefroloji taraf›ndan üriner
ultrason, böbrek fonksiyonu ve idrar yolu enfeksiyonu
takibi aç›s›ndan 2 hafta sonra kontrole ça¤r›larak ayaktan
takip edilmek üzere taburcu edildi.

Tart›ﬂma
AÜSO düﬂük insidans›na ra¤men perinatal dönem
ve çocukluk ça¤›ndaki obstrüktif üropatilere ba¤l› sa¤l›k
problemleri aras›nda önemli bir yere sahiptir.[8] AÜSO’nun do¤al seyri mesane ç›k›ﬂ obstrüksiyonunun derecesine (komplet veya parsiyel) ve ortaya ç›kt›¤› gebelik haftas›na ba¤l›d›r.[9] Komplet obstrüksiyon olgular›nda obstrüktif üropatinin bulgular› daha erken gebelik
haftalar›nda ortaya ç›kar. ‹lk trimesterde megasistis belirgin ultrason bulgusudur. Mesane duvar›nda kal›nlaﬂma, dilate posterior üretra (anahtar deli¤i görünümü),
hidroüreteronefroz, oligohidramniyoz ve bazen de anhidramniyoz di¤er ultrasonografik bulgulard›r.[1] Ultrasonografinin AÜSO tan›s›ndaki duyarl›l›¤› %85, özgüllü¤ü ise %80’dir.[9] ‹drar ak›m›ndaki obstrüksiyon idrar›n amniyotik kaviteye ulaﬂmas›n› engelleyerek oligo/
anhidramniyoza neden olur. Amniyon s›v›s› özellikle
16–28. gebelik haftalar› aras›ndaki kanaliküler fazda belirgin olmak üzere akci¤er geliﬂiminde önemli bir yere
sahiptir.[1] Anhidramniyoza ba¤l› akci¤er hipoplazisi,
amniyotik kaviteye idrar ak›m› kayb›ndan dolay› geliﬂen
en önemli komplikasyon olup 25. gebelik haftas›n›n al-
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t›ndaki gebeliklerde geliﬂen, 2 haftadan uzun süren oligohidramniyozun yüksek mortaliteye sahip oldu¤u bildirilmiﬂtir.[10] ‹drar ak›m›ndaki obstrüksiyon akci¤er hipoplazisinin yan› s›ra üriner retansiyona ba¤l› olarak
hem mesanede hem de böbreklerde ﬂiddetli hasara neden olur. Konservatif yaklaﬂ›lan olgular›n %95’inde
ikinci trimesterde oligohidramniyoz geliﬂmekte ve
%45’inde mortalite görülmekte iken hayatta kalan olgular›n %25–30’unda 5 yaﬂ›na kadar diyaliz ve renal
transplantasyon gerektiren son dönem böbrek yetmezli¤i geliﬂmektedir.[4,11,12]
AÜSO olgular›nda müdahale için olgular›n seçimi
zorluk yaﬂan›lan önemli bir problem olarak devam etmektedir. AÜSO olgular›n›n de¤erlendirilmesine ait algoritma ﬁekil 2’de verilmiﬂtir.[13] Ciddi hidronefroz ve
oligohidramniyozun varl›¤›n›n hastal›¤›n ciddiyetini belirledi¤i belirtilirken renal fonksiyonun de¤erlendirilmesinde problem yaﬂanmaktad›r. Renal fonksiyonun göstergesi olarak baz› yazarlar fetal üriner biyokimyay› iﬂaret ederken[14] baz› yazarlar ise fetal serum beta2-mikroglobulinin daha iyi bir belirteç oldu¤unu bildirmiﬂtir.[6,15]
Normal renal fonksiyonun (iyi prognozlu fetal idrar biyokimyas›, renal kist/displazi yoklu¤u) ve normal amniyon s›v›s›n›n oldu¤u evre 1 olgulara ekspektan yaklaﬂ›m
önerilebilmektedir. Bilateral hidronefrozu ve oligohidramniyozu olan ancak renal fonksiyonlar› normal olan
evre 2 fetüslere müdahalenin fayda getirece¤ine inan›l›r.
Bu müdahalenin ciddi pulmoner hipoplaziyi ve olas›l›kla renal fonksiyonlar›n daha da kötüleﬂmesini engelleyebilece¤i belirtilmektedir. Oligo/anhidramniyoz, ciddi
bilateral hidronefroz, anormal renal fonksiyon ve renal
displazi geliﬂen evre 3 olgularda intrauterin giriﬂimin renal fonksiyonlar› düzeltmesi beklenmemekle birlikte oligohidramniyoza ba¤l› akci¤er sorunlar› ve buna ba¤l›
mortalitenin azalt›labilmesi hususu öncelikli hale gelmektedir.[1,16] Evrelerine göre AÜSO olgular›n›n yönetimi Tablo 2’de gösterilmiﬂtir.[17] Bizim olgumuzda oligoanhidramniyoz ve hidronefroz mevcuttu. Ard›ﬂ›k fetal
idrar analizi kötü prognozlu olarak izlendi. Hasta takip
ve tedavi seçenekleri hakk›nda ayr›nt›l› olarak bilgilendirildi. Ancak amniyon s›v›s›n›n ileri derecede azalm›ﬂ (oligo/anhidramniyoz) olarak izlenmesi üzerine pulmoner
geliﬂimin devam› ve anhidramniyoza ba¤l› komplikasyonlar›n azalt›larak perinatal sa¤kal›m›n› art›rmak amac›yla ailenin iste¤i ve onay›yla müdahale karar› al›nd›.
Mesane obstrüksiyonunun ortadan kald›r›lmas›n›n,
progresif renal displaziyi önlemesinin yan› s›ra normal

‹ntrauterin tan› alan posterior üretral valv olgusunda fetoskopik lazer valv ablasyonu

ﬁekil 2. AÜSO olgular›nda müdahale için hasta seçimi ve de¤erlendirilmesi algoritmas›.[13]

amniyotik s›v› oluﬂumunu sa¤lad›¤› için pulmoner hipoplaziyi önledi¤i ve sa¤kal›m› art›rd›¤› havyan deneyleri ile gösterilmiﬂtir.[4,18] Dolay›s›yla vezikoamniyotik
ﬂant obstrüktif üropati için en s›k kullan›lan antenatal
tedavi seçeneklerinden birisi olmuﬂtur.[4] Ancak sa¤kal›m› art›rmas›na ra¤men uzun dönem renal fonksiyonlar
üzerine koruyucu etkisi gösterilememiﬂtir.[11] PUV nedeniyle intrauterin ﬂant uygulanan çocuklarda ortalama

54 ayl›k takipte mortalite %43 ve puberteden önce son
dönem böbrek yetmezli¤ine ilerleme %63 olarak saptanm›ﬂt›r.[19] Tüm çabalara ra¤men PUV’lu çocuklarda
son dönem böbrek yetmezli¤ine ilerleme oran›n›n son
25 y›ld›r de¤iﬂmedi¤i görülmüﬂtür.[1] ‹lave olarak ﬂant›n
yer de¤iﬂtirmesi, t›kanmas› gibi sorunlar da vezikoamniyotik ﬂant uygulamas›n›n komplikasyonlar› olarak gözlenmektedir. Quintero ve ark., daha iyi de¤erlendirilme

Tablo 2. AÜSO evrelerine göre fetal yönetim.[17]

Evre 1 (hafif)

Evre 2 (ﬂiddetli)
(Renal fonksiyon korunmuﬂ)

Evre 3 (ﬂiddetli)
(Anormal renal fonksiyon bulgular›)

Amniyotik s›v› hacmi

Normal

Oligohidramniyoz veya anhidramniyoz

Anhidramniyoz
(bazen oligohidramniyoz)

Fetal böbrek ekojenitesi

Normal

Hiperekojen

Hiperekojen

AÜSO evresi

Fetal kortikal kist / Renal displazi

Yok

Yok

Var

Fetal üriner biyokimya

‹yi prognozlu

‹yi prognozlu

Kötü prognozlu

Fetal müdahale

Endike de¤il

Endike (pulmoner hipoplazi ve ciddi renal
hasar›n önlenmesine yönelik)

Pulmoner hipoplazinin önlenmesi
için endike olabilir.
Renal hasar›n önlenmesi için
endike de¤ildir.
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sa¤lamas› ve altta yatan obtrüksiyon nedenini (PUV,
üretra atrezisi vb.) daha net ortaya koymas› ve ayn› zamanda kal›c› tedavi uygulanabilmesi nedeniyle fetal sistoskopiyi yeni bir tan› ve tedavi seçene¤i olarak bildirmiﬂlerdir.[20] Avantajlar›n›n yan› s›ra daha invaziv bir iﬂlem olmas› ve ürolojik fistül gibi komplikasyonlar›n vezikoamniyotik ﬂanta göre daha fazla izlenmesi gibi dezavantajlar› mevcuttur. Literatürdeki fetal sistoskopi olgu
sunumlar› incelendi¤inde posterior üretral valv destrüksiyonunun lazer fulgurasyon ile %50 olguda teknik olarak baﬂar› ile gerçekleﬂtirilebildi¤i ve %70 neonatal sa¤kal›m elde edildi¤i ve di¤er seçeneklerle k›yasland›¤›nda
lazer ablasyonun en iyi seçenek oldu¤u görülmektedir.[9]
Sanenes ve ark., AÜSO’su bulunan olgularda uygulad›klar› 50 fetal sistoskopi olgusunda PUV’un lazer kullan›larak fulgurasyonu ile %53 gibi 2 y›ll›k sa¤kal›m elde ederken yaﬂayan fetüsler aras›nda %73 normal renal
fonksiyon bildirmiﬂler ve fetal sistoskopinin %91 do¤rulukla tan› koydurucu oldu¤u ve uygun olgularda potansiyel bir yönetim seçene¤i oldu¤u sonucunu ç›karm›ﬂlard›r.[21] Martinez ve ark., fetal sistoskopi ve PUV
ablasyonu uygulad›klar› 11 PUV olgusunun hiçbirinde
pulmoner hipoplazi gözlemezken %27 renal yetmezlik
saptad›klar›n› bildirmiﬂlerdir.[22] Ruano ve ark., ciddi
AÜSO’su olan 23 PUV’lu hasta ile gerçekleﬂtirdikleri
bir çal›ﬂmada fetoskopik lazer ablasyon uygulanan 11
hastada ekspektan yaklaﬂ›m› tercih eden 12 hastaya göre sa¤kal›m ve normal renal fonksiyona sahip infant
oranlar›n› anlaml› ﬂekilde yüksek bulmuﬂlar ve PUV’un
fetoskopik lazer ablasyon ile tedavisinin renal fonksiyonun kötüleﬂmesini önleyerek postnatal sonuçlar› düzeltebilece¤i sonucuna varm›ﬂlard›r.[6] PUV’lu hastalarda
vezikoamniyotik ﬂant ve fetal sistoskopik müdahaleyi
karﬂ›laﬂt›ran çok merkezli bir çal›ﬂmada olgu say›lar›n›n
az olmas›na ra¤men fetal sistoskopik lazer ablasyon uygulanan hastalarda 6 ayl›k sa¤kal›m oran›nda ve renal
fonksiyonda iyileﬂme oldu¤u saptan›rken vezikoamniyotik ﬂant grubunda sadece 6 ayl›k sa¤kal›m oran›nda
art›ﬂ gözlenmiﬂ ve renal fonksiyon üzerine etki izlenmemiﬂtir.[23] AÜSO’da fetal müdahale ile ilgili çal›ﬂmalar
düﬂük olgu say›lar›na, s›n›rl› takip verilerine sahiptir ve
müdahale kriterlerinde farkl›l›klar göstermektedir.[17]
Bizim olgumuzda renal fonksiyonun intrauterin dönemde etkilendi¤i gözlenirken bu durum postpartum
yap›lan tetkikler ile de do¤ruland›. Etkilenmiﬂ böbrek
fonksiyonuna ra¤men yenido¤anda pulmoner sorunlar
yoktu. Mevcut renal hasar› düzeltmese de lazer iﬂlemi-
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nin üriner obstrüksiyonu ortadan kald›rarak mesaneden
idrar ç›k›ﬂ›n› sa¤lamas› ve böylece amniyon s›v›s›n›n
normal s›n›rlarda seyretmesinin akci¤er geliﬂimine
önemli katk›da bulundu¤unu düﬂünmekteyiz.

Sonuç
Alt üriner sistem obstrüksiyonu hem prenatal hem
postnatal dönemde önemli bir morbidite ve mortalite
nedenidir. ‹ntrauterin müdahale, uzun dönem renal sonuçlar üzerine etkisinin net ortaya konulamamas›na ra¤men amniyon s›v›s› hacmini art›rarak sa¤kal›m› art›rd›¤›
dikkate al›nd›¤›nda, gebeli¤in devam›n› isteyen ailelere
olas› fayda ve zararlar› hakk›nda verilen dan›ﬂmanl›k sonras› seçenek olarak sunulabilir.
Ç›kar Çak›ﬂmas›: Ç›kar çak›ﬂmas› bulunmad›¤› belirtilmiﬂtir.
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Özet

Abstract: A case of Roberts syndrome: its
ultrasonographic characteristics and genetic diagnosis

Amaç: Roberts sendromu çok nadir bir genetik hastal›k olup otozomal resesif kal›t›m paternine sahiptir. 8. kromozomda yerleﬂen
ESCO2 genindeki mutasyon sonucu geliﬂir. Çal›ﬂmam›zda, 17. gebelik haftas›nda iskelet sistemi baﬂta olmak üzere multipl anomalilerin eﬂlik etti¤i Roberts sendromu saptanan bir olguyu sunmay›
amaçlad›k.

Objective: Roberts syndrome is a very rare genetic disease, and it
has an autosomal recessive inheritance pattern. It develops as a
result of the mutation in ESCO2 gene located in the 8th chromosome. In our study, we aimed to present a case which was found to
have Roberts syndrome coexisting with multiple anomalies, particularly skeletal system anomaly, in the 17 weeks of gestation.

Olgu: On yedinci gebelik haftas›nda rutin gebelik muayenesi için
hastanemize baﬂvuran gebede yap›lan fetal ultrasonografik de¤erlendirmede fetüste bilateral üst ve alt ekstremitelerde anormallik,
kontrakte bacaklar, bilateral yar›k damak-dudak, intrauterin büyüme k›s›tl›l›¤› ve kardiyak anomali saptand›. Bu ultrasonografik bulgularla ön planda Roberts sendromu düﬂünüldü. Sitogenetik ve
moleküler analizlerle Roberts sendromu tan›s› do¤ruland›. Metafaz evresinde sentromerlerin erken ayr›ﬂmas› ve sentromer yan›ndaki heterokromatik bölgelerin erken da¤›l›m› saptand›. Sitogenetik ve moleküler analizler ile fetüste ESCO2 geninde homozigot
mutasyon ve ebeveynlerde ise heterozigot mutasyon belirlendi.
Ebeveynler ile genetik konsültasyon sonras› gebeli¤in terminasyonuna karar verildi. Terminasyon sonras› fizik muayene bulgular›
ile prenatal ultrasonografik bulgular benzer saptand›.

