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Derleme

‹kizlerde ‹ntrapartum
Do¤um Planlamas›
Ali Ceylan ERDEN - Gökhan BAYHAN
Dicle Üniversitesi T›p Fakültesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim Dal› - D‹YARBAKIR

‹

kiz gebeliklerde dikkatli intrapartum yaklaﬂ›m
optimal sonuçlar›n al›nmas› için zorunludur.
Bu tür gebelikler tecrübeli obstetrik ve pediatrik
personelin bulundu¤u merkezlerde izlenmelidir.
‹kiz gebeliklerde de¤iﬂik kombinasyonlar›n s›kl›¤›
ﬁekil 1’de izlenmektedir.
ABD’de 1980-1985 y›llar› aras›nda multipl gebeliklerde sezaryen oran› %32.4’ten %54.5’e, Danimarka’da %29.7’den %42.5’a ve Hollanda’da
%11.6’dan %20.5’e yükselmiﬂtir (1). ‹kizlerde fetal
prezentasyondaki kombinasyonlar ve olas›l›klar
ﬁekil 1’de izlenmektedir.
Tekiz gebeliklerde oldu¤u gibi nullipar ikizlerde do¤um süresi multipar ikizlere göre daha uzundur (3). Ancak ikiz gebeliklerde do¤umun latent
faz› tekizlere göre daha k›sad›r (4). Ancak aktif faz
daha uzundur ve total do¤um süresi sonuçta tekizlere göre benzerdir (5). Fetüsün ultrasonografi ile
tahmin edilen kilosuna ve prezentasyonlar›na göre
do¤um planlamas› ﬁekil 2’de izlenmektedir.

Verteks-makat
%26.0

ﬁekil 1. ‹kiz gebeliklerde de¤iﬂik presentasyonlar›n bulunma
oranlar›.
Yaz›ﬂma Adresi: Gökhan Bayhan
Dicle Üniversitesi T›p Fakültesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um
Anabilim Dal›-Diyarbak›r

Verteks ‹kiz A/Verteks ‹kiz B grubu
1700 gram›n alt›ndaki çok düﬂük a¤›rl›kl› bebekler hakk›nda bir konsensus olmamas›na ra¤men (Baz› araﬂt›r›c›lar sezaryen önermektedir) büyük ço¤unlukla vajinal do¤um önerilmektedir (6).
‹kinci bebe¤in do¤urtulmas› ve özellikle iki bebe¤in devaml› monitorizasyon ile izlenmesi ile 5. dakika Apgar’›n›n zaman geçtikçe de¤iﬂmedi¤i izlenmiﬂ ve zaman›n tek baﬂ›na ikinci bebe¤in h›zla do¤urtulmas›na neden olacak denli önemli olmad›¤›
saptanm›ﬂt›r. 143 gün kadar beklenen uzun zaman
aral›klar›nda gebeli¤in dikoryonik oldu¤u ve ancak
enfeksiyonun ekarte edilmesinden sonra gebeli¤in
uzat›labilece¤i unutulmamal›d›r (7).
ABD’de ikinci bebek için sezaryen ancak fetal
distres bulgular› gösterildi¤inde gerçekleﬂtirilir.
Fransa’da ise ikinci bebe¤in forseps ya da internal
podalik versiyon ile h›zl› ekstraksiyonu tercih edilir. ‹kinci bebek için ne zaman membranlar›n y›rt›lmas› gerekti¤i konusunda görüﬂ birli¤i yoktur.
Amerikan otoriteleri do¤um odas›nda ultrason kullan›m› ile ikinci bebe¤in pozisyonunun izlenmesi
gerekti¤i, çünkü ilk bebek do¤duktan sonra ikinci
bebeklerin % 20’sinin pozisyon de¤iﬂtirdi¤ini bildirmiﬂlerdir (6).
Daha çok kabul gören görüﬂ birinci bebek do¤duktan sonra ikinci bebe¤in ultrasonografi ve fetal
monitorizasyon ile izlenmesidir. Bu arada uterus
aktivitesi yak›ndan takip edilmeli ve gerekirse oksitosin indüksiyonuna baﬂlanmal›d›r. ‹kinci bebek
verteks ise ve pelvise girmiﬂse, amniyotomi yap›lmal› ve do¤uma kadar monitorize edilmelidir. Fetal distres oluﬂursa acil sezaryen endikasyonu vard›r. ‹nternal podalik versiyon ve zor forseps manevralar› bebe¤i ek riske ataca¤›ndan kaç›n›lmal›d›r (2, 8-10).
Verteks ‹kiz A/Non Verteks ‹kiz B grubu
Optimum do¤um ﬂekli tart›ﬂmal›d›r. Chervenak
ve arkadaﬂlar› ikinci bebe¤in NV oldu¤u durumlarda bir protokol tan›mlam›ﬂlard›r (11). Buna göre
>1800 g bebeklerde 1. bebe¤in vajinal do¤urtulma-
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için uygun de¤il

