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Perinatal Tıp Vakfı Yayın Organıdır
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Perinatal T›p Vakf› yay›n organ›d›r.

Tan›m
Perinatal T›p Vakf›’n›n bilimsel yay›n organ› olan Perinatoloji Dergisi, söz konusu kurumun çevrimiçi (online) yay›mlad›¤› ve hakemli
bilimsel yay›n organ› olan Perinatal Journal’da (e-ISSN: 1305-3124)
yer alan makalelerin Türkçe sürümlerinin, eﬂzamanl› olarak 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.

len 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.
Sorumluluk Reddi
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›nc› ve yay›nevi, dergide yay›nlanan makalelerde ortaya konan görüﬂlere kat›lmak zorunda de¤ildir; olas› ticari ürün, marka ya
da kuruluﬂlarla ilgili ifadelerin içerikte bulunmas› yay›nc› ya da yay›nevinin onaylad›¤› ve güvence verdi¤i anlam›na gelmez. Makalelerin
bilimsel ve yasal sorumluluklar› yazar(lar)›na aittir. Yay›nc› ve yay›nevi, yay›nlanan haritalar ve yazarlar›n kurumsal ba¤lant›lar› ile ilgili yarg› yetkisine iliﬂkin iddialar konusunda tarafs›zd›r.
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.

Aç›k Eriﬂim Politikas› ve Telif Haklar›
Dergi, bilimsel içeri¤e küresel aç›k eriﬂimin geliﬂimini desteklemek için makalelerini k›s›tlamas›z aç›k eriﬂim olarak sunmaktad›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 4.0 License
(www.creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0) arac›l›¤›yla bedelsiz kullan›ma sunmaktad›r. ‹çeri¤in ticari amaçl› kullan›m› için yay›nevinden izin al›nmas› gereklidir.
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 görü-

Ekler
Dergi, yay›n plan›ndaki ciltler içinde eﬂ de¤erlendirmeden geçmiﬂ
ek say›lar yay›nlayabilir. ‹çerik; dergi amaç ve hedeflerine uygun bir ﬂekilde özgün araﬂt›rma, derleme, kongre özetleri ve uygulama k›lavuzlar›ndan oluﬂabilir.
Yay›n Künyesi
Dergi, kar amac› gütmeyen, uluslararas› bilimsel bir kuruluﬂ
olan Perinatal T›p Vakf› taraf›ndan desteklenmektedir.
‹mtiyaz Sahibi ve Yay›nc›: Perinatal T›p Vakf›
Sorumlu Yaz› ‹ﬂleri Müdürü: Prof. Dr. Murat Yayla
Yönetim Yeri: Cumhuriyet Cad. 30/5 Elmada¤, 34367
Taksim, ‹stanbul
Derginin yay›nc›l›k hizmetleri Deomed Yay›nc›l›k taraf›ndan sa¤lanmaktad›r.

Deomed Yay›nc›l›k

Bilimsel Yay›nc›l›k Dan›ﬂman›: Salih Murat Akk›n

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 Koordinatörü: ‹lknur Demirel
‹ngilizce Editörü: Fikret Yeﬂilyurt
Teknik Görevli: Ali Koz
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Kapsam
Perinatoloji Dergisi’ne (Perinatal Journal) gönderilecek yaz›lar hakem de¤erlendirmesine al›nan aﬂa¤›daki dergi bölümlerinden birine yönelik haz›rlanmal›d›r:
• Özgün Araﬂt›rma
• Olgu Sunumu
• Derleme
• 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
• 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.
Dergiye gönderilen tüm yaz›lar için dergi yaz› koﬂullar›na uyum aç›s›ndan
teknik de¤erlendirme ve benzerlik taramas› iﬂlemi yap›l›r. Bu ilk de¤erlendirmede
dergi koﬂullar›na uygun bulunan yaz›lar çift kör eﬂ de¤erlendirme (double-blind
peer review) sürecine al›n›r. Dergi eﬂ de¤erlendirme süreci ile ilgili ayr›nt›l› bilgi
için www.perinataldergi.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
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.
Etik Kurul izni gerektiren araﬂt›rmalar aﬂa¤›daki gibidir:
Anket, mülakat, odak grup çal›ﬂmas›, gözlem, deney, görüﬂme teknikleri
kullan›larak kat›l›mc›lardan veri toplanmas›n› gerektiren nitel ya da nicel
yaklaﬂ›mlarla yürütülen her türlü araﬂt›rmalar, ‹nsan ve hayvanlar›n (materyal/veriler dahil) deneysel ya da di¤er bilimsel amaçlarla kullan›lmas›, insanlar üzerinde
yap›lan klinik araﬂt›rmalar, hayvanlar üzerinde yap›lan araﬂt›rmalar, kiﬂisel verilerin
korunmas› kanunu gere¤ince retrospektif çal›ﬂmalar.
Ayr›ca; Olgu sunumlar›nda “Ayd›nlat›lm›ﬂ onam formu”nun al›nd›¤›n›n belirtilmesi, Baﬂkalar›na ait ölçek, anket, foto¤raflar›n kullan›m› için sahiplerinden izin
al›nmas› ve belirtilmesi.

ii

Perinatoloji Dergisi

Kullan›lan fikir ve sanat eserleri için telif haklar› düzenlemelerine
uyuldu¤unun belirtilmesi:
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›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 gönderildi¤i s›rada baﬂvuru mektubunda belirtilmelidir. Derginin Ç›kar Çak›ﬂmas› Politikas› ile ilgili ayr›nt›l› bilgiyi de içeren ve olas› ç›kar çak›ﬂmas› durumunda
kullan›labilecek Ç›kar Çak›ﬂmas› Beyan Formu için bkz. www.perinataldergi.com.
Perinatoloji Dergisi (Perinatal Journal), 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 (Perinatal Journal) 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
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Özet

α, IL1β
β,
Abstract: Study to evaluate the role of TNFα
IL6 in diagnosis and severity assessment of neonatal
sepsis among term, appropriate for gestational age
newborns

Amaç: Neonatal sepsis tan›s› koymak için mevcut olan kabul görmüﬂ
bir tan› testi bulunmamaktad›r. Bu bak›mdan tümör nekroz faktörü
α (TNFα), interlökin 1β (IL1β) ve interlökin 6 (IL6), yak›n tarihli
baz› çal›ﬂmalarda baz› umut verici sonuçlar sergilemiﬂtir; fakat bunlar›n neonatal sepsis tan›s› ve prognozundaki rolleri henüz kesinleﬂmemiﬂtir. Çal›ﬂmam›zda, bu biyobelirteçlerin neonatal sepsisteki tan›lama ve prognostik kapasitelerini tespit etmeye çal›ﬂt›k.
Yöntem: Bu kesitsel çal›ﬂmada, tan›lama kriterlerini karﬂ›layan 3 sitokin için neonatal sepsis tan›s›nda amaçl› örnekleme ile kan örnekleri al›nm›ﬂ ve bulunan de¤erler normal sa¤l›kl› yenido¤anlar ile karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r. Her bir sitokin, en az %70 duyarl›l›k ve özgüllük ile
neonatal sepsisi tespit edip edemeyeceklerini belirlemek için ayr› ayr› de¤erlendirilmiﬂtir. Ayn› esnada, hastal›k ﬂiddeti ve mortalitesi bak›m›ndan prognostik de¤erleri de de¤erlendirilmiﬂtir.
Bulgular: Yirmi normal yenido¤an aras›nda TNFα, IL1β ve IL6’n›n
ortalama ± standart sapma de¤erleri s›ras›yla 39.7±21.5 pg/ml, 34.6±
20.9 pg/ml ve 44.4±33.0 pg/ml idi. Sepsis grubunda (n=40) bu de¤erler s›ras›yla 69.6±26.0 pg/ml, 57.7±29.0 pg/ml ve 204.6±169.2) pg/ml
bulundu. Tüm bu farkl›l›klar istatistiksel olarak anlaml›yd› (p<0.05).
E¤ri alt›ndaki alan için 0.899 de¤eri ve 61.8 pg/ml’lik eﬂik de¤er dikkate al›nd›¤›nda, IL6 neonatal sepsisi %80 duyarl›l›k (%95 güven aral›¤› 64.4 ila 90.9) ve %85 özgüllük (%95 güven aral›¤› 62.1 ila 96.8)
ile tespit edebildi. Bu sonuç, di¤er iki biyobelirteçten daha iyiydi.
Sonuç: IL6, neonatal sepsis için iyi bir tan›lama arac› olarak düﬂünülebilir. Biyobelirteçlerin hiçbiri neonatal sepsisi tahmin edemedi.

Objective: There is no established diagnostic test available to diagnose neonatal sepsis. Tumor necrosis factor α (TNFα), interleukin
1β (IL1β) and interleukin 6 (IL6) showed some promising results in
some recent studies in this respect, but their roles in diagnosis and
prognosis of neonatal sepsis are not yet conclusive. In this study, we
have tried to identify diagnostic and prognostic ability of these biomarkers in neonatal sepsis.
Methods: In this cross-sectional study, blood sample for 3 cytokines
were collected at diagnosis of neonatal sepsis fulfilling diagnostic criteria by purposive sampling and values were compared with normal
healthy newborns. Each of the cytokines was evaluated separately to
identify, whether they can detect neonatal sepsis with at least 70%
sensitivity and specificity. At the same time, their prognostic values
were also evaluated in terms of disease severity and mortality.
Results: Among twenty normal newborns, standard deviation values
of TNFα, IL1β and IL6 were 39.7±21.5 pg/ml, 34.6±20.9 pg/ml and
44.4±33.0 pg/ml, respectively. In sepsis group (n=40), these values
were 69.6±26.0 pg/ml, 57.7±29.0 pg/ml and 204.6±169.2 pg/ml,
respectively. All these differences were statistically significant (p<0.05).
IL6 was able to diagnose neonatal sepsis with 80% (95%CI 64.4 to
90.9) sensitivity and 85% (95% CI 62.1 to 96.8) specificity considering a cut off value of 61.8 pg/ml with area under the curve 0.899. This
result was better than other two biomarkers.
Conclusion: IL6 may be considered as a good diagnostic tool for
neonatal sepsis. None of the biomarkers were able to prognosticate neonatal sepsis.
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Giriﬂ
Neonatal sepsis, dünyada mortalite ve morbiditenin
önemli bir nedenidir.[1] Güney Asya, y›lda 3.5 milyon neonatal sepsis vakas›ndan sorumludur. Sepsis, Hindistan’da neonatal mortalitenin ikinci en yayg›n nedenidir.[2]
Neonatal sepsisteki temel problem, tespiti zor ve spesifik olmayan birçok semptomla seyretmesidir. Yüksek
ﬂüphe indeksi, erken sepsis tan›s› için gereklidir.[3] Hastal›¤›n ﬂiddeti de olgular aras›nda önemli ölçüde de¤iﬂmektedir. Bu yenido¤anlar›n baz›lar›nda, tedavi edilmedi¤i
takdirde h›zl› ﬂekilde ﬂiddetli sepsise ve septik ﬂoka geçiﬂ
olur.[4] Öte yandan, gereksiz antibiyotik kullan›m›na yönelik önemli bir endiﬂe mevcuttur. Neonatal yo¤un bak›m ünitesinde antibiyotiklerin s›k kullan›lmas› yayg›n bir
uygulamad›r. Çok say›da ve daha yeni nesil antibiyotikler, sepsisin kesin kan›t› olmaks›z›n s›k kullan›lmaktad›r
ve böylece çoklu ilaca dirençli organizmalar ortaya ç›kmaktad›r.[5,6]
Bu sorun olas›l›kla, sepsis tan›s› ve ﬂiddetinin de¤erlendirilmesinde tek baﬂ›na hiçbir iyi testin mevcut olmamas› ile büyümektedir. Neonatal sepsis tan›s› için alt›n
standart kabul edilen kan kültürü en az 48 ila 72 saat sürerek zaman almaktad›r ve de¤iﬂken bir verime (%8–73)
sahiptir.[7–9]
C-reaktif protein, prokalsitonin, serum amiloid A, lipopolisakkarit ba¤lay›c› protein gibi farkl› biyobelirteçler, protein biyobelirteçleri, sitokinler, kemokinler ve
hücre yüzeyi antijenleri, neonatal sepsis tan›s›ndaki rolleri bak›m›ndan incelenmektedir.[10] Bu bak›mdan tümör
nekroz faktörü α (TNFα), interlökin 1β (IL1β) ve interlökin 6 (IL6), yak›n tarihli çal›ﬂmalarda baz› umut verici
sonuçlar sergilemiﬂtir; fakat bunlar›n neonatal sepsis tan›s› ve prognozundaki rolleri henüz kesinleﬂmemiﬂtir.[11–14]
Bu biyobelirteçlerin prognostik de¤eri çok az çal›ﬂmada
de¤erlendirilmiﬂtir.[15,16] Farkl› co¤rafi bölgelerdeki çal›ﬂma sonuçlar› aras›nda da büyük farkl›l›klar mevcuttur.[11,12]
Hindistan’da yap›lan çal›ﬂmalar k›s›tl›d›r.[15,17,18] Çal›ﬂmam›zda, TNFα, IL1β ve IL6’n›n neonatal sepsis tan›s›ndaki rolünü incelemeye ve sepsis ﬂiddetini ve mortalitesini
öngörüp öngöremediklerini de¤erlendirmeye çal›ﬂt›k.

Yöntem
Bu kesitsel çal›ﬂma, Aral›k 2017 ile Kas›m 2018 tarihleri aras›nda Do¤u Hindistan’daki bir üçüncü basamak
e¤itim hastanesinin Hasta Yenido¤an Bak›m Ünitesinde
gestasyonel yaﬂ›na göre normal olan term yenido¤anlar
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ile gerçekleﬂtirildi. Kurumsal etik onay ve çal›ﬂma kat›l›mc›lar›n›n ailelerinden ayd›nlat›lm›ﬂ onam al›nd›.
Neonatal sepsis için geçerli bir tan›m bulunmad›¤›ndan; hasta geçmiﬂi, belirli risk faktörleri, klinik özellikler
ve iki ayr› k›demli hekimin pozitif sepsis tarama sonucuna göre tan› konulmaktad›r. ‹lgili geçmiﬂ bilgileri aras›nda, süt emememe, letarji, dinmeyen a¤lama, anormal hareket ve anormal cilt rengi yer almaktad›r. Kaydedilen
erken baﬂlang›çl› sepsise yönelik risk faktörleri; düﬂük
do¤um a¤›rl›¤› (<2500 g) veya prematürite, do¤umdan
önceki 2 hafta içinde bakteriyel enfeksiyon kan›t›yla birlikte annede ateﬂli hastal›k, kötü kokulu ve/veya mekonyum lekeli salg›, 24 saatten uzun bir süre boyunca membran rüptürü, do¤um esnas›nda tek kirli veya 3’ten fazla
steril vajinal muayene, uzam›ﬂ do¤um (do¤umun birinci
ve ikinci aﬂamalar›n›n toplam›n›n 24 saatten fazla olmas›) ve perinatal asfiksiydi.[19] Sepsisin klinik belirtileri aras›nda ﬂunlar yer almaktad›r: apne, taﬂipne (>60/dk), burun kanad› solunumu, retraksiyon, siyanoz, bradikardi
(<100/dk), taﬂikardi (>180/dk), kar›n ﬂiﬂli¤i, hipotoni, nöbetler ve uzam›ﬂ kapiller yeniden dolum süresi (2 saniyeden fazla). Sepsis taramas›n›n çeﬂitli bileﬂenleri ise toplam lökosit say›s› (<5000/mm3), mutlak nötrofil say›s›
(Manroe tablosuna göre düﬂük say›lar[20]), olgunlaﬂmam›ﬂ
toplam nötrofil oran› (>0.2), mikro-eritrosit sedimentasyon oran› (1. saatte >15 mm) ve C-reaktif protein (>1
mg/dl) idi. Sepsis taramas›n›n 2 veya daha fazla parametresi pozitif oldu¤unda, taraman›n pozitif oldu¤u düﬂünüldü.[7,8,21] Pozitif sepsis tarama sonucunun yan› s›ra bu
klinik özelliklerden herhangi birinin varl›¤›nda sepsis tan›s› konuldu. Pozitif sepsis taramas› ile erken baﬂlang›çl›
sepsis için ikiden fazla risk faktörü olan yenido¤an,
asemptomatik olsa da neonatal sepsis olarak kabul edildi.
Sepsis tan›s› alm›ﬂ gestasyonel yaﬂ›na göre normal
olan term yenido¤anlar, amaçl› örnekleme ile çal›ﬂmaya dahil edildi. Konjenital malformasyonu, TORCH
kompleksiyle iliﬂkili konjenital enfeksiyonlar› ve immün yetmezlik ﬂüphesi olan yenido¤anlar çal›ﬂma d›ﬂ›
b›rak›ld›. Preterm veya gestasyonel yaﬂ›na göre küçük
olan yenido¤anlar çal›ﬂmaya dahil edilmedi. Çal›ﬂma
tarihlerinde art arda bu kriterleri karﬂ›layan tüm yenido¤anlar sepsis grubuna dahil edildi. Ayd›nlat›lm›ﬂ
onamlar› al›nd›ktan sonra, neonatal konjenital hastal›k
taramas› için rutin kan al›m› esnas›nda ayn› hastanenin
ayn› ünitesindeki, gestasyonel yaﬂ›na göre normal olan
tüm sa¤l›kl› term yenido¤anlardan sitokinler için kan
örne¤i de al›nd›.

Term yenido¤anlarda TNFα, IL1β ve IL6’n›n neonatal sepsisin tan›s› ve ﬂiddetinin de¤erlendirilmesindeki rolü

Çal›ﬂmaya dahil edildikten hemen sonra ve antibiyotiklere baﬂlamadan önce kültür duyarl›l›¤› ve sitokin
(TNF-α, IL-1β, IL-10) seviyeleri için tam kan örnekleri
al›nd›. Kan kültürü otomatik bir sistemle gerçekleﬂtirildi
(BACT/ALERT® 3D; bioMerieux SA, Marcy l’Etoile,
Fransa). Sitokinler için kan örne¤i 15 dakika boyunca
2500 rpm’de santrifüjlendi. Ayr›lm›ﬂ serum -80ºC’de
sakland›. TNF-α, IL1β ve IL6 seviyeleri üreticinin talimat›na göre ELISA ile hesapland› (Raybiotech Inc., Peachtree Corners, GA, ABD). Her bir sitokin seviyesi,
ELISA okuyucu (Tecan, ‹sviçre) ile 450 nm’de ölçüldü.
Her bir sitokin için gerekli serum örne¤i 100 μL idi.
TNFα, IL1β ve IL6 için tespit edilebilen minimum aral›k s›ras›yla 30 pg/ml (30–6000 pg/ml), 0.3 pg/ml
(0.3–100 pg/ml) ve 3 pg/ml (3–1000 pg/ml) idi. Yenido¤anlar, kan›tlanm›ﬂ sepsis (kan kültürü pozitif), ﬂüpheli
sepsis (kan kültürü negatif) ve kontrol (sa¤l›kl› yenido¤anlar) olarak grupland›r›ld›. Sepsis ﬂiddeti tan› esnas›nda SNAP II skoru ile de¤erlendirildi. ≥40 puan ﬂiddetli
sepsis olarak kabul edildi.[22] Tüm bu bebekler, prospektif olarak nihai sonuç için takip edildi: tedavi edilmiﬂ/mortalite
Veriler, normal ﬂekilde da¤›lan say›sal de¤iﬂkenler
için ortalama ve standart sapma olmak üzere rutin betimleyici istatistikler ile özetlendi. Say›sal de¤iﬂkenler, gruplar aras›nda tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve ard›ndan uygun bir post-hoc testi ile karﬂ›laﬂt›r›ld›. Kategorik
de¤iﬂkenlerin gruplar aras› karﬂ›laﬂt›rmas› için Fisher kesinlik testi veya Pearson ki kare testinden faydalan›ld›.
Analiz için SPSS Statistics sürüm 17 (SPSS Inc., 2008,
Chicago, IL, ABD) kullan›ld›.
Ayr›ca, bu üç biyobelirtecin (TNFα, IL-1β ve IL-6)
en az %70 duyarl›l›k ve özgüllük ile sepsis geliﬂimini ön-

görüp öngöremedi¤ini belirlemek için ROC (receiver
operating characteristic) e¤risi analizini denedik. Hayatta
kalan ve mortalite gruplar›nda bu biyobelirteçlerin hastal›k ﬂiddetine yönelik seviyelerindeki farkl›l›klar da de¤erlendirildi.

Bulgular
ﬁüpheli sepsisi olan 40 hastan›n 20’sinde kültür pozitif (kan›tlanm›ﬂ sepsis), kalan 20 hastada ise kültür negatifti (ﬂüpheli sepsis). Kontrol grubuna 20 normal bebek
dahil edildi. Hastalar›n yaklaﬂ›k %50’sinde (n=21/41) erken baﬂlang›çl› sepsis mevcuttu. Do¤um a¤›rl›¤›, normal,
ﬂüpheli sepsis ve kan›tlanm›ﬂ sepsis gruplar›nda ortalama
± standart sapma de¤erleri s›ras›yla 2863.5±464.0 g,
2632.2±304.3 g ve 2607.0±271.1 g idi. Bu gruplarda gestasyonel yaﬂ s›ras›yla 38.30±1.4, 38.1±1.0 ve 37.8±1.0
haftayd›. Gruplar aras›nda istatistiksel olarak anlaml›
fark yoktu. Referans de¤eri özellikleri Tablo 1’de gösterilmektedir.
Yirmi kültür pozitif hastada tespit edilen organizmalar, Klebsiella (9), Acinetobacter (3), E. coli (2), Pseudomonas (2), Enterokok (2) ve Staphylococcus aureus (2) idi.
Sepsis grubunda lökosit say›s›, mutlak nötrofil say›s›, olgunlaﬂmam›ﬂ toplam nötrofil oran›, eritrosit sedimentasyon oran› ve C-reaktif protein seviyelerinin ortalama ±
standart sapma de¤erleri s›ras›yla 10668.8±7224.9/mm3,
6007.6±5397.9/mm3, 0.24±0.16, birinci saatte 13.0±5.8
mm ve 2.2±1.7 mg/dl idi.
Farkl› gruplarda TNFα, IL1β ve IL6 de¤erleri
Tablo 2 ve ﬁekil 1’de gösterilmiﬂtir. Kan kültürü raporuna bak›lmaks›z›n, sepsis grubu ve normal yenido¤anlar aras›nda tüm 3 sitokin seviyesinde istatistiksel

Tablo 1. Üç grubun referans de¤eri özellikleri.
Normal
Toplam say›
Sepsis türü

20
Erken baﬂlang›çl›
Geç baﬂlang›çl›

Do¤um a¤›rl›¤› (g)

2863.5±464.0

Gestasyonel yaﬂ (hafta)
Cinsiyet

Do¤um ﬂekli

0

Kültür negatif sepsis

Kültür pozitif sepsis

20

20

10 (%50)

11 (%55)

p

10 (%50)

09 (%45)

2632.2±304.3

2607.0±271.1

0.079
0.463

38.3±1.4

38.1±1.0

37.8±1.0

Erkek

13 (%65.0)

15 (%75.0)

16 (%80.0)

K›z

7 (%35.0)

5 (%25.0)

4 (%20.0)

Normal

12 (%60.0)

8 (%40.0)

10 (%50.0)

Sezaryen

8 (%40.0)

12 (%60.0)

10 (%50.0)
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0.551

0.441
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Tablo 2. Üç çal›ﬂma grubu aras›nda biyobelirteç seviyelerinin karﬂ›laﬂt›r›lmas›.

Normal

ﬁüpheli
sepsis

Kan›tlanm›ﬂ
sepsis

Genel
karﬂ›laﬂt›rma
için p

Normale karﬂ›
ﬂüpheli sepsis
için p

Normale karﬂ›
kan›tlanm›ﬂ
sepsis için p

ﬁüpheli sepsise
karﬂ› kan›tlanm›ﬂ
sepsis için p

TNFα (pg/ml)

39.7±21.5

70.8±26.4

68.4±26.2

<0.001

0.01

0.002

0.948

IL1β (pg/ml)

34.6±20.9

53.5±23.5

62.0±33.7

0.006

0.073

0.005

0.575

IL6 (pg/ml)

44.4±33.0

185.0±166.1

224.2±174.1

<0.001

0.007

<0.001

0.652

olarak anlaml› bir fark mevcuttu (p<0.05). Ancak ﬂüpheli ve kan›tlanm›ﬂ sepsis gruplar› aras›nda plazma sitokin seviyeleri yönünden istatistiksel olarak anlaml› fark
yoktu (p>0.05).

özgüllük %95) ve IL6 için >61.8 pg/ml’ydi (duyarl›l›k
%80, özgüllük %85). Bu nedenle, yaln›zca IL6 yenido¤anlarda sepsis tan›s› için tatmin edici duyarl›l›k ve özgüllük de¤erleri sundu (Tablo 3 ve ﬁekil 2).

ROC analiziyle de¤erlendirilen biyobelirteçlerin
her birinin sepsis tan›s› (hem ﬂüpheli hem kan›tlanm›ﬂ)
yönünden faydas›, e¤ri alt›ndaki alan› (AUC) göstererek TNFα, IL1β ve IL6 için s›ras›yla 0.814, 0.740 ve
0.899 olarak bulundu. ROC e¤risinde de¤erlendirilen
kriter de¤eri, TNFα için >36.8 pg/ml (duyarl›l›k %95,
özgüllük %55), IL1β için >56.5 pg/ml (duyarl›l›k %50,

ﬁiddetli sepsis ve ﬂiddetli olmayan sepsis gruplar› aras›nda herhangi bir biyobelirteç seviyesinde istatistiksel

ﬁekil 1. Normal yenido¤anlar ile sepsisli yenido¤anlar aras›nda biyobelirteçlerin ortalama fark›n› gösteren çubuk grafik.

ﬁekil 2. Referans hatt›yla üç sitokinin ROC e¤risi.

Tablo 3. Neonatal sepsise tan› koymada üç biyobelirtecin performans›n› gösteren ROC e¤risi analizi.

%95 güven aral›¤› ile ROC e¤risi alt›ndaki alan (AUC)
Kriter (eﬂik) de¤er (pg/ml)

α
TNFα

β
IL1β

IL6

0.814 (0.692 ila 0.903)

0.740 (0.611 ila 0.845)

0.899 (0.793 ila 0.962)

>36.8

>56.5

>61.8

%95 güven aral›¤› ile duyarl›l›k (%)

95.0 (83.1 ila 99.4)

50.0 (33.8 ila 66.2)

80.0 (64.4 ila 90.9)

%95 güven aral›¤› ile özgüllük (%)

55.0 (31.5 ila 76.9)

95.0 (75.1 ila 99.9)

85.0 (62.1 ila 96.8)
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Tablo 4. Farkl› sonuç gruplar›nda biyobelirteçlerin de¤erleri.
SNAP II skoruyla de¤erlendirilmiﬂ hastal›k ﬂiddeti
≥40 seviyesi ﬂiddetli sepsise iﬂaret eder)
(≥

TNFα (pg/ml)

Sa¤kal›m / mortalite

ﬁiddetli sepsis
(n=15)

ﬁiddetli olmayan
sepsis (n=25)

p

Sa¤ kalan
(n=16)

Sa¤ kalmayan
(n=24)

p

72.2±22.9

65.3±30.8

0.427

72.1±23.2

65.9±30.1

0.465

IL1β (pg/ml)

49.8±22.3

62.5±31.8

0.181

62.6±31.0

50.4±24.9

0.195

IL6 (pg/ml)

237.6±194.5

184.8±152.8

0.345

188.6±155.5

228.7±190.4

0.470

olarak anlaml› farkl›l›klar yoktu. Ayr›ca, mortalite tahmini yönünden de üç biyobelirtecin herhangi biri ile ilgili olarak istatistiksel olarak anlaml› bulgular yoktu
(Tablo 4).

Tart›ﬂma
Çal›ﬂmam›zda, TNFα, IL1β ve IL6 biyobelirteçlerinin de¤erlerinin sa¤l›kl› yenido¤anlara k›yasla sepsisli yenido¤anlarda anlaml› ﬂekilde yüksek oldu¤unu bulduk. IL6’n›n makul duyarl›l›k ve özgüllük de¤erleri ile
neonatal sepsis için tan›lay›c› kapasitesi oldu¤unu tespit
ettik. Ancak biyobelirteçlerin hiçbiri, tedavi deste¤i ve
mortalite yönünden sepsis ﬂiddetini tahmin edemedi.
Dünyan›n farkl› bölgelerinde yap›lan çal›ﬂmalar,
neonatal sepsis tan›s›nda bu biyobelirteçlerin baz›
önemli roller oynad›¤›n› göstermiﬂtir, ancak çal›ﬂmalar
aras›nda duyarl›l›k, özgüllük ve eﬂik de¤erleri yönünden çeﬂitlilik mevcuttu. Bokun ve ark.’n›n,[11] neonatal
sepsisin tan›lama belirteci olarak TNFα üzerine yapt›¤› son meta analizde, kuzey yar›mkürede yap›lan çal›ﬂmalarda geç baﬂlang›çl› neonatal sepsis tan›s› için karma duyarl›l›¤›n %84.0 ve özgüllü¤ün %83.3 oldu¤unu,
güney yar›mkürede yap›lan çal›ﬂmalarda ise bu de¤erlerin s›ras›yla %68.0 ve %88.5 oldu¤unu bildirmiﬂtir. Erken baﬂlang›çl› sepsisin tan›s› için karma duyarl›l›k
%66.1 ve özgüllük %75.6 idi.[11] Çal›ﬂmam›zda, sepsis
türüne bak›lmaks›z›n neonatal sepsis tan›s› koymada
TNFα belirtecinin %95 duyarl›l›¤a ve %55 özgüllü¤e
sahip oldu¤unu bulduk.
Atici ve ark.,[23] neonatal sepsiste IL1β seviyesinin
azald›¤›n› bulurken, di¤er çal›ﬂmalar yükseldi¤ini bulmuﬂtur.[14,24] Ayazi ve ark., IL1β biyobelirtecinin neonatal sepsis tan›s›nda %27 duyarl›l›¤a ve %70 özgüllü¤e
sahip oldu¤unu bulmuﬂtur.[24] Öte yandan, kendi çal›ﬂmam›zda IL1β seviyelerinin %50 duyarl›l›k ve %95 özgüllük ile neonatal sepsiste artt›¤›n› bulduk.