Case: In the fetal ultrasonographic evaluation performed on the
pregnant women who referred to our hospital for routine gestational examination in the 17 weeks of gestation, anomalies in the bilateral upper and lower extremities, contracted legs, bilateral cleft
palate and lip, intrauterine growth restriction and cardiac anomaly
were found in the fetus. Roberts syndrome was considered first with
these ultrasonographic findings. The diagnosis of Roberts syndrome
was confirmed by cytogenetic and molecular analyses. Early segregation of centromeres and early breaking up of heterochromatic
regions near centromeres were found at metaphase stage. By cytogenetic and molecular analyses, homozygous mutation in ESCO2
gene of the fetus and heterozygous mutation in the parents were
found. The termination of pregnancy was decided after the genetic
consultation with the parents. Physical examination findings and
prenatal ultrasound findings after termination were found similar.

Sonuç: Yirminci gebelik haftas› öncesinde ultrasonografik olarak
birçok ciddi iskelet displazisine tan› konulabilir. Erken tan›, genetik konsültasyon olana¤›n›n yan› s›ra gebeli¤in devam› halinde do¤um aç›s›ndan ve postnatal dönemde t›bbi destek için gerekli tedbirlerin al›nmas›n› sa¤lar. E¤er iskelet displazisine yol açan genetik hastal›k tespit edilip ebeveynlerde bu genin taﬂ›y›c›l›¤› saptan›rsa hastal›¤›n tekrarlamas›n› engellenmek için preimplantasyon genetik tan› ile normal embriyolar elde edilerek sa¤l›kl› gebelikler
oluﬂturulabilir.
Anahtar sözcükler: Roberts sendromu, ESCO2 geni, iskelet malformasyonlar›.

Conclusion: Many severe skeletal dysplasia cases can be diagnosed
ultrasonographically before 20 weeks of gestation. Early diagnosis
ensures to take necessary actions for medical support during postnatal period and in terms of labor if pregnancy continues as well as
genetic consultation opportunity. If the genetic disease that causes
skeletal dysplasia can be identified and parents are found to have this
gene, healthy pregnancies can be achieved by obtaining normal
embryos via pre-implantation genetic diagnosis in order to prevent
the relapse of the disease.
Keywords: Roberts syndrome, ESCO2 gene, skeletal malformations.
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Roberts sendromu olgusu: Ultrasonografik özellikleri ve genetik tan›s›

Giriﬂ
Roberts sendromu (eﬂ anlam›: hipomeli-hipotrikozis-fasiyal hemanjiyom sendromu, psödotalidomid sendromu, Appelt–Gerken–Lenz sendromu, SC sendromu) ekstremite anomalilerinin (bilateral simetrik tetrafokomeli veya mezomelik k›sal›¤›n görüldü¤ü hipomeli, baﬂparmak aplazisi veya hipoplazisi ile oligodaktili,
sindaktili, klinodaktili, el bile¤i ve dizde fleksiyon kontraktürleri), kraniyofasyal bulgular›n (mikrosefali ve
yar›k damak-dudak), prenatal ve postnatal dönemde
hafiften a¤›ra kadar seyreden kardiyak, renal ve nörogeliﬂimsel gerili¤in eﬂlik edebildi¤i otozomal resesif geçen genetik bir hastal›kt›r.[1–4] Roberts sendromunun taﬂ›y›c›l›k s›kl›¤› ve hastal›¤›n prevalans› bilinmemektedir.[5] Bu sendrom ilk defa 1919’da John Roberts taraf›ndan tan›mlanm›ﬂ olup günümüze kadar yaklaﬂ›k 150
olgu bildirilmiﬂtir.[4,5] Ailesel geçiﬂ yayg›nd›r, bu sendrom mitoz s›ras›nda kardeﬂ kromatidlerin kohezyonunda rol alan proteini kodlayan kohezyon kurulumu 1
homolog geni olan ESCO2 mutasyonu sonucu geliﬂmektedir.
‹kinci trimesterde fetüsün ultrasonografik incelemesi
birçok yap›sal ve fonksiyonel anomalinin saptanmas›n›
sa¤lar. Bu olgu sunumunda ultrasonografik, radyolojik,
sitogenetik ve moleküler bulgular eﬂli¤inde intrauterin
Roberts sendromu saptanan olgu bildirilmiﬂtir.

Olgu Sunumu

muayenesi için baﬂvurdu. ‹kinci derece akraba evlili¤i
olup hastan›n bilinen ek hastal›¤› yoktu. ‹lk gebeli¤inden
olan çocu¤u 4 yaﬂ›nda ve herhangi bir sa¤l›k problemi
bulunmamakta idi. ‹kinci gebeli¤inde 16. gebelik haftas›nda alt ve üst ekstremitelerde fokomeli, hipertelorizm
ve bilateral yar›k damak-dudak izlenmesi üzerine gebelik
termine edilmiﬂti. Termine edilen gebeli¤ine ait herhangi bir genetik analize ulaﬂ›lamad›. Maternal anamnezde
diabetes mellitus, hipertansiyon, kalp hastal›¤› gibi medikal bir hastal›k veya teratojen maruziyeti saptanmad›.
Ultrasonografik incelemede (Voluson E8, GE
Healthcare, Milwaukee, WI, ABD) fetal biyometrik ölçümlerin 3. persantil alt›nda oldu¤u tek canl› gebelik
saptand›. Her iki humerusta ileri derecede k›sal›k saptan›rken ünilateral ulna, radius ve fibulada yokluk (ﬁekil
1), di¤er ulna ve radiusta ileri derecede k›sal›k izlendi
(ﬁekil 2). Bilateral yar›k damak-dudak (ﬁekil 3), düﬂük
yerleﬂimli kulaklar, kontrakte bacaklar saptand› ve bilateral femur uzunluklar› 3. persantil alt›nda ölçüldü. Penis uzunlu¤u 95. persantil üstünde oldu¤undan makropenis tan›s› konuldu.
Fetal ekokardiyografik incelemede üç damar trakea
kesitinde dördüncü bir damar saptand›. Doppler ultrasonografide kan ak›m› yönü sa¤ superior vena kava ile ayn›
oldu¤undan ve innominant ven izlenmedi¤inden dolay›
bu damar›n persistan sol superior vena kava oldu¤u görüldü.

Yirmi sekiz yaﬂ›nda multigravid (gravida 3 parite 1)
hasta, 17 hafta 2 günlük iken klini¤imize rutin gebelik

Ultrasonografik bulgular nedeniyle Roberts sendromu ön tan›s› ile genetik araﬂt›rma için amniyosentez yap›ld›. K›rk adet metafaz aﬂamas›ndaki kromozom ince-

ﬁekil 1. Ünilateral ulna ve radius yoklu¤u.

ﬁekil 2. Ünilateral k›sa humerus, ulna ve radius.
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ﬁekil 3. Bilateral yar›k dudak-damak.

ﬁekil 4. Erken sentromer ayr›lmas› (siyah ok) ve heterokromatin
bölgeler (k›rm›z› ok).

lendi¤inde 30 metafaz 46XY (normal erkek fetüs) olarak
saptand›, 10 metafazda ise anöploidi görüldü. Tüm metafaz incelemelerinde Roberts sendromu için karakteristik bulgu olan erken sentromer ayr›lmas› ve heterokromatin itme bulgusu gözlendi (ﬁekil 4). Amniyositlerden
elde edilen DNA, polimeraz zincir reaksiyonu ve direkt
ESCO2 geninin sekanslamas› ile incelendi. Ekzona özgü
primerler ESCO2 gen sekanslamas› için kullan›ld›. Alt›nc› intronda ekleme yerinde de¤iﬂikli¤e yol açan homozigot mutasyon c.1131+1G>A (g.16055 G>A) belirlendi.

ﬂ›k 150 olgu bildirilmiﬂtir.[4,5] Roberts sendromu intrauterin ve do¤um sonras› geliﬂme gerili¤i, bilateral yar›k
damak-dudak, kraniyofasyal anomaliler, bilateral simetrik tetrafokomeli veya hipomeli (üst ekstremiteler alt
ekstremitelere göre daha fazla etkilenmekte), mental retardasyon ve kardiyovasküler anomalilerle karakterize
bir sendromdur.

Ayr›nt›l› genetik konsültasyon ard›ndan gebelik 19
hafta 5 günlük iken termine edildi. Aile postnatal otopsi
ve manyetik rezonans görüntülemeyi reddetti. Postnatal
fizik muayene yap›ld› ve uzun kemiklerdeki defektler Xray ile belirlendi ve prenatal dönemde saptanan ultrasonografik bulgularla benzerdi (ﬁekil 5).

Ekstremite tomurcuklar› 8. gebelik haftas›nda görülürken, 11. gebelik haftas›na kadar ekstremite eklemleri
ve parmaklar görülmeye baﬂlar.[6] Daha önceki gebeliklerinde Roberts sendromlu çocuk öyküsü olan kad›nlarda prenatal ultrasonografi ile Roberts sendromuna ait
spesifik birtak›m bulgular saptan›p erken dönemde tan›
konulan baz› olgu sunumlar› mevcuttur[2,7–11] Roberts
sendromu tan›s›nda fetal yüz, genital organlar, ekstremiteler, parmaklar ve ayak parmaklar› bak›lmas› gere-

Gelecek gebeliklerdeki olas› Roberts sendromu geliﬂme riskinin belirlenmesi için ebeveynler ESCO2 geni
aç›s›ndan taﬂ›y›c›l›k belirlenmesi amac›yla genetik inceleme alt›na al›nd›. Bu inceleme sonucunda hem maternal
hem de paternal c.1131+1G>A heterozigot taﬂ›y›c›l›klar›
saptand›. Bu taﬂ›y›c›l›k nedeniyle gelecek gebeliklerde bu
sendromun tekrarlama ihtimalinin %25 oldu¤u aileye
anlat›ld›.

Tart›ﬂma
Roberts sendromu otozomal resesif kal›t›m paternine sahip, multipl konjenital malformasyona yol açan,
çok nadir görülen bir genetik hastal›kt›r. Prevalans› ve
taﬂ›y›c›l›k s›kl›¤› bilinmemekle birlikte literatürde yakla-
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ﬁekil 5. Postnatal ekstremite kontraktürleri, bilateral yar›k dudakdamak, oligodaktili.
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ken ana yap›lard›r. ‹skelet sistemi anomalilerinde kardiyak anomali prevalans› yüksek oldu¤u için fetal ekokardiyografi tüm iskelet sistemi anomalilerinde yap›lmas›
gereken bir tetkiktir.[12]
Roberts sendromu tan›s› sitogenetik ve moleküler
analizlerle konulur. Erken sentromer ayr›ﬂmas› ve sentromer yak›n›ndaki heterokromatin itme bulgusu Roberts sendromunda görülen karakteristik kromozomal
anomalilerdir. Bu anomalilere ek olarak erken sentromer ayr›ﬂmas›na ba¤l› rastgele kromozomal kay›plar ve
farkl› kromozomlar› içeren sporadik anöploidiler de görülebilir.[11,13] Fakat literatürdeki olgular›n bir k›sm›nda
normal karyotip izlenmektedir. Bu sendrom kardeﬂ kromatidlerin S faz›nda birbirine yap›ﬂmas›nda gerekli olan
asetil transferaz aktivitesini sa¤layan proteini kodlayan
ESCO2 genindeki mutasyondan kaynaklanmaktad›r.[7–9]
Günümüzde Roberts sendromuna yol açan ESCO2 geninde yaklaﬂ›k 30 farkl› mutasyon saptanm›ﬂt›r ve bu
mutasyonlar›n farkl›l›¤›na ba¤l› olarak fenotipik özellikler de¤iﬂmektedir.[14]
1969’da ilk defa Herrmann ve ark.; ekstremite defektlerinin, eklemlerde fleksiyon kontraktürlerinin, geliﬂme gerili¤inin ve mental retardasyonun daha hafif
seyretti¤i SC fokomeli sendromunu tan›mlam›ﬂlard›r.
Bu sendrom da otozomal resesif kal›t›m paterninde ve
prematür sentromer ayr›ﬂmas› sonucunda geliﬂir. Roberts sendromu ve SC fokomeli sendromu ESCO2 genindeki defektin ortaya ç›kard›¤› farkl› spektrumdaki
hastal›klar olup Roberts sendromu bulgular›n daha a¤›r
seyretti¤i hatta intrauterin veya postnatal ölümle sonuçlanan bir klinik sergilerken, SC fokomeli sendromu ise
bireylerin eriﬂkin yaﬂlara kadar hayatta kald›¤› hafif formunu temsil eder.[15] Vega ve ark.’n›n yapt›klar› çal›ﬂmada, korneal opasitesi olanlarda kardiyak defekt daha az
saptarken, daha s›kl›kla mental retardasyon görülmüﬂtür. ‹skelet deformitesi ile yar›k damak-dudak birlikteli¤i bizim olgumuzda oldu¤u gibi daha s›k saptanm›ﬂt›r.
Yar›k dudak-damak olmayan olgularda oligodaktilinin
nadir olarak eﬂlik etti¤i görülmüﬂtür.[14]
Roberts sendromu genellikle ailesel geçiﬂ gösterir.
Hastam›z›n bir önceki gebeli¤inde fokomeli ve bilateral
yar›k damak-dudak saptanmas› üzerine terminasyon öyküsü mevcuttu. Termine edilen gebelikte anomalinin
sebebi için herhangi bir genetik analiz yap›lmam›ﬂt›.
Mevcut bu gebeli¤inde ekokardiyografide persistan sol
superior vena kava, ultrasonografik anatomik taramada
bilateral üst ve alt ekstremitelerde k›sal›k, ekstremiteler-

de farkl› derecelerde kemik eksikli¤i, bilateral oligodaktili, kontrakte alt ekstremiteler, yar›k damak-dudak,
makropenis saptanmas› üzerine Roberts sendromu ön
planda düﬂünüldü ve amniyosentez yap›larak sitogenetik analiz uyguland›. Terminasyon sonras› yap›lan fizik
muayene bulgular› prenatal anomaliler ile benzer saptand›. Yap›lan karyotipik incelemede 40 metafaz de¤erlendirilmesi sonucunda karyotip 46,XY saptan›rken 10
metafaz de¤erlendirmesinde ise kromozomal anöploidi
saptand›, ancak kromozom say›lar›nda art›ﬂ ve azal›ﬂlar
tekrarlay›c› nitelikte de¤ildi. Roberts sendromunda erken sentromer ayr›ﬂmas› nedenli kromozomal anöploidiler s›k görülür fakat bu anöploidiler her hücrede ayn›
kromozomun anöploidisi ve tekrarlayan anöploidi olmad›¤›ndan dolay› Roberts sendromundaki bulgulardan
farkl› ek bulgulara yol açmaz.[14]
Tüm metafazlarda erken sentromer ayr›ﬂmas› ve heterokromatin itme bulgusuna rastland›. Amniyositlerden
fetal DNA ayr›ﬂt›r›ld› ve bu DNA direkt sekanslamas› ile
ESCO2 genindeki mutasyon görüldü. Alt›nc› introndaki
ayr›ﬂ›m noktas›nda de¤iﬂikli¤e neden olan homozigot
mutasyon c.1131+1G>A (g.16055 G>A) belirlendi. Maternal ve paternal sitogenetik incelemede ESCO2 geninde heterozigot mutasyon saptand›. Aileye gelecekte planlanan gebelikler için preimplantasyon genetik tan› veya
koryonik villüs örneklemesi yap›lmas› önerildi.