ﬁekil 2. ‹kiz gebeliklerde intrapartum do¤um yaklaﬂ›m›nda algoritma.

s›ndan sonra ikinci bebek:makatsa eksternal versiyon ya da yard›mla makat ekstraksiyonu yap›l›r
(Resim 1). ‹kinci bebek transvers ise eksternal versiyon ile vertekse çevrilmeye çal›ﬂ›l›r, e¤er baﬂar›l›
olunamazsa sezaryen yap›l›r (%72 baﬂar› oran› ve
%8 komplikasyon oran› vard›r). VA/NVB<1800 g
ikizlerin hangi yolla do¤urtulmalar›n›n en uygun
olaca¤›n›, sezaryenin tercih edilip edilmeyece¤ini

Resim 1. Ultrasonografi yard›m›yla eksternal sefalik versiyon iﬂleminin yap›lmas›.

gösteren yeterli yay›n yoktur (6). Eksternal sefalik
versiyon s›ras›nda epidural anestezi ile abdominal
duvar›n relaksasyonu önerilmektedir.
1989 y›l›nda ACOG versiyonu tavsiye etmiﬂ,
baﬂka çal›ﬂmalarda ise nonverteks ikinci bebe¤in
do¤umunda eksternal sefalik versiyona total makat
ekstraksiyonu tercih edildi¤i belirtilmiﬂtir (baﬂar›l›
versiyon oran› %58, komplikasyon oran› %10) (7).
1700 g’›n alt›ndaki bebekler için güvenilir fetal
a¤›rl›k tahminine ra¤men tavsiye edilen do¤um
ﬂekli bulunmamaktad›r.
Fransa ve ‹ngiltere’de do¤um hekimleri nonverteks ikinci bebe¤in do¤um a¤›rl›¤› >1800 g ise eksternal versiyon uygulamazlar, fakat internal versiyon olsun olmas›n vajinal makat do¤umu yapt›r›rlar. Birçok klinisyen için ikinci bebeklerde sezaryen genellikle teknik baﬂar›s›zl›k nedeniyle olmaktad›r (12). E¤er ikinci bebe¤in pozisyonu de¤iﬂtirilebilirse, gerisi makadi do¤um ile ayn›d›r (13).
ABD’de pelvimetri rutinde kullan›lmaz, Fransa’da
ise tüm ikiz gebeliklerde do¤um nerede sonland›r›l›rsa sonland›r›ls›n pelvimetri kullan›l›r.
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Non Verteks ‹kiz A/Verteks veya
NonVerteks ‹kiz B grubu
ABD’de sezaryen en iyi metod olarak kabul
görmektedir, çünkü bu olgularda vajinal do¤umun
güvenilir oldu¤una dair bir yay›n yap›lmam›ﬂt›r. ‹ngiltere’de de ayn› yaklaﬂ›m vard›r, ancak primigravid ve multiparlar da buna dahildir. Fransa’da fetal
a¤›rl›k >1800 g olan olgular ve sefalopelvik uyuﬂmazl›k, intrauterin geliﬂme gerili¤i, maternal komplikasyon olmayan olgularda vajinal do¤um her zaman denenir (1. bebek makat ise denenir, 1. bebek
transvers ise geçerli de¤ildir). Bu yaklaﬂ›m ancak
do¤um hekimleri ikiz do¤um konusunda deneyimli ise gerçekleﬂtirilmelidir. ‹kinci bebek birinciye
nazaran %20 a¤›r ise do¤um ﬂekli modifiye edilebilir.
Monoamniyotik ikizlerde sezaryen genel olarak
tavsiye edilmektedir, çünkü fetal kilitlenme ya da
kordon dolanmas› olas›l›¤› her zaman vard›r (14).
Sezaryen sonras› ikiz gebeliklerde vajinal do¤um baz› otoriteler taraf›ndan mükerrer sezaryene
tercih edilmektedir (12,15). Ancak intrauterin manipulasyon yap›ld›¤›ndaki olas› maternal travma
konusunda yeterli bilgi yoktur.
ABD’de V/NV ikizlerin do¤umu tart›ﬂmal›d›r.
Avrupa ülkelerinde de tart›ﬂma hala sürmektedir.
Ancak birçok tecrübeli do¤umcu Verteks/makat,
makat/verteks, makat/makat veya veteks/transvers
ikizlerde vajinal yolu tercih etmektedir. Bunun d›ﬂ›ndaki durumlarda sezaryen önermektedir. E¤er
hekim versiyon-ekstraksiyon konusunda yeterli
e¤itimi almam›ﬂsa sezaryeni tercih etmelidir.
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