IL6, bugüne kadar en kapsaml› ﬂekilde çal›ﬂ›lan interlökindir. Farkl› eﬂik de¤erleri ile (10–100 pg/ml),
farkl› çal›ﬂmalarda neonatal sepsis tan›s› için %71–100
duyarl›l›¤a ve %47–95 özgüllü¤e sahiptir.[12] IL6 çok k›sa bir yar› ömre sahiptir, bu nedenle 24–48 saat içinde
duyarl›l›kta azalma sergilemektedir.[25] TNFα ve IL6’y›
inceleyen baz› çal›ﬂmalar, tek biyobelirteç tan›lama arac› olarak TNFα’n›n IL6’dan daha iyi oldu¤unu göstermiﬂtir.[17,26] Debont ve ark.’n›n çal›ﬂmas›nda, sepsis tan›s› için IL6 seviyeleriyle birlikte TNFα, %60 duyarl›l›k
ve %100 özgüllük sergilemiﬂtir.[27] Çal›ﬂmam›zda
TNFα için iyi bir duyarl›l›k fakat düﬂük bir özgüllük
seviyesi tespit ettik, öte yandan IL1β iyi bir özgüllü¤e
fakat düﬂük bir duyarl›l›¤a sahipti. IL6’n›n maksimum
AUC (0.899) ile makul seviyede duyarl›l›¤a (%80) ve
özgüllü¤e (%86) sahip oldu¤unu bulduk. Bu nedenle
IL6’n›n, neonatal sepsis tan›s› için üç biyobelirteç aras›nda en iyi tek biyobelirteç oldu¤u düﬂünülebilir.
Yay›nlanan birkaç çal›ﬂma, bu belirteçlerin seviyelerindeki art›ﬂ ile sepsis ﬂiddeti aras›ndaki prognostik iliﬂkiye dikkat çekmiﬂtir. Girardin ve ark.,[16] enfeksiyon
yönünden risk alt›nda olan yenido¤anlarda sepsisin geliﬂimi s›ras›nda sepsis ﬂiddeti ve mortalite oran› ile
TNFα serum seviyeleri aras›nda do¤rudan bir korelasyon olabilece¤ini göstermiﬂtir. Sepsisli yetiﬂkinlere yönelik çal›ﬂmalar, artan IL6 seviyesinin daha yüksek
mortalite oranlar› ile iliﬂkili oldu¤unu göstermiﬂtir.[28]
Yay›nlanm›ﬂ literatürde yap›lan kapsaml› araﬂt›rma
sonras›nda bile, IL1β’nin prognostik de¤erine yönelik
herhangi bir veriye rastlayamad›k. Ancak sepsisli yenido¤anlara yönelik analizimizde, artm›ﬂ biyobelirteç seviyeleri ile sepsis ﬂiddeti aras›nda herhangi bir iliﬂki bulamad›k.
Daha önceki çal›ﬂmalarda, akut ve post-akut aﬂamada ve ayr›ca tedavide biyobelirteçlerin seviyesinde fark
ortaya konmuﬂtur.[14,29] Ancak çal›ﬂmam›z kesitsel bir çaCilt 29 | Say› 3 | Aral›k 2021
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l›ﬂma oldu¤u için seri ölçümler yapmad›k ve bu nedenle hastal›k seyri s›ras›nda biyobelirteç seviyelerinde de¤iﬂiklik tespit etmedik. Prematürite ve gestasyonel yaﬂ›na göre küçük olmak neonatal sepsise yönelik risk
faktörleri olarak bilinse de, bu faktörlerde biyobelirteç
seviyelerindeki varyasyon olas›l›¤› nedeniyle bu risk
faktörlerini çal›ﬂmam›za dahil etmedik. Çal›ﬂmam›z›
sadece gestasyonel yaﬂ›na göre normal olan term yenido¤anlarla yapt›¤›m›z için, bu biyobelirteçlerin preterm ve gestasyonel yaﬂ›na göre küçük yenido¤anlar
üzerindeki rolünü de¤erlendirmedik. Daha hassas bir
popülasyon olduklar›ndan, bu yenido¤an gruplar›na
yönelik ek çal›ﬂmaya ihtiyaç duyulmaktad›r.

Sonuç
TNFα, IL1β ve IL6 neonatal sepsisi tahmin edemese de, gestasyonel yaﬂ›na göre normal olan term bebeklerde neonatal sepsis tan›s›nda iyi bir role sahiptir.
Tüm bu biyobelirteçler neonatal sepsiste anlaml› ﬂekilde yükselmiﬂtir ve IL6, makul seviyede duyarl›l›k
(%80) ve özgüllük (%85) ile tan›lama faydas›na sahip
olabilir.
Fon Deste¤i: Bu çal›ﬂma herhangi bir resmi, ticari ya da kar
amac› gütmeyen organizasyondan fon deste¤i almam›ﬂt›r.
Etik Standartlara Uygunluk: Yazarlar bu makalede araﬂt›rma
ve yay›n eti¤ine ba¤l› kal›nd›¤›n›, Kiﬂisel Verilerin Korunmas›
Kanunu’na ve fikir ve sanat eserleri için geçerli telif haklar› düzenlemelerine uyuldu¤unu ve herhangi bir ç›kar çak›ﬂmas› bulunmad›¤›n› belirtmiﬂtir.
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Gebelerin COVID-19’a yönelik bilgi, tutum ve
davran›ﬂlar›: Tek merkezli kesitsel çal›ﬂma
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Özet

Abstract: Knowledge, attitude, and behaviors of
pregnant women about COVID-19: a single-center
cross-sectional study

Amaç: Amac›m›z, gebelerin COVID-19’a yönelik bilgilerini, tutumlar›n› ve davran›ﬂlar›n› de¤erlendirmektir.
Yöntem: Bu kesitsel anket çal›ﬂmas›, Kas›m–Aral›k 2020 tarihleri
aras›nda ikinci ve üçüncü trimesterlerinde olan gebelerle gerçekleﬂtirildi. Kat›l›mc›lar 5 bölümden oluﬂan bir anketi yan›tlad›. Gebelerin demografik verileri, COVID-19’a yönelik bilgileri, tutumlar› ve
risk alg›lar›, COVID-19’a iliﬂkin uygulamalar› ve endiﬂeleri ile gebelik hakk›ndaki bilgileri, persantil ve ortalama de¤er olarak hesapland›.
Bulgular: ‹statistiksel analize toplam 1011 kat›l›mc› dahil edildi.
Kat›l›mc›lar›n ortalama yaﬂ› ve VK‹ de¤erleri s›ras›yla 27.09±5.55
ve 27.48±4.71 kg/m2 idi. Ortalama gestasyonel yaﬂ ve parite ise s›ras›yla 26.20±9.30 ve 1.47±1.19’du. Yetkililerin ald›¤› COVID-19
tedbirleri, kat›l›mc›lar›n %21.4’ü taraf›ndan “son derece yeterli”,
%30’u taraf›ndan ise “yüksek derecede yeterli” bulundu. Kat›l›mc›lar›n %47.5’i, COVID-19 pandemisiyle mücadelede sa¤l›k çal›ﬂanlar›na son derece güvendi¤ini belirtti. Pandemi sürecinde sa¤l›k çal›ﬂanlar›na ilgi ve sayg›, kat›l›mc›lar›n %89.1’inde artt›. Kat›l›mc›lar›n %88.5’i gerekti¤inde kat› karantina kurallar›na uyaca¤›n› belirtirken, %48.3’ü ise pandemi s›ras›nda hamile olduklar›ndan daha
savunmas›z/zay›f olduklar›n› hissetti. Kat›l›mc›lar›n %50.6’s› COVID-19 pandemisi boyunca antenatal ziyaretlerini azaltmay› planl›yordu.
Sonuç: Al›nan tedbirler, yüksek COVID-19 fark›ndal›¤› ile uygulanabilir. Bu durumda, bilgilendirme ve kamu spotlar› gibi iletiﬂim
yöntemleriyle yeterli e¤itim sa¤lanabilir.

Objective: Our aim is to assess the knowledge, attitude, and behaviors of pregnant women about COVID-19.
Methods: This cross-sectional survey study was performed on pregnant women in their second and third trimesters between
November–December 2020. The participants completed a questionnaire consisting of 5 parts. Demographic data of pregnant women,
their knowledge, attitude, and risk perceptions toward COVID-19,
their practices and worries about COVID-19, and what they knew
about pregnancy were calculated as percentile and mean values.
Results: A total of 1011 participants were included in the statistical
analysis. The mean age and BMI of the participants were 27.09±5.55
and 27.48±4.71 kg/m2, respectively. Mean gestational age and parity
were 26.20±9.30 and 1.47±1.19, respectively. Measures taken by
authorities for COVID-19 were thought to be “extremely adequate”
by 21.4% of the participants and “highly adequate” by 30%. Of the
participants, 47.5% trusted healthcare professionals extremely in
fighting against the COVID-19 pandemic. Affection and respect for
healthcare professionals during the pandemic increased in 89.1% of
the participants. Of the participants, 88.5% stated that they would
follow the strict quarantine requirements when necessary and 48.3%
felt more vulnerable/weak as they were pregnant during the pandemic. Of the participants, 50.6% were intending to decrease their
antenatal visits during the COVID-19 pandemic.
Conclusion: The measures taken can be applied with high awareness of COVID-19. Sufficient training, in that case, can be done
through communication routes such as information and public
service announcements.

Anahtar sözcükler: COVID-19, fark›ndal›k, tutum, bilgi, koronavirüs.

Keywords: COVID-19, awareness, attitude, knowledge, coronavirus.

Giriﬂ
Yak›n zamanda tespit edilen yeni koronavirüs (nCOV)
“SARS-CoV-2” olarak an›lmakta ve “2019 koronavirüs
hastal›¤›na (COVID-19)” sebep olmaktad›r.[1] COVID-

19’un klinik seyri, asemptomatik seyir veya hafif solunum
semptomlar›ndan ölüme kadar de¤iﬂebilmektedir.[1]
COVID-19, özellikle gebeler dahil immünosupresif
popülasyon ile yaﬂl›lar için tamamen tan›mlanmam›ﬂ bir
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klinik seyre sahip, yeni koronavirüs ailesinin yol açt›¤› bir
infeksiyon hastal›¤›d›r.[2] ‹nfluenza, H1N1, SARS ve
MERS pandemileri s›ras›nda gebelerle olan daha önceki
deneyimler, obstetri alan›nda COVID-19’un seyri konusunda ciddi endiﬂelere sebep olmuﬂtur. Daha önceki bu
enfeksiyonlar, genel popülasyona k›yasla gebelerde artm›ﬂ YBÜ baﬂvurusu ve vaka-ölüm oranlar› ile daha ciddi
bir seyre sebep olmuﬂtur.[2,3] Baz› yazarlar, gebe popülasyonunun ve genel popülasyonun benzer mortalite ve
morbidite oranlar›na sahip oldu¤unu bildirmektedir.[4]
Domuz gribi,[5] MERS[6] ve Dang hummas›[7] gibi daha önceki çeﬂitli salg›nlarda fark›ndal›k, tutum ve bilgi seviyesi araﬂt›r›lm›ﬂt›r. Bu hastal›klara yönelik olumlu tutum ve davran›ﬂlar›n yan› s›ra bu hastal›klara iliﬂkin daha
yüksek fark›ndal›¤›n bu virüslerin yay›lmas›n› kontrol etmede etkili oldu¤u ortaya konmuﬂtur. Gebelerde COVID-19’un maternal, fetal ve klinik sonuçlar› hakk›ndaki
bilgiler hala çeliﬂkili olsa da, daha önceki salg›nlardan bildi¤imiz kadar›yla bu salg›nlar gebelerin zihinsel sa¤l›¤›n›
olumsuz olarak etkilemektedir.[8] Bu zihinsel etkiler, hafif-orta ﬂiddette semptomu olan ve asemptomatik hastalarda klinik sonuçlar yönünde önemli olabilir.[8]
COVID-19’un h›zl› yay›lmas› nedeniyle birçok ülkede sert tedbirler al›nm›ﬂ ve baz› k›s›tlamalar uygulamaya
konulmuﬂtur. Gebeler, COVID-19’un yay›lmas›n› engellemek için al›nan bu tedbirlerden ve uygulanan k›s›tlamalardan zihinsel olarak etkilenmiﬂtir. Royal College of
Obstetricians and Gynecologists taraf›ndan yay›nlanan
k›lavuzda, COVID-19 pandemisinin perinatal anksiyete,
depresyon ve aile içi ﬂiddet riskini art›rd›¤›, dolay›s›yla
gebeleri psikolojik olarak desteklemenin çok önemli oldu¤u vurgulanm›ﬂt›r.
Bu nedenle çal›ﬂmam›zda, gebelerin COVID-19’a
yönelik bilgi, tutum ve davran›ﬂlar›n› de¤erlendirmeyi,
COVID-19’un engellenmesine iliﬂkin fark›ndal›k ve bilgi seviyelerini ölçmeyi ve kan›ta dayal› veri elde etmek
için pandeminin kontrol edilmesinden sorumlu olan tüm
yetkililere yard›mc› olmay› amaçlad›k.

Yöntem
Bu kesitsel anket çal›ﬂmas›, 15 Kas›m 2020 ile 15 Aral›k 2020 tarihleri aras›nda ikinci basamak bir hastanede
gerçekleﬂtirildi. Tüm kat›l›mc›lardan ayd›nlat›lm›ﬂ onam
al›nd›. Çal›ﬂma, yerel kurum idare kurulu taraf›ndan
onayland› (Onay no: 2020-09-22T14_07_53). Çal›ﬂman›n tüm prosedürleri, 1964 Helsinki Bildirgesi ve sonraki ekleri ile veya benzer etik standartlar ve kurumsal

ve/veya ulusal araﬂt›rma komitesinin etik standartlar› ile
uyumluydu. Çal›ﬂmaya dahil edilme kriterleri, sa¤l›kl› bir
gebelikte ikinci ve üçüncü trimesterde olmak ve hastanenin gebelik poliklini¤ine baﬂvurmakt›. Çal›ﬂma d›ﬂ› b›rak›lma kriterleri ise COVID-19 belirtilerine veya semptomlar›na sahip olmak, do¤umun baﬂlam›ﬂ veya do¤um
yapt›¤›ndan ﬂüphelenilmiﬂ olmas›, obstetrik bir nedenle
hastaneye yatm›ﬂ olmak ve halihaz›rda veya daha önce
psikiyatrik bir bozuklu¤u olmakt›. Ayr›ca, çal›ﬂmaya kat›lmak istemeyen gebeler, 18 yaﬂ›ndan küçük olanlar ve
gebeli¤in birinci trimesterinde olanlar da çal›ﬂma d›ﬂ› b›rak›ld›. Çal›ﬂma prospektif olarak gerçekleﬂtirildi ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi T›p Fakültesi Etik Kurulu taraf›ndan onayland› (Etik Kurul No: 2020/15).
Araﬂt›rmac›lar taraf›ndan ilgili literatür tarand›ktan sonra, hastalar için 5 bölümden oluﬂan anket haz›rland›. Görüﬂme öncesinde kat›l›mc›lar bilgilendirildi ve çal›ﬂman›n
amac› detayl› olarak aç›kland›.
Kat›l›mc›lara uygulanan anket 5 bölüme sahipti. Birinci bölümde kat›l›mc›lar›n demografik verileri soruldu.
‹kinci bölümde, toplam 9 soru ile gebelerin “Covid-19
bilgileri” soruldu. Üçüncü bölümde, 7 soru ile “gebelerin Covid-19’a yönelik tutumlar› ve risk alg›lar›” soruldu
ve yan›tlar “evet”, “hay›r” ve “bilmiyorum” olarak kaydedildi. Anketin dördüncü bölümünde 8 soru ile “Gebelerin Covid-19’a yönelik uygulamalar›” soruldu ve yan›tlar “her zaman”, “s›kl›kla”, “bazen”, “nadiren” ve “hiçbir
zaman” ﬂeklinde kaydedildi. Anketin beﬂinci ve son bölümünde ise, “gebelerin Covid-19’a iliﬂkin endiﬂeleri ve
bilgileri” de¤erlendirildi. Yan›tlar, 8 soru ile “evet”, “hay›r” ve “bilmiyorum” olarak de¤erlendirildi. Kat›l›mc›lar
ortalama 2–3 dakika içinde anketi anonim ﬂekilde yan›tlad›.
Anket ile toplanan veriler, SPSS 20.0 (Statistical Package for the Social Sciences Inc.; Chicago, IL, ABD)
program›yla analiz edildi. ‹statistiksel de¤erlendirme ortalama ± standart sapma (ortalama ± SS) ve say› (yüzde)
olarak ifade edildi.

Bulgular
‹kinci basamak hastanenin do¤um poliklini¤ine 15
Kas›m 2020 ile 15 Aral›k 2020 tarihleri aras›nda baﬂvuran ve çal›ﬂmaya dahil edilme kriterlerini karﬂ›layan kat›l›mc›lar çal›ﬂmaya dahil edildi. Toplam 1195 kat›l›mc›dan 139’u göçmen olduklar› için Türkçe’yi iyi anlayam›yor ve konuﬂam›yordu. Bunlara ek olarak adolesan gebeli¤i olan kat›l›mc›lar (n=14), anketi yeterli ﬂekilde taCilt 29 | Say› 3 | Aral›k 2021
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mamlayamayanlar (n=19), psikiyatrik hastal›¤› olan 4 gebe ve do¤um nedeniyle hastaneye yatan 9 kad›n çal›ﬂma
d›ﬂ› b›rak›ld›. Sonuç olarak istatistiksel analize toplam
1011 kat›l›mc› dahil edildi.
Sosyo-demografik özellikler
Kat›l›mc›lar›n sosyo-demografik verileri Tablo 1’de
listelenmiﬂtir. Kat›l›mc›lar›n ortalama yaﬂ› ve VK‹ de¤eri s›ras›yla 27.09±5.55 27.48±4.71 kg/m2 idi. Ortalama
gestasyonel yaﬂ ve parite ise s›ras›yla 26.20±9.30 ve 1.47±
1.19’du. Kat›l›mc›lar›n %92.7’si e¤itimsiz, toplam hane
geliri %73’ünde düﬂük, %19.88’inde orta ve %7.12’sinde yüksekti. Kat›l›mc›lar›n %8.5’i iﬂsizken, %5.7’si ev
han›m›yd›.
Gebelerin COVID-19’a yönelik bilgileri
Gebelerin COVID-19’a iliﬂkin bilgileri hakk›nda
verdikleri yan›tlar Tablo 2’de gösterilmektedir. Bu sonuçlara göre, “Asemptomatik kiﬂi COVID-19 pozitif
olabilir mi?” sorusuna kat›l›mc›lar›n %12.3’ü (n=125)
“evet”, %16.8’i (n=170) “hay›r” ve %70.8’i (n=717) “bilmiyorum” yan›t›n› verdi. Birden fazla yan›t›n seçilebildi¤i “COVID-19’un bulaﬂma yollar› nelerdir?” sorusuna,
kat›l›mc›lar›n %98.5’i (n=966) “yak›n temas ile”, %1.6’s›
Tablo 1. Kat›l›mc›lar›n sosyo-demografik özellikleri (n=1011).
Demografik veriler
Yaﬂ (y›l)*

27.09±5.55

Gebelik*

2.77±1.47

Parite*

1.47±1.19

Kürtaj*

0.41±0.75

Gebelik haftas› (anketin tamamland›¤›
tarihte ortalama gebelik haftas›)*
VK‹ (kg/m2)*
Meslek†

27.48±4.71
Ev han›m›
‹ﬂsiz

E¤itim†

Gelir†

26.20±9.30
(aral›k 13–41)
58 (%5.7)
86 (%8.51)

Yar› zamanl› çal›ﬂan

217 (%21.46)

Tam zamanl› çal›ﬂan

646 (%63.9)

Di¤er

4 (%0.4)

Hiçbiri

938 (%92.7)

‹lkö¤retim ve ortaö¤retim

30 (%2.9)

Lise

15 (%1.4)

Üniversite

4 (%2.1)

Lisansüstü - Doktora

6 (%0.5)

Düﬂük (asgari ücretten az)

738 (%73.00)

Orta (Asgari ücret - 4000 TL)

201 (%19.88)

Yüksek (4000 TL’den fazla)

72 (%7.12)

*De¤erler ortalama ± standart sapma olarak verilmiﬂtir. †De¤erler n ve %
olarak hesaplanm›ﬂt›r.
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(n=17) “kan ile” ve %9.9’u (n=101) “bilmiyorum” yan›t›n› verdi. “COVID-19 için hastaneye gitme belirtileri
nelerdir?” sorusuna kat›l›mc›lar›n %81.8’i (n=828) “yüksek ateﬂ” yan›t›n› verirken, “Do¤ru el y›kama için minimum süre nedir?” sorusuna ise kat›l›mc›lar›n %73.7’si
(n=746) “en az 20 saniye” yan›t›n› verdi.
Tablo 2. Gebelerin COVID-19’a yönelik bilgileri (n=1011).
n (%)
Asemptomatik kiﬂi COVID-19 pozitif olabilir mi?
Evet
Hay›r
Bilmiyorum

125 (%12.35)
170 (%16.80)
717 (%70.85)

COVID-19 ile enfekte olduktan sonra semptomlar›n ortaya ç›kmas›
kaç gün sürer?
Bir gün
15 (%1.48)
‹ki gün
32 (%3.16)
Üç gün
147 (%14.43)
Beﬂ gün
145 (%14.23)
Yedi gün
673 (%66.40)
COVID-19’un bulaﬂma yollar› nelerdir?*
Yak›n temas ile
Kan ile
Bilmiyorum

996 (%98.51)
17 (%1.68)
101 (%9.99)

COVID-19 için hastaneye gitme belirtileri nelerdir?*
Yüksek ateﬂ
828 (%81.89)
Öksürük
229 (%22.65)
Tat-koku kayb›
174 (%17.21)
‹shal
101 (%9.99)
Kanama
10 (%0.98)
Bilmiyorum
120 (%11.86)
COVID-19 enfeksiyonu olanlar aras›nda kimlerin daha yüksek ölüm
riski bulunmaktad›r?*
Diyabetli olanlar
298 (%29.47)
Yüksek tansiyonu olanlar
192 (%18.99)
Gebeler
76 (%7.51)
Çocuklar
232 (%22.94)
Herkes
324 (%32.04)
Bilmiyorum
220 (%21.76)
Do¤ru el y›kama için minimum süre nedir?
5 saniyeden daha az
15 saniyeden daha az
En az 20 saniye
Belirli bir süre yoktur.

52
87
746
126

(%5.0)
(%8.5)
(%73.7)
(%12.4)

Bir maskeyi en fazla ne kadar süreyle takabilirsiniz?
1 saatten az
90 (%8.7)
D›ﬂar›dayken sürekli
789 (%77.7)
Tüm gün
106 (%10.5)
D›ﬂar›da maskeyle gezmeye dayanam›yorum
26 (%2.6)
Bir maskeyi düzgün ﬂekilde nas›l takars›n›z?
A¤›z ve burun kapat›l›r.
Sadece a¤›z kapat›l›r.

1000 (%98.9)
11 (%1.08)

Grip aﬂ›s› COVID-19’a karﬂ› önleyici midir?
Evet
Hay›r
Bilmiyorum

192 (%18.97)
285 (%28.06)
534 (%52.67)

*Birden fazla seçenek iﬂaretlenmiﬂtir.

Gebelerin COVID-19’a yönelik bilgi, tutum ve davran›ﬂlar›

Gebelerin COVID-19’a yönelik tutum ve risk
alg›lar›

%45.4’ü (n=459) “her zaman” yan›t›n› verdi. Kat›l›mc›lar›n %67’si (n=678), “Hapﬂ›r›rken, öksürürken veya
burnunuz akarken maske, mendil veya dirse¤inizi ne s›kl›kla kullan›yorsunuz?” sorusuna “her zaman” yan›t›n›
verdi. Kat›l›mc›lar›n %42.6’s› (n=432) “Baﬂkalar› ile aran›zda ne s›kl›kla en az 1–1.5 metre mesafe b›rak›yorsunuz?” sorusunu “her zaman” olarak yan›tlarken, %46.5’i
(n=471) ise “COVID-19 ile ilgili haberleri ne s›kl›kla takip ediyorsunuz?” sorusuna “her zaman” yan›t›n› verdi.

Gebelerin COVID-19’a yönelik tutum ve risk alg›lar› Tablo 3’te listelenmiﬂtir. “Yetkililerin koronavirüs
pandemisi için tedbir ald›¤›n› düﬂünüyor musunuz?” sorusuna kat›l›mc›lar›n %21.4’ü (n=217) “yo¤un ölçüde”,
%30’u (n=304) “yüksek ölçüde” ve %5.7’si (n=58) “hiç”
yan›t›n› verdi. “Covid-19’a yakalanmaktan ne kadar korkuyorsunuz?” sorusuna kat›l›mc›lar›n %43.4’ü (n=440)
“yo¤un ölçüde”, “COVID-19 için yeterince tedbir ald›¤›n›z› düﬂünüyor musunuz?” sorusuna kat›l›mc›lar›n
%36.4’ü (n=369) “yüksek ölçüde” ve “COVID-19 pandemisiyle mücadelede sa¤l›k çal›ﬂanlar›na güveniyor musunuz?” sorusuna ise kat›l›mc›lar›n %47.5’i (n=481) “yo¤un ölçüde” yan›t›n› verdi. Kat›l›mc›lar›n %89.1’i
(n=902) “COVID-19 pandemisi s›ras›nda en ön s›rada
görev yapan sa¤l›k çal›ﬂanlar›na olan ilgi ve sayg›n›z artt›
m›?” sorusuna “evet” yan›t›n› verirken, %88.5’i (n=896)
“Kendinizi karantinaya alman›z istenseydi kat› kurallara
uyar m›yd›n›z?” sorusuna “evet” yan›t›n› verdi.

Gebelerin COVID-19 pandemisine iliﬂkin
endiﬂeleri ve gebeli¤e dair bilgileri
Gebelerin COVID-19 pandemisine iliﬂkin endiﬂeleri
ve gebeli¤e dair bilgileri Tablo 5’te sunulmuﬂtur. “Pandemi s›ras›nda hamile oldu¤unuz için kendinizi daha
savunmas›z/zay›f hissettiniz mi?” sorusuna kat›l›mc›lar›n
%48.3’ü (n=489) “evet” yan›t›n› verdi. Kat›l›mc›lar›n
%50.6’s› (n=512), “COVID-19 pandemisi boyunca antenatal ziyaretlerinizi azaltmay› planl›yor musunuz?” sorusuna “evet” yan›t›n› verdi.
“Do¤umdan sonra bebe¤inizin enfeksiyon kapabilece¤ini düﬂünüyor musunuz?” sorusuna kat›l›mc›lar›n
%39.4’ü (n=401) yan›t›n› verdi. Kat›l›mc›lar›n %32.5’i
(n=329) “Do¤umdan hemen sonra veya do¤um s›ras›nda
enfeksiyon kapabilece¤inizi düﬂünüyor musunuz?” soru-

Gebelerin COVID-19’a yönelik uygulamalar›
Gebelerin COVID-19’a yönelik uygulamalar› Tablo
4’te listelenmiﬂtir. “Ellerinizi ne s›kl›kla y›k›yorsunuz veya dezenfekte ediyorsunuz?” sorusuna kat›l›mc›lar›n

Tablo 3. Gebelerin COVID-19’a yönelik tutum ve risk alg›lar› (n=1011).
Son derece

Yüksek seviyede

Orta seviyede

Düﬂük

Çok düﬂük

Hiç

Toplumda COVID-19’a karﬂ› önleyici tedbirler
ne ölçüde gözlemlenmektedir?

155 (%15.3)

190 (%8.9)

397 (%39.2)

133 (%13.1)

101 (%9.9)

42 (%3.8)

Yetkililerin koronavirüs pandemisi için tedbir
ald›¤›n› düﬂünüyor musunuz?

217 (%21.4)

304 (%30)

315 (%31.1)

90 (%8.8)

28 (%2.7)

58 (%5.7)

Covid-19’a yakalanmaktan ne kadar
korkuyorsunuz?

440 (%43.4)

256 (%25.3)

218 (%21.5)

42 (%4.1)

31 (%2.9)

24 (%2.2)

COVID-19 için yeterince tedbir ald›¤›n›z›
düﬂünüyor musunuz?

319 (%31.2)

369 (%36.4)

256 (%25.3)

35 (%3.4)

5 (%0.4)

27 (%2.6)

COVID-19’un ne ölçüde tehlikeli ve ölümcül
bir hastal›k oldu¤unu düﬂünüyorsunuz?

502 (%49.6)

320 (%31.6)

121 (%11.9)

21 (%2.0)

3 (%0.3)

45 (%4.4)

COVID-19 pandemisiyle mücadelede sa¤l›k
çal›ﬂanlar›na güveniyor musunuz?

481 (%47.5)

314 (%31.0)

153 (%15.1)

37 (%3.6)

3 (%0.3)

24 (%2.3)

Evet

Hay›r

Bilmiyorum

COVID-19 pandemisi s›ras›nda en ön s›rada
görev yapan sa¤l›k çal›ﬂanlar›na olan ilgi ve
sayg›n›z artt› m›?

902 (%89.1)

49 (%4.8)

61 (%6.0)

Kendinizi karantinaya alman›z istenseydi kat›
kurallara uyar m›yd›n›z?

896 (%88.5)

53 (%5.2)

63 (%6.2)

COVID-19 pandemisi nedeniyle herhangi bir
vitamin veya besin/g›da takviyesi almaya
baﬂlad›n›z m›?

230 (%22.75)

707 (%69.93)

74 (%7.32)
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Tablo 4. Gebelerin COVID-19’a yönelik uygulamalar› (n=1011).
Her zaman

S›kl›kla

Bazen

Nadiren

Hiçbir zaman

Ellerinizi ne s›kl›kla y›k›yorsunuz veya dezenfekte
ediyorsunuz?

459 (%45.4)

510 (%50.1)

33 (%2.9)

9 (%0.5)

0 (%0)

Ne s›kl›kla y›kanmam›ﬂ ellerle yüzünüze ve
gözünüze dokunmaktan kaç›n›yorsunuz?

487 (%48.1)

292 (%28.8)

129 (%12.7)

46 (%4.5)

57 (%5.6)

Ne s›kl›kla maske tak›yorsunuz?

528 (%52.2)

308 (%30.3)

136 (%13.3)

30 (%2.8)

9 (%0.8)

Hapﬂ›r›rken, öksürürken veya burnunuz akarken maske,
mendil veya dirse¤inizi ne s›kl›kla kullan›yorsunuz?

678 (%67.0)

3 (%0.3)

217 (%21.4)

78 (%7.7)

29 (%2.8)

Zemin yüzeylerini ve kiﬂisel eﬂyalar›n›z› düzenli olarak
ne s›kl›kla dezenfekte ediyorsunuz?

471 (%46.4)

383 (%37.8)

107 (%10.4)

28 (%2.7)

22 (%2.1)

Baﬂkalar›yla ne s›kl›kla tokalaﬂ›yorsunuz?

23 (%2.2)

22 (%2.17)

82 (%8.10)

210 (%20.7)

678 (%67.0)

Baﬂkalar›n› ne s›kl›kla öpüyorsunuz?

9 (%0.8)

3 (%0.3)

78 (%7.8)

243 (%24.0)

678 (%67.0)

Baﬂkalar› ile aran›zda ne s›kl›kla en az 1–1.5 metre
mesafe b›rak›yorsunuz?

432 (%42.6)

263 (%25.8)

116 (%11.4)

121 (%11.8)

79 (%7.8)

COVID-19 ile ilgili haberleri ne s›kl›kla takip ediyorsunuz?

471 (%46.5)

244 (%24.1)

213 (%21.0)

59 (%5.8)

22 (%2.1)

suna “evet” yan›t›n› verirken, %70.4’ü (n=715) “COVID-19 pandemisi s›ras›nda emzirmenin güvenli oldu¤unu düﬂünüyor musunuz?” sorusunu “evet” olarak yan›tlad›. “COVID-19 nedeniyle do¤um yönteminizi (sezaryen veya vajinal do¤um) de¤iﬂtirmeyi düﬂünüyor musunuz?” sorusuna kat›l›mc›lar›n %56.6’s› (n=572) “hay›r”
yan›t›n› verirken, %71.8’i (n=727) “COVID-19’un çocu¤unuzun engelli olmas›na neden olaca¤›n› düﬂünüyor
musunuz?” sorusuna “bilmiyorum” yan›t›n› verdi. Ayr›ca, “COVID-19’un erken do¤uma neden olaca¤›n› düﬂünüyor musunuz?” sorusuna kat›l›mc›lar›n %70.5’i
(n=714) “bilmiyorum” yan›t›n› verdi.