Sonuç
Sonuç olarak, uygun olmayan prekonsepsiyonel ve
prenatal bak›m çok say›da kromozomal anomalili gebelikle sonuçlanmaktad›r. ‹lk trimesterde birçok iskelet
displazisinin sonografik bulgular› saptanabilir. E¤er aile
öyküsü yoksa iskelet dispazilerinin genetik tan›s›nda zorluklar yaﬂanabilir. ‹skelet displazisi saptand›¤›nda ve aile
terminasyon isteminde bulundu¤unda aileye terminasyon sonras›nda ayr›nt›l› patolojik ve radyolojik incelemeler için gerekli dan›ﬂmanl›klar›n verilmesi gerekir. Prenatal tan› sonras›nda aile gebeli¤in devam› karar› verirse aileye sosyal ve emosyonel destek sa¤lanmal› ve yenido¤an
döneminde malforme bebek için yeterli bak›m ve destek
sa¤lanmas› için uygun önlemler al›nmal›d›r. ESCO2 gen
mutasyonu gibi otozomal resesif geçen hastal›klarda aile
bireylerinde taﬂ›y›c›l›k saptan›rsa preimplantasyon genetik tan› yap›larak sa¤l›kl› embriyolar elde edilip hastal›¤›n
tekrarlamas› engellenebilir.
Ç›kar Çak›ﬂmas›: Ç›kar çak›ﬂmas› bulunmad›¤› belirtilmiﬂtir.
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‹zole tubal torsiyon nedeniyle miat gebelikte
akut abdomen
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Özet

Abstract: Acute abdomen in a term pregnancy due to
isolated tubal torsion

Amaç: Nadir bir durum olan gebelikte izole tubal torsiyon olgusunu sunmak.

Objective: Isolated tubal torsion in pregnancy is a rare condition
we want to present this case.

Olgu: Çal›ﬂmam›zda, sa¤ alt kadranda abdominal a¤r›s› olan, 23
yaﬂ›nda primigravida ve 37. gebelik haftas›nda olan bir olguyu sunduk. Klinik ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) bulgular›,
akut apandisit tan›s›na iﬂaret etmekteydi. Acil eksploratif laparotomi ve sezaryen do¤um gerçekleﬂtirildi. Bükülmüﬂ sa¤ Fallop tüpü
ve Morgagni kisti gözlemlendi ve sa¤ salpenjektomi yap›ld›.

Case: In our study, we present a 23-year-old woman primigravida at
37 weeks of gestation with acute right lower abdominal pain. The
clinical and Magnetic resonance imaging (MRI) findings led to diagnosis of acute appendicitis. Emergency exploratory laparotomy and
cesarean section were performed. A twisted right Fallopian tube and
Morgagni’s cyst was noted and right salpingectomy was performed.

Sonuç: Gebelikte izole tubal torsiyon nadir olsa da, gebelikte akut
abdomenin ay›r›c› tan›s›na dahil edilmelidir. Erken cerrahi müdahale, obstetrik morbiditeyi azaltacakt›r.

Conclusion: Although isolated tubal torsion during pregnancy is
very rare, it should be included in the differential diagnosis of acute
abdomen in pregnancy. Early surgical intervention will decrease
obstetric morbidity.

Anahtar sözcükler: Akut abdomen, gebelik, izole tubal torsiyon.

Keywords: Acute abdomen, pregnancy, isolated tubal torsion.

Giriﬂ
Fallop tüplerinin torsiyonu, akut abdominal a¤r›n›n
nadir bir nedenidir. Tubal torsiyon insidans› 1.5 milyon
kad›nda bir olarak bildirilmiﬂtir ve olgular›n yaln›zca
%12’si gebelik esnas›nda tespit edilmiﬂtir.[1,2] Hidrosalpinks, hematosalpinks, geçmiﬂ tubal cerrahi iﬂlemi, Morgagni kisti, adezyonlar, tubal anomaliler, tubal mobiliteyi
art›ran ilaçlar (hormonlar vb.) ve tubal travma, tubal torsiyonun etiyolojisinde yer alabilir. Torsiyon, sa¤l›kl› tüplerde de meydana gelebilir. Di¤er bilinen etiyolojik faktörler aras›nda tüpler çevresindeki variköz venler de yer
almaktad›r.[3,4]
Tubal torsiyon tan›s› koymak zordur, çünkü akut
apandisit, pelvik enflamatuvar hastal›k, over torsiyonu,

renal kolik, piyelonefrit, divertikülit vb. gibi di¤er akut
abdominal a¤r› nedenlerinden ay›rt etmek güçtür. Tubal
torsiyonun kesin tan›s› genellikle intraoperatif olarak konulur.
Olgumuz, preterm gebelikte akut apandisit ön tan›s› ile opere edilmiﬂtir, fakat ameliyat öncesi gözlem s›ras›nda sa¤ tubal torsiyonun abdominal a¤r› sebebi oldu¤u intraoperatif olarak anlaﬂ›lm›ﬂt›r.

Olgu Sunumu
Günde 10 ünite insülin detemir (uzun etkili insülin)
kullanan, gestasyonel diyabet geçmiﬂi olan 23 yaﬂ›nda
sa¤l›kl› primigravida, 36 hafta 2 günlük gebe iken klini-
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¤imize baﬂvurdu. Vital bulgular›, hemogram› ve üriner
parametreleri normaldi ancak karaci¤er fonksiyon parametreleri artm›ﬂt› (alanin aminotransferaz seviyesi 296
U/L’ye, aspartat aminotransferaz seviyesi 179 U/L’ye
yükselmiﬂti). Hasta, kolestaz ve gestasyonel diyabet ön
tan›s›yla yatan hasta servisine yönlendirildi. Sonografik
muayenede, gebeli¤in 37. haftas›nda olan ve normal amniyotik s›v› ve plasental› canl› tek fetüs gözlemlendi. Umbilikal arter Doppler bulgular› normaldi. Non-stres testinde, uterus kontraksiyonlar› olmaks›z›n fetal kalp h›z›nda normal h›zlanmalar ve de¤iﬂiklikler görüldü. Yüksek
seviye serum safra asitleri sonras› ursodeoksikolik asit tedavisine baﬂland›.
Hastaneye yat›ﬂ›n›n beﬂinci gününde hastada, iﬂtah
kayb› ve sa¤ alt kadranda abdominal a¤r› ﬂikayetleri ortaya ç›kt›. Fiziksel muayenede, spesifik duyarl›l›k olmaks›z›n gebelik yaﬂ› ve kostovertebral aç› hassasiyeti ile
uyumlu abdominal büyüme tespit edildi. Üriner ultrason
ve tam idrar analizi planland›, ancak sa¤ alt kadranda lokalize a¤r›, iﬂtah kayb› ile yeni tam kan say›m›nda artm›ﬂ
C-reaktif protein ve lökositoz nedeniyle hasta, akut
apandisit ön tan›s›yla genel cerrahiye yönlendirildi.
MRG önerildi ve yap›ld›. MRG sonuçlar›, radyolog taraf›ndan akut apandisit olarak yorumland›. Hasta bilgilendirilerek acil eksploratif laparotomi ve sezaryen do¤um
planland›. Sa¤l›kl› 3000 g ve 9/10 Apgar skorlu bebe¤in
sezaryen do¤umunun ard›ndan, sa¤ Fallop tüpünün kendi çevresinde dört kez bükülmüﬂ (ﬁekil 1) ve tüpün distal ucunun, 6×3 cm boyutlu bir nekrozla uterusun arka-

a

ﬁekil 1. Sa¤ Fallop tüpü kendi çevresinde dört kez bükülmüﬂtü.

s›na yap›ﬂm›ﬂ oldu¤u gözlendi. Ayr›ca, fimbriali uçlarda
20 mm’lik bir Morgagni kisti saptand›. Apandisin distal
k›sm› ödemli ve iltihapl› oldu¤undan, intraoperatif konsültasyon için genel cerrah davet edildi. Apendektomi
yap›ld›. Histopatolojik muayenelerde tubal hemoraji ve
nekroz teyit edildi. Ancak histopatoloji raporu, apandis
k›sm›n›n primer enflamasyon gösterdi¤ini bildirmedi
(ﬁekil 2a ve b).

b

ﬁekil 2. (a) Sa¤ tubal hemoraj ve nekrozun histopatolojik görüntüsü (H&E ×100). (b) Apandisin histopatolojik görüntüsü (H&E ×100). Periapandisit,
peritonaeal enflamasyonla iliﬂkili ikinci tubal torsiyon olarak görülmektedir.
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‹zole tubal torsiyon nedeniyle miat gebelikte akut abdomen

Postoperatif iyileﬂme sorunsuzdu ve sezaryen sonras›nda insülin ve ursodeoksikolik asit tedavisi sonland›r›ld›. Kan ﬂekeri seviyeleri ve karaci¤er fonksiyon testleri
normaldi.

Tart›ﬂma
Tubal torsiyon, gebelik esnas›nda nadiren görülür.
‹ngilizce literatürde 1936 y›l›ndan itibaren günümüze
kadar gebelikte yaklaﬂ›k 31 izole tubal torsiyon olgusu
bildirilmiﬂtir.[5–8]
Olgumuzda daha önceden bilinen herhangi bir etiyolojik faktör bulunmuyordu, ancak preoperatif gözlem
s›ras›nda sa¤ tarafta bir Morgagni kisti tespit ettik. Morgagni kistleri, Fallop tüplerinin uç taraf›nda bulunan
Wolf kanal› kal›nt›lar›d›r. Bu kistler genellikle asemptomatiktir ve Fallop tüpleri ile nadiren torsiyona u¤rar.[6]
Spesifik olmayan bu klinik bulgular, bir izole tubal
torsiyonu preoperatif olarak tespit etmeyi güçleﬂtirir.
Bulant›, kusma ve alt kadranda abdominal a¤r›, tubal
torsiyonun en önemli semptomlar›d›r. Bu sunumdaki
olgumuzda, sa¤ alt kadranda abdominal a¤r› ve iﬂtah
kayb› mevcuttu ve lökosit seviyeleri biraz artm›ﬂt›. Akut
apandisit, over torsiyonu, rüptüre over kisti, tubo-over
apse, salpenjit, ürolitiyazis, dejenere leiyomiyom ve plasenta dekolman›, tubal torsiyonun semptom ve bulgular›n› taklit edebilir.[9] Akut apandisit, bu olguda oldu¤u
gibi s›kl›kla sa¤ tubal torsiyon ile kar›ﬂt›r›lmaktad›r. Tubal torsiyon genellikle sa¤ tarafta oluﬂur. Tubal torsiyonun olas›l›kla ince ba¤›rsa¤›n ve apandisin kolayca hareket edebildi¤i sa¤ tarafta ortaya ç›kar çünkü sol tarafta
mezentere ba¤l› sigmoid kolon görece az hareketlidir.
‹kinci olas› neden ise, sa¤ tarafta t›kanmaya neden olan
yavaﬂ venöz drenaj olabilir.[10,11]
Tubal torsiyon olgular›nda görüntüleme genellikle
non-spesifik olsa da, tan›n›n belirsiz oldu¤u olgularda,
özellikle de belirsiz sonografik bulgular› olan genç ve
gebe hastalarda MRG yararl›d›r. MRG ayr›ca, yumuﬂak
dokularda yüksek seviyede kontrasta sahip olmas› ve gebeler için radyasyon maruziyetine sebep olmamas› nedeniyle güvenli bir seçenektir. Sundu¤umuz olguda
yanl›ﬂ tan› koymam›z›n nedenlerinden birincisi, hastan›n sa¤ alt kadrandaki a¤r›s› için preoperatif ultrasonografi muayenesi yapmam›ﬂ olmam›zd›r. ‹kinci neden ise
hastan›n acil durumu nedeniyle MRG görüntülerini inceleme f›rsat›m›z›n olmamas›d›r. Cerrahi müdahale
sonras›nda, MRG görüntülerinde sa¤ adneksal tarafta
kistik dilatasyon tespit ettik (ﬁekil 3).

ﬁekil 3. Sa¤ adneksal alan›n dilate ve kistik yap›s› (beyaz ok) cerrahi
müdahale sonras› retrospektif olarak bükülmüﬂ sa¤ tüp
ﬂeklinde yorumlanm›ﬂt›r.

Cerrahi müdahaleye yönelik teknik yaklaﬂ›m da gebelerde önemli bir husustur. Ancak, gebelikte apendektomilere odaklanan yak›n tarihli çal›ﬂmalar›nda Walsh
ve ark., laparoskopik yaklaﬂ›m›n güvenli oldu¤unu bildirmiﬂtir.[12] Hastan›n 37. gebelik haftas›nda olmas› nedeniyle aç›k cerrahi yaklaﬂ›m› tercih ettik. Literatürde
ço¤u olguda bildirildi¤i ﬂekilde,[2,7] Fallop tüpü hemorajik enfarksiyon ve nekrozun yan› s›ra ödemli oldu¤undan torsiyonun düzeltilmesi yerine salpenjektomiyi tercih ettik.

