
konsültasyonunda taflikardi ve anemiye yönelik erit-
rosit süspansiyonu verilmesi önerildi. Düzenli uterin
kontraksiyonlar› olmas› nedeni ile antenatal steroit te-
davisi uyguland› ve magnezyum sülfat tokolizi bafllan-
d›. Otuz beflinci gebelik haftas›nda persiste fetal tafli-
kardi (>190 at›m/dk) geliflmesi sonras›nda sezaryen
ile 5-8 Apgar skorlu, 2300 g, erkek bebek do¤urtuldu.

Sonuç: Hodgkin hastal›¤› 20-40 yafllar› aras›ndaki bi-
reyleri etkileme e¤iliminde oldu¤undan gebelik ile
birlikte görülme olas›l›¤› mevcuttur. ‹nsidans, 1/1000
ile 1/6000 do¤um aras›nda de¤iflmektedir. Gebeli¤in
Hodgkin hastal›¤›n›n prognozu üzerinde olumsuz et-
kisi bulunmayabilir. Bizim olgumuzda muhtemel bir
akci¤er enfeksiyonunu takiben preterm eylem ve do-
¤um geliflmifltir. Hodgkin hastal›¤›nda plasenta ve fe-
tüse metastaz bildirilmemifltir. Kemoterapi gebeli¤in
12 ila 16. haftalar›ndan sonra verilebilir; radyoterapi
ise do¤um sonras›na ertelenmelidir. Gebelikte ortaya
ç›kan lenfomalarda tedavi kiflisellefltirilmeli ve multi-
disipliner bir yaklafl›m benimsenmelidir. 

Anahtar kelimeler: Gebelik, Hodgkin lenfoma, malig-
nite, gebelikte kanser
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Ebstein anomalisinin 3 boyutlu ultrasonografi
ile prenatal de¤erlendirilmesi
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Amaç: Mevcut bildiride 21. gebelik haftas›nda yap›lan
ultrasonografi s›ras›nda Ebstein anomalisi saptanan
fetüse ait kardiyak incelemelerin hacimsel dört oda-
c›k görüntüsü sunulacakt›r. Bu sayede nadir bir kalp
malformasyonu olan Ebstein anomalisi, fetal kardiyak
üç boyutlu ultrasonografinin önemi de vurgulanarak,
tan›mlanacakt›r.

Yöntem: Tek bir kalp döngüsü içinde hacimsel veri el-
de etmek için cihaz düflük çözünürlük ve 25 derecelik
tarama aç›s›na ayarland›. Bafllang›ç pozisyonu olarak
apeksten elde edilmifl dört odac›k görüntüsü al›nd›.

Bulgular: Al›nan çoklu planl› resmin ifllenmesi ile kal-
bin dört odac›k kesitinin üç boyutlu görüntüsü elde
edildi. 

Sonuç: Ebstein anomalisi, nispeten nadir bir konjenital
kalp malformasyonudur. Tüm konjenital kalp hastal›k-
lar› içindeki pay› %0.3 ila 0.6 aras›ndad›r. ‹ki boyutlu
sonografide triküspit kapa¤›n septal ve posterior yap-

rakç›klar›n›n apekse do¤ru yer de¤ifltirdi¤inin saptan-
mas› ile tan› konulabilir. Ebstein anomalisine s›kl›kla
triküspit kapak yetmezli¤i, kardiyomegali ve kardiyak
aks deviasyonu efllik etmektedir. Ayr›ca fetal kalbin üç
boyutlu incelenmesi, anatominin daha nitelikli tan›n-
mas›n› sa¤lad›¤› gibi hacimsel bilginin saklanarak son-
ras›nda incelenmesine de imkân tan›maktad›r. 

Anahtar kelimeler: Ebstein Anomalisi, ekokardiyogra-
fi, üç boyutlu ultrasonografi, prenatal tan›
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Literatür incelemesi: gestasyonel diyabet 
emzirme sonuçlar› için ne kadar önemli?
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Amaç: Bu literatür incelemesi, gestasyonel diyabetin
emzirmeye etkisini analiz etmek amac›yla yap›lm›flt›r. 