Tart›ﬂma
Bu çal›ﬂmada, gebelerin COVID-19 hastal›¤›na yönelik fark›ndal›k, bilgi, davran›ﬂ ve tutum seviyelerini

de¤erlendirmeyi amaçlad›k. Çal›ﬂman›n sonucunda
aﬂa¤›daki sonuçlara ulaﬂt›k: (1) Gebelerin sa¤l›k çal›ﬂanlar›na yönelik ilgi ve sayg›s› artt› ve COVID-19
pandemisi s›ras›nda pozitif bir tutuma sahiplerdi; (2)
COVID-19’a yönelik endiﬂe ve kayg›lar› yüksekti ve (3)
ço¤u gebenin, gebelik süreçlerinin ve do¤umdan sonra
bebeklerinin COVID-19’dan nas›l etkilenece¤ine iliﬂkin bilgisi eksikti. Ayr›ca, kat›l›mc›lar›n yaklaﬂ›k yar›s›n›n karantina gereksinimlerine ve maske, mesafe ve hijyen kurallar›na uydu¤u sonucuna vard›k.
COVID-19’un gebelerdeki klinik seyri henüz tamamen anlaﬂ›lamam›ﬂt›r, ancak hem yüksek gelirli ülkeler
hem de düﬂük ve orta gelirli ülkeler dahil, WAPM
(Dünya Perinatal T›p Birli¤i) önerilerine göre daha
önceki H1N1 ve SARS pandemilerinin aksine COVID-19’da ﬂimdiye kadar maternal mortalite oranlar›-

Tablo 5. Gebelerin COVID-19 pandemisine iliﬂkin endiﬂeleri ve gebeli¤e dair bilgileri (n=1011).

Pandemi s›ras›nda hamile oldu¤unuz için kendinizi daha savunmas›z/zay›f hissettiniz mi?

Evet

Hay›r

Bilmiyorum

489 (%48.3)

389 (%38.4)

134 (%13.2)

COVID-19 pandemisi boyunca antenatal ziyaretlerinizi azaltmay› planl›yor musunuz?

512 (%50.6)

273 (%27)

226 (%22.3)

Sürekli olarak size COVID-19 bulaﬂt›¤›n› düﬂünüyor musunuz?

764 (%75.4)

121 (%11.9)

126 (%12.3)

Do¤umdan sonra bebe¤inizin enfeksiyon kapabilece¤ini düﬂünüyor musunuz?

401 (%39.4)

303 (%29.7)

308 (%30.2)

Do¤umdan hemen sonra veya do¤um s›ras›nda enfeksiyon kapabilece¤inizi düﬂünüyor musunuz?

329 (%32.5)

312 (%30.7)

370 (%36.4)

COVID-19 pandemisi s›ras›nda emzirmenin güvenli oldu¤unu düﬂünüyor musunuz?

715 (%70.4)

80 (%7.9)

214 (%21.0)

COVID-19 nedeniyle do¤um yönteminizi (sezaryen veya vajinal do¤um) de¤iﬂtirmeyi düﬂünüyor musunuz?

124 (%12.2)

572 (%56.6)

313 (%31.0)

COVID-19’un çocu¤unuzun engelli olmas›na neden olaca¤›n› düﬂünüyor musunuz?
COVID-19’un erken do¤uma neden olaca¤›n› düﬂünüyor musunuz?
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33 (%3.2)

252 (%24.9)

727 (%71.8)

147 (%14.4)

150 (%14.7)

714 (%70.5)

Gebelerin COVID-19’a yönelik bilgi, tutum ve davran›ﬂlar›

n›n çok fazla artmad›¤› görülmektedir; yine de, gebelikle iliﬂkilendirilebilir riskleri hesaplarken dikkatli
olunmas›n› öneriyoruz.[10,11] On sekiz ülkeden kat›l›mc›larla yürütülen INTERCOVID Çok Uluslu Kohort
Çal›ﬂmas›nda, COVID-19, ﬂiddetli maternal morbidite
ve mortalite ile gebelik s›ras›nda neonatal komplikasyonlarda tutarl› ve önemli art›ﬂlar ile iliﬂkilendirilmiﬂtir.[12] Gebeler gibi spesifik bir popülasyonun COVID19’a yönelik bilgisini anlamak, gelecekte COVID-19
ile ilgili e¤itim stratejileri ve müdahalelerini geliﬂtirmede ve uygulamada önemli bir araç olabilir. Çal›ﬂmam›z›n bulgular›, Türkiye’de gebelerden oluﬂan bir grubun
COVID-19 pandemisi ve bu pandeminin gebelik üzerindeki etkileri hakk›ndaki genel bilgisini temsil etmektedir.
Türkiye’de yap›lan bir çal›ﬂmada, gebelerin pandemiyle mücadele konusunda yetkililere (%65) ve sa¤l›k
çal›ﬂanlar›na (%92.4) güvendi¤ini ve pandemi boyunca
bu kiﬂilere yönelik sayg›lar›n›n artt›¤›n› (%82.5) göstermiﬂtir.[13] Benzer ﬂekilde, çal›ﬂmam›zda sa¤l›k çal›ﬂanlar›na yönelik güven %48.5 oran›nda “çok yüksek /
son derece yüksek” bulunurken, kat›l›mc›lar›n
%89.1’inde sa¤l›k çal›ﬂanlar›na olan ilgi ve sayg› artm›ﬂt›. Son zamanlarda sa¤l›k çal›ﬂanlar›na yönelik ﬂiddet e¤ilimi dünyada kritik bir sorun haline gelirken, bu
durum sa¤l›k çal›ﬂanlar›nda performans ve motivasyon
kayb›na yol açmaktad›r. Hastalar ve sa¤l›k çal›ﬂanlar›
aras›ndaki duygusal ba¤lar›n pandemi gibi bir dönemde anksiyete ve gerilimle birlikte güçlendi¤inin gözlemlenmesi çok önemli ve memnun edici bir sonuçtur.
Benzer ﬂekilde, kat›l›mc›lar›n yaklaﬂ›k %61.4’ü
(%21.4’ü “son derece” ve %30’u “yüksek seviyede”)
yetkililerin COVID-19’a karﬂ› yeterli tedbirleri ald›¤›n› ve %88.5’i gerekti¤inde kendilerini karantinaya alarak yetkililerle iﬂ birli¤i içinde olaca¤›n› belirtmiﬂtir.
Çin’de yak›n bir tarihte yap›lan bir kohort çal›ﬂmas›, pandemi nedeniyle perinatal depresyon prevalans›nda art›ﬂ oldu¤unu bildirmiﬂtir[14] ve bu çal›ﬂmaya göre,
gebeler genel popülasyona ve kitlelere k›yasla panik koﬂullar›na karﬂ› daha hassast›r. Çal›ﬂmam›z anksiyete seviyelerini de¤erlendiren bir çal›ﬂma olmasa da, kat›l›mc›lar›n neredeyse yar›s› (%48.3), pandemi s›ras›nda hamile olduklar›ndan daha savunmas›z ve zay›f hissettiklerini belirtmiﬂtir. Bu durum, gebelerde artan anksiyete seviyeleri ve panik koﬂullar›na karﬂ› hassasiyet ile tutarl›d›r. H1N1 pandemisi üzerine 2013 y›l›nda gerçekleﬂtirilen bir çal›ﬂmada, enfeksiyon kapmaktan en çok

korkan grupta gebeler ve küçük bir çocu¤u olan ebeveynler yer alm›ﬂt›r.[15]
‹ran’da gebelerin COVID-19’a yönelik bilgilerini
ve tutumlar›n› de¤erlendiren bir anket çal›ﬂmas›nda,
kat›l›mc›lar›n ço¤u COVID-19 ile enfekte olmaktan
orta derecede endiﬂelense de, kat›l›mc›lar›n yaklaﬂ›k yar›s› en çok do¤umdan sonra bebeklerinin COVID-19
ile enfekte olmas›ndan ve kat›l›mc›lar›n üçte ikisi bebeklerinin COVID-19 yüzünden ölmesinden endiﬂelendiklerini belirtmiﬂtir.[16] Türkiye’de gerçekleﬂtirilen
bir baﬂka çal›ﬂmada, gebe kat›l›mc›lar›n yar›s›ndan daha az›nda bu endiﬂenin oldu¤u bildirilmiﬂtir.[13] Çal›ﬂmam›zda kat›l›mc›lar›n %39.4’ü bebeklerinin do¤umdan sonra enfeksiyon kapmas›ndan endiﬂelense de,
%30.2’si bu sorun hakk›nda hiçbir fikre sahip de¤ildi.
Kat›l›mc›lar›n %24.9’u COVID-19’un bebeklerinin
engelli olmas›na neden olmayaca¤›n› düﬂünse de,
%71.8’i bu sorun hakk›nda bilgi sahibi de¤ildi. Gebelerin bebekleriyle ilgili bu yüksek seviyedeki anksiyeteleri, COVID-19’un yenido¤anlar üzerindeki etkisine
dair k›s›tl› veri olmas›ndan kaynaklanabilir. ‹ran’da
gerçekleﬂtirilen çal›ﬂmada yazarlar, bu endiﬂeler nedeniyle gebelerin ço¤unun rutin antenatal takiplerini
azaltt›¤›n› veya sonland›rd›¤›n› bildirmiﬂtir.[16] Benzer
ﬂekilde ﬁangay’da gerçekleﬂtirilen çal›ﬂmada, gebelerin
özellikle ikinci trimesterde antenatal ziyaretlerini azaltmaya istekli oldu¤u bildirilmiﬂtir.[17] Ancak, COVID-19
ile ilgili endiﬂeler nedeniyle antenatal takiplerdeki azalman›n olumsuz gebelik sonuçlar›n› art›rabilece¤i bildirilmiﬂ ve sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n bu sorun konusunda dikkatli olmalar› vurgulanm›ﬂt›r.[18] Anomalisi olan fetüslerin erken tespitinde gecikmeler de olabilece¤i ve bu nedenle sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n, böyle bir durumda yasal
kürtaj sürelerinin aﬂ›labilece¤i konusunda dikkatli olmalar› gerekti¤i bildirilmiﬂtir.[16] Benzer ﬂekilde, çal›ﬂmam›zdaki gebelerin %50.6’s› COVID-19 nedeniyle
antenatal ziyaretlerini azaltmay› planl›yordu.
Çal›ﬂmam›z›n sonucunda, COVID-19’a yönelik genel bilgi ve fark›ndal›k seviyelerini oldukça yüksek
oranlarda bulduk. Nijerya, Çin, ABD ve Bangladeﬂ gibi farkl› ülkelerde yap›lan ve COVID-19’a yönelik bilgi, tutum ve davran›ﬂlar›n de¤erlendirildi¤i anket çal›ﬂmalar›, gebelerin COVID-19 konusunda makul seviyede bilgi sahibi oldu¤unu bulmuﬂtur.[19–21] Bu durum,
tüm dünyan›n pandemi konusunda alarm halinde olmas›, devletlerin pandeminin önlenmesi için maksimum çabay› göstererek vatandaﬂlar› ile iﬂ birli¤i içinde
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olmalar› ve sosyal medya araçlar›n›n çeﬂitli yöntemlerle kitleleri bilgilendirmesi ve e¤itmesinden kaynaklan›yor olabilir. Ancak bu bilinç seviyesini genelleyemeyiz,
çünkü literatürde karﬂ›t görüﬂler de bildirilmiﬂtir. Tayland’da gerçekleﬂtirilen bir çal›ﬂmada, kad›nlar›n
%74.1’inin COVID-19 hakk›nda bilgi sahibi olmad›¤›
bildirilmiﬂtir.[22]
Literatürdeki anketlerde COVID-19’un bulaﬂma
yollar›na yönelik olarak kad›nlar›n verdi¤i do¤ru yan›tlar›n oran› ‹ran’daki çal›ﬂmada %80[16] ve Bangladeﬂ’teki çal›ﬂmada %82.3[20] olarak bulunsa da, bu oran çal›ﬂmam›zda %98.51 olup literatürdeki bulgular ile tutarl›d›r. ‹ran’daki ayn› çal›ﬂmada COVID-19 semptomlar›na yönelik bilgi seviyesi makul ﬂekilde yüksekti.[16] Bu
bilgi seviyesi bizim çal›ﬂmam›zda da makul ﬂekilde yüksekti (yüksek ateﬂ, öksürük ve koku-tat kayb› için s›ras›yla %81.89, %22.65 ve %17.21). Baz› çal›ﬂmalarda,
COVID-19’a yönelik yüksek bilgi ve fark›ndal›k seviyeleri, kentsel bölgelerde yaﬂamak, yüksek ö¤renim
görmek ve bir iﬂe sahip olmak gibi unsurlarla iliﬂkiliydi.[21] Çal›ﬂmam›zdaki kat›l›mc›lar›n %92.7’si e¤itimsiz
ve %73’ü düﬂük gelir seviyesine sahip olsa da, bilgi ve
fark›ndal›k seviyesi yüksekti. Çal›ﬂmalar aras›ndaki bu
farkl›l›klar, ülkelerin COVID-19’u önlemeye yönelik
politikalar›ndan kaynaklan›yor olabilir.
Çal›ﬂmam›z›n ana k›s›tlamalar› kesitsel bir çal›ﬂma
olmas› ve ikinci basamak bir hastanede gerçekleﬂtirilmesiydi. Ayr›ca, Türkiye’de tek bir ﬂehirde gerçekleﬂtirdik ve bu nedenle tüm ülkeye genellememiz mümkün de¤ildir. ‹lk 12 haftas›nda olan gebeler ve bize göre erken do¤um veya emzirme gibi do¤umla ilgili sorular› yan›tlamak için yeterli zihinsel olgunlu¤a sahip olmayanlar› çal›ﬂmaya dahil etmedik. Ancak çok say›da
kat›l›mc› ile gerçekleﬂtirdi¤imiz bu çal›ﬂman›n, zihinsel
olarak pandemi s›ras›nda daha rahat bir gebelik yaﬂamalar› ve bu bak›mdan ihtiyaçlar›n› öngörmeleri için
gebelerin iyi bir dan›ﬂmanl›¤a ihtiyaç duyduklar›n› fark
etmelerine yard›mc› olaca¤›na inan›yoruz.

Sonuç
Sonuç olarak, çal›ﬂmam›zda gebelerin COVID-19’a
yönelik bilgi, tutum ve fark›ndal›k seviyeleri yüksekti.
Bebekleri hakk›nda anksiyeteleri ve endiﬂeleri de mevcuttu. Ayr›ca, gebelerin sa¤l›k çal›ﬂanlar› ve yetkililerine yönelik ilgi, sayg› ve olumlu tutumlar› artm›ﬂt›r. Yöneticiler, sa¤l›k çal›ﬂanlar› ve hastalar aras›nda iﬂ birli¤i,
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pandemiyle mücadelede oldukça önemlidir. Al›nan
tedbirler, yüksek seviyede COVID-19 fark›ndal›¤› ile
uygulanabilir. Bu durumda, bilgilendirme ve kamu
spotlar› gibi iletiﬂim yöntemleriyle yeterli e¤itim sa¤lanabilir.
Fon Deste¤i: Bu çal›ﬂma herhangi bir resmi, ticari ya da kar
amac› gütmeyen organizasyondan fon deste¤i almam›ﬂt›r.
Etik Standartlara Uygunluk: Yazarlar bu makalede araﬂt›rma
ve yay›n eti¤ine ba¤l› kal›nd›¤›n›, Kiﬂisel Verilerin Korunmas›
Kanunu’na ve fikir ve sanat eserleri için geçerli telif haklar› düzenlemelerine uyuldu¤unu ve herhangi bir ç›kar çak›ﬂmas› bulunmad›¤›n› belirtmiﬂtir.
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Gebelikte demir eksikli¤i anemisinin tedavisinde oral
demire karﬂ› intravenöz ferrik karboksimaltoz:
Retrospektif çal›ﬂma
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Özet

Abstract: Oral iron versus intravenous ferric
carboxymaltose in the treatment of iron deficiency
anemia in pregnancy: a retrospective study

Amaç: Demir eksikli¤i ve ﬂiddetli anemisi olan gebeler, preterm do¤um, prematürite ve gebelik haftas›na göre küçük olma yönünden
artm›ﬂ risk alt›ndad›r. Artm›ﬂ demir gereksinimi, gebelikte demir
replasman›n› gerekli k›lmaktad›r. Oral demir takviyeleri yayg›n ilk
tercihken, kad›nlar›n üçte ikisine kadar olan k›sm› doz s›n›rlay›c› gastrointestinal yan etkiler yaﬂamaktad›r. Bu nedenle, demir replasman› için intravenöz demir alternatif bir yöntem olabilir. Çal›ﬂmam›zda, hemoglobin (Hb) ve hematokrit (Hct) seviyelerinde de¤iﬂim, ortalama eritrosit hacmi (MCV), gebelikte kilo alma, do¤umda gestasyonel yaﬂ, do¤um yöntemi ve do¤um a¤›rl›¤› yönünden gebelik süresince oral demir alan kad›nlarla ferrik karboksimaltoz alan kad›nlar› karﬂ›laﬂt›rmay› amaçlad›k.
Yöntem: Bu retrospektif çal›ﬂmaya, altm›ﬂ› oral demir grubu ve altm›ﬂ› ferrik karboksimaltoz grubunda olmak üzere toplam 120 gebe
dahil edildi. Tüm gebelere, birinci trimesterdeki ilk antepartum bak›m ziyaretlerinde Hb, MCV ve Hct seviyeleri için referans ölçümü yap›ld›. Oral demir grubundaki kad›nlara 16. ve 20. gebelik haftalar› aras›nda takviye baﬂland›. Ferrik karboksimaltoz grubundaki
kad›nlara 20. ve 28. gebelik haftalar› aras›nda 100 mg demir infüzyonu uyguland›.
Bulgular: Oral demir grubundaki kad›nlarda Hb seviyelerinde anlaml› bir azalma görüldü; referans ölçümünde 12.2 (aral›k: 11.5–13)
g/dL ve do¤umdan önce 12.1 (aral›k: 11.2–12.5) g/dL idi. Ancak
ferrik karboksimaltoz grubunda referans Hb seviyeleri ile do¤umdan önceki Hb seviyeleri aras›nda herhangi bir fark görülmedi
(p=0.60). Benzer ﬂekilde Hct seviyelerinde de oral demir grubunda
anlaml› azalma görüldü; referans ölçümünde ve do¤umdan önce s›ras›yla 36.7 (aral›k: 34–39) ve 35.8 (aral›k: 34–38) idi (p=0.006).
Ferrik karboksimaltoz grubunda Hct seviyeleri aras›nda anlaml›
fark yoktu.
Sonuç: ‹ntravenöz ferrik karboksimaltoz uygulamas›n›n, gebelik
süresince demir takviyesi olarak verimli ve kullan›m› kolay bir seçenek oldu¤u görülmektedir.

Objective: Pregnant women with iron deficiency and severe anemia
are at increased risk of preterm delivery, prematurity, and small for
gestational age. Increased iron requirement necessitates iron
replacement during pregnancy. While oral iron supplements are the
common first choice, up to two-thirds of women experience doselimiting gastrointestinal side effects. Hence, intravenous iron can be
an alternative method for iron replacement. We aimed to compare
women who were given oral iron with women who received ferric
carboxymaltose during pregnancy with regard to change in hemoglobin (Hb) and hematocrit (Hct) levels, mean corpuscular volume
(MCV), weight gain during pregnancy, gestational age at birth,
delivery method and birthweight.
Methods: A total of 120 pregnant women, 60 in the oral iron group
and 60 in the ferric carboxymaltose group were included in this retrospective study. All pregnant women underwent a baseline measurement for Hb, MCV, and Hct levels at their first antepartum care visit
in the first trimester. Women in the oral iron group were started supplementation between the 16 and 20 weeks of gestation. Women in
the ferric carboxymaltose group underwent 1000 mg of iron infusion
between 20 and 28 weeks of gestation.
Results: Women in the oral iron group have shown a significant
decrease in Hb levels which was 12.2 (range: 11.5–13) g/dL at baseline and 12.1 (range: 11.2–12.5) g/dL before delivery (p=0.034).
However, ferric carboxymaltose group did not show any difference
between baseline Hb levels and Hb levels before delivery (p=0.60).
Likewise, Hct levels have shown a significant decrease in the oral
iron group which were 36.7 (range: 34–39) and 35.8 (range: 34–38)
at baseline and before delivery, respectively (p=0.006). There was no
significant difference between Hct levels in the ferric carboxymaltose group.
Conclusion: Intravenous ferric carboxymaltose administration
seems an effective, easy-to-use option for iron supplementation
during pregnancy.

Anahtar sözcükler: ‹ntravenöz ferrik karboksimaltoz; oral demir; gebelikte demir eksikli¤i, gebelikte anemi.

Keywords: Intravenous ferric carboxymaltose; oral iron; iron deficiency in pregnancy, anemia in pregnancy.
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Gebelikte demir eksikli¤i anemisinin tedavisinde oral demire karﬂ› intravenöz ferrik karboksimaltoz

Giriﬂ
Birinci trimesterde <11 g/dL ve ikinci ve üçüncü trimesterde <10 g/dL olan hemoglobin (Hb) konsantrasyonu, gebelikte anlaml› anemi olarak tan›mlanmaktad›r.[1,2]
Demir eksikli¤i, gebelikte aneminin en yayg›n sebebidir
ve taranan popülasyona ba¤l› olarak gebelerin %2–26’s›n› etkiler.[1,3,4] Demir eksikli¤i tan›s›, serum ferritin seviyesi ölçümü ile konulabilir (eﬂik de¤er <30 μg/L).[5]
Demir eksikli¤i olan hastalarda yorgunluk, baﬂ a¤r›s›,
düﬂük fiziksel ve zihinsel kapasite, vertigo, bacak kramplar›, pagofaji, so¤u¤a intolerans, kaﬂ›k t›rnak, solgun
renkte mukoza ve a¤›z köﬂesi stomatiti görülebilir.[6] Ayr›ca, demir eksikli¤i ve ﬂiddetli anemisi olan gebeler preterm do¤um, prematürite ve gebelik haftas›na göre küçük olma yönünden artm›ﬂ risk alt›ndad›r.[7]
Artm›ﬂ demir gereksinimi, gebelerde demir replasman›n› gerekli k›lar. American College of Obstetricians
and Gynecologists (ACOG), gebelik süresince 27 ila 30
mg aras›nda düﬂük doz demir takviyesi önermektedir.[8]
Oral demir takviyesi yayg›n ilk tercih olsa da, kad›nlar›n
üçte ikisine kadar olan k›sm› doz s›n›rlay›c› gastrointestinal yan etkiler yaﬂamaktad›r. Bu nedenle intravenöz demir, replasman için alternatif bir yöntem olabilir.[9]
Ferrik karboksimaltoz solüsyonu, karboksimaltoz ile
stabilize edilmiﬂ polinükleer demir (III)-(oksihidr)oksit
çekirde¤i içermektedir.[10] Geçmiﬂ intravenöz demir preparatlar› anafilaktik ﬂok gibi ciddi yan etki riskine sahipken, ferrik karboksimaltoz düﬂük demir sal›n›m›n› sa¤layan karbonhidrat kabuklar› ile daha güvenlidir.[11] Farkl›
intravenöz demir formülasyonlar›n› karﬂ›laﬂt›ran farkl›
çal›ﬂmalar, yüksek moleküler a¤›rl›kl› demir dekstrandan
kaç›n›ld›¤›nda intravenöz demirin <1:200.000 oran›ndaki
ciddi olay riskiyle güvenli görüldü¤ünü bildirmiﬂtir.[12]
Demir eksikli¤i anemisi olan hastalarda ferrik karboksimaltoz ile oral demiri do¤um sonras›nda karﬂ›laﬂt›ran yak›n tarihli bir klinik çal›ﬂma, ferrik karboksimaltozun güvenli ve etkili bir seçenek oldu¤unu bildirmiﬂtir.[13]
Çal›ﬂmam›zda, tek ferrik karboksimaltoz uygulamas›n›n demir eksikli¤i anemisi olan gebelerde 6 ayl›k oral
demir takviyesi kadar etkili olup olmad›¤›n› araﬂt›rmay›
amaçlad›k.

Yöntem
Bu retrospektif çal›ﬂma Helsinki Bildirgesi Etik Prensipleri ve ‹yi Klinik Uygulamalara göre gerçekleﬂtirilmiﬂ
ve çal›ﬂman›n protokolü Koç Üniversitesi Klinik Araﬂt›r-

malar Etik Kurulu taraf›ndan onaylanm›ﬂt›r (2021.280.
IRB1.098).
Birimimizde, ferritin seviyeleri <30 ng/ml olan kad›nlar için sorumlu hekimin takdiriyle ya oral Fe+2 demir veya intravenöz ferrik karboksimaltoz reçete edilmektedir. Çal›ﬂmam›z için elektronik hasta kay›tlar›m›z› tarad›k ve Ocak 2020 ile May›s 2020 tarihleri aras›nda Koç Üniversitesi Hastanesi Kad›n Hastal›klar› ve
Do¤um bölümünde intravenöz ferrik karboksimaltoz
verilen tüm kad›nlar› çal›ﬂmam›za dahil ettik. Bunlar,
ayn› dönemde oral Fe+2 demir takviyesi verilen 60 kad›n›n referans Hb seviyeleri ile eﬂleﬂtirildi. Aneminin B12
vitamini veya folat eksikli¤i gibi di¤er nedenlerine sahip, çoklu gebeli¤i olan veya preterm do¤um yapan kad›nlar çal›ﬂma d›ﬂ› b›rak›ld›.
Tüm gebelere birinci trimesterdeki ilk antepartum
bak›m ziyaretlerinde Hb, ortalama eritrosit hacmi
(MCV) ve hematokrit (Hct) için referans ölçümü yap›ld›. Ayr›ca, her iki grupta demir takviyesinden hemen
önce serum ferritin seviyelerini de¤erlendirdik. Demir
eksikli¤i <30 ng/mL ferritin seviyesi olarak tan›mlanmaktad›r.[14] Oral demir grubundaki kad›nlara ziyaretleri esnas›nda ferritin seviyeleri <30 ng/mL ise veya Hb
seviyesi <11 g/dL 16. ve 20. gebelik haftalar› aras›nda
Fe+2 demir takviyesi baﬂland›. Ferrik karboksimaltoz
grubundaki kad›nlara 20. ve 28. gebelik haftalar› aras›nda ferrik karboksimaltoz ile 100 mg demir infüzyonu
uyguland›.
Primer sonuç, demir takviyesi öncesinde ve sonras›nda Hb ve Hct seviyelerindeki de¤iﬂimdi. Her iki grupta
da vücut kitle indeksi (VK‹), gebelikte kilo al›m›, demir
tedavisi öncesindeki serum ferritin seviyeleri, demir tedavisinden önceki ve sonraki Hb, MCV ve Hct seviyeleri, do¤umda gestasyonel yaﬂ, do¤um yöntemi ve do¤umda fetal a¤›rl›k bilgilerini kaydettik.
Her bir de¤iﬂkenin da¤›l›m› histogram ile de¤erlendirildi. Sürekli de¤iﬂkenler medyan (25. ve 75. persantil) ile
tan›mland› ve da¤›l›m varsay›mlar›na ba¤l› olarak MannWhitney U veya ba¤›ms›z t testi kullan›larak gruplar aras›nda karﬂ›laﬂt›r›ld›. Kategorik de¤iﬂkenler say› ve yüzde
olarak sunuldu. Kategorik de¤iﬂkenler için karﬂ›laﬂt›rmalar ki kare veya Fisher kesinlik testi ile yap›ld›. ‹ki
yönlü p de¤eri <0.05 istatistiksel olarak anlaml› kabul
edildi.
‹statistiksel analiz, Statistical Package for Social Sciences (SPSS) yaz›l›m› Sürüm 28.0 (IBM SPSS Statistics,
Armonk, NY, ABD) ile yap›ld›.
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Bulgular
Çal›ﬂmaya 60’› oral demir tedavi grubunda ve 60’›
ferrik karboksimaltoz tedavi grubu olmak üzere toplam
120 gebe dahil edildi. Referans özellikler Tablo 1’de
gösterilmektedir. Medyan yaﬂ, oral demir grubunda 30
(aral›k: 28–34.8) ve ferrik karboksimaltoz grubunda 34
(aral›k: 30–37) idi (p<0.01). Medyan VK‹ seviyeleri ise
oral demir tedavisi grubunda 21.9 (aral›k: 19.2–24.7)
kg/m2 ve ferrik karboksimaltoz grubunda 22.9 (aral›k:
20.8-–26.1) kg/m2 idi (p=0.12).
Referans Hb seviyeleri, oral demir ve ferrik karboksimaltoz tedavi gruplar›nda s›ras›yla 12.2 (aral›k:
11.5–13) mg/dL ve 12.5 (aral›k: 11.9–13.2) mg/dL idi
(p=0.22). Ancak do¤umda Hb seviyeleri, 12.5 (aral›k:
11.9–13.7) g/dL olan karboksimaltoz grubunda 12.1
(aral›k: 11.2–12.5) g/dL olan oral demir grubundan anlaml› ﬂekilde daha yüksekti (p=0.002). Benzer ﬂekilde, referans Hct seviyeleri aç›s›ndan 36.7’ye karﬂ›l›k (aral›k:
34–39), 37.6 (aral›k: 35.4–39.7) (p=0.29) ile gruplar aras›nda herhangi bir farkl›l›k sergilemedi.
Do¤umda medyan Hct seviyeleri, 37 (aral›k: 35.6–39)
olan karboksimaltoz grubunda 35.8 (aral›k: 34–38) olan
oral demir grubundan anlaml› ﬂekilde daha yüksekti
(p=0.005).
Her iki grubun demir tedavisinden önceki ferritin seviyeleri Tablo 2’de gösterilmiﬂtir. Tedaviden hemen
önceki ferritin seviyeleri aras›nda anlaml› bir fark yoktu
(p=0.08). Referans Hb seviyeleri ile do¤umdan önceki
Hb seviyelerini her iki grupta karﬂ›laﬂt›rd›k. Oral demir

grubundaki kad›nlar Hb seviyelerinde anlaml› bir azalma sergiledi; referans de¤eri 12.2 (aral›k: 11.5–13) g/dL
ve do¤umdan önce 12.1 (aral›k: 11.2-12.5) g/dL idi. Ancak ferrik karboksimaltoz grubunda referans Hb seviyeleri ve do¤umdan önceki Hb seviyeleri aras›nda herhangi bir fark görülmedi (p=0.60). Benzer ﬂekilde, oral demir grubunda referans ve do¤um öncesi Hct seviyeleri
s›ras›yla 36.7 (aral›k: 34–39) ve 35.8 (aral›k: 34–38) de¤erleriyle anlaml› bir azalma sergiledi (p=0.006). Ferrik
karboksimaltoz grubunda Hct seviyeleri aras›nda anlaml› fark yoktu (Tablo 3).
Gebelikte kilo al›m›, oral demir grubunda 14 (aral›k:
12–17) kg ve ferrik karboksimaltoz grubunda 14 (aral›k:
10–16) kg idi (p=0.26). Dolay›s›yla do¤umda VK‹ seviyeleri referans VK‹ seviyelerine benzer olup farkl›l›k sergilemedi (p=0.13).
Medyan do¤um a¤›rl›¤› oral demir grubunda 3260
(aral›k: 2983–3550) g ve ferrik karboksimaltoz grubunda 3090 (aral›k: 3390–3550) g (p=0.20) idi. Medyan do¤umda gestasyonel yaﬂ oral demir ve ferrik karboksimaltoz grubunda s›ras›yla 273 (aral›k: 267–278) gün ve
272.5 (aral›k: 266–275.8) gündü (p=0.28). Oral demir
grubunda do¤um yöntemi %50 vajinal (n=30) ve %50
sezaryendi (n=30). Ancak ferrik karboksimaltoz grubunda vajinal do¤um, do¤umlar›n %28.3’ünü (n=17) oluﬂturdu.
Ferrik karboksimaltoz alan kad›nlar tedavi sonras›nda ﬂiddetli yan etki yaﬂamad›. Özellikle ferrik karboksimaltoz uygulamas› esnas›nda anafilaktik ﬂok olmad›. Sa-

Tablo 1. Oral demir ve ferrik karboksimaltoz gruplar›ndaki gebelerin referans özellikleri.
Oral demir grubu

Ferrik karboksimaltoz grubu

p

Yaﬂ (y›l)

30 (28–34.8)

34 (30–37)

<0.01

Gravida
1
2
>2

29
25
6

33
16
11

0.16

Parite
0
1
>1

36
23
1

43
15
2

0.27

Referans VK‹ seviyeleri (kg/m2)

21.9 (19.2–24.7)

22.9 (20.8–26.1)

0.12

Referans Hb seviyeleri (g/dL)

12.2 (11.5–13)

12.5 (11.9–13.2)

0.22

Referans MCV seviyeleri

88 (84.9–90.3)

86 (83.1–88.6)

0.05

36.7 (34–39)

37.6 (35.4–39.7)

0.29

Referans Hct seviyeleri (%)
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Tablo 2. Oral demir ve ferrik karboksimaltoz gruplar›ndaki gebelerin tedavi sonras› özellikleri.
Oral demir grubu
Demir replasman› öncesinde ferritin seviyeleri

Ferrik karboksimaltoz grubu

p

12 (10–20)

10 (8–18.5)

0.08

Do¤umda VK‹ seviyeleri (kg/m2)

27.3 (25.4–29.4)

28.7 (26–31.2)

0.13

Do¤umda Hb seviyeleri (g/dL)

12.1 (11.2–12.5)

12.5 (11.9–13.7)

<0.01

Do¤umda MCV seviyeleri

88.5 (85–91)

88.8 (86.5–91)

0.21

Do¤umda Hct seviyeleri

35.8 (34–38)

37 (35.6–39)

<0.01

Hb seviyelerindeki fark (g/dL)*

-.3 (.4, -.9)

-.05 (-.6, .7)

0.06

Hct seviyelerindeki fark†

-1 (-3.5, 1)

-.2 (-1.9, 1.9)

0.09

1 (-1.63, 3)

3 (0.75-5.1)

<0.01

14 (12–17)

14 (10–16)

0.26

3260 (2983–3550)

3090 (3390–3550)

0.20

273 (267–278)

272.5 (266–275.8)

0.28

%50 (30)
%50 (30)

%28.3 (17)
%71.7 (43)

0.02

MCV seviyelerindeki

fark‡

Gebelikte kilo al›m› (kg)
Do¤um a¤›rl›¤› (kg)
Do¤umda gestasyonel yaﬂ (gün)
Do¤um yöntemi
Vajinal do¤um (n)
Sezaryen (n)

Not: De¤erler medyan (25. ve 75. persantil) veya % (n) olarak verilmiﬂtir. *Baﬂlang›ç ve do¤umdaki hemoglobin de¤erleri aras›ndaki fark; †Baﬂlang›ç ve do¤umdaki hematokrit
de¤erleri aras›ndaki fark; ‡Baﬂlang›ç ve do¤umdaki MCV de¤erleri aras›ndaki fark.

dece bir kad›n tedavi esnas›nda hafif bir alerjik reaksiyon
bildirdi, ancak bu yan etki tedavi sonras›nda geçti.