Sonuç
Tubal torsiyonda preoperatif olarak kesin tan› koymak çok güçtür. Bu tür olgularda obstetrik komplikasyonlar› önlemek için, erken cerrahi müdahale dahil agresif yönetime iﬂaret edilmektedir. Görüntüleme teknikleri fikir verici olabilir, fakat kesin de¤ildir. Bu nedenle
akut abdomenli bir gebe, önce klinik bulgularla de¤erlendirilmelidir.
Ç›kar Çak›ﬂmas›: Ç›kar çak›ﬂmas› bulunmad›¤› belirtilmiﬂtir.
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Özet
11. Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi yeni tip Koronavirüs salg›n› nedeni ile 25–27 Eylül 2020 tarihinde sanal ortamda gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Toplam 16 oturumda 57 konuﬂman›n yap›ld›¤› kongrede 37 ulusal, 9 uluslararas› konuﬂmac› yer alm›ﬂt›r. Gebeli¤in ilk dönemine ait kromozom anomalisi ve konjenital anomali taramalar›, gebelik komplikasyonlar›n›n erken öngörüsü, plasenta insersiyon bozukluklar›, merkezi sinir sistemi, dolaﬂ›m, sindirim, boﬂalt›m ve iskelet sistemi muayeneleri ile özellikle geç dönem anomalileri, tedavileri, do¤um indüksiyonu, fetus a¤›rl›¤› tahmini, do¤umhanede ultrasonografi kullan›m›, ölü do¤umlar›n öngörüsü, ço¤ul gebelikler ve patolojileri
ile medikolegal sorunlar›n iﬂlendi¤i kongrede uterus, adneksler, endometriosis ve adezyonlar›n tan›nmas›nda jinekolojik ultrasonografinin
yeri de ele al›nm›ﬂt›r. Aﬂa¤›da, kongredeki konu baﬂl›klar›n›n özetlerini bulabilirsiniz.
Anahtar sözcükler: 11. Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi.

Birinci Dönem USG Oturumu
Kromozomal defekt taramas›ndan erken
konjenital anomali taramas›na
R. Achiron
Birinci dönemde; Down sendromu taramas› için
CRL, NT, nazal kemik ve frontomaksiller aç› de¤erlendirilmesi ile birlikte fetal anatomik yap›lar muayene
edilmelidir. Beyin, yüz, vertebralar, toraks, kalp ve akci¤erler, abdomen, mide, barsaklar, karaci¤er, böbrekler ve mesane, genital organ ve ekstremiteler muayene
edilir ve ilgili anomaliler saptanabilir. Bu sayede erken
tan› ve ileride iyi yönetim imkan› elde edilir. ‹ncelemede yüksek rezolüsyonlu transvaginal problar tercih
edilmelidir.

Maternal ve fetal komplikasyonlar›n
öngörüsünde 1. dönem tarama
N. Volpe
Birinci dönem inceleme ile preeklampsi (PE), fetal
geliﬂim k›s›tlanmas› (IUGR), gestasyonel diyabetes mellitus (GDM), preterm do¤um öngörüleri yap›labilir.
Maternal faktörler: Preeklampsi öyküsü, kronik renal hastal›k, kronik hipertansiyon, diyabetes mellitus,
sistemik lupus eritematozus, antifosfolipid sendromu
majör risk faktörleridir. Hafif risk faktörleri ise: birinci
gebelik, ileri anne yaﬂ› (>35y >40y), artm›ﬂ BMI (>30
kg/m2 >35 kg/m2), gebelikler aras› sürenin 10 y›ldan fazla olmas›, ailede preeklampsi varl›¤›d›r.
Bir majör veya 2 hafif risk faktörünün olmas› %10
yanl›ﬂ pozitiflik oran› ile PE’de 32 haftadan önce %41,
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37 haftadan önce %39 ve 37 haftadan sonra %34 oran›nda saptama oran› sa¤lar. Yine %10 yanl›ﬂ pozitiflik
oran› ile PE olmadan IUGR saptama oran› %37, PE olmadan erken IUGR saptama oran› %24, PE olmadan
geç IUGR saptama oran› %43 olarak bildirilmiﬂtir. Yine
erken IUGR + PE olgular› %42 oran›nda saptan›r.
Uterin arter pulsatilite indeksi (UtA PI): Tüm erken PE olgular›n›n %80’ini, erken PE+IUGR olgular›n›n
%85’ini ve PE olmadan erken IUGR olgular›n›n %45’ini
saptayabilmektedir. Yine geç PE olgular›n›n %30’unu,
geç PE+IUGR olgular›n›n %45’ini ve PE olmadan geç
IUGR olgular›n›n %10’unu öngörebilmektedir.
Biyokimyasal belirteçler (PAPP-A, sFLT-1,
PLGF): Maternal özellikler, ortalama arter bas›nc›,
PLGF ve UtA PI birlikte kombine edildi¤inde %10 yanl›ﬂ pozitiflik ile PE öngörme oran› <32 haftada %99, <37
haftada %85, >37 haftada %46 bulunmuﬂtur. IUGR öngörme oran› çok daha düﬂük <32 haftada %90, <37 haftada %64 ve >37 haftada %33 olarak bildirilmiﬂtir. Maternal özellikler, ortalama arter bas›nc›, PAPP-A, PLGF ve
UtA PI birlikte de¤erlendirildi¤inde %10 yanl›ﬂ pozitiflik
ile PE öngörme oran› <32 haftada %90, <37 haftada %80,
>37 haftada %45 bildirilmiﬂtir. PE olmadan %10 yanl›ﬂ
pozitiflik ile <37 haftada tüm IUGR öngörme oran› %32,
<3. persentil IUGR oran› %38 olarak bildirilmiﬂtir.
Yüksek riskli gebeliklere 16 haftadan önce aspirin
baﬂlan›rsa PE ile ilgili durum %50 oran›nda azalt›labilmektedir.
GDM için, maternal özelikler ve BMI olgular›n
%50’sinden fazlas›nda öngörü sa¤lar. BMI >30 kg/m2,
sCD63 ve insülin %10 yanl›ﬂ pozitiflik ile GDM olgular›n›n %89’unu saptayabilmektedir. BMI <30 olan olgularda ek belirteçlere ihtiyaç vard›r; sCD63, insülin,
TNF-α, PP13, PAPP-A %10 yanl›ﬂ pozitiflik ile GDM
olgular›n›n %83’ünü saptayabilir.
Preterm do¤umun öngörüsü için, maternal özelikler
ile birlikte, servikal uzunluk ve servikal gland alan› de¤erlendirilmelidir. Riskli gebelerde progesteron erken do¤um oran›n› %20–30 azalt›r. Fakat servikal uzunlu¤u <10
mm olan olgularda progesteron etkili görünmemektedir.

Plasenta akreata spektrumu (PAS)
bozukluklar›: 1. dönem tarama ve tan›s›
G. Cali
Gebeli¤in 1 ve 2. dönemlerinde PAS olgular›nda
uterin rüptür olas›l›¤› %10 ve histerektomi zorunlulu¤u
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%15 iken 3. dönemde uterin rüptür %6, histerektomi
ise %57 oran›nda görülmektedir. Bu nedenle sezaryen
sonras› gebeliklerde birinci dönemde PAS için gebelik
kesesinin implantasyon yeri ve skar ile iliﬂkisi mutlaka
ortaya konulmal›d›r. Gebeli¤in 6–8. haftalar›nda tarama
yap›lmas› uygundur.

Fetal Kalp Oturumu
Birinci ve ikinci dönem kalp muayenesi
C. ﬁen
Kalp anomalileri insidans› kromozomal anomalilerden 6 kat daha fazla olup do¤umda en s›k görülen anomali tipidir (8/1000). Bunlar›n yar›s› majör kalp anomalisidir ve yenido¤an ölümlerinin en s›k sebebidir. Fetüste kalp muayenesi yaparak letal majör kalp anomalileri
erken dönemde bulunup termine edilebilir, intrauterin
tedavi veya invaziv giriﬂim imkan› sa¤lanarak do¤um
sonras›na haz›rl›k, do¤ru merkezde do¤um planlama imkanlar› elde edilir. Fetal kalp muayenesinde normal kalp
anatomisi incelenir. ﬁüpheli durumlar›n tan›s› daha sonra fetal ekokardiyografi ile konulur.
Temel kalp muayenesine apeksin önde ve yukar›da
olmas› durumunda baﬂlanmal›d›r. Dört odac›k görüntüsü, büyük damarlar›n ç›k›ﬂ› (aort ve pulmoner) ve 3
damar trakea görüntüsü (V görüntüsü) elde edilmelidir. Birinci dönemde (ideal muayene zaman› 13. haftad›r) ve ikinci dönemde ayn› muayene yap›lmal›d›r. Bu
muayeneler ile majör kalp anomalilerin ço¤u tan›nabilir. Fakat baz› kalp anomalileri üçüncü dönemde hatta
do¤um sonras›nda tan› alabilirler. Majör kalp anomalisi olgular›n›n do¤umlar› perinatoloji uzman›, yenido¤an uzman›, pediatrik kardiyoloji ve pediatrik kalp damar cerrahisi uzman›n oldu¤u merkezlerde planlanmal›d›r.

Üçüncü dönemde ortaya ç›kabilecek fetal
kalp anomalileri
A. Galindo
Kalp anomalilerin ço¤u ikinci dönemde tan› al›r.
Üçüncü dönemde saptanan kalp anomalileri ﬂunlard›r:
Küçük VSD, aort stenozu, pulmoner stenoz, Fallot tetralojisi, aort koarktasyonu, kardiyak tümörler, kardiyomiyopati, duktus arteriyozus erken kapanmas›.
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Fetal kardiyak giriﬂimler iﬂe yar›yor mu?
M. Debska
Fetal kardiyak giriﬂimler düﬂük komplikasyon oranlar› ile uygulanabilir ve hastal›¤›n do¤al sonuçlar›n› geliﬂtirirler. Bu olgular›n ço¤u postnatal tedaviye ihtiyaç
duyarlar. Örnek verilecek olursa:
Balon valvuloplasti kriterleri: Tek ventrikül sirkülasyonu için yüksek risk içeren kritik aort stenozu, kritik pulmoner stenoz ve pulmoner atrezi ile birlikte intakt ventriküler septum olgular›nda uygulan›r. Amaç kapaklar› tedavi etmek de¤il, ventrikül fonksiyonlar›n› korumakt›r. Balon vavuloplasti sonras›, ventrikül boyutlar›nda ve fonksiyonlar›nda düzelme ve biventriküler kalp sirkülasyonu
sa¤lan›r.
‹nteratriyal stent: Kritik aort stenozu + kapal› foramen
ovale, hipoplastik sol kalp sendromu + kapal› foramen ovale olgular›nda uygulan›r. Amaç do¤um sonras› Rashkind
prosedüründen (balon atriyal septostomi) kaç›nmakt›r.

Fetal Gastrointestinal Sistem Oturumu
Birinci ve ikinci dönem GIS muayenesi

Üçüncü dönemde ortaya ç›kabilecek
GIS anomalileri
O. Api
‹lk iki dönem incelemeleri normal sonuçlanm›ﬂ ise
gebeli¤in üçüncü döneminde ortaya ç›kabilecek en s›k
G‹S anomalisi kistlerdir. Bunlar koledok, mezanter ve
düplikasyon kistleridir. Barsak obstrüksiyonlar› da mültipl kistik görünüme neden olabilir. Bunlar›n tan›s› için
lümen nomogramlar› kullan›lmal›d›r.
Standart incelemelerde özofagus atrezilerinin sadece
bir k›sm› ve ancak di¤er anomalilerin mevcudiyeti halinde (polihidramniyos, küçük mide, s›v› dolu cep…) saptanabilir. Bu zorluk yeni 3 boyut teknikleri ile art›k daha
kolay tan›nabilmektedir.
Pilor, duodenum ve jejunum atrezilerinde mide geniﬂ
görülebilir. Barsak atrezilerinde amniyon miktar› de¤iﬂken olabilir. Distal tipler ise hiç belirti vermeyebilirler.
Asit, enterolitiazis ve anal sfinkterin izlenmemesi (target
sign) anal atrezi ve eﬂlik eden sorunlara iﬂaret edebilirler.
Bu tür ﬂüpheli görüntülerin varl›¤›n›n rapor edilmeleri di¤er hekimlerin do¤um sonras›nda ortaya ç›kabilecek klinik patolojilere haz›rlanmas›n› sa¤lar.

O. Özkaya
Her iki dönemde de mide, barsaklar, umbilikal kordon ve bat›n duvar› anatomik iliﬂkileri ve normal d›ﬂ› yap›lar›n varl›¤› gözlenir. Fizyolojik omfaloselin 16.haftaya
kadar persiste edebilece¤i bildirilmiﬂtir. Küçük tiplerinde (<5 cm) eﬂlik eden anomali olas›l›¤› artar. Safra kesesi ikinci dönemin ortalar›ndan itibaren görülmelidir.
Görülememesi durumunda %5 pozitif belirleyicilik ile
patolojik sonuçlara yol açabilir. Midenin de iki üst üste
iki defa görülememesi %85, küçük görülmesi ise %53
oran›nda kötü prognoza (obstrüksiyon, diyafragma hernisi, özofagus atrezisi, oligohidramniyos…) iﬂarettir.
Özofagus ve duodenum atrezileri genel olarak 3. dönemde belirti verirler. ‹nce barsak obstrüksiyonlar› genelde sporadik olup distal ileumu tutarlar. Perforasyon
durumunda asit ve mekonyum peritonitine neden olabilirler. Polihidramniyos geliﬂimi ancak proksimal tiplerinde görülür.
GIS kalsifikasyonlar› idiyopatik olabilecekleri gibi enfeksiyon veya kromozom anomalilerinde de görülebilirler. Son olarak tek veya multipl kistler erken dönemlerden itibaren ortaya ç›kabilirler ve komﬂu organ kistlerinden (böbrek, üreter, mesane, over...) ay›rt edilmelidirler.