Gereç ve Yöntem: ‹ncelemede “gestational diabetes
and breastfeeding” anahtar kelimelerini kullan›larak
Medline, Cochrane ve PubMed veri tabanlar› de¤er-
lendirilmifltir. Son 20 y›lda yay›nlanm›fl (1993-2011),
yay›n dili ‹ngilizce olan araflt›rmalar çal›flmaya dâhil
edilmifl ve toplam 5 araflt›rmaya ulafl›lm›flt›r. Türkçe
makalelere ulaflabilmek için “gestasyonel diyabet ve
emzirme” anahtar kelimeleri ile Google akademik,
ulusal dergiler ve ulusal tez merkezi taranm›flt›r. Türk-
çe çal›flmalarda gestasyonel diyabetin (GDM) emzir-
meye etkisini inceleyen herhangi bir çal›flmaya rast-
lanmam›flt›r. 

Bulgular: Potansiyel iliflkili araflt›rmalar›n aras›ndan
1993-2011 y›llar› aras›nda yay›nlanm›fl 5 çal›flma siste-
matik incelemeye dâhil edilmifltir. Bu araflt›rmalar›n 1'i
randomize kontrollü çal›flma, 2’si retrospektif kohort
çal›flmas›, 2 tanesi de tan›mlay›c› çal›flma dizayn›ndad›r.
Yap›lan randomize kontrollü çal›flmada gestasyonel di-
yabet olan annelerde süt salg›s›n›n gecikti¤i bu neden-
le 34-36. gebelik haftas›nda do¤uma kadar günde 2 kez
en az 10 dakika boyunca pompayla süt sa¤maman›n
postpartum süt salg›s›n›n bafllamas›n› olumlu yönde et-
kileyece¤i belirtilmifltir. Yeni Zelanda’da gestasyonel
diyabetli annelerde emzirme durumunu tan›mlamak
amac›yla yap›lan retrospektif kohort çal›flmas›nda ilk
emzirme oranlar› gestasyonel diyabette %68’olarak
saptanm›flt›r. Bir bebek dostu hastanede yap›lan di¤er
retrospektif kohort çal›flmas›nda 2001-2003 y›llar› ara-
s›nda do¤um yapan GDM’li annelere ulafl›lm›fl ve ka-
d›nlar›n %25’inin süt yetersizli¤i, %13’nün laktasyon
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problemleri nedeniyle emzirmeye devam etmedikleri
belirlenmifltir. PubMed veri taban›ndan ulafl›lan gestas-
yonel diyabette emzirme al›flkanl›klar›n› de¤erlendir-
mek ve emzirmeyi etkileyen risk faktörlerini tespit et-
mek amac› ile yap›lan tan›mlay›c› bir araflt›rmada sa¤-
l›kl› annelerin bebeklerine göre GDM’li annelerin be-
beklerini daha az emzirdikleri tespit edilmifltir. Laktas-
yonun bafllama zaman›n› ve emzirmeyi etkileyen fak-
törleri belirlemek amac›yla yap›lan baflka bir tan›mlay›-
c› longitudinal bir çal›flmada GDM’nin laktasyonun
bafllamas›n› geciktirdi¤i belirlenmifltir. 

Sonuç: S›n›rl› say›daki araflt›rmalarda gestasyonel di-
yabetin postpartum kad›nlarda laktasyonu, dolay›s›y-
la emzirme sonuçlar›n› olumsuz yönde etkileyebile-
ce¤i görülmektedir. Gestasyonel diyabetin laktasyon
ve emzirme üzerine etkilerini inceleyen iyi tasarlan-
m›fl çal›flmalara ihtiyaç vard›r. Mevcut literatür incele-
mesinin, bu konuda yap›lacak araflt›rmalar›n planlan-
mas›nda yol gösterici olaca¤› düflünülmektedir.