Tart›ﬂma
Sonuçlar›m›z, oral demiri tolere edemeyen veya gebelikte ﬂiddetli anemisi olan gebeler için intravenöz ferrik karboksimaltozun demir takviyesi için iyi bir alternatif oldu¤unu göstermektedir. Bulgular›m›za göre, oral
demir grubundaki referans Hb ve Hct seviyelerine k›yasla do¤umda medyan Hb ve Hct seviyeleri anlaml› ﬂekilde azalm›ﬂt›r. Ancak intravenöz demir grubunda, referans Hb seviyeleriyle k›yasland›¤›nda do¤umda Hb ve
Hct seviyeleri anlaml› bir fark sergilememiﬂtir. Her iki
grupta da Hb ve Hct seviyelerinin yaklaﬂ›k 20–24. haftalarda azalmas› aç›klamalardan biri olabilir. Pratik bak›ﬂ

aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, hastalar gebelikte oral demir kulland›¤›nda bazal seviyelerine k›yasla sonunda anemik olmaktad›r. Ancak yaklaﬂ›k 24. haftada ferrik karboksimaltoz verilen kad›nlar›n Hb ve Hct seviyeleri do¤uma kadar artmaktad›r ve bu nedenle ferrik karboksimaltoz
grubunda azalma gözlemlemiyoruz.
‹ntravenöz demir uygulamas› anafilaksi riski taﬂ›maktad›r.[15] Yap›lan bir çal›ﬂmada anafilaksi riski, demir
dekstran için 100.000 kiﬂide 68 (%95 GA, 100.000 kiﬂi
baﬂ›na 57.8–78.7) ve tüm non-dekstran intravenöz demir
ürünleri için 100.000 kiﬂide 24 saptanm›ﬂt›r (%95 GA,
100.000 kiﬂi baﬂ›na 20.0–29.5) (düzeltilmiﬂ olas›l›k oran›
[OR] 2.6 [%95 GA, 2.0–3.3; p<0.001]).[15] Ancak ferrik
karboksimaltoz güvenli ve pratik say›labilecek bir ajand›r, çünkü uygulama öncesinde test dozuna veya ön ila-

Tablo 3. Oral demir ve ferrik karboksimaltoz gruplar›ndaki gebelerin tedavi öncesi ve sonras›ndaki Hb ve Hct seviyelerinin karﬂ›laﬂt›r›lmas›.

Oral demir
Ferrik karboksimaltoz

Oral demir
Ferrik karboksimaltoz

Referans Hb seviyeleri (g/dL)

Do¤umda Hb seviyeleri (g/dL)

p

12.2 (11.5–13)

12.1 (11.2–12.5)

0.03

12.5 (11.9–13.2)

12.6 (11.9–13.2)

0.60

Referans Hct seviyeleri (%)

Do¤umda Hct seviyeleri (%)

p

36.7 (34–39)

35.8 (34–38)

<0.01

37.6 (35.4–39.7)

37 (35.6–39)

0.58
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ca ihtiyaç duymaz ve ciddi yan etkiler olmaks›z›n 15 dakikada uygulanabilir.[11] Ayr›ca, intravenöz ferrik karboksimaltoz tedavisi sonras›nda hastalar›m›zda herhangi bir
ﬂiddetli advers etki gözlemlemedik.
Daha önceki çal›ﬂmalar, intravenöz demir takviyesinin demir eksikli¤i anemisini daha iyi hale getirdi¤ini ve
demir depolar›n› etkili biçimde yeniledi¤ini göstermiﬂtir.[16,17] Klinik çal›ﬂmalar ve gerçek hasta verileri temel
al›nd›¤›nda, ferrik karboksimaltoz demir eksikli¤i olan
gebelerde anemiyi tedavi etmede etkili ve iyi tolere edilen bir ajand›r.[18–21] Hemoglobin seviyeleri 8 ile 10.5
g/dL aras›nda ve ferritin de¤erleri 13 mcg/L’den az olan
90 kad›n› içeren randomize bir çal›ﬂma, gebelerde intravenöz demir sukroz ile oral demir polimaltoz kompleksini (günde 300 mg elemental demir) karﬂ›laﬂt›rm›ﬂt›r.
Bu çal›ﬂman›n sonuçlar›, intravenöz demirin hiçbir ciddi
advers reaksiyon olmaks›z›n gebelikte demir eksikli¤i
anemisinde demir depolar›n› oral demirden daha h›zl› ve
daha etkili biçimde yeniledi¤ini göstermiﬂtir.[16] Hemoglobin de¤erleri 7–9 g/dL ve serum ferritin de¤erleri <15
ng/mL olan 100 anemik antenatal kad›n› içeren bir baﬂka randomize çal›ﬂma, intravenöz demir sukroz infüzyonu ile ferröz sülfat› karﬂ›laﬂt›rm›ﬂt›r. Bu çal›ﬂma da, oral
demir grubuna (p=0.005) k›yasla intravenöz demir grubunda 30. günde hemoglobin seviyelerinde (p=0.002) ve
ferritin seviyelerindeki art›ﬂta istatistiksel olarak anlaml›
fark bildirmiﬂtir.[22] Di¤er yandan, 260 gebede günlük 80
mg ferröz sülfat ile iki farkl› dozda intravenöz demiri
karﬂ›laﬂt›ran randomize bir çal›ﬂma, aneminin demir
profilaksisinde ana yol için klinik olarak anlaml› bir fayda bulmam›ﬂt›r. ‹lk intravenöz demir grubunda 75 kad›n
iki doz 200 mg demir sukroz al›rken, ikinci intravenöz
demir grubunda 55 kad›n üç doz 200 mg demir sukroz
alm›ﬂt›r. Sadece üç doz alan ikinci intravenöz demir grubunda serum ferritin seviyelerinde anlaml› art›ﬂ bildirilmiﬂtir. Ancak oral demir profilaksisinde standart bir doz
ve zamanlama kullan›lmam›ﬂt›r. Ayr›ca, yukar›da belirtilen daha önceki çal›ﬂmalar›n aksine bu çal›ﬂmaya dahil
edilen kad›nlar çal›ﬂmaya dahil edilme döneminde anemik de¤ildi.
Ferrik karboksimaltozun dezavantaj› maliyetidir.
Türkiye’de alt› ayl›k oral demir takviyesinden 6 kat daha
pahal›d›r. Üstelik intravenöz demir infüzyonu bir hastane ortam› gerektirmektedir. Bu nedenle tüm gebeler için
rutin intravenöz demir kullan›m›n› desteklemek mümkün de¤ildir. Ferrik karboksimaltozun avantaj› ise etkilili¤i ve h›zl› yan›t›d›r.
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Çal›ﬂmam›z›n ana k›s›tlamalar› retrospektif tasar›m›
ve küçük örneklem boyutudur. Seçim yanl›l›¤›n› en aza
indirgemek için, çal›ﬂma dönemi boyunca intravenöz demir takviyesi alan tüm kad›nlar› çal›ﬂmaya dahil ettik.
Çal›ﬂmam›z›n bir di¤er k›s›tlamas› ise, hastalar›n oral
takviyelere olan uyumunu ölçememiﬂ olmam›zd›r. Ferrik karboksimaltoz etkili görünse de, gebelikte oral demir yerine rutin kullan›m›n› önermeden önce maliyet
etkinli¤i analizi, risk analizi ve randomize kontrollü çal›ﬂmalara ihtiyaç duyulmaktad›r.

Sonuç
‹ntravenöz ferrik karboksimaltoz uygulamas›, gebelikte demir takviyesi için etkili ve kullan›m› kolay bir
seçenek gibi görünmektedir. Pratik bak›ﬂ aç›s›yla bak›ld›¤›nda, intravenöz demir takviyesi özellikle oral demir
tedavisini tolere edemeyen veya çok düﬂük ferritin seviyeleri ve ﬂiddetli anemisi olan gebeler için kabul edilebilir bir alternatif olabilir.
Fon Deste¤i: Bu çal›ﬂma herhangi bir resmi, ticari ya da kar
amac› gütmeyen organizasyondan fon deste¤i almam›ﬂt›r.
Etik Standartlara Uygunluk: Yazarlar bu makalede araﬂt›rma
ve yay›n eti¤ine ba¤l› kal›nd›¤›n›, Kiﬂisel Verilerin Korunmas›
Kanunu’na ve fikir ve sanat eserleri için geçerli telif haklar› düzenlemelerine uyuldu¤unu ve herhangi bir ç›kar çak›ﬂmas› bulunmad›¤›n› belirtmiﬂtir.
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Özet

Abstract: The implications for advanced maternal
age on pregnancy complications and adverse
neonatal outcomes

Amaç: Çal›ﬂmam›zda, ileri maternal yaﬂ›n (AMA) 30–34 yaﬂ aras›ndaki hastalara k›yasla ≥35 yaﬂ›ndaki gebelerde maternal ve neonatal
sonuçlar üzerindeki etkisini belirlemeyi amaçlad›k. Ayr›ca, kar›ﬂt›r›c›
de¤iﬂkenlerin advers gebelik sonuçlar›n›n geliﬂimine katk›da bulunup bulunmad›¤›n› tespit etmek amac›yla potansiyel kar›ﬂt›r›c›lar›n
risk tahminlerini analiz etmeyi amaçlad›k.
Yöntem: Bu retrospektif kohort çal›ﬂmas›, do¤um zaman›nda ≥35
yaﬂ›nda olan ve 1 Ocak 2016 ile 31 Aral›k 2020 tarihleri aras›nda
üçüncü basamak bir referans hastanesinde do¤um yapan 2284 gebeyi içermektedir. Bu gebeleri iki alt gruba ayr›ld›: 35–39 yaﬂ aras›nda olanlar için erken AMA (EAMA) ve ≥40 yaﬂ›nda olanlar için
geç AMA (VAMA). Gebelik komplikasyonlar› ve advers neonatal
sonuçlar kaydedildi.
Bulgular: Daha genç kad›nlara k›yasla AMA gebelerde; gestasyonel
diabetes mellitus (GDM, p<0.001), polihidramniyos (p<0.001), sezaryen (p<0.001), ölü do¤umlar (p<0.001), majör fetal anomali (p<0.001),
preterm do¤um (p<0.001), düﬂük do¤um a¤›rl›¤› (p<0.001), düﬂük 5.
dakika Apgar skorlar› (p<0.001), düﬂük umbilikal arter kan› pH de¤erleri (p<0.001), yenido¤an yo¤un bak›m ünitesine (YYBÜ) yat›ﬂ
(p<0.001) ve YYBÜ’de yat›ﬂ uzunlu¤u (p<0.001) için daha yüksek risk
dahil anlaml› ﬂekilde daha yüksek komplike gebelik riski mevcuttu.
Sonuç: VAMA ile GDM, polihidramniyos ve sezaryen için artm›ﬂ
risk dahil advers gebelik sonuçlar› ve ölü do¤um, preterm do¤um,
düﬂük do¤um a¤›rl›¤›, düﬂük 5. dakika Apgar skoru ve YYBÜ’ye
yat›ﬂ için daha yüksek risk dahil advers neonatal sonuçlar aras›nda
güçlü ve anlaml› bir iliﬂki tespit ettik.

Objective: This study aimed to determine the effect of advanced
maternal age (AMA) on maternal and neonatal outcomes in pregnant women aged ≥35 years compared with patients aged 30–34
years. Also, we aimed to analyze the risk estimates of potential confounders to identify whether these variables contributed to the
development of adverse pregnancy outcomes or not.
Methods: This retrospective cohort study included 2284 pregnant
women aged ≥35 years at the time of delivery who was delivered in a
tertiary referral hospital from January 1, 2016, to December 31, 2020.
We further classified these women into two subgroups: 35–39 years as
early AMA (EAMA), and ≥40 years as very AMA (VAMA). Pregnancy
complications and adverse neonatal outcomes were recorded.
Results: Compared to younger women, pregnant AMA women had
significantly higher risks of complicated pregnancies, including a
higher risk of gestational diabetes mellitus (GDM, p<0.001), polyhydramnios (p<0.001), cesarean section (p<0.001), stillbirths (p<0.001),
major fetal abnormality (p<0.001), preterm delivery (p<0.001), lower
birth weight (p<0.001), lower 5-minute Apgar scores (p<0.001),
lower umbilical artery blood pH values (p<0.001), neonatal intensive
care unit (NICU) admission (p<0.001), and length of NICU stay
(p<0.001).
Conclusion: We found a strong and significant association between
VAMA and adverse pregnancy outcomes, including an increased risk
of GDM, polyhydramnios, cesarean section, and adverse neonatal outcomes, including a higher risk of stillbirths, preterm delivery, lower
birth weight, lower 5-minute Apgar scores, and NICU admission.

Anahtar sözcükler: ‹leri maternal yaﬂ, gebelik komplikasyonlar›, advers neonatal sonuçlar.

Keywords: Advanced maternal age, pregnancy complications, adverse
neonatal outcomes.

Giriﬂ
‹leri maternal yaﬂtaki (AMA) kad›nlar›n çocuk do¤urma s›kl›¤›, son on y›l içinde özellikle geliﬂmiﬂ ülkelerde olmak üzere dünya çap›nda art›ﬂ göstermiﬂtir.[1,2] Tür-

kiye ‹statistik Kurumunun (TÜ‹K) 2020 verilerine göre,
Türkiye’de ≥35 yaﬂ›ndaki kad›nlar aras›nda yaﬂa özgü
do¤um oran› %0.60 iken, bu oran 2005’te %0.52’dir.[3]
Gebeli¤i ertelemeye yönelik e¤ilime, a¤›rl›kl› olarak sos-
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yal ve kültürel faktörler, uzayan e¤itim y›llar›, kariyer
önceli¤i, daha geç yaﬂta evlilik, etkili kontraseptif yöntemlerin uygulanmas›, yard›mc› üreme tekniklerindeki
geliﬂmeler (ART), daha önceden var olan kronik hastal›klar›n yönetilmesinde iyileﬂtirmeler ve bu geliﬂmelere
hastalar taraf›ndan kolay eriﬂim yön vermektedir.[4,5]
Daha önceki çal›ﬂmalar, AMA’n›n fetüste kromozom
anomalileri ve ektopik gebelik ile düﬂük gibi gebeli¤in
erken aﬂamas›ndaki komplikasyonlar için bir risk faktörü
olarak düﬂünüldü¤ünü bildirmiﬂtir.[6] Ancak AMA ve gebelik sonuçlar› aras›ndaki iliﬂkilere yönelik çal›ﬂmalar çeliﬂkili bulgular bildirmiﬂtir. Baz› çal›ﬂmalar, AMA’n›n
preterm do¤umlar ve iliﬂkili komplikasyonlar›, gestasyonel hipertansif bozukluklar, gestasyonel diabetes mellitus (GDM), plasental anomaliler, ölü do¤um ve daha
yüksek sezaryen oran› gibi advers maternal ve neonatal
sonuçlara yönelik artm›ﬂ risk ile iliﬂkili oldu¤una iﬂaret
etmektedir.[7,8] Fakat baz› araﬂt›rmalar, daha yaﬂl› ve daha
genç gebeler aras›nda gebelik komplikasyonlar› bak›m›ndan anlaml› bir fark bulmam›ﬂt›r.[9,10] Üstelik, belirtilen bulgular›n AMA ile ne kadar iliﬂkili oldu¤u ve bu iliﬂkinin gücü de, potansiyel kar›ﬂt›r›c› faktörleri düzenlemeye yönelik çal›ﬂmalar›n yetersiz biçimde güçlendirilmesi sebebiyle birbiriyle çeliﬂkili kalm›ﬂt›r.[11]
Çal›ﬂmam›z, üçüncü basamak bir referans hastanesinde 30–34 yaﬂ grubundaki hastalara k›yasla ≥35 yaﬂ›ndaki gebelerde AMA’n›n maternal ve neonatal sonuçlar›
üzerindeki etkisini belirlemeyi amaçlam›ﬂt›r. Ayr›ca, kar›ﬂt›r›c› de¤iﬂkenlerin advers gebelik sonuçlar›n›n geliﬂimine katk›da bulunup bulunmad›¤›n› tespit etmek amac›yla potansiyel kar›ﬂt›r›c›lar›n risk tahminlerini analiz
etmeyi amaçlad›k.

Yöntem
Bu retrospektif kohort çal›ﬂmas› 1 Ocak 2016 ile 31
Aral›k 2020 tarihleri aras›nda Türkiye’de üçüncü basamak bir referans hastanesi olan Kanuni Sultan Süleyman
E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesinde gerçekleﬂtirildi. Hastanenin etik komitesi çal›ﬂmay› onaylad› (2021.01.6).
Do¤um zaman›nda ≥40 yaﬂ›nda olan ve çal›ﬂma dönemi
boyunca 24. gebelik haftas› veya sonras›nda do¤um yapan tüm gebeleri çal›ﬂmaya dahil ettik. Ayr›ca, do¤um
zaman› 35–39 yaﬂ aras›nda olan ve gebeli¤in 24. haftas›nda veya sonras›nda do¤um yapan toplam 2002 gebe bir
bilgisayar sistemiyle rastgele seçildi ve ek de¤erlendirme
için çal›ﬂmaya dahil edildi. Otuz yaﬂ›ndan küçük gebeler,
24. haftadan daha önce gerçekleﬂen gebelik kay›plar› ve
t›bbi kay›tlar› eksik olan gebeler çal›ﬂma d›ﬂ› b›rak›ld›.

AMA, do¤um zaman› 35 yaﬂ ve üzeri gebeler olarak
tan›mland›. Bu kad›nlar› ayr›ca iki alt gruba ay›rd›k:
35–39 yaﬂ aras›nda erken AMA (EAMA) ve ≥40 yaﬂ›nda
geç AMA (VAMA). Çal›ﬂma gruplar›, ayn› dönemde do¤um yapan 30–34 yaﬂ aras› gebelerden oluﬂan bir kontrol
grubu ile karﬂ›laﬂt›r›ld›. Bu çal›ﬂmaya dahil edilen tüm
gebeler hastanemizde do¤um yapt› ve postnatal bak›m
ald› ve gerekli oldu¤u durumlarda yenido¤anlar yenido¤an yo¤un bak›m ünitesine (YYBÜ) nakledildi. Ayr›ca,
çal›ﬂma olgular› parite durumlar› temel al›narak nullipar
ve multipar olarak iki gruba ayr›ld›. Gebeli¤in 20. haftas›ndan sonra hiç do¤um yapmam›ﬂ gebeler veya hiç 500
gramdan daha a¤›r do¤um tart›l› yenido¤ana sahip
olmam›ﬂ olanlar nullipar olarak tan›mlan›rken, kalan olgular multipar olarak tan›mland›.
Maternal demografik özellikler, gebelik komplikasyonlar› ve obstetrik ve neonatal sonuçlar hakk›nda bilgi
edinmek için hastane kay›tlar›ndan maternal ve neonatal
veriler topland›. Demografik veriler aras›nda maternal
yaﬂ, vücut kitle indeksi (VK‹), parite, ART kullan›m› ve
diabetes mellitus, kronik hipertansiyon, hipotiroidizm,
bronﬂiyal ast›m, kardiyak hastal›klar, bilinen malignite ve
epilepsi dahil önceden var olan en az bir maternal kronik
hastal›k yer alm›ﬂt›r. En az bir advers gebelik sonucunun
ortaya ç›kmas›, gestasyonel diabetes mellitus, preeklampsi, gestasyonel hipertansiyon, eklampsi, HELLP sendromu, erken membran rüptürü (PROM), gebelik haftas›
için küçük olma (SGA) veya intrauterin büyüme k›s›tl›l›¤› (IUGR), plasenta previa, polihidramniyos, oligohidramniyos ve gebeli¤in intrahepatik kolestaz›n› (ICP)
içermiﬂtir. Obstetrik sonuçlar do¤um ﬂeklini (vajinal veya sezaryen) ve postpartum hemoraji nedeniyle postpartum kan nakli ihtiyac›n› içermiﬂtir. Neonatal sonuçlar ise
do¤um haftas›, do¤um a¤›rl›¤›, majör konjenital anomaliler, ölü do¤um, 5. dakika Apgar skorlar›, YYBÜ’ye yat›ﬂ› ve YYBÜ’de yat›ﬂ süresini içermiﬂtir.
Do¤um haftas› ultrason (US) ile belirlendi ve birinci
trimester US muayenesi ve son adet tarihi ile do¤ruland›. Gestasyonel hipertansif bozukluklar›n tan›s› ACOG
kriterlerine göre konuldu.[12] GDM tan›s› 2010 Uluslararas› Diyabetik Gebelik Çal›ﬂma Gruplar› Derne¤i
(IDPSG) kriterlerine göre konuldu.[13] Polihidramniyos,
dört kadran yöntemi kullan›larak amniyotik s›v› indeksi
(AFI) ≥25 olarak veya US muayenesi ile en derin cep >10
cm olarak tan›mland›. Oligohidramniyos ise ultrasonda
AFI <5 cm olarak tan›mland›. Preterm do¤um gebeli¤in
34. haftas›ndan önceki do¤um olarak tan›mland›.
PPROM, fetal membranlar›n tamamlanan 37. gebelik
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haftas›ndan önceki rüptürü olarak aç›kland›.[14] ICP tan›s›, pruritus ile birlikte safra asidinin ≥10 μmol/L olmas›
(karaci¤er disfonksiyonu ve kaﬂ›nman›n di¤er nedenleri
ekarte edildikten sonra) ve serum safra asidi seviyelerinin
do¤umdan sonra normalleﬂmesi ile konuldu.[15] Plasenta
previa, plasental dokunun endoservikal osu kaplayarak
anormal implantasyonunun gerçekleﬂti¤i durum olarak
tan›mland›. Postpartum hemoraji, do¤um ﬂekline bak›lmaks›z›n do¤um sürecinden sonraki 24 saat içinde toplam ≥1000 ml kan kayb› (intrapartum kay›p dahil) olarak
tan›mland›.[16] Do¤um a¤›rl›¤›, çok düﬂük do¤um a¤›rl›¤›
(<1500 g), düﬂük do¤um a¤›rl›¤› (<2500 g), normal do¤um a¤›rl›¤› (2500–4500 g) ve yüksek do¤um a¤›rl›¤›
(makrozomi, >4000 g) olarak dört kategoriye ayr›ld›.
SGA, gebelik haftas› için 10. persantilin alt›ndaki a¤›rl›k
olarak tan›mland›.[17] IUGR, fetal biparyetal çap, baﬂ çevresi, AC ve femur uzunlu¤unun sonografik ölçümleri temel alarak tahmini fetal a¤›rl›¤› <3. persantil ve Doppler
muayenesinde diyastol sonu ak›ﬂ kayb› olmamas› olarak
tan›mland›.[18,19] Ölü do¤um, gebeli¤in tamamlanan 24.
haftas›ndan sonra hiçbir yaﬂam belirtisi olmad›¤› bilinen
ve ölü do¤an bebek olarak tan›mland›.
‹statistiksel analiz
Say›sal veriler medyan (minimum–maksimum) ile birlikte ortalama ± standart sapma olarak özetlenirken, kategorik veriler s›kl›k ve yüzde olarak verildi. Say›sal bir de¤iﬂken bak›m›ndan gruplar› karﬂ›laﬂt›rmak amac›yla çoklu
karﬂ›laﬂt›rmalar için tek yönlü ANOVA’n›n ard›ndan Tukey testi kullan›ld›. Kategorik bir de¤iﬂken yönünden
gruplar› karﬂ›laﬂt›rmak amac›yla çoklu karﬂ›laﬂt›rmalar
için ki kare testinin ard›ndan Bonferroni düzeltilmiﬂ z testi kullan›ld›. Aral›kl› çaprazl›k tablolar›nda kategorik de¤iﬂkenler için Fisher kesinlik testi kullan›ld›. Maternal yaﬂ
gruplar›n›n neonatal sonuçlar ve potansiyel kar›ﬂt›r›c›lar
(ör. ART gebelikler, parite, majör fetal anomali, çoklu gebelikler) dikkate al›narak sezaryen do¤um üzerindeki riskini de¤erlendirmek için çoklu lojistik regresyon uyguland›. Bulgular olas›l›k oran› (OR) ve %95 güven aral›¤›
(CI) tahminleri gösterilerek sunuldu. Tüm istatistiksel
testler iki tarafl›yd›. <0.05 seviyesindeki p de¤eri istatistiksel olarak anlaml› kabul edildi. Analizler, R sürümü 3.6.3
istatistiksel hesaplama dili ile gerçekleﬂtirildi.

Bulgular
Çal›ﬂma dönemi boyunca toplam 56.222 do¤um gerçekleﬂmiﬂ olup, bunlardan ≥40 yaﬂ›ndaki 282 kad›n çal›ﬂmaya dahil edilmek için potansiyel olarak uygundu. Ay-

202

Perinatoloji Dergisi

r›ca, do¤um zaman› 35–39 yaﬂ›nda olan toplam 2002 gebe EAMA grubunu oluﬂtururken, do¤um zaman› 30–34
yaﬂ›nda olan 2000 gebe de kontrol grubuna al›nd›. EAMA ve kontrol grubundaki hastalar bir bilgisayar sistemiyle rastgele seçildi.
Tablo 1’de, çal›ﬂma olgular›n›n demografik özellikleri ve klinik sonuçlar› gösterilmektedir. VAMA grubunun
ortalama yaﬂ› 41.6±2.18 iken EAMA grubunun ortalama
yaﬂ› 36.67±1.41’di ve kontrol grubunun ortalama yaﬂ› do¤um zaman›nda 31.9±1.42’ydi. Nullipar kad›nlar di¤er
iki yaﬂ grubuna k›yasla ≥40 yaﬂ grubunda daha yayg›nd›.
VAMA grubunun (%9.2) ART sonras›nda hamile kalma
olas›l›¤› EAMA grubundan (%2.9) ve kontrol grubundan
(%3.1) daha yüksekti (p<0.001) ve çoklu gebelik s›kl›¤›,
pariteye bak›lmaks›z›n en yüksek VAMA grubunda kaydedildi (p<0.001). VK‹ yönünden farkl› yaﬂ kategorileri
aras›nda hiçbir farkl›l›k gözlemlenmedi. En az bir t›bbi
durumun varl›¤› (diabetes mellitus, kronik hipertansiyon,
hipotiroidizm, bronﬂiyal ast›m, kardiyak hastal›klar, bilinen malignite ve epilepsi), pariteden ba¤›ms›z olarak her
iki AMA grubunda genç annelerden anlaml› ﬂekilde daha
yüksekti (p<0.001). Yaﬂ aral›¤› 35–39 olan kad›nlara k›yasla ≥40 yaﬂ›ndaki kad›nlar›n alt grup analizi, en az bir
t›bbi durumun varl›¤›n›n 30 yaﬂ›ndan büyük olanlarda
anlaml› ﬂekilde daha yüksek oldu¤unu gösterdi (p<0.001).
Ancak bu t›bbi durumlar ayr› ayr› analiz edildi¤inde, maternal yaﬂ alt gruplar› aras›nda hiçbir anlaml› farkl›l›k
yoktu (Tablo 2). En az bir advers gebelik sonucunun ortaya ç›kmas› (GDM, preeklampsi, gestasyonel hipertansiyon, eklampsi, HELLP sendromu, erken membran rüptürü, SGA veya IUGR, plasenta previa, polihidramniyos,
oligohidramniyos ve ICP) pariteden ba¤›ms›z olarak
genç annelere k›yasla her iki AMA grubunda anlaml› ﬂekilde daha yüksekti (p<0.001). Bu advers gebelik sonuçlar› ayr› ayr› analiz edildi¤inde, preeklampsi, gestasyonel
hipertansiyon, eklampsi, HELLP sendromu, erken
membran rüptürü, SGA veya IUGR, plasenta previa veya oligohidramniyos bak›m›ndan tüm maternal yaﬂ alt
gruplar›nda hiçbir anlaml› farkl›l›k tespit edilmedi. Kontrol olgular›na k›yasla gebe AMA kad›nlar›n daha yüksek
GDM oranlar›na sahip oldu¤u görüldü. Alt grup analizinde, GDM oranlar›n›n 35–39 yaﬂ grubundakilere k›yasla ≥40 yaﬂ›ndaki kad›nlarda daha yüksek oldu¤u görüldü (p<0.001). Polihidramniyos riski, EAMA kad›nlara ve
daha genç kontrol olgular›na k›yasla özellikle ≥40 yaﬂ›ndaki multipar kad›nlarda daha yüksekti (p=0.002). Ancak
nullipar gebeliklerde polihidramniyosun meydana geliﬂ
s›kl›¤› üç grupta anlaml› ﬂekilde farkl› de¤ildi.
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Tablo 1. Çal›ﬂma olgular›n›n demografik özellikleri ve klinik sonuçlar›.