Fetal umbiliko-portal duktus venöz sistem
(UPDVS) görüntülemesi
R. Achiron
Portal sinüs, ana portal ven ile umbilikal venin birleﬂmesi ile oluﬂur. Portal ven ise splenik ven ve mezanterik
ven taraf›ndan oluﬂturulur. Umbilikal ven normal kat›l›m tipinin d›ﬂ›nda 3 ayr› kat›l›m tipi gösterebilir. Bunlar:
1- Persistan sa¤ umbilikal ven, 2- Vitellin venin umbilikal venin yerine geçmesi, 3- Anormal ven trasesi ve
anormal drenaj ile do¤rudan sa¤ atriyuma veya vena kava inferiora veya iliyak vene veya kaput medusa ﬂeklinde
aç›lmas›d›r. E¤er karaci¤ere umbilikal ven veya portal
venin kat›l›mlar› devre d›ﬂ› kal›rsa sistemik yüklenme
olur ve patolojik süreç baﬂlar. Bu ﬂant sistemleri üç tipte
olabilir: 1- Umbiliko-sistemik ﬂant (%20): Kardiyomegali ve porto-sistemik agenezi ile sonuçlanabilir. 2- Dukto-sistemik ﬂant (%45): Duktus venozus yoktur, izole ise
sorun olmaz ancak karyotip, ekzom anomalisi olabilir. 3Porto-sistemik ﬂant (%35): ‹ntra ve ekstrahepatik tipleri
vard›r. ‹lki IUGR riski yarat›rken ikincisinde prognoz
kötüdür.
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Fetal Genitoüriner Sistem Oturumu
Birinci ve ikinci dönem fetal GÜS muayenesi
A. Gedikbaﬂ›
Birinci ve ikinci dönemlerde böbrekler mesane ve
üreterler de¤erlendirilebilir. Mesane 9. haftadan sonra,
böbrekler transvaginal ultrasonografi ile 11. haftada,
transabdominal ultrasonografi ile 12. haftada izlenebilir.
Normalde üreterler görülmez. Kortikomedüller de¤iﬂiklikler 14. haftadan sonra baﬂlar. En s›k izlenen anomali
hidronefroz olup %44–81’i geçici hidronefrozdur. Hidronefrozu de¤erlendirirken; anteroposterior çap, kalis dilatasyon varl›¤›, parankimal görüntü ve kal›nl›k, üreterler, mesane ve amniyon miktar› birlikte dikkate al›nmal›d›r. Üreteropelvik bileﬂke darl›¤›, üreterovezikal bileﬂke
darl›¤›, çift toplay›c› sistem/üreterosel, vezikoüreteral
röflü, posterior üretral valf ve üretral atrezi, konjenital
megaloüretra ay›r›c› tan›da düﬂünülmelidir. Yine kloakal
malformasyonlar, Prune Belly sendromu, megasistis
mikrokolon sendromu, megasistis mikrokolon- intestinal
hipoperistaltizm sendromu ay›r›c› tan›da yer almal›d›r.
Renal agenezi, displastik böbrekler (OR polikistik
böbrek hastal›¤›, OD polikistik böbrek hastal›¤›, glomerülokistik böbrekler, medüller kistik displazi, mültikistik
displastik böbrekler), basit renal kistler ve renal tümörler
(mezoblastik nefroma), adrenal kitleler (kist, hemoraji ve
tümör) ve anormal genitalia bu incelemede tan› alabilir.

Üçüncü dönemde ortaya ç›kabilecek fetal
GÜS anomalileri
A. Yal›nkaya
Hidronefroz, unilateral renal agenezi, çift sistemli
böbrek, ünilateral renal kist, unilateral dilate üreter, over
kisti ve hematokolpos üçüncü dönemde saptanabilen anomalilerdir. Bu dönemde tan› konulmas› yenido¤an sonuçlar›n› iyileﬂtirir ve postnatal dönemde takip imkan› verir.

Alt üriner sistem obstrüksiyonlar› izole üretral anomalileri veya non-izole olarak di¤er sendromlar ile beraber
olabilirler (trizomi 13, 18, 21: %12).
Böbrekler ve amniyon biyokimyasal belirteçler ile
de¤erlendirilebilir ama bu yöntem ideal de¤ildir. Öncelikle renal fonksiyon de¤erlendirilmelidir. Gebeli¤in
18 haftas›ndan sonra LUTO s›n›fland›rmas› kullan›l›r.
• Evre 1: Normal amniyon s›v›s›, böbrekler normal
veya hidronefroz, biyokimyasal belirteçler normal ise
giriﬂim yapmadan takip edilir.
• Evre 2: Oligo-anhidramniyos, hiperekojenik böbrekler
ve veya hidronefroz, biyokimyasal belirteçler normal ise
vezikoamniyotik ﬂant (VAS) veya sistoskopi önerilir.
• Evre 3: Oligo-anhidramniyos, hiperekojenik böbrekler ve veya kist veya displazi, biokimyasal belirteçler
anormal ise vezikoamniyotik ﬂant ve amniyoinfüzyon
önerilir.
Evre 3’te bütün bulgular varsa palyatif bak›m ve veya
amniyoinfüzyon önerilir. Normal amniyotik s›v› varl›¤›nda tedavi ihtiyac› yoktur.
Güncel tedavi alternatifleri, VAS, fetoskopik lazer
ablasyon, balon üretroplastidir. VAS olgular›nda ﬂant›n
ç›kmas› (%40) ve ﬂant t›kan›kl›¤› en s›k görülen komplikasyonlard›r. Ayr›ca üriner asit, fetal travma, fetal veya
plasental kanama, preterm do¤um, enfeksiyon, iyatrojenik gastroﬂizis ve mesane disfonksiyonu da geliﬂebilir. ‹lk
dönemde ﬂant uygulamas› perinatal sa¤kal›m› artt›r fakat
uzun dönemde hayatta kalma ve böbrek fonksiyonlar›na
katk›s› bilinmemektedir.
Fetoskopik lazer ablasyon sadece PUV olgular›nda uygulan›r. Sa¤kal›m oran› %56.7 ve normal renal fonksiyon
%76 olarak bildirilmiﬂtir. ‹ﬂlem sonras› tekrarlama %19.4
ve üriner fistül %13.3 olarak izlenir. Sistoskopi ile ﬂant
karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda sa¤kal›m, komplikasyon oran›, kronik
böbrek hastal›¤› aras›nda anlaml› farkl›l›k bildirilmemiﬂtir.
Balon üretroplasti daha az invaziv olup maternal ve
fetal komplikasyonlara daha az rastlan›r. Sistoskopi ile
karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda benzer olarak pulmoner hipoplazi ve
böbrek fonksiyonlar›na katk›s› vard›r.

Fetal alt üriner sistem obstrüksiyon (LUTO)
yönetiminde modern tedavi
M. Debska
Alt üriner sistem obstrüksiyonlar› obstrüktif üropatinin en a¤›r formudur. Oligohidramniyos, pulmoner hipoplazi, son dönem böbrek hasar›- yetmezli¤i ve ölüme
sebep olur. Fetal tedavi ile amaç amniyotik s›v› art›ﬂ› ve
pulmoner hipoplaziyi önlemek ve sa¤kal›m› art›rmakt›r.
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Merkezi Sinir Sistemi Oturumu
Birinci ve ikinci dönem fetal SSS muayenesi
S. Esin
Merkezi sinir sistemi (MSS) muayenesi gebeli¤in ilk
döneminden itibaren yap›labilir. 11–13 hafta muayene-
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si s›ras›nda akranii ve holoprosensefali gibi majör malformasyonlar tan›nmal›d›r. Bas›, y›k›m veya miyelinizasyon ile ilgili sorunlar ise daha geç dönemlerde fark
edilebilirler. MSS muayenesi ile ilgili 2007 ve 2020 yönergeleri temelde ayn› olmakla birlikte, son yönergede
nörosonografik inceleme kavram› benimsenmiﬂtir. Bu
nedenle ikinci dönemde klasik planlarda (kafa ﬂekli, vertebra, falks, CSP, talamuslar, lateral ventriküller, serebellum ve sisterna magna) ﬂüpheli veya patolojik bulgu
elde edilecek olursa mutlaka sagital ve koronal plan incelemelerine geçilerek (yüz, korpus kallosum, fisürler,
vermis ve nukal kal›nl›k) nörosonografik inceleme tamamlanmal›d›r. Meningomiyelosel ve koroid pleksus
kistlerinde sistemik ek bulgu varsa, di¤er majör sorunlar›n ise (korpus kallosum agenezi, holoprosensefali, ensefalosel, ventrikülomegali, Dandy-Walker malformasyonu) tamam›nda karyotip analizi yap›lmas› unutulmamal›d›r.
Rutin muayenelerde saptanan küçük kafa (%1.5) bulgusunda üçte iki oran›nda yanl›ﬂ adet tarihi, beklenenden küçük fetüs veya çeﬂitli obstetrik sorunlar (preeklampsi, EMR…) mevcutken, olgular›n yaklaﬂ›k dörtte
birinde kromozomal ve yap›sal defektler ile karﬂ›laﬂ›labilir. Kafaya küçük diyebilmek için öncelikle baﬂ çevresi (3 standart sapma), ›rk ve cinsiyet dikkate al›nmal›d›r.
Daha sonra nörosonografik inceleme ile korteks, subaraknoid mesafe, sulkuslar, korpus kallosum, ventriküller,
serebellum ve posterior fossa incelenmelidir. Transvaginal ultrasonografinin yeterli olmad›¤› olgularda manyetik rezonans görüntülemeden yararlan›lmal›d›r. Önemli
olan mikrosefali tan›s›n› en erken dönemde koyabilmektir. Ancak yine de mikrosefali %90 oran›nda postnatal
dönemde tan› alabilmektedir.

Üçüncü dönemde ortaya ç›kabilecek fetal
SSS anomalileri
N. Volpe
Gebeli¤in son döneminde görülebilen MSS anomalileri tüm MSS anomalilerinin %25’ini oluﬂturur. Bunlar
ya ilk 2 dönemde tan›namay›p atlanm›ﬂ olgulard›r ya da
fenotipik ekspresyonun geç ortaya ç›kmas› nedeni ile geç
dönemde tan› alm›ﬂ olgulard›r. Mikrosefali, lissensefali,
korpus kallozum agenezi, ventrikülomegali, kistler, kanamalar ve kraniyosinostozis bunlara örnek olarak verilebilir. Etiyolojide bulunan hemoraji, enfeksiyon ve iskemi, beyin dokular›nda proliferasyon, migrasyon ve organizasyon bozukluklar›na neden olabilmekte ve anormal

sulkasyon, ince korteks, araknoid malformasyonlar, asimetri, yar›klanmalar, kalsifikasyonlar, tümör ve anevrizma bulgular› ortaya ç›kmaktad›r.

Perinatal SSS görüntülemesi:
Ultrason ve/veya MR?
E. G. Yapar Eyi
MSS malformasyonlar› nörosonografik inceleme ile
büyük oranda aç›klanabilirler. Baz› durumlarda manyetik rezonans (MR) tan›ya yard›mc› olur. MR geliﬂimsel
sorunlar› çok iyi ay›rt etmemekle birlikte özellikle kötü
prognozu daha iyi öngörebilmekte ve klinik yönetimi
üçte bir oran›nda de¤iﬂtirebilmektedir.

‹skelet Sistemi Oturumu
Birinci ve ikinci dönemde fetal iskelet
sistemi muayenesi
A. Güngören
Kemikler gebeli¤in 8. haftas›ndan itibaren incelenebilirler. ‹skelet sistemindeki geliﬂim defektlerinin
450’den fazla tipi vard›r ve her birine 1/10.000–
1/100.000 s›kl›¤›nda rastlan›r. Bunlar ultrasonografi ile
büyük oranda kolay saptanabilirken, displazi tiplerinin
ay›r›c› tan›s› genellikle daha zordur ve de¤iﬂik algoritmalar›n uygulanmas›n› gerektirler. Temel incelemelerde kemik k›sal›¤›, ﬂekil bozuklu¤u, mineralizasyon eksikli¤i fark edilirse di¤er kemikler, vertebralar, toraks,
yüz, el, ayak ve parmaklar ile eklemler ayr›nt›l› olarak
incelenmelidir.

Üçüncü dönemde ortaya ç›kabilecek fetal
iskelet sistemi anomalileri
‹. Polat
Letal iskelet displazilerinin birçok tipinde polihidramniyos mevcuttur ve ikinci dönemde daha kolay
(>%80) tan›n›rlar. Sadece sonografi ile ortalama %31–65
oran›nda kesin tan› konabilirken genetik incelemeler ile
bu oran artt›r›labilir. Önemli olan letal-nonletal ay›r›m›n› yapabilmektir. Geç dönemde ortaya ç›kan displazi tipleri genelde nonletal olup ailevi özellikten etkilenme söz
konusudur. Baz› displazi türleri ancak postnatal dönemde
belirti verirler.
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‹zole uzun kemik k›sal›¤› veya küçük kafa
ölçümleri olan fetüslerde takip nas›l olmal›?
M. Yayla
Rutin muayenelerde saptanan izole uzun kemik k›sal›klar› (binde 3) iskelet displazisi, kromozom anomalisi,
olas› geliﬂme k›s›tlanmas› veya geçirilmiﬂ bir enfeksiyon
habercisi olabilece¤i gibi genelde ailevi özelli¤i yans›t›r.
Bunlarda, özellikle geç dönemde ortaya ç›kan olgularda
(%5) aile öyküsü önemlidir. ‹kinci dönemde saptanm›ﬂ
olan izole k›sa femur olgular›nda önceki tarama test sonuçlar›ndaki risk de¤erlerini de¤iﬂtirmemek gereklidir.
Yine de izole femur k›sal›¤› ortalama 8 hafta sonra yeniden de¤erlendirilmeli, yaklaﬂ›k 25 kat artm›ﬂ olan erken
do¤uma yatk›nl›k, büyüme k›s›tlanmas›, preeklampsi ve
fetüs kayb› olas›l›klar› yeniden gözden geçirilmeli, gerekiyorsa olgu yak›n takibe al›nmal›d›r.

Fetal enfeksiyonlarda USG bulgular›na
genel bak›ﬂ
E. Avc›
Gebelikte a¤›r sorunlara yol açabilen temel enfeksiyonlar sitomegalovirüs (CMV), toksoplazma gondii,
parvovirüs, zika virüs ve rubella enfeksiyonlar›d›r. Bunlarda görülebilecek ultrasonografi bulgular› 3 ana grupta incelenirler.

Kranyal
bulgular

Ekstrakranyal
bulgular

Ventrikülomegali

SGA-IUGR

Plasentomegali

‹ntraventriküler sineﬂi

Hiperekojen barsak

Plasentit

Kalsifikasyonlar

Hepato-splenomegali

Kalsifikasyonlar

Serebellum-vermis
hipoplazileri

Karaci¤er
kalsifikasyonlar›

Oligohidramniyos

Hemorajiler

Asit

Polihidramniyos

Kistler

Kardiyomegali
Perikard efüzyonu

Mikrosefali

Cilt ödemi

ﬁizensefali

Hidrops

Lissensefali

Anemi

Poli-oligo-pakigiri

Katarakt

Plasenta-amniyon
bulgular›

Bunlar tan›sal de¤il destekleyici bulgulard›r. Erken
ELISA testleri (IgM-IgG), Avidite testleri ve enfeksi-
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Klinik ve sonografik bulgular› toksoplazma ve
CMV enfeksiyonlar›nda benzerdir. Genel halsizlik ve
k›rg›nl›k toksoplazmay›, yüzde döküntü, sistemik bulgular›n varl›¤›, fetüste anemi veya hidrops ise parvovirüs enfeksiyonunu düﬂündürür. Parvovirüsün sadece
B19 tipi insana özgüdür. Bunlar›n içinde IgM+, IgG-,
hidrops ile bulgu veren olgularda orta serebral arter
sistolik üst h›z›nn (MCA PSv) 1.5 MoM üzerinde bulunmas› fetal anemi göstergesidir. Sadece bir transfüzyon yap›lmas› yeterli olur. Ancak yine de %6–10 oran›nda fetal kay›p riski vard›r.
Dünyadaki aﬂ›lama programlar› sayesinde 2015 y›l›
itibar› ile konjenital rubella enfeksiyonuna nadiren
rastlanmaktad›r.

