TO

LOJÜ

D

E

Özgün Araﬂt›rma
Perinatoloji Dergisi 2018;26(2):97–101

R

Ü

N

G

ÜS

PE

Ü

Ü

PE

ÜS

R

G

Ü

A

R

N

A

TO

LOJÜ

D

E

R

Perinatal Journal 2018;26(2):97–101
künyeli yaz›n›n Türkçe sürümüdür.

‹mmün hidrops fetalis olgular›nda intrauterin fetal
transfüzyon: Ne zaman ve ne kadar etkili?
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1

ﬁanl›urfa E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Perinatoloji Klini¤i, ﬁanl›urfa
‹zmir Ege Do¤umevi ve Kad›n Hastal›klar› E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Perinatoloji Klini¤i, ‹zmir

2

Özet

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Keywords: Fetal therapy, intrauterine transfusion, hydrops fetalis, erythrocyte alloimmunization.

Yaz›ﬂma adresi: Dr. Emre Ekmekci. ﬁanl›urfa E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Perinatoloji
Klini¤i, ﬁanl›urfa. e-posta: dr.ekmekci@hotmail.com
Geliﬂ tarihi: 07 Temmuz 2018; Kabul tarihi: 10 A¤ustos 2018
Bu yaz›n›n at›f künyesi: Ekmekci E, Demirel E. Intrauterine fetal transfusion in cases with
immune hydrops fetalis: when and how effective it is? Perinatal Journal 2018;26(2):97–101.
©2018 Perinatal T›p Vakf›

Bu yaz›n›n çevrimiçi ‹ngilizce sürümü:
www.perinataljournal.com/20180262008
doi:10.2399/prn.18.0262008
Karekod (Quick Response) Code:

Ekmekci E, Demirel E

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

Yöntem
Bu retrospektif çal›ﬂma ﬁanl›urfa E¤itim ve Araﬂt›rma
Hastanesi Perinatoloji Klini¤i’nde yap›lm›ﬂ olup, Haziran 2017 ve Temmuz 2018 aras›nda eritrosit alloimmünizasyonuna ba¤l› geliﬂen fetal hidrops olgular› çal›ﬂma
grubu olarak al›nm›ﬂt›r. Klini¤imiz Türkiye’nin güneydo¤usunda tersiyer bir merkez olup çevre illerden de refere edilen hastalar› kabul eden, gerçekleﬂtirilen y›ll›k
35.000–40.000 do¤um say›s› ile yo¤un bir merkezdir.
Çal›ﬂman›n retrospektif ﬂekli ve hastalar›n yönetiminde
herhangi bir de¤iﬂiklik oluﬂturmamas› nedeni ile etik kurul onam› al›nmam›ﬂ olup hastalardan verilerin kullan›m›
ile ilgili onay›, bilgilendirilmiﬂ iﬂlem onam› esnas›nda
al›nm›ﬂt›r. Medikal verilerin bilimsel çal›ﬂmalarda kullan›m› ile ilgili hastane yönetiminden izin al›nm›ﬂt›r. Fetal