30–34
Maternal yaﬂ (y›l)
Nullipar
Multipar

Yaﬂ grubu
35–39

31.9±1.42
32 (30–34)

36.67±1.41*
37 (35–39)

31.78±1.41
32 (30–34)

36.77±1.45*
37 (35–39)

31.92±1.42
32 (30–34)

36.75±1.40*
37 (35–39)

≥40
41.6±2.18*,†
37 (35–39)
41.73±2.25*,†
41 (40–49)
41.53±2.17*,†
41 (40–55)

p
<0.001‡
<0.001‡
<0.001‡

Parite
Nullipar

311 (%15.6)

227 (%11.3)

51 (%18.1)

Multipar

1689 (%84.5)

1775 (%88.7)

231 (%81.9)*

Çoklu gebelikler

<0.001§
<0.001§

33 (%1.6)

87 (%4.3)*

17 (%6)*

Nullipar

14 (%4.5)

23 (%10.1)*

8 (%15.7)*

0.004§

Multipar

19 (%1.1)

64 (%3.6)*

9 (%3.9)*

<0.001§
<0.001§

63 (%3.1)

58 (%2.9)

Nullipar

53 (%17)

37 (%16.3)

Multipar

10 (%0.6)

21 (%1.2)

26 (%9.2)*,†
17 (%33.3)*,†
9 (%3.9)*,†

<25

563 (%28.1)

563 (%28.1)

76 (%27)

25–30

412 (%20.6)

413 (%20.6)

62 (%22)

≥30

1026 (%51.3)

1026 (%51.2)

144 (%51.1)

29.91±7.71
30 (16–49)

29.91±7.71
30 (16–49)

29.45±6.98
30 (16–48)

0.658‡

Nullipar

29.05±7.52
29 (16–49)

30.46±8.01
30 (16–46)

30.67±7.04
31 (18–48)

0. 071‡

Multipar

30.08±7.73
30 (16–49)

29.84±7.66
30 (16–49)

29.22±6.95
29 (17–46)

0.242‡

68 (%3.4)

148 (%7.4)*

75 (%26.6)*,†

<0.001§

Nullipar

15 (%4.8)

33 (%14.5)*

<0.001§

Multipar

53 (%3.1)

115 (%6.5)*

13 (%25.5)*
62 (%26.6)*,†

ART gebelikler

0.013§
<0.001§

VK‹ (kg/m2)

VK‹ (ortalama ± standart sapma)

En az bir ek t›bbi durum

0.985§

<0.001§

509 (%25.5)

627 (%31.3)*

105 (%33.8)

96 (%42.3)*

199 (%70.6)*,†
34 (%66.7)*,†

<0.001§

Nullipar
Multipar

404 (%23.9)

531 (%29.9)*

165 (%71.4)*,†

<0.001§

1065 (%53.2)

1318 (%65.8)*

<0.001§

Nullipar

169 (%54.3)

154 (%67.8)*

217 (%77)*,†
44 (%86.3)*,†

Multipar

896 (%53)

1164 (%65.6)*

173 (%74.9)*,†

<0.001§

90 (%4.5)

92 (%4.6)

15 (%5.3)

0.827§

Nullipar

10 (%3.2)

14 (%6.2)

1 (%2)

0.171§

Multipar

80 (%4.7)

78 (%4.4)

14 (%6.1)

0.515§

En az bir advers gebelik sonucu

Do¤um türü (sezaryen)

Postpartum kan nakli

<0.001§

<0.001§

*30–34 yaﬂ grubundan (kontrol) anlaml› ﬂekilde farkl›; †Çoklu karﬂ›laﬂt›rmalara göre 35–39 yaﬂ grubundan anlaml› ﬂekilde farkl›. §Say›sal veriler ortalama ± standart sapma ve medyan (minimum–maksimum) olarak özetlenirken, kategorik veriler için s›kl›k ve yüzde kullan›lm›ﬂt›r. p de¤erleri ﬂunlar› temel alm›ﬂt›r: ‡Tek yönlü
ANOVA, §ki-kare testi.

Sezaryen do¤um oranlar›, pariteden ba¤›ms›z olarak,
daha genç kontrol gruplar›na k›yasla her bir AMA alt
grubunda artm›ﬂt› (p<0.001). ≥40 yaﬂ üzeri kad›nlara k›yasla 35–39 yaﬂ aral›¤›ndaki kad›nlar›n alt grup analizi,
sezaryen do¤um oran›n›n 40 yaﬂ üzerindeki kad›nlarda
anlaml› ﬂekilde daha yüksek oldu¤unu gösterdi. Parite-

den ba¤›ms›z olarak postpartum hemoraji nedeniyle
postpartum kan nakli insidans› bak›m›ndan tüm yaﬂ
gruplar› benzerdi.
Tablo 3’te daha yaﬂl› ve daha genç annelerin neonatal sonuçlar› gösterilmiﬂtir. VAMA grubundaki multipar kad›nlarda majör fetal anomali insidans› istatistiksel
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Tablo 2. Çal›ﬂma olgular›n›n ek t›bbi durumlar› ve advers gebelik sonuçlar›.

30–34

Yaﬂ grubu
35–39

≥40

p

30 (%42.3)
6 (%37.5)
24 (%43.6)
24 (%33.8)
4 (%25)
20 (%36.4)
7 (%9.9)
3 (%18.8)
4 (%7.3)
3 (%4.2)
1 (%6.3)
2 (%3.6)
4 (%5.6)
1 (%6.3)
3 (%5.5)
1 (%1.4)
0 (%0)
1 (%1.8)
2 (%2.8)
1 (%6.3)
1 (%1.8)

35 (%28)
9 (%30)
26 (%27.7)
40 (%32)
8 (%26.7)
32 (%34)
21 (%16.8)
6 (%20)
15 (%16)
8 (%6.4)
1 (%3.3)
7 (%7.4)
12 (%9.6)
3 (%10)
9 (%9.6)
4 (%3.2)
0 (%0)
4 (%4.3)
4 (%3.2)
3 (%10)
1 (%1.1)

29 (%32)
4 (%25)
25 (%33.3)
40 (%44.4)
8 (%50)
32 (%42.7)
15 (%16.7)
2 (%12.5)
13 (%17.3)
4 (%4.4)
0 (%0)
4 (%5.3)
3 (%3.4)
2 (%12.5)
1 (%1.3)
0 (%0)
0 (%0)
0 (%0)
0 (%0)
0 (%0)
0 (%0)

0.127§
0.741§
0.135‡
0.185§
1.258§
0.524§
0.370§
0.912§
0.077‡
0.561‡
0.317‡
0.452‡
0.281‡
0.385‡
0.159‡
0.305‡
NA
0.286‡
0.147‡
0.363‡
0.266§

71 (%3.6)
15 (%4.8)
56 (%3.3)
153 (%25.5)
32 (%24.8)
121 (%25.7)
34 (%5.7)
6 (%4.7)
28 (%6)
1 (%0.2)
1 (%0.8)
0 (%0)
2 (%0.3)
0 (%0)
2 (%0.4)
93 (%15.5)
23 (%17.8)
70 (%14.9)
109 (%18.2)
30 (%23.3)
99 (%76.7)
82 (%13.9)
10 (%7.8)
73 (%15.5)
6 (%1)
0 (%0)
6 (%1.3)
25 (%4.2)
6 (%4.7)
19 (%4)
22 (%3.7)
6 (%4.7)
16 (%3.4)

125 (%6.2)*
15 (%6.6)*
110 (%6.2)*
192 (%28.1)
41 (%34.2)
151 (%26.8)
38 (%5.6)
4 (%3.3)
34 (%6)
4 (%0.6)
1 (%0.8)
3 (%0.5)
0 (%0)
0 (%0)
0 (%0)
115 (%16.8)
23 (%19.2)
92 (%16.3)
130 (%19)
18 (%15)
102 (%85)
108 (%15.8)
4 (%3.3)
104 (%18.4)
27 (%3.9)
1 (%0.8)
26 (%4.6)
37 (%5.4)
4 (%3.3)
33 (%5.9)
14 (%2)
5 (%4.2)
9 (%1.6)

43 (%15.2)*,†
7 (%13.7)*,†
36 (%15.6)*,†
65 (%24.4)
12 (%25)
53 (%24.3)
12 (%4.3)
1 (%2.1)
11 (%4.8)
0 (%0)
0 (%0)
0 (%0)
0 (%0)
0 (%0)
0 (%0)
32 (%12)
6 (%12.5)
26 (%11.9)
38 (%14.8)
12 (%25)
36 (%75)
42 (%15.8)
6 (%12.5)
36 (%16.5)
14 (%5.3)*,†
1 (%2.1)
13 (%6)*,†

<0.001§
0.041§
<0.001§
0.421§
0.219§
0.774§
0.697§
0.774‡
0.789§
0.280‡
1.000‡
0.224‡
0.179‡
NA
0.171‡
0.188§
0.585§
0.304§
0.331§
0.179§
0.051§
0.584§
0.095||
0.453§
0.001§
0.309‡
0.002§
0.161§
0.774||
0.135§
0.051§
1.000‡
0.022‡

Ek t›bbi durumlar
Diabetes mellitus
Nullipar
Multipar
Kronik hipertansiyon
Nullipar
Multipar
Hipotiroidizm
Nullipar
Multipar
Bronﬂiyal ast›m
Nullipar
Multipar
Kardiyak hastal›k
Nullipar
Multipar
Bilinen malignite
Nullipar
Multipar
Epilepsi
Nullipar
Multipar
Advers gebelik sonuçlar›
Gestasyonel diyabet
Nullipar
Multipar
Preeklampsi
Nullipar
Multipar
Gestasyonel hipertansiyon
Nullipar
Multipar
HELLP sendromu
Nullipar
Multipar
Eklampsi
Nullipar
Multipar
Erken membran rüptürü
Nullipar
Multipar
SGA/IUGR
Nullipar
Multipar
Plasenta previa
Nullipar
Multipar
Polihidramniyos
Nullipar
Multipar
Oligohidramniyos
Nullipar
Multipar
‹ntrahepatik kolestaz
Nullipar
Multipar

7 (%2.6)
1 (%2.1)
6 (%2.8)
3 (%1.1)
2 (%4.2)
1 (%0.5)*,†

Veriler s›kl›k ve yüzde olarak özetlenmiﬂtir. *30–34 yaﬂ grubundan (kontrol) anlaml› ﬂekilde farkl›; †Çoklu karﬂ›laﬂt›rmalara göre 35–39 yaﬂ grubundan anlaml›
ﬂekilde farkl›. p de¤erleri ﬂunlar› temel alm›ﬂt›r: §Ki kare testi; ||Fisher’›n kesinlik testi. NA: Mevcut de¤il, yetersiz veri nedeniyle istatistik hesaplanmam›ﬂt›r.
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Tablo 3. Çal›ﬂma olgular›n›n demografik özellikleri ve klinik sonuçlar›.
Yaﬂ grubu
35–39

≥40

p

36.7±3.69
38 (17–42)

35.9±4.53*
38 (19–42)

33.15±4.40*,†
34 (23–40)

<0.001‡

Nullipar

35.56±4.47
37 (20–41)

34.03±5.52*
36 (24–42)

Multipar

36.87±3.49
38 (17–42)

36.12±4.33*
38 (19–42)

32.9±4.57 *
34 (24–40)
33.2±4.37*,†
34 (23–40)

30–34
Do¤umda gestasyonel yaﬂ

<0.001‡
<0.001‡

Nullipar

2529±947.21
2700 (250–4720)

2503.03±1090.08
2890 (200–5110)

Multipar

2930.12±828.92
3090 (245–5040)

2879.06±320.39
3035 (100–5640)

2120.98±1000*,†
2240 (100–5000)
2076.47±923.48*,†
2300 (420–4330)
2130.8±1017.85*,†
2205 (100–5000)

1029 (%51.6)
169 (%54.3)

948 (%50.2)
89 (%44.9)

132 (%47)
22 (%43.1)

0.317§
0.070§

860 (%51.1)

859 (%50.9)

57 (%2.9)
13 (%4.4)

67 (%3.4)
6 (%2.6)

<0.001§
0.578

44 (%2.7)

61 (%3.5)

110 (%47.8)
27 (%9.6)*,†
2 (%3.9)
25 (%10.8)*,†

Ölü do¤um

72 (%3.6)

142 (%7.1)*

30 (%10.6)*

<0.001§

Nullipar

17 (%5.5)

22 (%9.7)

6 (%7.6)

0.097§

Multipar

55 (%3.3)

12 (%6.8)*

<0.001§

305 (%15.3)

248 (%21.3)*

24 (%10.4)*
118 (%41.8)*,†

<0.001§

23 (%45.1)*,†
95 (%41.1)*,†

<0.001§

Do¤um a¤›rl›¤› (gram)

Cinsiyet, erkek
Nullipar
Multipar
Majör fetal anomali
Nullipar
Multipar

Preterm do¤um <34 hafta

2867.87±860.3
3050 (245–5040)

2836.42±948.4
3000 (100–5640)

Nullipar

79 (%25.4)

48 (%34.8)*

Multipar

226 (%13.4)

200 (%19.5)*

<0.001‡
0.011‡
<0.001‡

0.650§

<0.001§

0.006§

Do¤um a¤›rl›¤›
<2500 g

544 (%27.2)

527 (%26.3)

Nullipar

132 (%42.4)

91 (%40.1)

Multipar

412 (%24.4)

436 (%24.6)

<1500 g

200 (%10)

236 (%11.8)

Nullipar

53 (%17)

49 (%21.6)

Multipar

147 (%8.7)

>4000 g

107 (%5.3)

Nullipar

10 (%3.2)

Multipar

97 (%5.7)

169 (%59.9)*,†
31 (%60.8)*,†

<0.001§

138 (%59.7)*,†
84 (%29.8)*,†

<0.001§

0.025§
<0.001§
0.307§

187 (%10.5)

12 (%23.5)
72 (%31.2)*,†

<0.001§

110 (%5.5)

6 (%2.1)

0.055§

10 (%4.4)

1 (%2)

0.628§

100 (%5.6)

5 (%2.2)

0.073§
<0.001§

171 (%8.6)

228 (%11.4)*

50 (%17.7)*,†

Nullipar

43 (%13.8)

37 (%16.4)

8 (%15.7)

0.709§

Multipar

128 (%7.6)

191 (%10.8)*

<0.001§

Neonatal YBÜ

316 (%15.8)

546 (%27.3)*

42 (%18.2)*,†
107 (%37.9)*,†

<7 5. dakika Apgar

Nullipar

52 (%16.7)

71 (%31.3)*

Multipar

264 (%15.6)

475 (%26.8)*

13.66±10.1
10 (1–120)

19.5±20.26*
10 (1–143)

Nullipar

15.59±11.65
12 (2–70)

22.18±20.7*
14 (3–117)

Multipar

13.37±9.79
10 (1–120)

18.63±20.06*
10 (1–143)

7.29±0.06
7.3(6.7–7.8)

7.28±0.07*
7.3 (6.6–7.6)

Nullipar

7.28±0.09
7.3 (6.8–7.8)

7.28±0.07*
7.3 (6.8–7.3)

Multipar

7.29±0.05
7.3 (6.6–7.6)

7.28±0.06*
7.3 (6.6–7.6)

Neonatal YBÜ (gün)

Umbilikal kord kan› pH’›

22 (%43.1)*,†
85 (%36.8)*,†
34.71±31.2*,†
27 (1–190)
33.77±36.1*,†
22.5 (0–150)
34.95±31.07*,†
27 (1–190)
7.25±0.11*,†
7.3 (6.8–7.4)
7.24±0.13*,†
7.3 (6.8–7.3)
7.25±0.11*,†
7.3 (6.8–7.4)

<0.001§
0.028§
<0.001§
<0.001‡
0.001‡
<0.001‡
<0.001‡
0.047‡
<0.001‡

*30–34 yaﬂ grubundan (kontrol) anlaml› ﬂekilde farkl›; †Çoklu karﬂ›laﬂt›rmalara göre 35–39 yaﬂ grubundan anlaml› ﬂekilde farkl›. §Say›sal veriler ortalama ± standart sapma ve medyan (minimum–maksimum) olarak özetlenirken, kategorik veriler için s›kl›k ve yüzde kullan›lm›ﬂt›r. p de¤erleri ﬂunlar› temel alm›ﬂt›r: ‡Tek yönlü
ANOVA, §ki-kare testi.
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olarak anlaml› bir art›ﬂ gösterirken (p<0.001), maternal
yaﬂ artt›kça nullipar gebeliklerdeki majör fetal anomali
insidans›nda hiçbir fark yoktu. AMA’l› multipar gebeliklerde, daha genç kontrollere k›yasla daha yaﬂl› kad›nlar›n do¤urdu¤u neonatlar aras›nda ölü do¤um insidans› anlaml› ﬂekilde daha yüksekti (p<0.001). Ancak ölü
do¤um insidans› nullipar gebeliklerde AMA ile iliﬂkili
de¤ildi. Multipar AMA olgular› daha genç kad›nlarla k›yasland›¤›nda, preterm do¤um yüzdesi tüm AMA yaﬂ alt
gruplar›nda anlaml› ﬂekilde artm›ﬂt› (p<0.001). Ancak
sadece nullipar AMA olgular› daha genç kontrol olgular›yla k›yasland›¤›nda, preterm do¤um oran› sadece VAMA alt grubunda anlaml› ﬂekilde artm›ﬂt› (p=0.006).
Düﬂük do¤um a¤›rl›¤› yüzdesi, EAMA ve daha genç
kontrol olgular›n›n yenido¤anlar›na k›yasla VAMA kad›nlar›n do¤urdu¤u yenido¤anlarda anlaml› ﬂekilde artm›ﬂt› (p<0.001). Çok düﬂük do¤um a¤›rl›¤› oran›, multipar EAMA ve multipar kontrol grubu olgular›n›n yenido¤anlar›na k›yasla sadece multipar VAMA kad›nlar›n
do¤urdu¤u yenido¤anlarda anlaml› ﬂekilde artarken
(p<0.001), çok düﬂük do¤um a¤›rl›¤› yüzdesi nullipar
AMA kad›nlar ile daha genç nullipar kontrol olgular›
aras›nda anlaml› ﬂekilde farkl› de¤ildi. Yüksek do¤um
a¤›rl›¤› s›kl›¤›, daha yaﬂl› kad›nlar›n do¤urdu¤u yenido¤anlarda kontrol grubunda görülen oranlardan anlaml›
ﬂekilde farkl› de¤ildi. EAMA ve VAMA grubundaki
multipar kad›nlarda 7’den küçük 5. dakika Apgar skoru
insidans›nda kontrol grubuna k›yasla istatistiksel olarak
anlaml› bir art›ﬂ mevcutken (p<0.001), maternal yaﬂ art-

t›kça nullipar gebeliklerde 7’den küçük 5. dakika Apgar
skoru insidans›nda fark gözlemlenmedi. Pariteden ba¤›ms›z olarak, EAMA grubu ve daha genç kontrol olgular›yla karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda VAMA grubundaki kad›nlar›n
do¤urdu¤u yenido¤anlarda anlaml› ﬂekilde daha yüksek
YYBÜ’ye yat›ﬂ insidans› ve anlaml› ﬂekilde daha uzun
YYBÜ’de yat›ﬂ süresi mevcuttu (p<0.001). Pariteden
ba¤›ms›z olarak, EAMA grubu ve daha genç kontrol olgular›yla karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda VAMA grubundaki nullipar ve multipar gebeliklerdeki umbilikal kord kan› pH
de¤erinde istatistiksel olarak anlaml› azalma mevcuttu
(p<0.001).
Parite, ART gebelikler, çoklu gebelikler ve majör fetal anomaliler dahil de¤iﬂkenleri düzeltmek için çoklu lojistik regresyon analizi gerçekleﬂtirildi ve analiz sonuçlar›
Tablo 4’te özetlendi. GDM (OR=4.95, %95
CI=3.30–7.42, p<0.001), polihidramniyos (OR=5.92,
%95 CI=2.92–11.98, p<0.001) ve sezaryen do¤um
(OR=2.74, %95 CI=2.04-3.67, p<0.001) dahil advers gebelik sonuçlar› ile ölü do¤um (OR=2.55, %95 CI=1.57–
4.13, p<0.001), preterm do¤um (OR=3.54, %95 CI=
2.68–4.67, p<0.001), düﬂük do¤um a¤›rl›¤› (OR=3.58,
%95 CI=2.74–4.68, p<0.001), 7’den küçük 5. dakika Apgar skorlar› (OR=1.80, %95 CI=1.24–2.61, p=0.002)
YBBÜ’ye yat›ﬂ ihtiyac› (OR=0.70, %95 CI=0.53–0.91,
p=0.008) dahil advers neonatal sonuçlar›n ortaya ç›kmas›
bak›m›ndan VAMA’n›n anlaml› bir ba¤›ms›z risk faktörü
oldu¤u bulundu.

Tablo 4. Advers gebelik sonuçlar› ve neonatal sonuçlar›n çoklu lojistik regresyon sonuçlar›.
Yaﬂ
≥40

35–39
Düzl. OR (%95 CI)

p

Düzl. OR (%95 CI)

p

Ölü do¤um

2.18 (1.60–2.96)*

<0.001

2.55 (1.57–4.13)*

<0.001

Preterm do¤um

1.52 (1.25–1.84)*

<0.001

3.54 (2.68–4.67)*

<0.001

Do¤um a¤›rl›¤› <2500 g

0.92 (0.79–1.06)*

0.240

3.58 (2.74–4.68)*

<0.001

Do¤um a¤›rl›¤› <1500 g

1.20 (0.97–1.47)*

0.089

3.26 (2.40–4.43)*

<0.001

<7 5. dakika Apgar

1.37 (1.10–1.71)*

0.005

1.80 (1.24–2.61)*

0.002

Neonatal YBÜ

1.01 (0.88–1.17)*

0.889

1.44 (1.10–1.88)*

0.008

Do¤um ﬂekli (sezaryen)

1.66

(1.46–1.88)†

<0.001

2.74

(2.04–3.67)†

<0.001

Gestasyonel diyabet

1.85 (1.37–2.50)†

<0.001

4.95 (3.30–7.42)†

<0.001

0.271

(2.92–11.98)†

<0.001

Polihidramniyos

1.39

(0.77–2.52)†

Düzl.: ﬁunlar için düzeltilmiﬂ *ART gebelikler, parite, majör fetal anomali, çoklu gebelikler;
aras›ndaki kad›nlard›r.
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†ART

5.92

gebelikler, parite, çoklu gebelikler. Referans grubu, 30–34 yaﬂ

‹leri maternal yaﬂ›n gebelik komplikasyonlar› ve advers neonatal sonuçlar üzerindeki etkileri

Tart›ﬂma
Çal›ﬂmam›z, daha genç kad›nlar ile k›yasland›¤›nda,
>35 yaﬂ›ndaki gebelerin GDM, polihidramniyos, sezaryen, ölü do¤um, majör fetal anomali, preterm do¤um,
düﬂük do¤um a¤›rl›¤›, daha düﬂük 5. dakika Apgar skorlar›, daha düﬂük umbilikal arter kan› pH de¤erleri,
YYBÜ’ye yat›ﬂ ve YYBÜ’de yat›ﬂ uzunlu¤u için daha
yüksek risk dahil anlaml› ﬂekilde daha yüksek komplike
gebelik riskine sahip oldu¤unu göstermektedir. Ayr›ca,
parite, ART gebelikler, çoklu gebelikler ve majör fetal
anomaliler dahil de¤iﬂkenleri düzeltmek için çoklu lojistik regresyon analizi gerçekleﬂtirdik ve VAMA’n›n, gestasyonel diabetes mellitus, polihidramniyos ve sezaryen
için daha yüksek risk dahil advers gebelik sonuçlar› ve
ölü do¤um, preterm do¤um, daha düﬂük do¤um a¤›rl›¤›,
daha düﬂük 5. dakika Apgar skoru ve YYBÜ’ye yat›ﬂ için
artm›ﬂ risk dahil advers neonatal sonuçlar ile anlaml› ﬂekilde iliﬂkili oldu¤unu bulduk.
Birçok çal›ﬂma, AMA gebeler aras›nda gestasyonel hipertansif bozukluklar için daha yüksek bir insidans bildirmiﬂtir.[20–22] Erken baﬂlang›çl› preeklampsinin geliﬂmesine
yönelik daha yüksek risk, gebeli¤in önemli fizyolojik kardiyovasküler de¤iﬂimleriyle baﬂa ç›kamayan yaﬂla iliﬂkili
vasküler endotelyal hasar ve disfonksiyon ile aç›klanabilir.[23] Literatürün aksine, Cakmak Celik ve ark.’n›n Türkiye’de gerçekleﬂtirdi¤i çal›ﬂma, bizim çal›ﬂmam›z ile
uyumlu olarak, AMA kad›nlardaki preeklampsi insidans›nda anlaml› bir fark bildirmemiﬂtir.[24] Türkiye’de, gestasyonel hipertansif hastal›¤› olan gebeler s›kl›kla üçüncü
basamak merkezlere sevk edilmekte ve bu merkezlerde
bak›m almaktad›r. Hastalar›n preeklampsi tan›s›yla üçüncü basamak merkezlere sevk edilmesi e¤iliminin Türkiye’deki daha genç ve daha yaﬂl› hastalarda preeklampsi
insidans›n›n benzer olmas›na yol açt›¤›n› düﬂünüyoruz.
Daha önce yap›lan çal›ﬂmalarda, araﬂt›rmam›zla
uyumlu ﬂekilde AMA ve GDM aras›nda anlaml› bir korelasyon bildirilmiﬂtir.[22,25,26] Bu korelasyon, artan yaﬂla birlikte meydana gelen karbonhidrat metabolizmas›ndaki
potansiyel bozulmadan kaynaklan›yor olabilir.[22] Ayr›ca,
AMA kad›nlardaki daha yüksek GDM s›kl›¤›n›n maternal
ya¤ dokusuyla iliﬂkili olmad›¤›n› düﬂünüyoruz, çünkü
maternal VK‹ yönünden gruplar aras›nda anlaml› farkl›l›klara rastlamad›k. Bunlara ek olarak, daha önceden diabetes mellituslu olan hastalar› ayr› ayr› analiz ettik ve
GDM tan›s› alm›ﬂ kad›nlardan oluﬂan alt gruptan hariç
tuttuk. Gruplar aras›nda benzer oranlarda daha önceden
mevcut olan diyabet tespit ettik. AMA kad›nlarda daha
yüksek GDM oranlar›n›n bir sonucu olarak, kontrol gru-

buna k›yasla EAMA ve VAMA gruplar›nda anlaml› ﬂekilde daha yüksek polihidramniyos insidans› bulduk.
Birçok çal›ﬂma, >35 yaﬂ›ndaki gebeler aras›nda daha
yüksek sezaryen do¤um insidans› saptam›ﬂ ve AMA’n›n
sezaryen do¤um için güçlü bir risk faktörü oldu¤unu bildirmiﬂtir.[5,20,22,25,26,27] Kanmaz ve ark., AMA gebeliklerde
gebelik komplikasyonlar›n›n daha yayg›n oldu¤unu ve
artm›ﬂ uterin cerrahi oranlar›n›n, daha yüksek ART gebelik oranlar›n›n ve artm›ﬂ non-verteks fetal prezentasyon oranlar›n›n bu sonuç üzerinde önemli bir role sahip
oldu¤unu bildirmiﬂtir.[26] Ateﬂ ve ark., daha yaﬂl› nullipar
kad›nlar›n genellikle daha uzun bir infertilite hikayesine
sahip oldu¤unu ve bunun tek gebelik olmas› ihtimalinin
klinisyenin do¤um ﬂekline yönelik tercihlerini etkileyebilece¤ini belirtmiﬂtir.[20] Ayr›ca, daha yüksek sezaryen
oranlar› hekimlerin VAMA kad›nlarda sezaryen do¤umu
önermeleri e¤ilimini yans›tabilir.[22,27] Klini¤imizde, ART
gebelikler haricinde do¤um ﬂeklini standart obstetrik endikasyonlara göre belirledik. AMA kad›nlarda daha yüksek sezaryen do¤um oranlar›n›, AMA gebeliklerde
komplike gebeliklerin daha yayg›n olmas› ve daha yüksek ART gebelik oranlar› ile iliﬂkilendirdik.
Saleh Gargari ve ark., plasenta previan›n meydana
gelme s›kl›¤› için en önemli risk faktörünün AMA oldu¤unu bildirmiﬂtir.[28] Saleh Gargari ve ark.’n›n aksine, ülkemizde plasenta previal› gebelikler tüm yaﬂ gruplar›nda
genellikle üçüncü basamak bir merkeze sevk edildi¤inden, tüm yaﬂ gruplar›nda benzer plasenta previa oranlar›
bulduk. Yogev ve ark., AMA ve postpartum hemoraji ile
kan nakli ihtiyac› aras›nda anlaml› bir korelasyon bulmuﬂtur.[29] Ancak Lao ve ark., yaﬂlanman›n azalm›ﬂ postpartum hemoraji ile iliﬂkili oldu¤unu ve riskin 25–29 yaﬂ aral›¤›ndan ≥40 yaﬂa do¤ru kademeli olarak azald›¤›n› belirtmiﬂtir.[30] Çal›ﬂmam›zda, EAMA ve VAMA gruplar›nda
daha yüksek bir postpartum hemoraji riski tespit etmedik.
Otuz beﬂin üzerinde maternal yaﬂ, ölü do¤um olas›l›¤›nda %65’lik bir art›ﬂla önemli bir risk faktörüdür.[31]
AMA ile ölü do¤um riskindeki art›ﬂ›n patofizyolojik mekanizmas› net de¤ildir. Daha yaﬂl› kad›nlardaki kötü uterin vaskülatürün neden oldu¤u düﬂük uteroplasental
perfüzyonun, maternal yaﬂlanman›n do¤rudan etkisi oldu¤u ileri sürülmüﬂtür. Artm›ﬂ risk, obstetrik ve medikal
komplikasyonlar dahil ölü do¤uma yönelik belirli risk
faktörleri ile AMA aras›ndaki korelasyon ile de iliﬂkilendirilebilir.[32] Benzer ﬂekilde, özellikle ölü do¤um insidans›nda yaﬂla ilgili anlaml› bir art›ﬂ tespit ettik.
‹leri maternal yaﬂtaki kad›nlar, 34. gebelik haftas›ndan önce do¤um ve düﬂük do¤um a¤›rl›¤› yönünden daCilt 29 | Say› 3 | Aral›k 2021
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ha yüksek bir riske sahipti.[5,20,22,25–27] Frederiksen ve ark.
bunu, daha ileri maternal yaﬂlarla artt›¤› bildirilen obstetrik veya medikal komplikasyonlar ile iliﬂkilendirmiﬂtir.[11] Marozio ve ark., daha yüksek preterm do¤um ve
düﬂük do¤um a¤›rl›¤› s›kl›¤›n›n a¤›rl›kl› olarak obstetrik
komplikasyonlar için endike olan iyatrojenik preterm
do¤um nedeniyle oldu¤unu belirtmiﬂlerdir.[22] Fitzpatrick ve ark., hem spontane hem de iyatrojenik preterm
do¤um oranlar›n›n daha genç annelere k›yasla AMA
grubundaki kad›nlarda daha yüksek oldu¤unu bulmuﬂtur.[27] Biz de, preterm do¤um türü ayr›m›na bakmaks›z›n, AMA ile daha yüksek preterm do¤um ve düﬂük do¤um a¤›rl›¤› riski aras›nda anlaml› bir iliﬂki bulduk. Çal›ﬂma popülasyonumuzda, SGA ve IUGR’li fetüslerin
oranlar› gruplar aras›nda benzerdi. Bu nedenle, düﬂük
do¤um a¤›rl›kl› yenido¤anlar›n daha yüksek oran›n›n
a¤›rl›kl› olarak yüksek preterm do¤um oran› ile iliﬂkili
oldu¤unu düﬂünüyoruz. Beklendi¤i üzere, çal›ﬂmam›zda
uzun dönemli kognitif sonuçlarla anlaml› ﬂekilde iliﬂkili
olan 7’den küçük 5. dakika Apgar skoru bulduk ve literatürle tutarl› bir ﬂekilde, daha genç kad›nlara k›yasla AMA
kad›nlar›n yenido¤anlar›nda YYBÜ’ye yat›ﬂ daha s›k ve
YYBÜ’de yat›ﬂ süresi daha uzundu.[20,25]
Parite, ART gebelikler, çoklu gebelikler ve majör fetal
anomaliler dahil potansiyel kar›ﬂt›r›c› ve arac› faktörler
için düzeltilen çoklu lojistik regresyon analizi, GDM, polihidramniyos ve sezaryen için artm›ﬂ risk dahil advers gebelik sonuçlar› ve ölü do¤um, preterm do¤um, düﬂük do¤um a¤›rl›¤›, daha düﬂük 5. dakika Apgar skoru ve
YYBÜ’ye yat›ﬂ için daha yüksek risk dahil advers neonatal
sonuçlar için VAMA’n›n ba¤›ms›z bir risk faktörü oldu¤unu göstermiﬂtir. Bu durum, VAMA ile bu advers gebelik
sonuçlar› aras›ndaki iliﬂkinin çoklu regresyon analizinde
yukar›da belirtilen gebelikle iliﬂkili özellikler için düzeltme sonras›nda kayda de¤er bir ﬂekilde devam etti¤i anlam›na gelmektedir. Bu nedenle, VAMA’da gebe gruplar›
için advers gebelik sonucu yaﬂamaya yönelik artm›ﬂ bir
risk bildirdik. Bu bulgular, VAMA gebelerine dan›ﬂmanl›k verirken ve bu hastalar› yönetirken dikkate al›nmal›d›r.
Çal›ﬂmam›z›n ana güçlü yan›, düﬂük örneklem boyutlar›na sahip olan daha önce yay›nlanm›ﬂ çal›ﬂmalara k›yasla büyük bir örneklem boyutuna sahip olmas›d›r.
Hem maternal hem de neonatal verileri inceledik ve bu
durum bize, çal›ﬂma bulgular›n› etkilemiﬂ olabilecek maternal ve neonatal kar›ﬂt›r›c› de¤iﬂkenler üzerinde tek ve
çok de¤iﬂkenli analizler yapma f›rsat› tan›d›. Ancak çal›ﬂmam›zda baz› k›s›tlamalar da mevcuttur. Çal›ﬂmam›z›
retrospektif olarak düzenledi¤imiz için, bu tür çal›ﬂmala-
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r›n k›s›tlamalar›n› içerebilir. Hastanemiz üçüncü basamak bir sevk merkezi oldu¤undan, advers gebelik sonuçlar› insidans› tüm popülasyondan daha yüksek olabilir.