Fetal Enfeksiyon Oturumu

Periventriküler psödokist

yondan en az 6–8 hafta sonra (20. hafta sonras›) yap›lacak amniyosentez (PCR) ile tan› konabilir. Tan› konmas› enfeksiyonun varl›¤›na iﬂaret etse de fetüsün mutlaka
etkilendi¤ini göstermez. Sonografik bulgu oldu¤u halde
enfeksiyonun gösterilemedi¤i tersi durumlar da söz konusu olabilir.

Endemik Zika bölgelerinden gelenler veya dönenler (Orta-Güney Amerika, Tropikal Afrika, Güneydo¤u Asya, Pasifik adalar›) 6 ay süre ile gebe kalmamal›d›rlar.

Konjenital CMV enfeksiyonu: Yeni kan›tlar
ve pratik tavsiyeler
S. Kumru
Sitomegalovirüs enfeksiyonu gebelikte en s›k görülen enfeksiyon olup özellikle primer tipleri neonatal
görme ve iﬂitme sorunlar›ndan baﬂka bebek ve çocuklarda birçok nörolojik probleme neden olabilir. Gebelikte CMV tarama programlar› tedavideki yetersizlikler
de göz önüne al›nd›¤›nda, son y›llara kadar önerilmemiﬂtir. Gebelikten önceki son 3 haftadaki enfeksiyonlar
bile gebelik için sorun oluﬂturabilirler. ‹mmünite varl›¤›na ra¤men reaktivasyon veya sekonder enfeksiyon
söz konusu olabilir ki olgular›n ço¤unlu¤u bu gruba girer. IgM+ olgular›n ancak %30’u primer enfeksiyona
iﬂaret etmektedir. Tan›ya götüren ultrasonografi bulgular› olgular›n ancak %30’unda yararl›d›r. Yap›lacak
avidite testi daha yol göstericidir. Enfeksiyon sonras›
en az 6–8 hafta beklendikten sonra yap›lmas› gereken
amniyosentezden elde edilen CMV kültür yöntemleri
pratik de¤ildir. Bu nedenle tan›ya yard›mc› olabilmesi
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için DNA izolasyonu yap›lmal›d›r. Burada saptanan
yüksek bir viral yük (>100.000) sekel olas›l›¤›n›n fazla
olabilece¤ine iﬂarettir. Ard›ﬂ›k ultrasonografi takipleri
geliﬂebilecek fetal patolojileri ortaya ç›kartmakta yard›mc›d›r. Aﬂ› çal›ﬂmalar› y›llard›r sürdürülmekle beraber sonuçlar halen tatminkar de¤ildir. Amniyosentez
yap›lana kadar antiviral kullan›m›n›n etkinli¤i ile ilgili
çal›ﬂmalar halen sürmektedir.

‹ntraamniyotik sludge (çamur):
Koriyoamniyonitte bir belirteç

önceden araﬂt›r›lmas› do¤um eylemini baﬂlatmada klinisyene yol gösterici olabilir. Transvaginal ultrasonografi ile uterus kontraksiyonlar›n›n olmad›¤› bir zaman
aral›¤›nda, mesane boﬂken, sagital planda her iki ostiumun da görüntüde oldu¤u servikse 2–3 cm mesafeden
ve bask› yapmadan 3 defa ölçülecek serviks uzunlu¤unun en k›sas› kriter olarak al›nmal›d›r. Bu uzunluk 32.5
mm’nin alt›nda ise vaginal do¤um baﬂar›s› %90’d›r.
Serviksteki tünelleﬂme ve arka servikal aç›n›n 100 derece ve üzerinde olmas› baﬂar› ﬂans›n› art›r›r. Elastografi
ile serviks dokusunun incelenmesi de ileride kullan›labilecek bir yöntem olabilir.

M. Sezik
‹ntraamniyotik sludge gebelikte internal os hizas›nda
hareketli, da¤›l›p toplanabilen ekojenik parçac›klardan
oluﬂan bir görüntüdür. Bu görünümün fetal debri, kan,
verniks, biyofilmden oluﬂtu¤u ileri sürülmüﬂ ise de yap›lan aspirasyonlarda pü görünümü ve pü mikroskopisine
rastlanmaktad›r. Tek baﬂ›na görülmesi her zaman bir anlam ifade etmemekle birlikte, tekrarlayan erken do¤um,
k›sa serviks gibi risk faktörlerinin varl›¤›nda erken do¤um ve buna ba¤l› neonatal komplikasyonlar için önemli bir belirteç gibi kabul edilmektedir. ‹çeri¤inde saptanan mikroplar koriyoamniyonit ve funisit gibi enfeksiyonlara ve enflamasyona yol açabilmektedir. Risk faktörleri ile birlikte bulundu¤u durumlarda yap›lacak bir haftal›k intravenöz ikili-üçlü antibiyotik tedavileri ve ilave
antienflamatuvar tedaviler (indometasin vb.) ile olumlu
sonuçlar al›nd›¤›n› bildiren çal›ﬂmalar vard›r. ‹leride monoklonal antikorlar, TNF-α modülatörleri ve pentoksifilinin tedavi yöntemlerine eklenebilece¤i düﬂünülmektedir. Subakut subklinik koriyoamniyonit olarak da tan›mlanabilen bu tablo özellikle k›sa serviksi ve erken do¤um öyküsü olanlarda yap›labilecek tedavileri yönlendirebilecek sonografik bir parametredir.

Do¤um Oturumu
Do¤um indüksiyonu baﬂar›s›n›n
öngörüsünde servikal USG’nin yeri
T. ﬁener
Bishop skorunun kullan›m› her zaman do¤um indüksiyonundaki baﬂar› veya baﬂar›s›zl›¤› öngörememektedir. Cochrane verileri bu konuda sadece 2 çal›ﬂman›n de¤erli oldu¤unu belirtmektedir. Serviks uzunlu¤unun ve serviksteki de¤iﬂikliklerin ultrasonografi ile

USG ile do¤um a¤›rl›¤› tahmini:
Ne kadar do¤ru?
G. Göynümer
Fetüs a¤›rl›¤›n›n tahmini do¤um politikas›n› etkilemektedir. Burada Hadlock formüllerinden üçlü olan›n
(HC, AC, FL) tercih edilmesi yaklaﬂ›k %6’l›k bir hata
pay› ile do¤ru tahmini verir. Ancak tam do¤um karar›
öncesi odaklanarak yap›lan tahminler yan›lt›c› olmaktad›r. Büyük fetüsler daha küçük (%20), küçük fetüsler ise
daha büyük (%8) tahmin edilmektedir. ‹ri fetüslerde
tahmin daha da yan›lt›c›d›r. A¤›rl›k tahmininde ideal bir
formül olmamakla birlikte, ± 500 g’l›k bir fark hesaplanmas› hatal› yaklaﬂ›m pay›n› azalt›r.

Do¤umhanede USG kullan›m›:
Gerçekten gerekli mi?
R. Achiron
Geleneksel do¤um eylemi takibi büyük oranda dijital
yöntem ile yap›lagelmektedir. Halbuki baﬂ geliﬂlerinde
oksiputun yerinin belirlenmesinde bu yöntem %28 oran›nda hatal› tan›ya yol açar. Ultrasonografi ile bu oran
sadece %7’dir. Eylemde baﬂ›n yüksekli¤i, ilerleme aç›s›
transperineal yaklaﬂ›mla ölçülebilir ve sefalopelvik
uyumsuzluklar daha erken dönemde tan›nabilirler. Ayr›ca tarihte yerini alm›ﬂ olan klasik pelvimetri ve radyolojik tetkiklerin yerine, manyetik rezonans ile de u¤raﬂ›lmadan sonopelvimetrik yaklaﬂ›m tercih edilirse pubik
veya sakral aç› darl›klar› önceden saptanabilir. ‹ntrapartum 2. dönemde baﬂ›n ilerleyiﬂinin sonografik görüntüsünün anne aday› ile paylaﬂ›lmas›, olumlu psikolojik etki
ile do¤umdaki mekanik güçlerin art›r›lmas›na yard›mc›
olabilir.
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Ço¤ul Gebelikler Oturumu
Ço¤ul gebeliklerde büyümenin
de¤erlendirilmesi
A. Khalil
Dikoryonik (DK) ikiz gebeliklerde ayl›k takip planlanmal›, 24. haftadan sonra fetal büyüme, amniyon s›v›s›
ve fetal Doppler de¤erlendirmeleri ile takip edilmelidir.
Monokoryonik (MK) ikiz gebeliklerde takip iki haftada
bir olmal› ve 16. haftadan sonra fetal büyüme, duktus venozus (DV), umbilikal arter (UA) ve orta serebral arter
(MCA) Doppler de¤erleri al›nmal›d›r. E¤er ikizler aras›nda fetal a¤›rl›k >%25 diskordans gösteriyor ise gebe
perinatoloji klini¤ine refere edilmelidir.
Hem MK hem de DK ikizlerde fetal a¤›rl›k diskordans› ≥%20 ise veya bir fetüs <10. persentil ise en az haftada bir muayene edilmeli ve UA Doppler’i yap›lmal›d›r.
Hem MK hem de DK ikizlerde fetal a¤›rl›k diskordans› ≥%25 ve bir fetüs <10. persentil ise perinatoloji
klini¤ine refere edilmelidir.
‹kiz gebeliklerde tahmini fetal a¤›rl›k tekil gebeliklere göre daha az do¤ruluk oran›na sahiptir. Bu nedenle
ikizlere özel büyüme e¤rilerinin kullan›lmas› önemlidir.
MK ve DK gebeliklerde selektif geliﬂme k›s›tlanmas›
(sIUGR) tan›m›: Tahmini a¤›rl›k <3. persentil veya tahmini a¤›rl›k <10. persentil, a¤›rl›k diskordans› >%25 ve
UA PI>95. persentil, AC <10. persentil (sadece MK ikiz
için) bulgular›ndan en az ikisinin olmas›.
Dikoryonik diamniyotik (DKDA) ikiz gebeliklerde
sIUGR olgular›n›n %36’s› progresyon gösterirken,
%64’ü stabil kal›r.

Tip 1 sIUGR olgular›n›n %19.7’si, tip 2–3 olgular›n›n %34.2’si Doppler (UA ve DV) bulgular›nda kötüleﬂme - progresyon görülebilmektedir. ‹ntrauterin fetal kay›p tip 3’te daha fazla (OR: 3.44 [1.3–8.8]) görülmektedir. Tip 1 olgular›nda prognoz iyidir.
MK sIUGR olgular ayr› ayr› de¤erlendirilmeli, tan›daki gebelik haftas›, diskordans oran› ve Doppler bulgular› belirleyici olmal›d›r. En az haftada bir Doppler de¤erlendirilmesi yap›lmal›d›r.
TTTS tip 1 sIUGR olgular›nda %13, tip 2 sIUGR
olgular›nda %60 süperempoze olabilmektedir. TTTS
olmas› sonuçlar› de¤iﬂtirmemektedir.
Fetal kay›p riski yüksek ise (duktus venozusta ters
ak›m): <26 hafta ise selektif terminasyon (kord koagülasyonu), >26 hafta ise do¤um düﬂünülmelidir. sIUGR tip
1 için do¤um zaman› 34–36 hafta, sIUGR tip 2–3 için
do¤um zaman› 32 hafta olup, e¤er bulgularda bozulma
var ise daha erken do¤um planlanmal›d›r.

TTTS ve TAPS: Yeni ne var?
A. Khalil
TTTS’te as›l patoloji geniﬂ santral anastomoz varl›¤›
olup, tan› bir amniyonda polihidramniyos, di¤erinde oligohidramniyos varl›¤› ile konulur.
Muayenelere 16. haftada baﬂlanmal› ve iki haftada bir
takip edilmelidir.
Quintero evrelemesi:
• Evre 1: Vericinin mesanesi izleniyor
• Evre 2: Mesane boﬂ-izlenemiyor
• Evre 3: Anormal Doppler bulgusu mevcut

DKDA ikizlerde intrauterin kay›p riski %0.8’dir.

• Evre 4: Bir veya iki fetüste hidrops

IUGR olan DK ikiz gebeliklerde do¤um zamanlamas›:

• Evre 5: ‹kizlerden biri kaybedilmiﬂ.