hidropsun tan›mlanmas› ultrasonografik bulgulara göre
yap›ld›. S›ralanan bulgulardan en az iki tanesinin varl›¤›
hidrops olarak tan›mland›: Fetal asit, fetal perikardiyal
efüzyon, fetal plevral efüzyon ve fetal cilt ödemi.
Hidropsun ﬂiddeti ultrasonografik fetal bulgulara
göre tan›mland›. Sadece iki boﬂlukta serbest s›v› birikimi saptanmas› halinde hafif, cilt alt› ödem ile birlikte ya
da de¤il, ikiden fazla boﬂlukta s›v› birikimi halinde ise
ﬂiddetli hidrops olarak tan›mland›. Hidropsun etiyolojisi olarak eritrosit alloimmmünizasyonunun tan›mlanmas›nda maternal indirekt Coombs testi pozitifli¤i ile
birlikte MCA’da artm›ﬂ velosite birlikteli¤inin varl›¤›na
bak›ld›. Ek olarak yap›lan ilk fetal transfüzyon öncesinde al›nan fetal kordon kan› numunesinde direkt Coombs testi bak›larak pozitifli¤in görülmesi ile alloimmünizasyon do¤ruland›. Çal›ﬂmaya dahil edilen tüm fetüslere kordon kan› numunesinden fetal karyotip bak›larak anöploidiler d›ﬂland›. Tüm transfüzyonlar literatürde daha önce tan›mland›¤› üzere intravasküler
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transfüzyon olarak uyguland›,[8] transfüze edilen eritrosit miktar› ilgili formüle göre hesapland› (http://perinatology.com/protocols/rhc.htm). Tüm intrauterin
transfüzyon iﬂlemleri tek bir hekim taraf›ndan gerçekleﬂtirildi (EE). Tekrarlayan transfüzyonlarda ikinci
transfüzyon on gün sonra, üçüncü ve dördüncü transfüzyonlar iki hafta sonra uyguland›, beﬂinci transfüzyon
için üç hafta ara verildi. Tekrarlayan transfüzyonlar
öncesinde MCA-PSV 1.32 MOM ve üzerinde olmas›
kriter olarak al›nd›. Bu de¤erin alt›nda oldu¤unda
transfüzyon yap›lmad›. Baﬂka bir nedenle gebelik sonland›r›lmad› ise 36. haftaya kadar takibe devam edilerek
gebelik 36. haftada elektif olarak sonland›r›ld›.
Çal›ﬂmaya dahil edilen hastalar›n yaﬂ, gravida, parite, tan› konulan gebelik haftas›, transfüzyon öncesi ilk
fetal hemoglobin düzeyleri, toplam transfüzyon say›lar› ve uygulanan gebelik haftalar›, transfüze edilen eritrosit miktarlar›, RhD ya da RhD d›ﬂ› alloimünizasyon
bilgileri, do¤um endikasyonlar› ve do¤umun gerçekleﬂti¤i gestasyonel yaﬂlar› kaydedildi. Neonatal exchange
transfüzyon ihtiyac› bildirildi.