Sonuç
Çal›ﬂmam›z, gestasyonel diabetes mellitus, polihidramniyos ve sezaryen için artm›ﬂ risk dahil advers gebelik sonuçlar› ve ölü do¤um, preterm do¤um, düﬂük do¤um a¤›rl›¤›, daha düﬂük 5. dakika Apgar skoru ve
YYBÜ’ye yat›ﬂ için daha yüksek risk dahil advers neonatal sonuçlar ile VAMA aras›nda güçlü ve anlaml› bir
iliﬂki ortaya koymaktad›r. Hastalar, yaﬂtaki art›ﬂla birlikte gebelik komplikasyonlar› ve advers neonatal sonuçlara iliﬂkin olas›l›klar hakk›nda bilgilendirilmelidir.
Bu hastalar ayr›ca, uygun bak›m protokolleri ile yönetilmeli ve antenatal bak›m hizmetleri VAMA gebeler
için optimize edilmelidir.
Fon Deste¤i: Bu çal›ﬂma herhangi bir resmi, ticari ya da kar
amac› gütmeyen organizasyondan fon deste¤i almam›ﬂt›r.
Etik Standartlara Uygunluk: Yazarlar bu makalede araﬂt›rma
ve yay›n eti¤ine ba¤l› kal›nd›¤›n›, Kiﬂisel Verilerin Korunmas›
Kanunu’na ve fikir ve sanat eserleri için geçerli telif haklar› düzenlemelerine uyuldu¤unu ve herhangi bir ç›kar çak›ﬂmas› bulunmad›¤›n› belirtmiﬂtir.
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Özet

Abstract: Conditions that increase the risk of cesareanrelated blood transfusions: a single-center cohort study

Amaç: Bu çal›ﬂma, sezaryen do¤um yapan hastalarda kan nakli olma
olas›l›¤›n› art›ran durumlar› tan›mlamay› amaçlamaktad›r.
Yöntem: Çal›ﬂma, Konya’da bulunan bir üniversite hastanesinde
Ocak 2016 ve May›s 2020 tarihleri aras›nda gerçekleﬂtirildi. Çal›ﬂmaya sezaryen do¤um yapan gebeler dahil edildi. Uygun 4303 hastan›n 188’i nakil grubunda iken 4115’i nakil olmayan grupta idi.
Potansiyel kar›ﬂt›r›c› faktörler için lojistik regresyon analizi yap›ld›.
Bulgular: Bu çal›ﬂmada toplam 4303 uygun hasta de¤erlendirildi.
Nakil olmayan grupta 4115 (%95.6) hasta yer ald›. Nakil grubu ise
188 (%4.4) hastadan oluﬂmaktayd›. Nakil olas›l›¤›; plasenta previa,
plasenta akreta spektrumu, trombositopeni, preoperatif anemi, 4500
gram›n üzerinde makrozomi ve ço¤ul gebeli¤i olan gebelerde daha
yüksekti [düzeltilmiﬂ OR de¤erleri (%95 CI) s›ras›yla 10.58 (aral›k:
4.75–23.57), 7.75 (aral›k: 3.22–18.61), 7.85 (aral›k: 3.46–17.79), 5.71
(aral›k: 4.21–7.74), 4.22 (aral›k: 1.21-14.67) ve 2.10 (aral›k: 1.183.72)]. Makrozomi seviyesi 4000–4500 gram aras›nda olan, uterin fibroid, preeklampsi, erken membran rüptürü, daha önce sezaryen geçmiﬂi ve gestasyonel diabetes mellitus olan hastalarda nakil olas›l›¤›nda art›ﬂ olmad›.
Sonuç: Plasenta previa, plasenta akreta spektrum, trombositopeni, preoperatif anemi, 4500 gram›n üzerinde makrozomi ve ço¤ul
gebelikler, nakil olas›l›¤›n› art›rmaktad›r. Bu tür hastalarda perioperatif kan haz›rl›¤› hayati öneme sahiptir. Nakil olas›l›¤›n› azaltmak için gebelik esnas›nda aneminin önlenmesi çok önemlidir.

Objective: This study aimed to define the conditions that increase
the possibility of receiving a blood transfusion in patients who had
a cesarean section.
Methods: This study was conducted between January 2016 – May
2020 in a university hospital located in Konya, Turkey. Pregnant
women undergoing cesarean section were included. Of 4303 eligible
patients, 188 women were the transfused group and 4115 women
were the non-transfused group. Logistic regression analysis was performed for potential confounding factors.
Results: A total of 4303 eligible patients were evaluated in this study.
There were 4115 patients (95.6%) in the non-transfused group. The
transfused group consisted of 188 patients (4.4%). The probability of
transfusion was higher in pregnant women with placenta previa, placenta accreta spectrum, thrombocytopenia, preoperative anemia,
macrosomia above 4500 g, and multiple gestations [adjusted OR values (95% CI); 10.58 (range 4.75–23.57), 7.75 (range 3.22–18.61), 7.85
(range 3.46–17.79), 5.71 (range 4.21–7.74), 4.22 (range 1.21-14.67)
and 2.10 (range 1.18-3.72), respectively]. There was no increase in the
possibility of transfusion in 4000–4500 gram macrosomia, uterine
fibroids, preeclampsia, premature rupture of membranes, previous
cesarean sections and gestational diabetes mellitus.
Conclusion: Placenta previa, placenta accreta spectrum, thrombocytopenia, preoperative anemia, macrosomia above 4500 g and multiple gestations increase the possibility of transfusion. Perioperative
blood preparation is vital in such patients. Prevention of anemia during pregnancy is critical in reducing transfusions.

Anahtar sözcükler: Kan nakli, sezaryen, peripartum hemoraji, postpartum hemoraji.

Keywords: Blood transfusion, cesarean section, peripartum hemorrhage, postpartum hemorrhage.

Giriﬂ
Obstetrik hemoraji, üreme ça¤›ndaki kad›nlarda hala
morbidite ve mortalitenin en önemli nedenlerinden biridir.[1] Sezaryenin bu konuda önemli bir neden oldu¤u dü-

ﬂünülmektedir.[2] Sezaryen oranlar› tüm dünyada artmaktad›r.[3] Peripartum hemorajide, annenin durumu h›zl› bir
ﬂekilde kötüleﬂebilir ve ihtiyaç an›nda kan ürünlerinin olmamas› halinde maternal ölüm dahil birçok komplikas-
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yon gerçekleﬂebilir. Baz› çal›ﬂmalar, plasenta anomalileri
ve preoperatif maternal anemi gibi patolojilerin sezaryen
operasyonlar›nda kan nakli olas›l›¤›n› art›rd›¤›n› göstermektedir.[4–7] Daha önceki sezaryen say›s›, ço¤ul gebelikler, makrozomi ve uterin fibroid gibi durumlar›n nakil
olas›l›¤›n› art›r›p art›rmad›¤› konusunda literatürde çeliﬂkili bilgiler bulunmaktad›r. Ancak sezaryen operasyonlar›nda kan nakli riskini de¤erlendiren k›s›tl› say›da çal›ﬂma
mevcuttur.
Kan nakli için hangi hastalar›n haz›rlanmas› gerekti¤i
konusunda hala fikir birli¤i bulunmamaktad›r. Preoperatif kan nakli haz›rl›¤›, ço¤u merkezde sezaryen operasyonu için tüm hastalarda yap›lmaktad›r.[8,9] Fakat dünyan›n
birçok bölgesinde kan ve kan ürünlerinin edinilmesi konusunda güçlükler yaﬂanmaya devam etmektedir. Öte
yandan, artan sezaryen oranlar› dikkate al›n›rken, gereksiz kan haz›rl›¤› hem kan stoklar›n›n azalmas›na hem de
maliyetlerde art›ﬂa yol açacakt›r.
Çal›ﬂmam›z›n amac›, üçüncü basamak bir merkezde
sezaryen do¤um yapan hastalarda kan nakli yap›lmas› olas›l›¤›n› art›ran durumlar› de¤erlendirmektir. Preoperatif
olarak bilinmeyen faktörlerin (adezyon, atoni, T biçimi
insizyon vb.) de¤erlendirilmesini çal›ﬂmam›z›n kapsam›
d›ﬂ›nda tuttuk.

Yöntem
Bu çal›ﬂma, y›lda 5000 do¤um içindeki komplike olgular›n bulundu¤u Konya’daki bir üniversite hastanesinde gerçekleﬂtirildi. Çal›ﬂma Üniversite Etik Kurulu taraf›ndan onayland› (Karar no: 2020/2808); Helsinki Bildirgesi ve iyi klinik uygulamalar›na uygun olarak gerçekleﬂtirildi. Ocak 2016 ile May›s 2020 tarihleri aras›nda gerçekleﬂen tüm do¤umlar elektronik veri taban›nda analiz
edildi. Gebeli¤in 24. haftas›ndan önce do¤um yapan, do¤umu vajinal olarak gerçekleﬂtirilen ve verileri eksik olan
tüm hastalar çal›ﬂma d›ﬂ› b›rak›ld›. Bunlara ek olarak, biri vajinal yolla di¤eri ise sezaryen ile do¤an ikizlere gebe
olan 3 hasta da çal›ﬂmaya dahil edilmedi.
Gestasyonel yaﬂ son adet tarihine göre hesapland› ve
12. haftadan önce erken aﬂama ultrason ile teyit edildi.
Tüm hastalar için yaﬂ, vücut kitle indeksi (VK‹), gebelik
haftas›, obstetrik geçmiﬂ, preoperatif ve postoperatif hemoglobin de¤erleri ve perioperatif kan nakli yap›l›p yap›lmad›¤› gibi bilgiler, operasyondan önceki en fazla yedi gün içinde yap›lan tam kan say›m›yla birlikte kaydedildi. En az sekiz saat önce sezaryen karar› veren hastalar

“elektif sezaryen” olarak tan›mland›. Tüm di¤er sezaryenler ise “acil sezaryen” olarak tan›mland›. Preoperatif
olarak birden fazla tam kan say›m› yap›ld›ysa, do¤um zaman›na en yak›n olan de¤erler kaydedildi. Anemi, 11
g/dL’nin alt›ndaki hemoglobin de¤eri olarak tan›mland›.[10,11] Trombositopeni ise 100 k/μL’nin alt›ndaki trombosit de¤eri olarak tan›mland›. Sadece uterin fibroidi 5
cm’den büyük olan gebeler uterin fibroid kriterine dahil
edildi. Preeklampsi tan›s›, son American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) bülteninde belirtilen kriterlere göre konuldu.[12]
Gebeli¤in 20. haftas›ndan sonra yeni baﬂlang›çl› hipertansiyonu ve proteinürisi olan gebeler preeklampsi
olarak tan›mland›. Ayr›ca, proteinürisi olmasa da yeni
baﬂlang›çl› hipertansiyonu ve uç organ hasar› olan gebeler de bu gruba dahil edildi. Gestasyonel diabetes mellitus (GDM) için American Diabetes Association kriterlerine göre tan› konuldu.[13] Buna göre tan›, 24. ve 28. haftalar aras›nda tek ad›ml› 75 g OGTT veya iki ad›ml› 100
g OGTT testleriyle konuldu.
Plasenta previa, plasenta akreta spektrumu (PAS) ve
polihidramniyos tan›lar›, Samsung H70 (Hampshire,
Birleﬂik Krall›k) veya Voluson E8 (GE Healthcare, Chicago, IL, ABD) ultrason cihazlar› ile konuldu. Plasenta
previa, tüm internal osu kaplayan plasenta olarak tan›mland›. PAS tan›s›, ultrasonda görülen çoklu plasental lakünlere, mesane hatt›n›n kesilmesine, net bölge kayb›na,
miyometriyal incelmeye, anormal vaskülariteye ve plasental ç›k›nt›ya göre konuldu. Bu tan›lar, perioperatif veya patolojik olarak teyit edildi.[14] Polihidramniyos, ≥8 cm
uzunlu¤unda en derin tek cep ölçümü olarak tan›mland›.
Kontrol hemoglobin de¤erleri, çal›ﬂman›n gerçekleﬂtirildi¤i klinikteki sezaryen operasyonundan yaklaﬂ›k 24
saat sonra ölçüldü. Kan nakli karar›, hastan›n hayati bulgular›na, tahmini perioperatif kanama miktar›na ve intraoperatif hemoglobin seviyeleri veya 7 g/dL’nin alt›ndaki postoperatif hemoglobin seviyesine göre verildi.
Nakil endikasyonlar› operasyon esnas›nda bir anestezi
uzman› taraf›ndan veya postoperatif dönemde obstetrisyenler taraf›ndan belirlendi. Sezaryen operasyonu esnas›nda veya postoperatif 24 saate kadar kan nakli yap›lan
kad›nlar “nakil grubu” olarak tan›mland›. Tüm di¤er
hastalar ise “nakil olmayan grup” olarak tan›mland›.
‹statistiksel analiz
Tüm veriler Statistical Package for the Social Sciences, SPSS sürüm 23 (SPSS Inc., Chicago, IL, ABD) ile
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analiz edildi. Verilerin normal da¤›l›m› KolmogorovSmirnov testiyle de¤erlendirildi. Kategorik verilerin analizi için ki kare testi, sürekli de¤iﬂkenler için Student t testi veya Mann-Whitney U testi kullan›ld›. Düzeltilmiﬂ olas›l›k oran› ve %95 güven aral›klar›, potansiyel kar›ﬂt›r›c›
faktörler için lojistik regresyon ile hesapland›. 0.05 seviyesindeki p de¤eri istatistiksel olarak anlaml› kabul edildi.
Post hoc güç analizi için G* Power 3.1 program›
(Düsseldorf, Almanya) kullan›ld›. Çal›ﬂman›n α hata olas›l›¤›, etki boyutu ve gücü s›ras›yla 0.05, 0.5 ve 0.99 idi.

Bulgular
Çal›ﬂmada toplam 4303 uygun hasta de¤erlendirildi.
Nakil olmayan grupta 4115 (%95.6) hasta mevcutken,
nakil grubunda 188 (%4.4) hasta mevcuttu (ﬁekil 1). Kan
nakli miktar› 1 ile 6 ünite aras›ndayd›. En yüksek nakledilen kan s›kl›¤› 2 (%60.6) olarak belirlendi (ﬁekil 2).
Nakil grubu daha düﬂük ortalama yaﬂa sahipti
(29.0±6.0’a karﬂ›l›k 27.9±6.0, p=0.007). Ayr›ca, ço¤ul gebelik oranlar› nakil grubunda daha yüksekti (%3.7’ye
karﬂ›l›k %7.4, p=0.010). Preoperatif hemoglobin ve he-

ﬁekil 1. Olgu seçimi.

ﬁekil 2. Nakledilen kan ünitelerinin da¤›l›m› (pRBC: Paketlenmiﬂ k›rm›z› kan hücresi).
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matokrit de¤erleri nakil grubunda daha düﬂüktü (p de¤erleri s›ras›yla <0.001 ve <0.001). Gruplar, VK‹, gravida, parite, daha önceki sezaryen say›s› ve endikasyonlar
bak›m›ndan homojen ﬂekilde da¤›lm›ﬂt› (Tablo 1).
‹ki grup aras›nda GDM, preeklampsi, PROM, acil sezaryen, genel anestezi ve do¤um a¤›rl›¤› bak›m›ndan anlaml› fark yoktu. Plasenta previa, PAS, ablasyo plasenta
ve 4500 gram›n üzerindeki bebeklerin oranlar› nakil grubunda daha yüksekti (p de¤erleri s›ras›yla <0.001, <0.001,
<0.001 ve 0.043). Nakil grubundaki gebeler, daha erken
gebelik haftas›nda do¤um yapt› (medyan de¤eri 38.0’a
karﬂ›l›k 37.6, p<0.001) (Tablo 2).
Lojistik regresyon analizinde, nakil olas›l›¤› plasenta
previa, PAS, trombositopeni, preoperatif anemi, 4500
gram›n üzerinde makrozomi ve ço¤ul gebelik durumunda daha yüksek bulundu [düzeltilmiﬂ OR de¤erleri (%95
CI); s›ras›yla 10.58 (aral›k: 4.75–23.57), 7.75 (aral›k: 3.22–
18.61), 7.85 (aral›k: 3.46–17.79), 5.71 (aral›k: 4.21–7.74),
4.22 (aral›k: 1.21–14.67) ve 2.10 (aral›k: 1.18–3.72)]. Makrozomi (>4000 g), uterin fibroid, preeklampsi, PROM,

daha önceki sezaryen do¤umlar ve GDM durumunda nakil olas›l›¤›nda art›ﬂ yoktu (Tablo 3).

Tart›ﬂma
Bu çal›ﬂma, kan nakli olma olas›l›¤›n› art›ran durumlar›n baz›lar›n› net bir ﬂekilde belirlemektedir. Preoperatif anemi, plasenta previa, PAS, trombositopeni,
4500 gram›n üzerinde makrozomi ve ço¤ul gebelikler,
yüksek kan nakli olma riskine sahip oldu¤unu tespit etti¤imiz hastalardaki endikasyonlard›r.
Sezaryen ile iliﬂkili nakil oranlar›, farkl› çal›ﬂmalarda
%0.53 ila %20 aras›nda büyük oranda de¤iﬂmektedir.[6,7,9,15] Bunun nedeni, çal›ﬂman›n gerçekleﬂtirildi¤i ülkelerdeki sosyo-ekonomik durum, anemi oranlar› veya
hekimlerin nakil için farkl› yönelimleri gibi faktörler olabilir. Nakil yaklaﬂ›m›n›n klinisyenler aras›nda büyük ölçüde de¤iﬂti¤i gösterilmiﬂtir.[16] Çal›ﬂmam›zda nakil oranlar› %4.4 olarak bulundu. Preoperatif anemi, kan nakli
riskini art›ran en önemli faktörlerden biridir ve gebelik

Tablo 1. Gruplar›n temel özellikleri.
pRBC nakli yok
n=4115

pRBC nakli
n=188

p

Yaﬂ (y›l)

29.0±6.0

27.9±6.0

0.007

VK‹ (kg/m2)

26.2±4.0

26.3±4.1

0.677

2.0 (2.0, 4.0)

2.0 (1.0, 3.7)

0.392

Parite

1 (0.0, 2.0)

1 (0.0, 2.0)

0.950

Nullipar

1295 (31.5)

63 (33.5)

0.556

153 (3.7)

14 (7.4)

0.010

Primer

2043 (49.6)

103 (54.8)

‹ki

1198 (29.1)

43 (22.9)

Üç

594 (14.4)

32 (17.0)

Gravida

Ço¤ul gebelik
Daha önceki sezaryen say›s›

0.187

Dört veya daha fazla

280 (6.8)

10 (5.3)

Preoperatif hemoglobin (g/dL)

12.4±1.2

11.1±1.5

<0.001

Preoperatif hematokrit (%)

37.1±4.2

33.1±5.2

<0.001

Preoperatif anemi

574 (13.9)

91 (48.4)

<0.001

24 (0.6)

8 (4.3)

<0.001

2072 (50.4)

85 (45.2)

Trombositopeni
Sezaryen endikasyonlar›
Daha önceki sezaryen
Daha önceki miyomektomi

3 (0.1)

1 (0.5)

Maternal-fetal endikasyon

1982 (48.2)

96 (51.1)

CDMR

37 (0.9)

4 (2.1)

Di¤er

21 (0.5)

2 (1.1)

0.062

CDMR: Maternal talep üzerine sezaryen do¤um; pRBC: Paketlenmiﬂ k›rm›z› kan hücresi; PROM: Erken membran rüptürü; VK‹: Vücut kitle indeksi. Veriler ortalama ± standart
sapma, medyan (%25, %75 çeyrekler aras› aral›k) veya n (%) olarak verilmiﬂtir. Anlaml› de¤erler koyu olarak belirtilmiﬂtir.
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Tablo 2. Obstetrik sonuçlar yönünden gruplar›n karﬂ›laﬂt›r›lmas›.
Nakil yok
n=4115

Nakil
n=188

p

GDM

174 (4.2)

6 (3.2)

0.627*

Polihidramniyos

179 (4.3)

7 (3.7)

0.680

Preeklampsi

378 (9.2)

18 (9.6)

0.857*

PROM

248 (6.0)

13 (6.9)

0.618*

Plasenta previa

21 (0.5)

9 (4.8)

<0.001*

PAS

21 (0.5)

7 (3.7)

<0.001*

Ablasyo plasenta

8 (0.2)

4 (2.1)

<0.001*
<0.001†

Do¤umda gestasyonel yaﬂ (hafta)

38.0 (24.0–41.6)

37.6 (28.3–40.6)

Acil sezaryen

1301 (31.6)

60 (31.9)

0.931*

Genel anestezi

747 (18.2)

44 (23.4)

0.069*

3140.0 (300, 5010)

3055.0 (350, 4720)

0.062†

>4000 g makrozomi

175 (4.4)

10 (5.7)

0.406

≥4500 g makrozomi‡

16 (0.4)

3 (1.7)

0.043*

Do¤um a¤›rl›¤› (g)

GDM: Gestasyonel diabetes mellitus; PAS: Plasenta akreta spektrumu; PROM: Erken membran rüptürü. Veriler ortalama ± standart sapma, medyan (min–maks) veya n (%)
olarak verilmiﬂtir. P de¤erleri *ki kare testi ve †Mann-Whitney U testi ve ile elde edilmiﬂtir. Anlaml› de¤erler koyu olarak belirtilmiﬂtir. ‡Ço¤ul gebelikler hesaplama d›ﬂ› tutulmuﬂtur.

boyunca anemi ile mücadelenin ne kadar önemli oldu¤unu göstermektedir. Çal›ﬂmam›zda, preoperatif anemisi
olan gebelerde kan nakli olas›l›¤› 5.7 kat artm›ﬂt›r. Royal
College of Obstetricians and Gynecologists (Birleﬂik
Krall›k) ve Frans›z College of Gynecologists and Obstetricians, gebelerde hemoglobin seviyesinin 8 g/dl ve üze-

rinde olmas› gerekti¤ini önermiﬂtir.[17] Preoperatif aneminin tedavi edilmesi, sezaryen operasyonlar›nda kan naklini azaltmak için al›nacak en önemli tedbirlerden biridir.
Cerrahi prosedürlerden önce hemoglobin say›s›n›n
100 k/μL’nin (baz› çal›ﬂmalara göre 70 k/μL’nin) alt›nda
olmas›n›n hemoraji riskini art›rd›¤› bilinmektedir.[18,19]

Tablo 3. Kan nakli için olas›l›k oranlar›.
Ham olas›l›k oran›
(%95 CI)

p

Düzeltilmiﬂ olas›l›k oran›
(%95 CI)

p

Plasenta previa

9.80 (4.42–21.70)

<0.001

10.58 (4.75–23.57)

<0.001

PAS

7.54 (3.16–17.96)

<0.001

7.75 (3.22–18.61)

<0.001

Trombositopeni

7.57 (3.35–17.09)

<0.001

7.85 (3.46–17.79)

<0.001

Preoperatif anemi

5.78 (4.29–7.80)

<0.001

5.71 (4.21–7.74)

<0.001

>4500 g makrozomi*

4.32 (1.24–14.99)

0.021

4.22 (1.21–14.67)

0.023

Ço¤ul gebelik

2.08 (1.18–3.67)

0.011

2.10 (1.18–3.72)

0.011

>4000 g makrozomi*

1.320 (0.68–2.54)

0.408

1.380 (0.71–2.66)

0.338

Uterin fibroidler

1.37 (0.49–3.81)

0.540

1.67 (0.59–4.69)

0.330

Preeklampsi

1.04 (0.63–1.72)

0.857

1.11 (0.67–1.83)

0.666

PROM

1.15 (0.65–2.04)

0.618

1.13 (0.63–2.02)

0.670

GDM

0.75 (0.23–2.39)

0.628

0.874 (0.27–2.80)

0.874

Polihidramniyos

0.85 (0.39–1.83)

0.680

0.896 (0.41–1.93)

0.780

2

0.71 (0.49–1.02)

0.067

0.76 (0.53–1.10)

0.155

3

1.06 (0.71–1.60)

0.750

1.02 (0.63–1.64)

0.922

≥4

0.70 (0.36–1.37)

0.307

0.71 (0.35–1.45)

0.358

Sezaryen do¤um say›s›†

*Ço¤ul gebelikler, do¤um a¤›rl›¤› olas›l›k oran› için hesaplama d›ﬂ› tutulmuﬂtur. †Primer sezaryen referans grubudur. Yaﬂ, nulliparite, vücut kitle indeksi, acil sezaryen, genel
anestezi, gestasyonel yaﬂ için düzeltilmiﬂtir. GDM: Gestasyonel diabetes mellitus; PAS: Plasenta akreta spektrumu; PROM: Erken membran rüptürü.
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Sezaryen ile iliﬂkili kan nakli riskini art›ran durumlar

Tahmin edilece¤i üzere, çal›ﬂmam›zda trombositopenili
hastalarda nakil olas›l›¤›n› 7.8 kat daha yüksek bulduk.
Tüm uterusun geniﬂlemesinin nedenlerinden biri oldu¤undan, ço¤ul gebeliklerin postpartum hemoraji için
bir risk faktörü oldu¤u düﬂünülmektedir.[4,5] Çal›ﬂmam›zda, nakil olas›l›¤›n›n ço¤ul gebeliklerde daha yüksek oldu¤unu belirledik (düzeltilmiﬂ OR=2.10; %95 CI
1.18–3.72). Plasental yatak boyutu ço¤ul gebeliklerde
daha büyük oldu¤undan, atoni olmasa da daha fazla kanama olmas› ﬂaﬂ›rt›c› olmayacakt›r. Ancak Akinlusi ve
ark. çal›ﬂmalar›nda ço¤ul gebeliklerin, sezaryen operasyonlar›nda kan nakli yap›lmas› olas›l›¤›n› art›rmad›¤›n›
bildirmiﬂtir (kaba OR=1.25; %95 CI 1.25–4622.06).[9]
Artm›ﬂ uterus hacminin bir di¤er nedeni olan polihidramniyos da atoni için bir risk faktörüdür. Ancak çal›ﬂmam›zda polihidramniyoslu gebelerde kan nakli olas›l›¤›nda bir art›ﬂ tespit etmedik.
Uterus hacmindeki art›ﬂ›n bir di¤er sebebi, gestasyonel yaﬂtan ba¤›ms›z olarak 4000 veya 4500 gram›n
üzerindeki do¤um a¤›rl›¤› olarak tan›mlanan makrozomidir.[20] Yap›lan bir çal›ﬂmada, makrozomik fetüslere
sahip gebelerde postpartum hemoraji riskinde art›ﬂ tespit edilmiﬂtir (OR 3.18; %95 CI 2.47–4.10);[21] bu nedenle, 4500 gram›n üzerindeki bebeklerin sezaryenle
do¤umunda nakil riski daha yüksek bulunmuﬂtur. Fakat
4000–4500 gram a¤›rl›¤›ndaki makrozomik bebeklere
sahip gebelerde nakil riskinde art›ﬂ saptanmam›ﬂt›r.
Daha önceki sezaryen say›s›nda art›ﬂ›n kan nakli üzerindeki etkisi bak›m›ndan literatürde çeliﬂkili çal›ﬂmalar
mevcuttur. Rouse ve ark. 2006 y›l›nda yapt›klar› çal›ﬂmada, sezaryen do¤um say›s› artt›kça nakil riskinin artt›¤›n›
bulmuﬂtur.[6] Abdelazim ve ark., ikinci kez sezaryen do¤um yapan gebelere k›yasla üçüncü kez sezaryen do¤um
yapan gebelerde kan nakli riskini 4.7 kat daha yüksek bildirmiﬂtir.[2] Baz› çal›ﬂmalarda, daha önceki sezaryen say›s›nda art›ﬂ›n postpartum kanama riskini art›rmad›¤› bulunmuﬂtur.[15,22] Çal›ﬂmam›zda, sezaryen do¤um say›s›n›n
nakil riskini art›rd›¤›na yönelik hiçbir kan›t bulmad›k.
Daha önceki sezaryen do¤um say›s›n›n yüksek oldu¤u ülkelerde, obstetrisyenlerin deneyimi ve klini¤in nakil al›ﬂkanl›klar› bu farkl›l›klarda etkili olabilir.
Çok merkezli bir çal›ﬂmada, uterin fibroidlerin sezaryen do¤um ve gebelerde postpartum hemoraji riskini art›rd›¤› bildirilmiﬂtir.[23] Fibroidlerin boyutunun ve
konumunun belirleyici oldu¤u baz› çal›ﬂmalarda, 5
cm’nin üzerinde olan uterin fibroidlerde kan nakli olas›l›¤›nda art›ﬂ bulunmuﬂtur.[24] Çal›ﬂmam›zda, uterin
fibroidleri 5 cm veya üzerinde olan gebelerde sezaryen

operasyonu yap›ld›¤›nda kan nakli olas›l›¤›nda herhangi bir art›ﬂ yoktu. Fibroidlerin konumu, say›s› ve insizyon bölgesine olan mesafesi gibi çok say›da kar›ﬂt›r›c›
faktör nedeniyle fibroidli gebelerde kanama riskini belirlemek güçtür.
Sezaryen ve normal vajinal do¤umlar›n birlikte de¤erlendirildi¤i bir çal›ﬂmada, peripartum kan nakli riski hipertansiyon varl›¤›nda daha yüksek bulunmuﬂtur
(OR=2.41; %95 CI 2.29–2.53).[25] Bizim çal›ﬂmam›zda
ise nakil oran› preeklamptik hastalarda artmam›ﬂt›r.
Bunun nedeni, çal›ﬂmam›zda sadece sezaryen ile do¤um yapan kad›nlar› de¤erlendirmemiz olabilir.
Kan nakli yap›lan hastalar›n açl›k glikoz seviyeleri
yüksek bulunmuﬂ olsa da, bu konuyla ilgili yeterli çal›ﬂma mevcut de¤ildir.[25] Çal›ﬂmam›zda GDM’nin kan
nakli riskini art›rmad›¤›n› belirledik.
Bu çal›ﬂman›n güçlü yan›, üçüncü basamak bir merkezde birçok kar›ﬂt›r›c› faktör (polihidramniyos,
PROM, miyoma uteri, makrozomik vb.) yönünden yeterli say›da olguda sezaryen ile iliﬂkili nakil yap›lan hastalar›n de¤erlendirilmiﬂ olmas›d›r.
Çal›ﬂmam›z›n k›s›tlamalar› da vard›r. Bu k›s›tlamalar; tek merkezli, retrospektif olmas› ve kan nakli yap›lan hastalar›n alt gruplara ayr›lmamas› ve nakledilen
miktara göre analiz edilmemesidir. Cerrah›n deneyiminin de kanamada bir rol oynad›¤› bilinmektedir. Bu nedenle, farkl› ekiplerin gerçekleﬂtirdi¤i cerrahi iﬂlemlerin olas› kar›ﬂt›r›c› etkisinin de k›s›tlamalar aras›nda oldu¤u düﬂünülebilir.[26]

Sonuç
Sonuç olarak, sezaryen operasyonlar›nda kan nakli
riski ülkeler aras›nda büyük ölçüde de¤iﬂiklik göstermektedir. Plasenta previa, PAS, trombositopeni, preoperatif anemi, >4500 g makrozomik ve ço¤ul gebeli¤i
olan gebeler, bir sezaryen operasyonu öncesinde kan
nakli için haz›rlanmal›d›r. Gebelik boyunca anemi ile
mücadele etmek, sezaryen ile iliﬂkili nakil oranlar›n›
azaltacakt›r.
Fon Deste¤i: Bu çal›ﬂma herhangi bir resmi, ticari ya da kar
amac› gütmeyen organizasyondan fon deste¤i almam›ﬂt›r.
Etik Standartlara Uygunluk: Yazarlar bu makalede araﬂt›rma
ve yay›n eti¤ine ba¤l› kal›nd›¤›n›, Kiﬂisel Verilerin Korunmas›
Kanunu’na ve fikir ve sanat eserleri için geçerli telif haklar› düzenlemelerine uyuldu¤unu ve herhangi bir ç›kar çak›ﬂmas› bulunmad›¤›n› belirtmiﬂtir.
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Özet

Abstract: Prenatal and neonatal outcomes of pregnancies
diagnosed with fetal single umbilical artery

Amaç: Çal›ﬂman›n amac›, önceki çal›ﬂmalarda çeliﬂkili ﬂekilde bildirilmiﬂ olan tek umbilikal arter (single umbilical artery, SUA) tan›s› alm›ﬂ fetüslerin iliﬂkili anomalilerini ve sonuçlar›n› araﬂt›rmakt›r.