Anahtar kelimeler: Gestasyonel diyabet, emzirme, sis-
tematik inceleme
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Doppler ultrasound and hemostasis 
parameters for diagnosis and prevention 
of preeclampsia

Nart Kuneshko

Odintsova Maternity Hospital, Russian Federation 

Purpose: The possibility of early diagnosis and pre-
vention of preeclampsia with the use of Doppler
ultrasound and hemostasis parameters including
hereditary thrombophilia and antiphospholipid anti-
bodies was investigated.

Materials and methods: The study included 76 preg-
nant women: with normal pregnancy n=27 – control
group and 49 women with a pregnancy complicated
by preeclampsia (n=15), intrauterine growth restric-
tion (IUGR) (n=12), preeclampsia and IUGR (n=22).
All women have been examined with the use of
Doppler ultrasound in terms of pregnancy from 23
until 26 weeks, from 26 until 32 weeks, from 32 until
37 weeks and after 37 weeks of pregnancy. Blood
flow velocity waveforms were recorded from the
uterine arteries, umbilical, basilar and vertebral arter-
ies of a fetus. Hemostasis research included evalua-
tion of plasma levels of coagulation and fibrinolysis
parameters (íÄí, D-dimer), determination of circula-
tion of antiphospholipid antibodies (APA) and genet-
ic forms of thrombophilia.

Results: Thrombophilia has been revealed at 31 (63.3%)
pregnant women with the complications of pregnan-
cy. Genetic forms (55.1%) and circulation of antiphos-
pholipid antibodies (22.4%) were the most frequent at
patients with IUGR and preeclampsia. Overall, there
were 6.1% heterozygotes for FVL, homozygous – 4.1%,
MTHFR C677T heterozygous – 30.6%, homozygous –
14.3%, PAI-1 gene polymorphism 4G/4G – 14.3%,
4G/5G – 20.4%, fibrinogen polymorphism “455G/A”
homozygous – 4.1%, heterozygous – 8.2%, polymor-
phism of platelet receptor GpIa homozygous – 6.1%,
heterozygous – 8.2%, polymorphism of platelet recep-
tor GpIIIa – homozygous-2.0%, heterozygous – 8.2%,
ACE polymorphism heterozygotes (I/D) – 10.2%,
angiotensin II receptor polymorphism 1166 A/C het-
erozygous – 4.1%, isolated APA – 8.2%. Abnormal
uteroplacental hemodynamics was observed in all
pregnancies complicated by IUGR. The fetoplacental
circulation was abnormal in 21 (61.8%) pregnancies
with IUGR, in 50.0% with preeclampsia, and in 83.3%
without preeclampsia. Among women with
preeclampsia without IUGR there were 6 cases (40.0%)
of abnormal uteroplacental hemodynamics. All
patients with IUGR had high values of the plasma lev-
els of coagulation and fibrinolysis parameters (íÄí, D-
dimer). Changes of values of the plasma levels of coag-
ulation and fibrinolysis parameters were more
expressed in pregnancies with abnormal uteroplacen-
tal circulation compared to the control group. 

Conclusion: Widespread use of Doppler ultrasound
and investigation of thrombophilias might assist early
diagnosis of pregnancy complications such as
preeclampsia and IUGR and might provide effective
preventive strategies.

Key words: Doppler, preeclampsia, IUGR, throm-
bophilia
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Gebelik haftas›na göre küçük pretermlerde
bozuk umbilikal arter doppler sonuçlar›n›n
nörogeliflimsel prognoza etkisi

Öznur Serdaro¤lu, Esin Aldemir, Sultan Kavuncuo¤lu, Sibel

Özbek, Müge Payasl› 
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Amaç: Bu çal›flmada Umbilikal arter Doppler ultraso-
nografide diyastol sonu ak›m kayb› (AREDF) ve ters
ak›m (REDF) saptanan, gebelik haftas›na göre küçük
(SGA) prematürelerin mortalite ve uzun süreli izlem-
de nörogeliflimsel prognozu araflt›r›ld›.
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