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

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

Tart›ﬂma
Ultrasonografi eﬂli¤inde yap›lan intrauterin fetal
transfüzyon eritrosit alloimmünizasyonuna ba¤l› fetal
aneminin intrauterin yönetiminde alt›n standart tedavi
yöntemidir. Uygun yaklaﬂ›m hidrops geliﬂmeden transfüzyona baﬂlanmas› ﬂeklinde olsa da hidrops geliﬂtikten
sonra uyguland›¤›nda da etkili olmaktad›r.
Eritrosit alloimmünizasyonu nedenli yap›lan fetal intrauterin transfüzyon için fetal sa¤kal›m oranlar› geniﬂ bir
meta-analizde %80.5–93.5 olarak bildirilmiﬂtir.[1] Fetal
hidrops nedenli intrauterin transfüzyon uygulanan 19 çal›ﬂman›n de¤erlendirildi¤i bir derlemede ise fetal sa¤kal›m ortalama %68 (aral›k: %50–91) olarak bildirilmiﬂtir.[9]
Bizim çal›ﬂmam›zda immün fetal hidrops nedenli intrauterin transfüzyon yap›lan sekiz olgudan dördünde iﬂlem
sonras› ilk 24 saat içerisinde fetal kay›p gerçekleﬂmiﬂ olup
bizim serimizde fetal sa¤kal›m %50 olarak saptanm›ﬂt›r.
Bizim serimizdeki olgu say›lar› di¤er bildirimlere göre daha s›n›rl› say›da olsa da benzer sa¤kal›m oranlar› saptanm›ﬂt›r.
‹lk transfüzyon sonras› devam eden gebeliklerin hepsinde canl› do¤um gerçekleﬂmiﬂtir. Bu, ilk intrauterin
transfüzyon sonras› gebeli¤in canl› devam etmesinin
hidropik fetüslerin prognozu aç›s›ndan çok önemli oldu¤unu göstermektedir. Devam eden gebeliklerde ortalama gebelik yaﬂ› 26.2±2.2 hafta iken transfüzyon sonras›
fetal kay›p gerçekleﬂen olgularda 23.75±0.5 hafta idi. Ayr›ca fetal kay›p gerçekleﬂen olgularda transfüzyon öncesi ilk fetal hemoglobin düzeyleri ortalama 1.83±0.43 g/dl
iken canl› do¤uma ulaﬂan gebeliklerde ilk fetal hemoglobin ortalama 5.7±2.5 g/dl idi. Fetal aneminin ﬂiddeti ile
transfüzyon sonras› fetal sa¤kal›m aras›ndaki negatif iliﬂki birçok çal›ﬂmada bildirilmiﬂtir.[10]
Fetal hidrops ﬂiddeti göz önüne al›nd›¤›nda intrauterin fetal kaybedilen olgular›n tamam›nda hidrops ﬂiddetli iken, canl› do¤uma ulaﬂan dört fetüsten iki tanesinde
ﬂiddetli, iki tanesinde hafif ﬂiddette hidrops mevcuttu.
Hafif ﬂiddette hidrops olgular›nda ilk fetal hemoglobin 5
g/dl üzerinde idi. Van Kamp ve ark., immün fetal hidrops nedenli intrauterin fetal transfüzyon yapt›klar› olgular› hidropsun ﬂiddetine göre de¤erlendirmiﬂtir. ﬁiddetli hidrops olgular›nda sa¤kal›m› %55, hafif hidrops
Cilt 26 | Say› 2 | A¤ustos 2018
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Tablo 1. ‹ntrauterin transfüzyon uygulanan olgulara ait tan›mlay›c› veriler, iﬂlem baﬂ›na transfüze edilen eritrosit süspansiyonu miktarlar›, iﬂlem
öncesi ve sonras› fetal hemoglobin de¤erleri.

Olgu 1

Olgu 2

Post-IUT
Hgb
(gr/dl)

Transfüze
edilen
eritrosit
süspansiyonu
(cc)

Sonuç
Canl›

RhD d›ﬂ›

36

Canl›

rhD

31

Gebelik

Hidrops
fetalis
öyküsü

Hidrops
ﬂiddeti

Toplam
IUT

‹lk IUT
(hafta)

IUT
uygulanan
gebelik yaﬂ›
(hafta)

11

0

ﬁiddetli

5

28

28

3.89

10.4

70

29

5.94

13.6

75

31

9.3

14.23

60

33

9.57

12.99

80

35

8.62

13.1

90

23

5.07

15

28

25

5.92

11.32

35

28

4.5

12.42

58

31

5.03

11.93

70

4

2

Hafif

4

23

Pre-IUT
Hgb
(gr/dl)

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

Olgu 3

5

0

ﬁiddetli

1

24

24

1.44

7.2

30

Ex

RhD d›ﬂ›

24

Olgu 4

4

2

ﬁiddetli

5

27

27

4.37

11.6

50

Canl›

rhD

36

29

5

11.36

80

32

6.2

12.69

90

34

8.14

14.9

100

36

8.03

13.98

115

Olgu 5

4

1

ﬁiddetli

1

24

24

1.5

7.3

30

Ex

rhD

24

Olgu 6

3

0

ﬁiddetli

1

23

23

2.1

5.4

25

Ex

rhD

23

Olgu 7

6

2

ﬁiddetli

1

24

24

2.3

7.8

30

Ex

rhD

24

Olgu 8

4

1

Hafif

2

32

27

9.5

13.5

55

Canl›

rhD

35

34

11.2

14.1

70

Hgb: Hemoglobin; IUT: ‹ntrauterin fetal transfüzyon.

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

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

‹mmün hidrops fetalis olgular›nda intrauterin fetal transfüzyon
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