Objective: To investigate the associated anomalies and outcomes of
fetuses diagnosed as having a single umbilical artery (SUA) which
were reported inconsistently in previous studies.

Yöntem: Haziran 2018 ile Temmuz 2020 aras›nda, 35’i kompleks
ve 47’si izole SUA (iSUA) olan fetal SUA’l› 82 gebenin ve fetal çift
umbilikal arterli (double umbilical arteries, DUA) 100 gebenin verileri topland›. Üç grubun (iSUA, SUA ve DUA) maternal özellikleri ile
gebelik ve fetal sonuçlar› karﬂ›laﬂt›r›ld›.

Methods: The data of 82 pregnancies with fetal SUA, 35 of which
were complex, and 47 isolated SUA (iSUA) and 100 pregnancies with
fetal double umbilical arteries (DUA) between June 2018 and July
2020 were retrieved. We compared the maternal characteristics, and
pregnancy and fetal outcomes of the three groups (iSUA, SUA, and
DUA).

Bulgular: SUA’l› 82 fetüsün 35’inde 64 majör yap›sal anomali, bu 35
fetüsün 20’sinde (%57.1) kardiyovasküler malformasyonlar, 12’sinde
(%34.2) merkezi sinir sistemi malformasyonlar›, 10’unda (%28.5) genitoüriner sistem malformasyonlar› ve 8’inde (%22.8) gastrointestinal sistem malformasyonlar› mevcuttu. ‹zole SUA, SUA olgular› içinde yer almaktayd›. DUA’l› 100 fetüs ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, SUA intrauterin büyüme k›s›tl›l›¤› (IUGR), preterm do¤um, 7’den küçük
Apgar skorlar› ve yenido¤an yo¤un bak›m ünitesine yat›ﬂ için bir risk
oluﬂturmakta idi. SUA olgular›nda fetal kromozomal veya yap›sal
anomaliye sahip olmak; amniyotik s›v› anomalisi, gebeli¤in sonland›r›lmas›, intrauterin fetal ölüm, erken neonatal ölüm ve düﬂük canl›
do¤um oran› için risk faktörü idi.

Results: Of 82 fetuses with SUA, 35 had 64 major structural abnormalities. 20 of these 35 fetuses (57.1%) had cardiovascular malformations, 12 (34.2%) had central nervous, 10 (28.5%) had genitourinary,
and eight (22.8%) had gastrointestinal system malformations. Isolated
SUA was present in SUA. Compared with the 100 DUA fetuses, SUA
was a risk for intrauterine growth restriction (IUGR), preterm delivery, Apgar scores of <7, and admission to the neonatal intensive care
unit. Having fetal chromosomal or structural abnormalities, was a risk
for amnion fluid abnormality, pregnancy termination, intrauterine
fetal death, early neonatal death, and a low live birth ratio in SUA
cases.

Sonuç: SUA, artan bir oranda fetal yap›sal ve kromozomal anomaliye sahiptir. Bunlar aras›nda en çok tespit edilen kardiyak malformasyonlar ve ikinci en yayg›n olan ise merkezi sinir sistemi
malformasyonlar›d›r. Fetal SUA’l› gebelikler; IUGR, preterm do¤um, düﬂük Apgar skorlar› ve yenido¤an yo¤un bak›m ünitesine
yat›ﬂ yönünden artm›ﬂ riske sahiptir. Ek yap›sal veya kromozomal
malformasyon varl›¤›, bu advers gebelik risklerinin oran›n› art›rmaktad›r. Bu nedenle bu olgular, özel fetal ultrasonografik organ
taramas›na ve yak›n prenatal takibe gereksinim duymaktad›r.

Conclusion: SUA has an increased rate of fetal structural and chromosomal abnormalities. Among them, the most detected one is cardiac and the second most common one is central nervous system
malformations. Pregnancies with fetal SUA have increased risk for
IUGR, preterm delivery, low Apgar scores, and admission to the
neonatal intensive care unit. The presence of additional structural or
chromosomal malformations increases the rate of these adverse
pregnancy risks. Thus, these cases warrant dedicated fetal ultrasonographic organ screening and close prenatal follow-up.

Anahtar sözcükler: Karyotipik anomali, izole tek umbilikal arter,
prenatal ultrasonografi, tek umbilikal arter, yap›sal anomaliler.

Keywords: Karyotypic abnormality, isolated single umbilical
artery, prenatal ultrasonography, single umbilical artery, structural
abnormalities.
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Giriﬂ
Tek umbilikal arter (single umbilical artery, SUA), prenatal olarak tespit edilen en yayg›n anomalilerden biridir.
Çal›ﬂma popülasyonuna ve ultrasonografi muayenesi esnas›ndaki gebelik haftas›na ba¤l› olarak prevalans› %0.2
ile %2 aras›nda de¤iﬂmektedir. Di¤er ›rklara k›yasla beyaz ›rkta daha yayg›nd›r ve ilerleyen gebelik haftalar›yla
birlikte artmaktad›r. Prevalans› tekil gebeliklere k›yasla
ço¤ul gebeliklerde daha yüksektir.[1] Sigara içen, hipertansiyonu, ikizleri ve kardeﬂleri olan kad›nlar›n gebeliklerinde daha yayg›n oldu¤undan, gebeli¤in ilk haftalar›ndaki çevresel, genetik ve hemodinamik bozukluklar›n
SUA etiyolojisinde etkili faktörler oldu¤u düﬂünülmektedir.[1,2]
SUA patogenezini aç›klamak için üç teori ortaya at›lm›ﬂt›r. Bunlar iki umbilikal arterden birinin primer agenezi ve sekonder atrezisi/atrofisi (UMA) ile allantoik arterin persistans›d›r. Bu teorilerden en çok kabul göreni
sekonder atrofi/atrezi teorisidir, çünkü baz› SUA olgular›nda erken gebelik haftalar›ndaki ultrasonografi görüntüleme (USG) bulgular›nda iki umbilikal arter bulunmaktad›r.[3]
SUA varl›¤›, fetal konjenital yap›sal ve kromozomal
anomaliler için hafif belirteç olarak kabul edilmiﬂtir.[1,4–6]
Literatürde birçok olgu raporu ve küçük olgu serileri olsa da, ço¤u büyük ölçekli çal›ﬂma en az 7 y›l öncesine aittir ve birçok çal›ﬂma en az 10 y›ll›kt›r. Asl›nda, s›ras›yla
biri 7 çal›ﬂmadan (üç kohort ve dört olgu kontrol çal›ﬂmas›) ve di¤eri 11 çal›ﬂmadan (dokuz kohort ve iki olgu
kontrol çal›ﬂmas›) oluﬂan iki meta-analiz, konjenital yap›sal ve kromozomal anomaliler ile olan iliﬂkisini tespit
edebilmiﬂtir. ‹lk meta-analizde yer alan çal›ﬂmalar›n yar›dan fazlas›nda fetal karyotipleme bildirilmemiﬂtir. Daha
yak›n tarihli meta-analizde ise anormal karyotipleme
oran› bildirilmemiﬂtir. Bu nedenle, anormal karyotiplerin insidans›na iliﬂkin veriler oldukça s›n›rl›d›r. Ayr›ca,
fetal anomaliler daha yüksek kalitede ultrason cihazlar›,
daha iyi kavramsallaﬂt›r›lm›ﬂ USG muayeneleri (nörosonografi ve kardiyak tarama) ve kromozom mikro-dizi
analizinin kullan›m› ile daha kolay ﬂekilde tespit edilebilmektedir.[7,8]
SUA ve çift umbilikal arter (double umbilical arteries,
DUA) olgular›n› karﬂ›laﬂt›ran çal›ﬂmalarda advers gebelik
sonuçlar›n›n bildirilen s›kl›klar› aras›nda çeliﬂki mevcuttur.[5,7,9–16] Örne¤in, DUA ile k›yasland›¤›nda baz› çal›ﬂmalar daha yüksek IUGR[5,10,11] ve preterm do¤um[9,10] ile
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daha düﬂük 1. ve 5. dakika Apgar skoru[15] oranlar› bildirirken, baz› baﬂka çal›ﬂmalar benzer oranlarda IUGR,[12,13]
preterm do¤um[14] ve 1. ve 5. dakika Apgar skorlar›[16] bildirmiﬂtir. SUA olgular›nda eﬂlik eden yap›sal malformasyon bildiren birçok çal›ﬂma, kesin anomali yerine etkilenen organlara iﬂaret etmiﬂtir.[1,2,5] Bunlar›n yan› s›ra, ek
yap›sal ve kromozomal malformasyonlu SUA sonuçlar›n› de¤erlendiren k›s›tl› say›da çal›ﬂma mevcuttur. Bu nedenle, etkilenen gebelere dan›ﬂmanl›k için daha iyi bir temel sunmak amac›yla ek çal›ﬂmalar›n gerekti¤i aç›kt›r.
Çal›ﬂmam›zda, izole SUA (iSUA), kompleks SUA ve
DUA’l› (kontrol grubu) fetüslerle karﬂ›laﬂt›rarak SUA olgular›n›n kromozomal ve yap›sal anomalilerini, maternal
özelliklerini ve fetal sonuçlar›n› de¤erlendirmeyi amaçlad›k.

Yöntem
Haziran 2018 ile Temmuz 2020 aras›nda SUA tan›s›
alm›ﬂ olgular›n de¤erlendirildi¤i bir retrospektif çal›ﬂma
gerçekleﬂtirdik. Etlik Zübeyde Han›m Kad›n Hastal›klar› E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesinin Etik Kurulu çal›ﬂmay› onaylad› (Onay no: 21-05). Çal›ﬂma için SUA olgular›n›n verilerine hastane veri taban›ndan ulaﬂ›ld›. SUA
olgular›n› kontroller ile karﬂ›laﬂt›rmak için yaﬂ bak›m›ndan eﬂleﬂen fetal DUA’l› 100 gebenin verileri seçildi.
SUA olgular›, yap›sal anomalilerin varl›¤›na ba¤l› olarak
izole SUA (iSUA) ve kompleks SUA olarak grupland›.
‹zole SUA, yap›sal veya kromozomal anomalisi olmayan
SUA olarak tan›mland›.
Gestasyonel yaﬂ, son adet tarihinin ilk gününe ve birinci trimester USG muayenesinde ölçülen baﬂ-popo
uzunlu¤una göre hesapland›. Son adet tarihi ile birinci
trimester USG’si aras›nda tarihleme bak›m›ndan yedi
veya daha fazla gün oldu¤u durumlarda, gestasyonel yaﬂ
birinci trimester USG’sine göre düzeltildi.
Bir fetüsün ölümü ≤23. gebelik haftas›nda gerçekleﬂti¤inde, bu ölüm intrauterin fetal ölüm (IUFD) olarak s›n›fland›r›l›rken ≥24. gebelik haftas›nda in utero ölen fetüsler ise ölü do¤um olarak s›n›fland›r›ld›. ‹ntrapartum
fetal ölüm, do¤um baﬂlang›c›ndan sonra fakat do¤madan
önce bebe¤in ölmesi olarak tan›mland›. Gebeli¤in sonland›r›lmas›, majör fetal yap›sal veya kromozomal anomaliler nedeniyle elektif kürtaj anlam›na gelmektedir.
IUGR, fetal biparyetal çap, baﬂ çevresi, abdomen
çevresi ve femur uzunlu¤unun sonografik ölçümleri temelinde 3. persantilden küçük tahmini fetal a¤›rl›k olarak
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belirlendi.[17] Kar›ﬂt›r›c› faktörleri ekarte etmek için ço¤ul
gebelikler hariç tutuldu.
Gebeli¤in 24. ve 37. haftalar› aras›ndaki do¤um, fetal
viyabiliteden ba¤›ms›z olarak preterm do¤um olarak tan›mland›. Amniyon s›v›s›, 2 cm’den küçük oldu¤unda
oligohidramniyos, 2 ile 8 cm aras›nda normal ve 8
cm’nin üzerinde polihidramniyos olarak de¤erlendirilen
en derin tek dikey cep ölçümleri temelinde de¤erlendirmeye al›nd›.
Klinik protokollerimize göre, SUA tan›s›n›n detayl›
fetal anatomik USG ile konulmas›ndan sonra deneyimli
bir perinatolog taraf›ndan tarama yap›ld›. Kullan›lan cihaz, 5–9-MHz volumetrik transvajinal transdüserlere ve
4–8-MHz volumetrik konveks abdominal transdüsere
sahip Voluson E6 (GE Medical Systems, Horten, Norveç) idi. Birinci trimesterde olan veya obezite nedeniyle
düﬂük görüntü kalitesine sahip gebelikler için, abdominal
USG taramas›na ek olarak transvajinal USG taramas›
gerçekleﬂtirildi. SUA tan›s›, her iki mesane duvar›ndaki
umbilikal arterlerin renkli Doppler görüntülemesiyle veya umbilikal kord k›vr›m›n›n kesit görüntülenmesiyle konuldu. SUA’l› tüm hastalar fetal ekokardiyografi ile tarand›. Fetal SUA’l› tüm ebeveynlere kromozom analiziyle amniyosentez önerildi. Ek yap›sal malformasyonla birlikte SUA’l› olan ve onay veren hastalarda kromozom
mikro-dizi analizi gerçekleﬂtirildi.
iSUA’l› hastalara rutin prenatal bak›m önerildi.
Kompleks SUA tan›s› alan hastalar için özel prenatal bak›m, eﬂlik eden yap›sal veya karyotipik anomaliye ba¤l›yd›. Bu çiftler prognoz hakk›nda detayl› ﬂekilde bilgilendirildi ve kötü prognozun düﬂünüldü¤ü durumlarda gebeli¤in sonland›r›lmas› önerildi.
Yaﬂ, vücut kitle indeksi (VK‹), sigara kullan›m›, parite ve maternal kronik hastal›k dahil gebelerin demografik
özellikleri muayene esnas›nda topland› ve kaydedildi.
Amniyotik s›v› anomalileri, IUGR, preeklampsi, fetal 1.
ve 5. dakika Apgar skorlar›, gebeli¤in sonland›r›lmas›, intrapartum fetal ölüm, preterm do¤um, yenido¤an yo¤un
bak›m ünitesine (YYBÜ) yat›ﬂ ve erken neonatal ölüm
dahil SUA’l› gebeliklerin seyri ve sonuçlar› da kaydedildi.
‹statistiksel analiz
Verilerin de¤erlendirilmesi için SPSS istatistik yaz›l›m› sürüm 21 (IBM, Armonk, NY, ABD) kullan›ld›. iSUA ve kompleks SUA ile kontrol (DUA) olarak grupland›r›lan hastalar›n bulgular› karﬂ›laﬂt›r›ld›. Sürekli de¤iﬂkenlerin normalli¤i Kolmogorov-Smirnov testi ve histog-

ramlar kullan›larak de¤erlendirildi. Normal da¤›l›ml› ba¤›ms›z örnekler için tek yönlü varyans analizi (ANOVA),
normal ﬂekilde da¤›lmam›ﬂ örnekler için Kruskal-Wallis
testi kullan›ld›. <0.05 seviyesindeki p de¤erleri istatistiksel
olarak anlaml› kabul edildi. ‹statistiksel anlaml›l›k için
Bonferroni düzeltmesi kullan›ld›.

Bulgular
Çal›ﬂma dönemi boyunca toplam 82 gebelikte fetal
SUA tan›s› kondu. Bunlar›n 35’inde (%42.68) en az bir
yap›sal veya kromozomal anomali ve 47’sinde (%57.32)
iSUA mevcuttu. Maternal yaﬂ, parite, VK‹, sigara kullan›m›, uyruk, preeklampsi ve maternal kronik hastal›klar
bak›m›ndan kompleks, iSUA ve DUA gruplar› aras›nda
maternal özelliklerde anlaml› farkl›l›klar yoktu. Kompleks SUA tan›s›nda ortalama gebelik haftas›, iSUA olgular›ndakine göre daha önceydi (14.2±3.1’e karﬂ› 20.4±5.7
hafta, p<0.001). Amniyotik s›v› anomalileri, iSUA ve
DUA gruplar›na k›yasla kompleks SUA grubunda daha
yayg›nd› (p<0.05), fakat iSUA ve DUA kontrol olgular›
aras›nda fark yoktu (p>0.05). SUA grubundaki 9 (%25.7)
hastada, iSUA grubundaki 10 (%21.2) hastada ve DUA
kontrol grubundaki 4 (%4.0) olguda IUGR mevcuttu;
SUA ve iSUA gruplar›ndaki IUGR insidans› benzerdi
(p>0.05), ancak her iki grupta da DUA kontrol olgular›ndan daha yüksekti (p=0.01) (Tablo 1).
Tablo 2’de, iSUA, kompleks SUA ve DUA gruplar›n›n fetal sonuçlar›n›n karﬂ›laﬂt›rmas› verilmiﬂtir. SUA,
7’den küçük Apgar skorlar› ve YYBÜ ihtiyac› için bir risk
faktörüydü ve eﬂlik eden ek yap›sal veya kromozomal
anomaliler bu riskleri daha da art›rmaktayd›. Baﬂka bir
deyiﬂle, 7’den küçük Apgar skorlar›n›n ve YYBÜ gereksinimi insidans› SUA > iSUA > DUA idi (p<0.001). SUA
grubundaki 14 (%50) hastada, iSUA grubundaki 13
(%30.2) hastada ve DUA kontrol grubundaki 11 (%11.2)
olguda preterm do¤um mevcuttu. SUA ve iSUA gruplar›ndaki preterm do¤um insidans› benzerdi; ancak insidans her iki grupta da DUA kontrol olgular›ndan daha
yüksekti (p<0.001). ‹ntrauterin fetal ölüm ve erken neonatal ölüm bak›m›ndan iSUA ve kontrol olgular› aras›nda hiçbir fark olmasa da, bunlar kompleks SUA grubunda anlaml› ﬂekilde daha yüksekti (p<0.05). Gebeli¤in sonland›r›lmas› yönünden iSUA grubu DUA kontrol grubundan farkl› de¤ildi, ancak kompleks grupta majör fetal
yap›sal ve kromozomal anomaliler nedeniyle yedi gebelik
sonland›r›ld› ve bu oran, iSUA ve DUA kontrol gruplar›na k›yasla istatistiksel olarak daha yüksekti (p<0.05).
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Tablo 1. Maternal özellikler ve gebelikle iliﬂkili parametreler.
Kompleks SUA
n=35 (%)

De¤iﬂkenler
Maternal yaﬂ (y›l)
Maternal VK‹ (kg/m2)
Sigara kullan›m›
Uyruk

p

28.4±5.9

28.2±6.4

28.8±4.9

0.830

25 (20–38)

25 (19–44)

0.743
0.062

4 (11.4)

4 (8.5)

2 (2.0)

Türkiye

32 (91.4)

43 (91.5)

91 (91.0)

Suriye

3 (8.6)

4 (8.5)

9 (9.0)

IUGR

0.994

1 (2.9)

5 (10.6)

10 (1.0)

9 (25.7)*

10 (21.2)*

4 (4.0)†,‡

0.01

1 (2.8)

2 (4.3)

3 (3.0)

0.912

Preeklampsi

Parite

DUA
n=100 (%)

25 (21–34)

Maternal hastal›k

Amniyotik s›v›

‹zole SUA
n=47 (%)

0.383

Azalm›ﬂ

6 (17.1)*

5 (10.6)

4 (4.0)‡

0.041

Normal

25 (71.5)*

39 (83.0)

95 (95.0)‡

0.001

Artm›ﬂ

4 (11.4)*

3 (6.4)

1 (1.0)‡

0.026

Multipar

21 (60.0)

28 (59.5)

64 (64)

0.841

Nullipar

14 (40.0)

19 (40.5)

36 (36)

0.904

*DUA olgular›ndan farkl›; †izole olgulardan farkl›; ‡kompleks olgulardan farkl›. DUA: Çift umbilikal arter; IUGR: ‹ntrauterin büyüme k›s›tl›l›¤›; SUA: Tek umbilikal arter; VK‹: Vücut kitle indeksi.

Tablo 3’te SUA’l› hastalarda tespit edilen fetal yap›sal anomaliler gösterilmiﬂtir. Otuz beﬂ fetüste toplam 64
majör yap›sal malformasyon tespit edilmiﬂtir. Bu 35 fetüsün 20’sinde (%57.1) kardiyak malformasyonlar, 12’sinde
(%34.2) merkezi sinir sistemi malformasyonlar›, 10’unda
(%28.5) genitoüriner malformasyonlar, 8’inde (%22.8)
gastrointestinal malformasyonlar ve 5’inde (%14.2) muskuloskeletal sistem malformasyonlar› mevcuttu. On sekiz

fetüste tek anomali, sekiz fetüste iki anomali ve dokuz fetüste üç veya daha fazla anomali mevcuttu. Tespit edilen
64 yap›sal anomali aras›nda en yayg›n olanlar kardiyak
malformasyonlar (n=23, %35.9) ve ard›ndan merkezi sinir sistemi malformasyonlar› (n=15, %23.5), gastrointestinal malformasyonlar (n=7, %10.9) ve genitoüriner sistem malformasyonlard› (n=6, %9.4). En çok tespit edilen
kardiyovasküler anomali ise hipoplastik sol kalpti.

Tablo 2. Fetal ve neonatal sonuçlar.
Kompleks SUA
n=35 (%)

De¤iﬂkenler

(57.1)*,†

‹zole SUA
n=47 (%)
43

(91,4)‡

DUA
n=100 (%)
98

(100)‡

p

Canl› do¤um

20

Apgar skoru (1. dakika)

8.5 (0–9)*,†

9 (0–9)‡

9 (5–9)‡

<0.001
<0.001

Apgar skoru (5. dakika)

9.5 (0–10)*,†

10 (0–10)‡

10 (6–10)‡

<0.001

<7’den küçük Apgar skoru

7 (20)*,†

4 (8.6)*,‡

2 (2)†,‡

<0.001

Ölü do¤um

3 (8.5)*

1 (2.1)

0 (0)‡

0.012

Erken neonatal ölüm

3 (8.5)*

1 (2.1)

0 (0)‡

0.012

‹ntrapartum fetal ölüm

2 (5.7)*

1 (2.1)

0 (0)‡

0.070

‹UFD (>20 hafta, ≤23 hafta)

1 (2.9)

2 (4.3)

2 (2)

0.737

Gebeli¤in sonland›r›lmas›

9 (25.8)*,†

0 (0)‡

0 (0)‡

<0.001

Preterm do¤um

14/25 (50)*

13/45 (30.2)*

11/98 (11.2)†,‡

<0.001

YYBÜ’ye yat›ﬂ

14/20 (70)*,†

10/43 (23.2)*,‡

3/98 (3)†,‡

<0.001

Diﬂi

20 (57)

22 (47)

51 (51)

0.651

Erkek

15 (43)

25 (53)

49 (49)

Cinsiyet

*DUA olgular›ndan farkl›; †izole olgulardan farkl›; ‡kompleks olgulardan farkl›. DUA: Çift umbilikal arter; IUFD: ‹ntrauterin fetal ölüm; SUA: Tek umbilikal arter; YYBÜ: Yenido¤an yo¤un bak›m ünitesi.
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Otuz beﬂi kompleks SUA’l› ve yedisi iSUA’l› toplam
42 hastaya kromozom analizi ile amniyosentez yap›ld›.
Gerek prenatal ve gerek postnatal olarak iSUA’l› hastalarda herhangi bir karyotipik anomali yoktu. Kompleks
SUA’l› hastalar›n beﬂinde karyotipik anomali mevcuttu: trizomi 13 (n=2), trizomi 18 (n=1), Turner (n=1) ve
DiGeorge sendromu (n=1).
SUA’n›n yan› s›ra, 14 olguda hiperekojenik ba¤›rsak,
4 olguda hiperekojenik odak, 1 olguda k›sa femur ve humerus ile 1 olguda hipoplastik nazal kemik olmak üzere
di¤er hafif belirteçler de kaydedildi.