• DK sIUGR olgular›nda <30 haftada do¤umdan kaç›n›lmal›, takip edilmelidir
• 30 hafta DV’ta ters ak›m varsa
• 30–32 hafta UA’de ters ak›m varsa
• 32–34 hafta UA’de diyastolik ak›m izlenmiyor ise
• >34 hafta MCA PI düﬂük ise do¤um planlan›r.
MK sIUGR UA Doppler paternine göre 3 tiptir. Tip
I de UA Doppler’de diyastol sonunda pozitif ak›ma sahiptir. Tip II’de diyastolik ak›m ya yoktur ya da ters yöndedir. Tip III’te aral›kl› bir ak›m kayb› mevcuttur.
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Aﬂamalar ard›ﬂ›k olmayabilir. Semptomatik evre 1 ile
2–4. evreler tedavi edilmelidir. Fetoskopik lazer cerrahisi ilk tedavi seçene¤idir. E¤er lazer cerrahisine eriﬂim
yok ise ard›ﬂ›k amniyodrenaj uygulanabilir.
Evre 1’de %20–30 progresyon izlenir.
16–26 hafta fetoskopik plasental lazer oklüzyon tekni¤i (Solomon). TTTS tedavi sonras› ilk 2 hafta haftal›k
takip (Fetoskopik plasental lazer oklüzyon), sonras› düzelme var ise 2 haftada 1 takip yap›l›r. Biyometri ve diskordans varl›¤›, amniyon s›v›s› miktar›, Doppler (UA,
MCA ve DV), kalp, beyin ve ekstremiteler anomali aç›s›ndan de¤erlendirilmelidir.
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Fetoskopik lazer oklüzyon cerrahisi sonras› iki bebe¤in de sa¤kal›m oran› %60, en az birinin sa¤kal›m›
%80’dir. Uzun dönem serebral palsi %7 ve nörolojik
geliﬂim bozuklu¤u %13 olarak karﬂ›m›za ç›kar. Majör
nörolojik anormallik 34 haftada %7 olarak saptanm›ﬂt›r. Nörolojik geliﬂim gerili¤inin sebebi olarak TTTS
patolojisi, tedavisi ve prematürite düﬂünülmektedir.
Antenatal beyin anormalli¤i lazer olgular›nda %5, amniyodrenaj olgular›nda %14 ve bekleme-takip yönetimi
uygulanan olgularda %21 oran›nda görülmüﬂtür. Beyin
anormalli¤i olarak; polimikrogiri, bilateral kortikal geliﬂim bozukluklar›, ﬂizensefali, ventrikülomegali ve intraventriküler hemoraji saptanabilmektedir.
Al›c› fetüslerin %11’inde pulmoner stenoz veya atrezi görülebilir. Fetoskopik lazer cerrahisi sonras› fetüslerden birinin kayb› en çok ilk bir haftada (%70) görülür.
Verici olan fetüsün kayb›-ölümü için risk
faktörleri nelerdir?
Umbilikal arterde ters ak›m varl›¤›, >%30 a¤›rl›k diskordans›, marjinal/velamantöz kord insersiyonu ve çok
say›da anastomoz olmas› fetal kay›p riskini artt›rmaktad›r. E¤er bir fetüs kayb› var ise 4–6 hafta sonra beyin
MR’› yap›lmal›. 34 haftada do¤um planlanmal›d›r. ‹ki
yaﬂ›na kadar nörolojik geliﬂim takip edilmelidir.
TAPS: Patoloji periferik, küçük anastomozlar›n varl›¤› olup MCA PSV diskordans (>1.5 MoM / <1 MoM)
mevcuttur. MK gebeliklerin %3–5’inde, post lazer
TTTS olgular›n›n %2–13’ünde görülür.
Evreleme sistemi:
• Evre 1: Al›c› MCA PSV 1.5 MoM/ verici MCA PSV
<1 MoM ve fetal kötüleﬂme bulgusu yok.
• Evre 2: Al›c› MCA PSV 1.7 MoM/ verici MCA PSV
<0.8 MoM ve fetal kötüleﬂme bulgusu yok.
• Evre 3: Vericide kardiyak kötüleﬂme (UA ters ak›m,
UV pulsatil ak›m, DV artm›ﬂ veya ters ak›m).
• Evre 4: Vericide hidrops.
• Evre 5: TAPS’tan dolay› ikizlerden birinin kayb›.
MK gebeliklerde 16. haftadan itibaren MCA Doppler tetkiki yap›lmal›. MCA PSV 1.5 MoM / <1 MoM,
TAPS olgular›n› %46 hassasiyet ve %100 duyarl›l›k ile
saptamaktad›r. MCA PSV delta ≥0.5 MoM TAPS olgular›n› %83 hassasiyet ve %100 duyarl›l›k ile saptamaktad›r.

Yönetiminde; bekleme yöntemi, intrauterin transfüzyon, selektif fetosit, fetoskopik lazer ve do¤um opsiyonlar› vard›r. Fetoskopik Solomon lazer ablasyonu en
yayg›n yönetim ﬂeklidir. Gebeli¤in 30 haftas›ndan sonra steroid uygulamas› ve takiben do¤um planlan›r.

‹kiz gebeliklerde preeklampsi taramas›
P. Cheteeva
‹kiz gebeliklerde preeklampsi 3 kat daha s›k görülmektedir.
Riskli gruplar:
• Majör risk faktörleri: preeklampsi öyküsü, kronik renal hastal›k, kronik hipertansiyon, DM, SLE veya
APS,
• Hafif risk faktörleri: Nirinci gebelik, ileri anne yaﬂ›
(>35y >40y), artm›ﬂ BMI (>30 kg/m2 >35 kg/m2), gebelikler aras› süre >10 y›l, ailede preeklampsi varl›¤›.
Belirteç olarak; uterin arter PI, ortalama kan bas›nc›,
PAPP-A, PLGF, sFLT -1 kullan›lmaktad›r.
Yüksek riskli grupta 12–36 hafta verilecek 150 mg aspirin ile preterm preeklampsi yaklaﬂ›k %50 oran›nda
azalt›lmaktad›r.

Ölü Do¤umlar› Önleme Oturumu
‹kiz gebeliklerde ölü do¤umu nas›l
öngörebiliriz?
A. Khalil
‹kiz gebelikler do¤umlar›n %2’si, ölü do¤umlar›n
%7’si ve neonatal ölümlerin %18’ine karﬂ›l›k gelmektedir. Serebral palsi ikizlerde 6 kat daha s›k izlenir.
‹kizlerde ölü do¤umun sebepleri tekil gebeliklere
benzerdir (plasental bozukluklar, majör konjenital anomaliler, enfeksiyon, spesifik fetal durumlar, hipertansif
hastal›klar, maternal hastal›klar, antepartum ve intrapartum kanamalar, mekanik nedenler…). Fakat nedenlerin
s›kl›klar› farkl›d›r ve ikizlere özel spesifik plasental ve fetal koﬂullar ön plana ç›kmaktad›r.
Dikoryonik ikiz gebeliklerde ayl›k takip planlanmal› ve 24. haftadan sonra fetal büyüme, amniyon s›v›s› ve
fetal Doppler de¤erlendirmeleri ile takip edilmelidir.
Monokoryonik ikiz gebeliklerde takip iki haftada bir
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olmal› ve 16 haftadan sonra fetal büyüme, duktus venozus, umbilikal arter ve MCA Doppler de¤erlerine bak›lmal›d›r.
Fetal kay›p riski yüksek (DV’ta ters ak›m): <26 hafta ise selektif terminasyon, >26 haftada do¤um düﬂünülmelidir. sIUGR tip 1’de do¤um zaman› 34–36 hafta, sIUGR tip 2–3’te do¤um zaman› 32 hafta olup e¤er bulgularda bozulma var ise daha erken do¤um planlanmal›d›r.
‹kizlerde ölü do¤umu öngörmede tahmini do¤um
a¤›rl›¤› diskordans› %9 yanl›ﬂ pozitiflik ile %75’ini öngörebilmekte iken serebroplasental oran (CPR) diskordans› %4 yanl›ﬂ pozitiflik ile %44 ‘ünü öngörmektedir.
Kombine edildi¤inde %7 yanl›ﬂ pozitiflik ile olgular›n
%88’i öngörülebilmektedir.
TTTS: Polihidramniyos/oligohidramniyos, 16–26
haftada fetoskopik plasental lazer oklüzyon (Solomon) tedavisi yap›l›r. TTTS tedavi sonras› ilk 2 haftada haftal›k
takip, sonras›nda e¤er düzelme var ise 2 haftada 1 defa takip yap›l›r. E¤er bir fetüs kayb› var ise 4–6 hafta sonra beyin MR’› istenmeli, 34 haftada do¤um planlanmal›d›r.

CPR’›n ölü do¤umu öngörmesinin de¤erlendirilmesinde risk faktörlerinin (maternal özellikler, medikal öykü
ve obstetrik faktörler, geliﬂme gerili¤i varl›¤›) de¤erlendirilmesi ve di¤er Doppler parametrelerinin (UA PI ve
UtA PI) içeren analizlerin bir bütün olarak yap›lmad›¤›
görülmektedir. CPR’›n olumsuz prenatal sonuçlar› öngörebilece¤i fakat %10 yanl›ﬂ pozitiflik ile düﬂük duyarl›l›¤a (%13–26) sahip oldu¤u gösterilmiﬂtir. CPR’›n (<5.
persentil), gebelik yaﬂ› ve fetal büyüklükten ba¤›ms›z
olarak, olumsuz perinatal sonuçlar› öngörmede UA PI
(95. persentil) de¤erlendirmesine anlaml› katk›s› yoktur.
Sonuç olarak; özellikle IUGR olan fetuslarda CPR ölü
do¤umu veya olumsuz gebelik sonuçlar›n› öngörebilir
fakat en iyi veya ba¤›ms›z bir belirteç oldu¤unu destekleyen yay›n birikimi mevcut de¤ildir. Di¤er risk faktörleri ile birlikte umbilikal arter Doppler de¤erlendirilmesi yeterli görülmektedir.

Fetal geliﬂme gerili¤inin erken tan›s› ölü
do¤umu engelleyebilir mi?
E. Tar›m

TAPS: MCA PSV diskordans› >1.5 MoM ise fetoskopik Solomon lazer ablasyonu en yayg›n yönetim ﬂeklidir.
‹kiz eﬂi kayb› oldu¤unda: Öncelikle fetal anatomi de¤erlendirmesi, UA, MCA PSV ve DV Doppler’i yap›lmal›, ayr›nt›l› dan›ﬂmanl›k verilmeli (%15 fetal kay›p,
MK %25 ve DK %2 nörolojik hasar), 2 haftada/1 fetal
biyometri ve Doppler USG ile takip, fetal ölümden 4–6
hafta sonra fetal MR (MR anormal ise gebelik terminasyonu) planlanmal›d›r. 34–36 haftada tek doz steroid sonras› do¤um gerçekleﬂtirilmelidir.
Komplike olmayan ikizlerde do¤um: MK DA
ikizlerde 36–37 haftada steroid sonras›, MK MA ikizlerde 32–34 haftada steroid sonras›, DK ikizlerde 37–38
haftada do¤um önerilmektedir. Yine trikoryonik veya
dikoryonik üçüzlerde 35. haftadan sonra steroid sonras›
do¤um önerilmektedir.

Serebro-plasental oran (CPR) kullan›m› ölü
do¤umu öngörebilir mi?
R. Ar›soy
CPR: Midserebral arter PI de¤erinin umbilikal arter
PI de¤erine oran›d›r. CPR plasental yetersizlik veya iliﬂkili komplikasyonlar› öngörmek amaçl› kullan›lmaktad›r. Literatürde MCA PI, UA PI ve CPR persentil da¤›l›mlar› ve eﬂik de¤erleri farkl›l›klar göstermektedir. Yine
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Erken geliﬂme gerili¤i (<32 hafta):
AC/Tahmini fetüs a¤›rl›¤› <3. persentil veya UA’de
diyastolik ak›m kayb› olmas›.
AC/ Tahmini fetüs a¤›rl›¤› <10. persentil ve UtA PI>
95.persentil veya UA PI> 95. persentil birlikteli¤inin
olmas›.
≥32 hafta):
Geç geliﬂme gerili¤i (≥
AC/Tahmini fetüs a¤›rl›¤› <3. persentil olmas›
AC/Tahmini fetüs a¤›rl›¤› <10. persentil
AC/Tahmini fetüs a¤›rl›¤› büyüme e¤risinde 2 çeyrek (50. persentil) daha fazla azalma ve CPR <5. persentil veya UA> 95. persentil birlikteli¤inin olmas›.

Erken geliﬂme gerili¤inde perinatal mortalite daha
fazlad›r. Takip ve yönetimlerinde UA ve DV Doppler
de¤erleri kullan›l›r.
Geç geliﬂme gerili¤i daha hafif, arter ve venöz de¤iﬂiklikler daha az belirgin, MCA ve CPR de¤iﬂiklikleri ise
daha belirgindir. Fakat di¤er risk faktörleri veya belirteçler ile birlikte de¤erlendirilmelidir.
Geliﬂme k›s›tlanmas› olan olgularda do¤um zamanlamas›:
• 24 hafta – 25 hafta 6 gün: UA diyastolik ak›m kayb› veya ters ak›m varl›¤›nda 2–3 günde /1 takip edilmeli, kiﬂileﬂtirilmiﬂ yönetim,
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• 26 hafta – 28 hafta 6 gün: UA diyastolik ak›m kayb› veya ters ak›m varl›¤›nda 2–3 günde /1 takip edilmeli, e¤er DV ters a dalgas› veya düﬂük baseline veya k›sa süreli variyabilite < 2.6 mm varl›¤›nda do¤um
planlanmal›d›r,
• 29 hafta – 31 hafta 6 gün: UA diyastolik ak›m kayb› veya ters ak›m varl›¤›nda 2–3 günde /1 takip edilmeli, e¤er DV ters a dalgas› veya düﬂük baseline veya k›sa süreli variyabilite <3 mm varl›¤›nda do¤um
planlanmal›d›r,
• 32 hafta – 33 hafta 6 gün: UA diyastolik ak›m kayb› varl›¤›nda 2–3 günde /1 takip edilmeli, e¤er UA
ters ak›m veya k›sa süreli variyabilite < 3.5 mm varl›¤›nda do¤um planlanmal›d›r,
• ≥34 hafta: UA diyastolik ak›m kayb› varl›¤›nda 2–3
günde /1 takip edilmeli, e¤er UA ters ak›m veya k›sa
süreli variyabilite <4.5 mm varl›¤›nda do¤um planlanmal›d›r,
• 26–34 hafta: Spontan tekrarlayan deselerasyon, biyofizik profil ≤4 veya maternal endikasyon varl›¤›nda
do¤um planlanmal›d›r,
• 36 – 37 hafta 6 gün: UA PI >95. persentil veya
AC/Tahmini fetüs a¤›rl›¤› <3. persentil: do¤um planlamal›d›r,
• 38–39 hafta: Serebral redistribüsyon veya di¤er geliﬂme gerili¤i özellikleri var ise do¤um planlamal›d›r,
• 36–39 hafta: Spontan tekrarlayan deselerasyon, biyofizik profil ≤4, k›sa süreli variyabilite <4.5 mm, UA diyastolik ak›m kayb› veya ters ak›m varl›¤›nda veya maternal endikasyon varl›¤›nda do¤um planlanmal›d›r.

mek ve adezyonlara ba¤l› geliﬂebilecek komplikasyonlara haz›rl›kl› olmakt›r. Gerek transabdominal gerekse
transvajinal ultrasonografi ile yap›labilen “sliding test”
kolay, uygulanabilen ve güvenilir bir tan› arac›d›r. Yap›lacak operasyonun planlanmas›nda ve komplikasyonlar›n önlenmesinde non-invazif bir testtir.

Derin infiltran endometriozis tan›s›nda
transvajinal ultrasonografinin yeri
A. Seyhan
Yap›lacak olan cerrahinin geniﬂli¤ini önceden belirleyebilmek için barsak lezyonlar›n›n say›s›, derin infiltran endometriozis implantlar›n›n boyutu, invazyon derinli¤i ve anal
verge olan uzakl›¤›n›n saptanmas›nda pre-operatif ultrasonografik de¤erlendirme çok önemlidir. Ultrasonografi öncesinde detayl› bir hikaye ve bimanuel muayene yap›lmas›
gerekmektedir. Transvajinal ultrasonografi ile de¤erlendirme 4 basamakta sistematik bir ﬂekilde yap›lmal›d›r.
• 1. ad›m: Uterus ve adnekslerin de¤erlendirilmesi:
Mobilite (anormal, azalm›ﬂ veya fikse), adenomiyozis
sonografi bulgular›, endometriomalar›n varl›¤› veya
yoklu¤u
• 2. ad›m: Transvajinal sonografik “soft belirteçlerin”
de¤erlendirilmesi: Bölgesel spesifik hassasiyet, fikse
overler, hidro/hematosalpinks görünümü, serbest s›v› varl›¤›
• 3. ad›m: Sliding test
• 4. ad›m: Derin infilitratif nodüllerin de¤erlendirilmesi: Ön ve arka kompart›man (rektovajinal septum,
vajen duvar›, uterosakral ligamentler, rektum, rektosigmoid ve sigmoid kolon)

Jinekolojik USG'de Yeni Ne Var?
Pre-operatif intra-abdominal adezyon
öngörüsünde ultrasonografi “sliding test”

Uterin morfolojinin de¤erlendirilmesinde
3-D ultrasonografinin yeri
A. Boza

M. Api
Abdominal prob ile bat›n içi görüntülenirken seçilen
herhangi bir A noktas›n›n hastaya derin inspiryum veya
ekspiryum yapt›r›larak periton alt›nda kayd›¤› zaman
oluﬂan B noktas› aras›nda >1 cm mesafe olmas› pozitif
sliding bulgusu olarak tan›mlan›r ve intraabdominal
adezyon ihtimalinin düﬂük oldu¤u anlam›na gelmektedir. Transvajinal ultrasonografi ile Douglas adezyonlar›n› öngörmek için de ayn› teknik kullan›labilir. Bu testlerin amac› bat›na giriﬂte viseral organ yaralanmas›n› önle-

2-D ultrasonografide sagital ve transvers görüntü
planlar› elde edilirken, 3-D ultrasonografi bu planlara ek
olarak koronal görüntüler elde etmemizi sa¤lar. 3-D ultrasonografinin avantajlar› aras›nda ultrason muayenesinin standardizasyonu, anatomik daha fazla bilgi vermesi,
organ boyutlar› ve hacimlerini ölçme imkan› sunmas›,
tekrar de¤erlendirme için depolama olana¤›, tele t›p ve
konsültasyon imkan› yer almaktad›r. Maliyet, daha az
ulaﬂ›labilir ve ö¤renme e¤risinin standart ultrasonografiye göre daha uzun olmas› ise önemli dezavantajlar› araCilt 28 | Say› 3 | Aral›k 2020
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s›nda yer almaktad›r. 3-D salin infüzyon sonografi yöntemi uterin anomalilerinin tespitinde kullan›lan non-invazif alt›n standart haline gelmiﬂtir. 3-D ultrasonografi ile
uterin anomaliler de¤erlendirilirken öncelikle uygun bir
koronal kesit al›nmal›d›r. Daha sonra uterin duvar kal›nl›¤› ölçümü yap›l›r. Her iki tubal ostium seviyesinden geçen bir çizgi çizilir. Bu çizgiye paralel internal intendasyon çizgisi belirlenir. Çeﬂitli yap›lan ölçümlerle parsiyel
veya komplet septat uterin anomalisi tan›s› kolayl›kla konulabilmektedir. 3-D ultrasonografi, uterin anomalilerin
tan›s› için oldukça güvenilir kolay bir tan› arac›d›r.

Endometriyal patolojilerin ve
ovülasyon de¤erlendirilmesinde
renkli Doppler haritalama
A. P. Çil
Ovülasyondan 24 saat önce periovulatuar dönemde
folikülde dalgalanma ve Doppler’de ateﬂ halkas› görünü-

mü ve oosit etraf›nda ekojenik küçük üçgen görünümü
(cumulus oophorus) ultrasonografi ile saptanabilmektedir. Endometriyum patolojilerinde Doppler haritalamada endometrial polipler tekli damar ak›m› paterni, submüköz miyomlar çerçeve ﬂeklinde damar ak›m paterni,
endometriyal hiperplaziler da¤›n›k damar ak›mlar› ve
endometriyum kanseri çoklu damar ak›m paterni göstermektedir. Transvajinal ultrasonografi gerekti¤i zaman
Doppler ultrasonografi ve histerosonografi ile birlikte
kullan›l›rsa endometriyal patolojilerin %90’›n üzerinde
tan›s› konulabilir. Endometriyum de¤erlendirilmesi için
en ideal zaman geç foliküler fazd›r (D11–12). Geç foliküler fazla 2-D ultrasonografi ile endometriyal poliplerin tan›s› kolayca konulur. Özellikle luteal fazdaki bir
hastan›n endometriyumu progesteron etkisi nedeni ile
zor de¤erlendirilebilece¤inden Doppler ultrasonografi
veya histerosonografi ek olarak kullan›labilir.

Bu makalenin kullan›m izni Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisans› arac›l›¤›yla bedelsiz
sunulmaktad›r. / This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0)
License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ or send a letter to Creative Commons, PO Box 1866,
Mountain View, CA 94042, USA.
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11. Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi (24–27 Eylül
2020, Bodrum) Sonuç Raporu: Çevrimiçi Kongre Sunum Özetleri. Resul Ar›soy, Oluﬂ Api, Murat Yayla. 2020;28(3):R1–R12 [Rapor]
Birinci trimesterde fetal kalp anomalilerinin taramas›nda dört
odac›k ve üç damar (3-V) görüntüsünün önemi. Hakan Erenel,
Mehmet Fatih Karsl›, Ayﬂegül Özel, Sevim Özge Korkmaz, Resul Ar›soy, Levent Salt›k, Cihat ﬁen. 2019;27(3):169–175 [Özgün Araﬂt›rma]
Ço¤ul gebelikte selektif terminasyon uygulanan nonviyabl fetüsün tahliyesinden sonra plasenta retansiyonlu servikal serklaj ile
28. gebelik haftas›na ulaﬂan olgu. P›nar Özcan, Mehmet Serdar Kütük, Taha Takmaz, Havva Sevde ‹ﬂlek. 2019;27(2):119–124 [Olgu
Sunumu]
Editöre Mektuba Yan›t: Ekstraperitoneal sezaryen ve transperitoneal sezaryen do¤um: Ekstraperitoneal teknik ameliyat süresini k›salt›r m›? Cengiz Yeﬂilbaﬂ, Hakan Erenel. 2020;28(2):146–
147 [Editöre Mektup]

Gebelerde psikososyal sa¤l›k ve do¤um öncesi ba¤lanma aras›ndaki iliﬂki. Nazife Bak›r, ﬁule Sar›zayim. 2020;28(2):73–81 [Özgün
Araﬂt›rma]
Gebelikte COVID-19 hakk›nda tüm bildiklerimiz: Perinatal
perspektiften etik ve psikolojik perspektife. Lorenzo Spiniello,
Daniele Di Mascio, Cristina Bianco, Oscar Esposito, Ilaria Giangiordano, Ludovico Muzii, Antonella Giancotti, Roberto Brunelli, Gabriele
Saccone. 2020;28(2):120–126 [Derleme]
Gebelikte COVID-19 ve perinatal sa¤l›k üzerine etkileri. Sertaç
Esin, Asl› Azemi, Oluﬂ Api, Murat Yayla, Cihat ﬁen. 2020;28(2):127–
141 [Derleme]
Gebelikte COVID-19: ‹talyan deneyimi. Nicola Volpe, Giovanni
Battista Luca Schera, Tiziana Frusca. 2020;28(3):149–153 [Görüﬂ]
Gestasyonel diabetes mellituslu gebelerde anksiyete seviyelerinin de¤erlendirilmesi. Aﬂk›n Evren Güler, Zeliha Çi¤dem Demirel
Güler, Asil Budak, Buket Koparal, Özge ﬁehirli K›nc›. 2020;28(2):89–
94 [Özgün Araﬂt›rma]

Editöre Mektup: Ekstraperitoneal sezaryen ve transperitoneal
sezaryen do¤um: Ekstraperitoneal teknik ameliyat süresini k›salt›r m›? Fatma Baﬂak Sarg›n. 2020;28(2):145 [Editöre Mektup]
Elaz›¤ ‹linde 2015–2020 y›llar› aras›nda meydana gelen anne
ölümlerinin de¤erlendirilmesi. ‹brahim Batmaz, Salih Burçin Kavak, Ebru Çelik Kavak, Evrim Gül, Cengiz ﬁanl›, Gülay Bulu, Hasan
Burak Keser. 2020;28(3):183–189 [Özgün Araﬂt›rma]
Endikasyonlar›na göre servikal serklaj uygulamas›n›n perinatal
ve neonatal sonuçlar üzerine etkisi. Serdar Kaya, Fatma Ceren Güner, Mehmet ﬁimﬂek, Selahattin Kumru. 2020;28(3):164–169 [Özgün
Araﬂt›rma]
Erken ve geç gebelik terminasyonu olgular›n›n de¤erlendirilmesi. Serdar Kaya, Ferdi Vaizo¤lu, Sezin Yakut Uzuner, Havva Serap
Toru, Mehmet ﬁimﬂek, Selahattin Kumru. 2020;28(2):82–88 [Özgün
Araﬂt›rma]
Fetal MR izole korpus kallozum agenezisi tan›s›nda gebelik yönetimini de¤iﬂtirir mi? Mustafa Behram, Salim Sezer, Yasemin Do¤an, Züat Acar, Zeynep Gedik Özköse, Alper Gezdirici, Ali Gedikbaﬂ›.
2020;28(2):113–119 [Özgün Araﬂt›rma]

Gestasyonel diabetes mellituslu hastalarda do¤um sonras› diyabet taramas›n› etkileyen faktörlerin araﬂt›r›lmas›: Bir referans
üçüncül merkez deneyimi. Mefkure Eraslan ﬁahin, Yusuf Madenda¤. 2020;28(2):95–100 [Özgün Araﬂt›rma]
‹kinci trimester korpus kallozum ölçümleri için nomogram:
Nomogramlar güvenilir mi? Songül Alemdaro¤lu, ﬁafak Y›lmaz Baran, Gülﬂen Do¤an Durda¤, Seda Yüksel ﬁimﬂek, Gonca Çoban ﬁerbetçio¤lu, Hakan Kalayc›. 2020;28(3):196–201 [Özgün Araﬂt›rma]
‹kiz gebelik için acil serklaj› izleyen “kaybedilmeye yak›n (near
miss)” maternal morbidite. Ayﬂe Filiz Gökmen Karasu, Irana Gorchiyeva, Rana Dural, Mehmet Serdar Kutuk. 2020;28(2):142–144 [Olgu Sunumu]
‹nflamatuar belirteç olan hematolojik parametrelerin yenido¤an düﬂük Apgar skorlar› ile iliﬂkisi. Gökhan Karakoç, Serenat Eriﬂ
Yalç›n, And Yavuz, Ça¤atayhan Öztürk, Aykan Yücel. 2020;28(3):
157–163 [Özgün Araﬂt›rma]
‹ntrauterin tan› alan posterior üretral valv olgusunda fetoskopik
lazer valv ablasyonu. Selahattin Kumru, Serdar Kaya. 2020;28(3):
206–211 [Olgu Sunumu]
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‹zole tubal torsiyon nedeniyle miat gebelikte akut abdomen. Gü-

Preeklampsi hastalar›n›n göz dibi muayenesinde retina bulgular›-

neﬂ Topçu, Ya¤mur ﬁimﬂek, ﬁenay Çetin, Murat Muhçu, Ayﬂegül Özel.

n›n de¤erlendirilmesi. Mustafa Kalayc›, Özgür ﬁahin. 2020;28(2):

2020;28(3):217–220 [Olgu Sunumu]

62–67 [Özgün Araﬂt›rma]

Kad›nlar›n gebelik esnas›nda cep telefonu kullan›m› bebeklerde

Preterm erken membran rüptürü olan olgularda koryoamniyonit

iﬂitme sorunlar›na sebep oluyor mu? Ön gözlem. Hava Bektaﬂ, Sü-

tan›s›nda C-reaktif protein ve prokalsitonin önemi. Cuma Taﬂ›n,

leyman Daﬂda¤, Mehmet Selçuk Bektaﬂ. 2020;28(2):101–107 [Özgün

Ayhan Coﬂkun. 2020;28(3):190–195 [Özgün Araﬂt›rma]

Araﬂt›rma]

Roberts sendromu olgusu: Ultrasonografik özellikleri ve genetik

Klini¤imizde do¤um yapan ikiz gebeliklerin de¤erlendirilmesi:

tan›s›. Reyhan Ayaz, Emine Göktaﬂ, Mine Balasar. 2020;28(3):212–

Üç y›ll›k deneyim. Cengiz ﬁanl›, Salih Burçin Kavak, Melike Aslan,

216 [Olgu Sunumu]

Ebru Çelik Kavak, ‹brahim Batmaz, Gülay Bulu. 2020;28(3):170–175
[Özgün Araﬂt›rma]

Serum beyin natriüretik peptid konsantrasyonlar›n›n preeklamptik ve sa¤l›kl› gebe kad›nlarda de¤erlendirilmesi ve ortalama ar-

Maternal talep üzerine elektif sezaryen: Etik ve yasal hususlar. Cla-

teryel kan bas›nc› ile aras›ndaki iliﬂki. Mehtap Yüceda¤, Özgür Y›l-

udia Casella, Emanuele Capasso, Cristina Bianco, Gabriele Saccone,

maz, Kenan K›rteke, Pelin Özün Özbay, Tuncay Küme. 2020;28(2):

Maurizio Guida, Vincenzo Graziano, Mariano Paternoster. 2020;28(3):

57–61 [Özgün Araﬂt›rma]

154–156 [Görüﬂ]

Suda do¤um. Carlo De Angelis, Chiara De Angelis, Fabrizia Santan-

Persiste sa¤ umbilikal ven: ‹nsidans ve klinik önemi. Ebru Çelik Ka-

gelo, Gabriele Saccone, Daniela Ioffredo, Jessica Anna Cinzia Paino,

vak, Salih Burçin Kavak, Cengiz ﬁanl›, Gülay Bulu, ‹brahim Batmaz, Se-

Attilio Di Spiezio Sardo. 2020;28(3):202–205 [Özgün Araﬂt›rma]

ren Özden, Hasan Burak Keser. 2020;28(2):68–72 [Özgün Araﬂt›rma]

Türkiye’de COVID-19 salg›n›ndan önce ve sonra do¤um için

Plasenta previa ve plasenta akreta birlikteli¤inin k›sa dönem

baﬂvuran gebelerde antenatal kayg› seviyelerinin karﬂ›laﬂt›r›lma-

maternal morbiditeye etkileri. ﬁener Gezer, Mehmet Zeki Türe, Si-

s›. O¤uz Güler, ﬁafak Hat›rnaz. 2020;28(2):108–112 [Özgün Araﬂ-

bel Balc›, ‹zzet Yücesoy. 2020;28(3):176–182 [Özgün Araﬂt›rma]

t›rma]
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