Tart›ﬂma
Di¤er anomalilerin yoklu¤unda bile SUA’n›n;
IUGR, 7’den küçük Apgar skorlar›, preterm do¤um ve
YYBÜ’ye yat›ﬂ dahil advers prenatal sonuçlar için risk
oluﬂturdu¤unu bulduk (p<0.05). iSUA ile olan risklerin
yan› s›ra eﬂlik eden fetal yap›sal veya kromozomal anomalilerin varl›¤› amniyotik s›v› anomalileri, intrauterin
fetal ölüm, erken neonatal ölüm ve gebeli¤in sonland›r›lmas› risklerini art›rm›ﬂt›r ve 7’den küçük Apgar skorlar› ile YYBÜ’ye yat›ﬂ risklerini de daha fazla art›rm›ﬂt›r (p<0.05).
Çal›ﬂmam›zda, SUA’l› hastalar›n %42.6’s›nda
(35/82) en az bir yap›sal anomali mevcuttu. Benzer ﬂekilde, literatürde SUA ile bildirilen ek anomali s›kl›¤›
%13 ile %50 aras›nda de¤iﬂmektedir.[2,10,18] Irk ve fetal
USG de¤erlendirmelerindeki gebelik haftalar›na ek
olarak, eﬂlik eden fetal yap›sal anomalilerdeki bu yüksek de¤iﬂkenli¤in bir aç›klamas› da çal›ﬂman›n gerçekleﬂtirildi¤i merkezin özellikleri olabilir. Fetal yap›sal
veya karyotipik anomalileri ve IUGR’u olanlar dahil
komplike SUA’l› hastalar›n üçüncü basamak merkezlere sevk edilmesi olas›l›¤›n›n yüksek oldu¤unu düﬂünüyoruz. Görüﬂümüzle uyumlu olarak, popülasyon tabanl› çal›ﬂmalar[10] sevk merkezlerinde bildirilenlere k›yasla
daha düﬂük ek yap›sal defekt bildirmiﬂtir.[2,18] Ancak popülasyon tabanl› çal›ﬂmalarda bile, SUA’l› olgularda
bildirilen ek yap›sal ve kromozomal anomali s›kl›¤›
SUA’l› olmayan hastalardan daha yayg›nd› ve bu nedenle SUA’l› fetüslerde, özellikle de ek yap›sal defekti
olan SUA’l› olgularda detayl› fetal ultrason de¤erlendirmesi ve genetik test gereklidir.[4]
Ultrasonografinin geliﬂmiﬂ görüntüleme kalitesi ile
SUA tan›s›, mesane duvar›nda iki umbilikal arterden birinin yoklu¤unu veya serbest umbilikal kordun kesitini

Tablo 3. SUA’l› 82 fetüste bulunan organ sistemlerine göre yap›sal
malformasyonlar (en az bir yap›sal malformasyonlu 35 fetüs).
Organ sistemleri

Toplam (n=64)

Kardiyovasküler
Trunkus arteriozus
Pulmoner venöz dönüﬂ anomalisi
Dekstrokardi
Hipoplastik sol kalp
Aort koarktasyonu
Ektopia kordis
Çift ç›k›ﬂl› sa¤ ventrikül
Perikardiyal efüzyon
Pulmoner arter-sa¤ ventriküler hipoplazi
Fallot tetrolojisi
Sa¤ atriyum dilatasyonu
Septal anevrizma
Ventriküler septal defekt
Büyük arterlerin transpozisyonu

23 (%35.9)
2
1
2
4
1
1
2
2
1
1
1
1
3
1

Merkezi sinir sistemi
Ventrikülomegali
‹niensefali
Limon belirtisi
Nöral tüp defektleri
Rombensefalospinapsis
Korpus kallozum agenezi (k›smi)
Kistik higroma
Sefalosel
Serebellar kist

15 (%23.5)
4
1
2
2
1
1
2
1
1

Gastrointestinal
Diyafragma hernisi
Yar›k dudak/damak
Omfalosel
Safra kesesi aplazisi
Karaci¤erde avasküler kitle

7 (%10.9)
2
1
2
1
1

Genitoüriner sistem
Multikistik displastik böbrek (bilateral)
Renal agenezi

6 (%9.4)
4
2

Muskuloskeletal sistem
Skeletal displazi
Sirenomeli
Skolyoz
Kay›k tabanl› ayaklar
Yumru ayak

5 (%7.8)
1
1
1
1
1

Di¤erleri
Hidrops fetalis
Timus hipoplazisi
Toraks hipoplazisi
Jugüler kist
Umbilikal kord anevrizmas›
Oküler kolobom

8 (%12.5)
1
2
1
1
2
1

görüntüleyerek, 11. gebelik haftas› gibi erken bir dönemde konulabilir.[19] Bu olgulara daha erken gebelik
haftalar›nda tan› koymak, SUA ile ek anomalileri tespit
etme s›kl›¤›n› de¤iﬂtirme potansiyeline sahiptir. Örne¤in ço¤u renal ve gastrointestinal anomali belirli gebelik haftalar›ndan önce tespit edilemez, çünkü erken gebelik haftalar›nda amniyon s›v›s›, 12. gebelik haftas›nCilt 29 | Say› 3 | Aral›k 2021
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dan önce fetal ürinasyona ve fizyolojik ba¤›rsak hernisine ba¤l› de¤ildir.[20,21] Çal›ﬂmam›zda, ço¤u SUA olgusu
ikinci trimesterde tan› alm›ﬂt›; ancak kompleks SUA olgular› iSUA olgular›ndan daha erken gebelik haftalar›nda tespit edildi (p<0.001). Bu durum, yap›sal veya kromozomal bir anomali tespit edildi¤inde, hastaya SUA’n›n tespit edilme olas›l›¤›n› art›ran daha detayl› fetal
anatomik tarama yap›lmas›ndan kaynaklan›yor olabilir.
Genitoüriner veya gastrointestinal sistem anomalilerinin ikinci en yayg›n anomali oldu¤unu bildiren daha
önceki çal›ﬂmalar›n aksine,[10,22] fetal merkezi sinir sistemi anomalilerinin en yayg›n ikinci anomali grubu oldu¤unu bulduk. Daha önceki çal›ﬂmalara benzer biçimde
bizim çal›ﬂmam›zda da kardiyak anomaliler en çok tespit edilen anomalilerdi (%24.3, 20/82).[2,5,18] Wang ve
ark. çal›ﬂmalar›nda 152 tekil gebeli¤i de¤erlendirmiﬂ ve
SUA ile kardiyak anomali s›kl›¤›n› %12.5 olarak bulurken, en yayg›n kardiyak anomalilerin hipoplastik sol
kalp sendromu (HLHS), tek ventrikül ve çift ç›k›ﬂl› sa¤
ventrikül (DORV) oldu¤unu bildirmiﬂlerdir.[18] Bu bulgular çal›ﬂmam›zla uyumludur, çünkü biz de en yayg›n
fetal kardiyak anomalilerin HLHS, ventriküler septal
defekt ve DORV oldu¤unu bulduk. SUA’l› beﬂ (%6.1)
hastada karyotipik anomali mevcuttu. Çal›ﬂmam›zda
tespit etti¤imiz karyotipik anomali s›kl›¤›, %1.3 ile
%15.3 aras›nda de¤iﬂen di¤er çal›ﬂmalardaki oranlar ile
benzerdir.[10,22–25] Ancak genetik testlere izin veren hastalar›m›z›n say›s› görece düﬂüktür ve bu da genetik anomalilerin gerçek yüzdelerini yans›tmayabilir. Daha önceki çal›ﬂmalara benzer ﬂekilde, iSUA’l› hastalarda karyotipik anomali mevcut de¤ildi.[5] iSUA grubundaki 14
hastada hiperekojenik ba¤›rsak, intraventriküler parlak
odak, nazal hipoplazi ve k›sa femur ile humerus dahil en
az bir hafif belirteç mevcuttu, ancak iSUA’n›n yan› s›ra
bu hafif belirteçlerin varl›¤› iSUA’l› hastalarda karyotip
anomalilerini art›rmam›ﬂt›r.

kütlenin azalmas› ile aç›klanm›ﬂt›r. Kompleks SUA’l›
hastalar dikkate al›nd›¤›nda, sitoplazmik kütle azalmas›na ek olarak bir di¤er katk› sa¤lay›c› faktör de toplam
hücre azalmas›d›r.[28] Kompleks SUA varl›¤›n›n preterm
do¤um insidans›n› art›rd›¤›na yönelik fikir birli¤i olsa
da, bu iliﬂki bir çeliﬂki olmay› sürdürmektedir.[10,11,27,29]
Çal›ﬂmam›zda, SUA’n›n yan› s›ra iSUA’n›n da preterm
do¤um için bir risk oldu¤unu bulduk. Ço¤u preterm
do¤um IUGR ile iliﬂkili iyatrojenik do¤umlardan kaynaklansa da, preterm erken membran rüptürü ve preterm do¤um dahil baﬂka katk› sa¤layan faktörler de
mevcuttu. Yediden küçük fetal Apgar skorlar› ve
YYBÜ’ye yat›ﬂ dahil di¤er advers gebelik sonuçlar›n›n
s›kl›¤›, DUA kontrol olgular›na k›yasla SUA grubunda
daha yüksekti ve bu durum daha önceki çal›ﬂmalarla
uyumludur.[1,7]

SUA’l› hastalarda prenatal bak›m›n nas›l yap›laca¤›
tart›ﬂma konusudur. SUA’l› fetüslerde normal geliﬂme
bildiren ve standart prenatal bak›m öneren çal›ﬂmalara
ra¤men,[2,26] ço¤u çal›ﬂma SUA beraberinde geliﬂimde
bozukluk tespit etmiﬂ ve olas› IUGR’nin zaman›nda tespiti için aral›kl› biyometrik ölçümler ve Doppler de¤erlendirmeleri önermiﬂtir.[1,2,5,7,10,27] IUGR s›kl›¤› SUA grubunda %25.7 (9/35), iSUA grubunda %21.2 (10/47) ve
DUA kontrol olgular›nda %4 (4/98) oldu¤undan, ikinci öneriyi destekliyoruz. iSUA’da IUGR’nin olas› mekanizmas›, malnütrisyondan kaynaklanan sitoplazmik

Kardiyak anomaliler ve ard›ndan merkezi sinir sistemini etkileyen anomaliler, SUA’l› hastalarda en s›k
tespit edilen anomalilerdir. IUGR, 7’den küçük Apgar
skorlar› ve YYBÜ’de yat›ﬂ dahil advers sonuçlar›n s›kl›klar›, DUA kontrol olgular›na k›yasla SUA grubunda
daha yüksekti. SUA ile eﬂlik eden fetal yap›sal veya
kromozomal anomalilerin varl›¤›, gebeli¤in sonland›r›lmas›, amniyotik s›v› anomalileri, intrauterin fetal
ölüm, do¤um sonras› fetal ölüm ve preterm do¤um
risklerini art›r›rken, 7’den küçük Apgar skorlar› ve
YYBÜ’ye yat›ﬂ risklerini daha fazla art›rmaktad›r. Bu
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Çal›ﬂmam›za benzer ﬂekilde birçok çal›ﬂma, SUA’l›
hastalarda ek veya kromozomal anomalilerin varl›¤›n›n
amniyotik s›v› anomalileri, intrauterin fetal ölüm, do¤um sonras› ölüm ve gebeli¤in sonland›r›lmas› dahil
advers gebelik sonuçlar›n›n s›kl›¤›n› art›rd›¤›n› göstermiﬂtir.[5,10] Bu nedenle, bu fetüslerin prenatal bak›mlar›n›n eﬂlik eden anomali türü dikkate al›narak belirlenmesi gerekti¤ini düﬂünüyoruz.
Çal›ﬂmam›z›n k›s›tlar›ndan biri de üçüncü basamak
referans merkezinde gerçekleﬂtirilen bir kohort olmas›d›r ve IUGR, amniyotik s›v› anomalileri veya preterm
do¤um ile komplike gebelikler veya anomalili hastalar
çok daha fazla temsil edilmiﬂ olabilir ve bu da gerçek
oranlar›n yans›t›lmamas›yla sonuçlanabilir. Tüm hastalarda fetal kardiyak ekografi yap›ld›, fakat büyük ço¤unlu¤u erken gebelik haftalar›nda oldu¤undan fetal
kardiyak de¤erlendirme için ideal de¤ildi.

Sonuç

Fetal tek umbilikal arter tan›s› alm›ﬂ gebeliklerde prenatal ve neonatal sonuçlar

nedenle SUA’l› fetüsler, detayl› ultrasonografik fetal
anatomi taramas›na ve yak›n prenatal takibe gereksinim duymaktad›r.
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Özet

Abstract: The relationship between umbilical cord
measurements and newborn outcomes

Amaç: Çal›ﬂmam›zda, düﬂük riskli gebeliklerde (gestasyonel yaﬂa göre normal fetüsler [AGA]) umbilikal ven çap› ile kordon uzunlu¤u ve
fetal sonuç aras›ndaki iliﬂkiyi araﬂt›rd›k.
Yöntem: Gebeli¤in 38+0 ve 41+6. haftalar› aras›nda 19–44 yaﬂ›ndaki 39 tekil gebelikten oluﬂan prospektif bir kohort çal›ﬂmas› gerçekleﬂtirildi. Olgular›n demografik özellikleri, prenatal ultrason ile
ölçülen umbilikal ven çap›, postnatal do¤um a¤›rl›¤›, cinsiyet, 1. ve
5. dakika Apgar skorlar›, kan gaz› analizi ve umbilikal kord uzunlu¤u kaydedildi. Gestasyonel haftaya göre 10–90. persantilde olan
fetal a¤›rl›kl› fetüsler AGA kabul edildi.
Bulgular: Gebelerin ortalama yaﬂ› 27.5±5.3 idi. Gebelerin %33’ü
(13/39) nullipard›. Korelasyon analizinde umbilikal ven çap› ve di¤er de¤iﬂkenler aras›nda istatistiksel olarak anlaml› korelasyon
yoktu (p>0.050). Umbilikal kord uzunlu¤u ve umbilikal ven laktat
seviyesinin istatistiksel olarak negatif ve anlaml› korelasyona sahip
oldu¤u bulundu (r=-0.418; p=0.015); ancak di¤er gebelik sonuçlar›nda anlaml› korelasyon yoktu. Cinsiyete göre umbilikal ven çap›
ve kordon uzunlu¤unun medyan de¤erleri aras›nda istatistiksel
olarak anlaml› fark yoktu (s›ras›yla p=0.076 ve 0.181).
Sonuç: Sonuç olarak çal›ﬂmam›zda, 38.0–41.6 haftal›k gebeliklerde (AGA fetüslerde) umbilikal ven çap› ve kordon uzunlu¤u ile fetal a¤›rl›k ve gebelik sonucu aras›nda bir iliﬂki bulamad›k. Ancak
elde edilen sonuçlar›n yine de daha büyük seriler ile do¤rulanmas› gerekmektedir.

Objective: This study investigated the relationship between umbilical vein diameter and cord length and fetal outcome in low-risk
pregnancies (fetuses appropriate for gestational age [AGA]).
Methods: A prospective cohort study of 39 singleton pregnant
women aged 19–44 years at between 38+0 and 41+6 weeks of gestation was conducted. Case demographics, umbilical vein diameter
measured by prenatal ultrasound, postnatal birth weight, gender, 1and 5-minute Apgar scores, blood gas analysis, and umbilical cord
length were recorded. Fetuses with a fetal weight in the 10–90th percentile according to week of gestation were accepted as AGA.
Results: The mean age of the pregnant women was 27.5±5.3 years.
33% (13/39) of the pregnant women were nulliparous. There was no
statistically significant correlation between umbilical vein diameter
and other variables in correlation analysis (p>0.050). Umbilical cord
length and umbilical vein lactate level were found to have a statistically negative and significant correlation (r=-0.418; p=0.015); however,
no other pregnancy outcomes were found to have a significant correlation. There was no statistically significant difference between the
median values of umbilical vein diameter and cord length by gender
(p=0.076 and 0.181, respectively).
Conclusion: In conclusion, this study found no relationship
between umbilical vein diameter and cord length and fetal weight
and pregnancy outcome in low-risk 38.0–41.6-week pregnancies
(AGA fetuses). However, the obtained results still need to be confirmed by larger series.

Anahtar sözcükler: Umbilikal ven çap›, umbilikal kord uzunlu¤u,
umbilikal ven, umbilikal kord, fetal sonuç.

Keywords: Umbilical vein diameter, umbilical cord length,
umbilical vein, umbilical cord, fetal outcome.

Giriﬂ
Fetal geliﬂimi etkileyen faktörler aras›nda genetik, fetal anöploidi, maternal hipertansiyon, diabetes mellitus
ve plasental faktörler yer almaktad›r.[1,2] Plasenta fetüse

oksijen ve besin sa¤larken, fetüs taraf›ndan üretilen karbondioksit ve at›k ürünleri maternal dolaﬂ›ma aktarmaktad›r.[3,4] Umbilikal kord, fetüs geliﬂimi için hayati olan
sarmal bir ba¤lant›d›r. Umbilikal kordda Wharton jeli ile
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sar›lm›ﬂ iki arter ve bir ven bulunmaktad›r. Umbilikal ven
fetüs için beslenme kayna¤›d›r ve yap›lan çal›ﬂmalar, umbilikal vendeki kan ak›ﬂ› yetersiz oldu¤unda fetal büyümenin gecikti¤ini göstermektedir.[5,6]

b›rak›ld›. Olgular›n demografik özellikleri, prenatal ultrason ile ölçülen umbilikal ven çap›, postnatal do¤um
a¤›rl›¤›, cinsiyet, 1. ve 5. dakika Apgar skorlar›, kan gaz›
seviyeleri ve umbilikal kord uzunlu¤u kaydedildi.

Umbilikal ven çap› ve umbilikal kord çap›n›n fetal
a¤›rl›k ile iliﬂkili oldu¤unu gösteren çal›ﬂmalar bulunmaktad›r.[7,8] Baz› çal›ﬂmalar ise, fetal büyüme gerili¤i olan
fetüslerde küçük umbilikal kord çap› ve advers gebelik sonuçlar› aras›nda iliﬂki bildirmiﬂtir.[9] Gebeli¤in ikinci trimesterinde, ince umbilikal kordu olan gebelerde fetal büyüme gerili¤i olmas› olas›l›¤›n›n artt›¤› bildirilmiﬂtir.[9]
Üçüncü trimesterde ölçülen umbilikal ven çap›n›n tahmini fetal a¤›rl›¤› öngörmeye yard›mc› olmad›¤›n› bildiren çal›ﬂmalar mevcuttur.[10]

Umbilikal ven çap›, umbilikal kordun serbest k›sm›nda ölçüldü. Ölçümler esnas›nda umbilikal ven (UV) çap›
umbilikal kordun en geniﬂ noktas›nda d›ﬂtan d›ﬂa ölçüldü
(ﬁekil 1). Ölçümler her zaman ayn› operatör (CS) taraf›ndan gerçekleﬂtirildi. Ölçümler üç kez yap›ld› ve bu üç ölçümün ortalamas› al›nd›. Ölçümler için Toshiba markas›n›n Aplio 400 modeli (Toshiba Medical Systems Corporation, Tochigi, Japonya) ve 6.0–1.9 MHz 4D prob kullan›ld›. Ölçümler, uterus kontraksiyonlar› henüz baﬂlamam›ﬂ olan hastalarda yap›ld›. Umbilikal kord do¤umdan
sonra klemplendi ve kesilerek iki parçaya ayr›ld›. Umbilikal kordun toplam uzunlu¤u, ayr› ölçme ﬂeritleriyle iki
uçtan ölçerek mm cinsinden belirlendi. Plasenta ç›kar›ld›ktan sonra tart›ld› ve a¤›rl›k gram olarak kaydedildi.

Umbilikal kordun normal uzunlu¤u 50–60 cm’dir.[11]
Fetal büyüme gerili¤i, konjenital anomaliler, intrapartum
fetal distres ve artm›ﬂ fetal ölüm riskinin tümü k›sa umbilikal kord ile iliﬂkilidir.[12] Uzun bir umbilikal kord, kordon boyunca uzunlu¤u, kordon prolapsusu, kordon dü¤ümleri ve intrapartum fetal distres gibi fetal risklerle iliﬂkilendirilmektedir.[11,13]
Düﬂük riskli gebeliklerde (gestasyonel yaﬂa göre normal fetüslerde [AGA]) umbilikal ven çap› ve kordon
uzunlu¤u ile fetal sonuçlar aras›ndaki iliﬂki hakk›nda k›s›tl› bilgi bulunmaktad›r. Çal›ﬂmam›zda, düﬂük riskli gebeliklerde (AGA fetüsler) fetal sonuç ile umbilikal ven çap› ve kordon uzunlu¤u aras›ndaki iliﬂkiyi inceledik.

Yöntem
Bu prospektif kohort çal›ﬂmas›, 01.07.2021 ile
01.09.2021 tarihleri aras›nda Kütahya Sa¤l›k Bilimleri
Üniversitesi Evliya Çelebi E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi’nde gerçekleﬂtirildi. Etik onay, Kütahya Sa¤l›k Bilimleri Üniversitesi Non-invaziv Etik Komitesinden (Araﬂt›rma numaras›: 2021/11-08) al›nd›. Gebeli¤in 38+0 ve
41+6. haftalar› aras›nda 19–44 yaﬂ›ndaki 39 tekil gebelik
ile gerçekleﬂtirildi. Gestasyonel haftaya göre, tekil gebelik AGA çal›ﬂmaya dahil etme kriteri olarak belirlendi.
Gestasyonel haftaya göre fetal a¤›rl›¤› 10–90. persantilde
olan fetüsler AGA olarak kabul edildi. Gebelik haftas› son
adet tarihine göre belirlendi ve erken ultrason ölçümleriyle do¤ruland›. Ço¤ul gebelikleri, diyabet ve hipertansiyon gibi gebelik komplikasyonlar›, fetüslerinde fiziksel
ve kromozomal anomalileri, fetal kay›plar›, intrauterin
büyüme k›s›tlamas›, preterm veya post-term do¤um, oligohidramniyos veya polihidramniyos olanlar çal›ﬂma d›ﬂ›
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Verileri analiz etmek için Statistical Package for the
Social Sciences (sürüm 25, SPSS Inc., Chicago, IL,
ABD) yaz›l›m› kullan›ld›. Veriler ortalama ± standart
sapma ve medyan [25. persantil; 75. persantil] olarak sunuldu. Normal da¤›l›ma uygunluk Kolmogorov-Smirnov veya Shapiro-Wilk testiyle de¤erlendirildi. Gruplar
aras›nda sürekli de¤iﬂkenlerdeki farkl›l›klar Mann-Whitney U testi kullan›larak de¤erlendirildi. Kategorik veriler
ile gruplar aras›ndaki iliﬂkiler ki kare testi kullan›larak
analiz edildi. De¤iﬂkenler aras›ndaki korelasyonlar Spearman korelasyon katsay›s› ile de¤erlendirildi. p<0.05 de¤eri istatistiksel olarak anlaml› kabul edildi.

ﬁekil 1. Ultrasonografi ile umbilikal ven çap›n›n ölçülmesi.

Umbilikal kord ve yenido¤an sonuçlar› aras›ndaki iliﬂki

Bulgular
Gebelerin ortalama yaﬂ› 27.5±5.3’tü. Gebelerin
%33’ü (13/39) nullipard›. Olgular›n demografik verileri
Tablo 1’de verilmiﬂtir. Korelasyon analizinde umbilikal
ven çap› ile di¤er de¤iﬂkenler aras›nda istatistiksel olarak
anlaml› bir korelasyon bulunamad› (p>0.050). Umbilikal
kord uzunlu¤u ve umbilikal ven laktat seviyesi aras›nda
istatistiksel olarak negatif ve orta seviyede bir korelasyon
mevcuttu (r=-0.418; p=0.015). Umbilikal ven çap› ve umbilikal kord uzunlu¤unun yan› s›ra gebelik sonucuyla olan
korelasyonlar› hakk›ndaki bilgiler Tablo 2’de verilmiﬂtir.
Cinsiyete göre umbilikal ven çap› ve kordon uzunlu¤unun medyan de¤erleri aras›nda istatistiksel olarak anlaml› farkl›l›k yoktu (p de¤erleri s›ras›yla 0.076 ve 0.181)
(Tablo 3).

Tart›ﬂma
Fetüsün do¤um a¤›rl›¤›n› birçok faktör etkilemektedir. Do¤umdan hemen önce ölçülen umbilikal ven
parametreleri, hem yenido¤an a¤›rl›¤› hem de yenido¤an sonuçlar› için önemli olabilir. Çal›ﬂmam›zda, umbilikal ven çap› ve di¤er de¤iﬂkenler aras›nda istatistiksel olarak anlaml› bir iliﬂki yoktu. Umbilikal kord uzunlu¤u ve umbilikal ven laktat seviyesi aras›nda istatistiksel olarak negatif ve orta seviyede bir iliﬂki mevcuttu,
ancak di¤er gebelik sonuçlar› ile hiçbir anlaml› iliﬂki
yoktu.
Umbilikal kord çap› ve venin fetal a¤›rl›k ile korele
oldu¤unu gösteren çal›ﬂmalar mevcuttur.[8,10] ‹nce bir
umbilikal kordun, riskli gebeliklerde (ör. fetal büyüme
gerili¤i) artm›ﬂ fetal distres riskiyle iliﬂkili oldu¤u gösterilmiﬂtir. Ancak, kordon kan gaz› sonuçlar›na dair
hiçbir bilgi bildirilmemiﬂtir.[9] Toplam 652 gebede umbilikal kord çap›n›n fetal geliﬂim ve fetal sonuç ile olan
iliﬂkisini inceleyen çal›ﬂmalar›nda Udoh ve ark., umbilikal kord çap›n›n do¤um a¤›rl›¤› ile pozitif korelasyon
sergiledi¤ini bulmuﬂtur. Yazarlar ayr›ca, umbilikal kord
çap› birinci ve ikinci trimesterde ortalaman›n alt›nda
olan 50 gebede kötü fetal sonuç oldu¤unu bildirmiﬂtir.[14] Proctor ve ark., gebeli¤in 18–41. haftas›nda olan
497 gebede umbilikal kord çap› ile fetal a¤›rl›k aras›ndaki iliﬂkiyi araﬂt›rm›ﬂt›r. Yazarlar, umbilikal kord çap›
ile do¤um a¤›rl›¤› ve plasental a¤›rl›k aras›nda pozitif
korelasyon bulmuﬂtur.[15] Ghezzi ve ark., umbilikal kordun ve umbilikal venlerin toplam alan›n›n yenido¤an
yo¤un bak›m ünitesine yatan ve fetal büyüme k›s›tl›l›¤›

Tablo 1. Kohortun demografik verileri.
Yaﬂ (y›l)

27.5±5.3
27.0 [23.0; 32.0]

VK‹ (kg/m2)

29.1±5.6
28.6 [26.1; 31.2]

Gestasyonel yaﬂ (hafta)

38.8±1.3
39.0 [38.0; 40.0]

Parite

1.2±1.3
1.0 [0.0; 2.0]

Umbilikal ven çap› (mm)

8.9±6.5
7.6 [6.1; 8.7]

Umbilikal kord uzunlu¤u (cm)
Plasenta a¤›rl›¤› (g)

53.4±7.2
52.0 [50.0; 60.0]
621.5±129.0
632.0 [540.0; 720.0]

Apgar skoru (1. dakika)

8.4±1.3
9.0 [9.0; 9.0]

Apgar skoru (5. dakika)

9.6±0.9
10.0 [10.0; 10.0]

Do¤um a¤›rl›¤› (g)
Umbilikal ven pH de¤eri

3122.5±515.6
3220.0 [2850.0; 3450.0]
7.3±0.1
7.3 [7.3; 7.3]

pCO2 (mmHg)

45.4±6.6
44.1 [41.0; 48.0]

Laktat (mmol/L)

2.7±1.6
2.3 [1.7; 3.6]

Bikarbonat (mEq/L)

22.2±1.6
22.1 [21.2; 22.9]

Baz aç›¤› (mmol/L)

1.8±6.8
1.1 [-4.2; 8.4]

De¤erler ortalama ± standart sapma, medyan [çeyrekler aras› aral›k] olarak sunulmuﬂtur. VK‹: Vücut kitle indeksi.

olan yenido¤anlarda küçük oldu¤unu bulmuﬂtur. Yazarlar, küçük bir umbilikal ven alan›n›n advers neonatal sonuçlar ile iliﬂkili oldu¤unu da bildirmiﬂtir.[7] Rigano ve ark., fetüslerde umbilikal ven çap›ndaki azalma
ile büyüme gerili¤i aras›nda bir korelasyon oldu¤unu
göstermiﬂtir.[13] Düﬂük riskli gebelerde umbilikal kord
veya umbilikal ven çap› ile gebelik sonuçlar› aras›ndaki
iliﬂki henüz netleﬂtirilmemiﬂtir. Çal›ﬂmam›zda, umbilikal ven çap› ve di¤er de¤iﬂkenler aras›nda istatistiksel
olarak anlaml› hiçbir iliﬂki tespit etmedik.
Tutus ve ark., gestasyonel yaﬂa göre büyük yenido¤anlarda umbilikal ven çap› ve fetal do¤um aras›nda
ters iliﬂki bulmuﬂtur. Bu fetüslerde 20–24. haftalarda
umbilikal ven çap› küçüldükçe tahmini fetal do¤um
a¤›rl›¤› artmaktad›r.[16]
Köﬂüﬂ ve ark., düﬂük riskli 720 gebede gebeli¤in 20.
ve 40. haftalar› aras›nda ultrasonografik umbilikal arter
Cilt 29 | Say› 3 | Aral›k 2021
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Tablo 2. Umbilikal ven çap› ve umbilikal kordon uzunlu¤u ile do¤um sonuçlar› aras›ndaki iliﬂkinin incelenmesi.
Umbilikal ven çap›

Umbilikal kord uzunlu¤u

Yaﬂ

r
p

0.283
0.081

-0.055
0.737

VK‹

r
p

0.187
0.253

-0.028
0.865

Gestasyonel yaﬂ

r
p

-0.225
0.168

0.236
0.147

Parite

r
p

0.143
0.385

-0.053
0.751

1. dakika Apgar skorlar›

r
p

-0.307
0.057

0.307
0.057

5. dakika Apgar skorlar›

r
p

-0.339
0.035

0.297
0.066

Do¤um a¤›rl›¤›

r
p

-0.119
0.470

0.329
0.041

pH

r
p

-0.172
0.314

-0.003
0.984

PCO2

r
p

0.059
0.732

0.040
0.816

Laktat

r
p

0.343
0.050

-0.418
0.015

Bikarbonat

r
p

0.069
0.701

0.102
0.574

Baz aç›¤›

r
p

0.112
0.535

-0.211
0.239

Plasenta a¤›rl›¤›

r
p

0.256
0.115

-0.210
0.199

r: Spearman’›n s›ralama korelasyon katsay›s›; VK‹: Vücut kitle indeksi.

ve umbilikal ven çaplar›n› incelemiﬂtir. Bunlar›n yan›
s›ra yazarlar, bu ölçümleri fetal biyometrik ve öngörülen fetal a¤›rl›klar ile karﬂ›laﬂt›rm›ﬂt›r. Umbilikal ven
çaplar› ve öngörülen fetal a¤›rl›klar aras›nda 34. haftaya kadar güçlü bir korelasyon bulmuﬂlard›r. Otuz dördüncü haftadan sonra ölçülen umbilikal venin tahmini
fetal a¤›rl›¤› etkilemedi¤ini tespit etmiﬂlerdir. Ancak
yazarlar, umbilikal ven/arter oran› ve tahmini fetal
a¤›rl›k ile gestasyonel yaﬂ aras›nda hiçbir iliﬂki olmad›¤›n› belirtmiﬂtir.[6] Predanic ve Perni, yapt›klar› çal›ﬂ-

mada ikinci trimesterde ölçülen umbilikal kord kal›nl›¤›n›n neonatal do¤um a¤›rl›¤› ile korele olmad›¤›n›
bulmuﬂlard›r.[17]
Köﬂüﬂ ve ark. gebeli¤in 34. haftas›ndan önce ölçülen umbilikal ven/umbilikal arter oran›n›n tahmini fetal a¤›rl›¤› belirlemeye yard›mc› oldu¤unu, fakat 34.
haftadan sonraki tahminde hiçbir fayda sa¤lamad›¤›n›
bulmuﬂtur.[6] Rostamzadeh ve ark., gebeli¤in 30. haftas›ndan sonra de¤erlendirilen umbilikal kord ve ven çap›n›n fetal a¤›rl›k ile iliﬂkili olmad›¤›n› bildirmiﬂtir.[18]

Tablo 3. Umbilikal ven çap› ile umbilikal kord uzunlu¤u de¤erlerinin cinsiyete göre karﬂ›laﬂt›r›lmas›.
Cinsiyet
Gösterim

Diﬂi

Erkek

p

Umbilikal ven çap›

Ort. ± standart sapma
Ort. (min.–maks.)

8.5±7
6.8 (5.2–37)

9.3±6.3
7.9 (5.7–35)

0.076

Umbilikal kord uzunlu¤u

Ort. ± standart sapma
Ort. (min.–maks.)

53.4±11.7
54 (13–68)

49.9±11.6
52 (12–63)

0.181
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Togni ve ark., çal›ﬂmalar›nda gebeli¤in 30. haftas›ndan
sonra ölçülen umbilikal kord kal›nl›¤› ve fetal a¤›rl›k
aras›nda bir iliﬂki bulmam›ﬂt›r.[19] Çal›ﬂmam›zda, gebeli¤in 38.0 ve 41.6. haftalar› aras›ndaki düﬂük riskli gebeliklerde umbilikal ven çap› ve neonatal a¤›rl›k ile neonatal sonuçlar (kan gaz› de¤erleri vb.) aras›nda hiçbir
iliﬂki saptamad›k.
K›sa ve uzun kordon uzunluklar›n›n advers gebelik
sonuçlar› ile iliﬂkili oldu¤unu bildiren çal›ﬂmalar mevcuttur.[11–13] Uzun bir umbilikal kordun 100 cm’den daha uzun oldu¤u düﬂünülürken, k›sa bir umbilikal kordun 30 mm’den daha az oldu¤u düﬂünülmektedir.[11]
Çal›ﬂmam›zda, hiçbir olguda k›sa veya uzun umbilikal
kord mevcut de¤ildi. Umbilikal kord uzunlu¤u ve umbilikal ven laktat seviyesi aras›nda istatistiksel olarak
negatif ve orta seviyede bir iliﬂki mevcuttu, ancak di¤er
gebelik sonuçlar› ile hiçbir anlaml› iliﬂki yoktu.
Güçlü yönler ve k›s›tlamalar
Bildi¤imiz kadar›yla çal›ﬂmam›z, düﬂük riskli gebelerde umbilikal ven çap› ve kordon uzunlu¤u ile fetal sonuç
aras›ndaki iliﬂkiyi inceleyen literatürdeki ilk çal›ﬂmad›r.
Bu, çal›ﬂmam›z›n güçlü yönüdür. S›n›rl› olgu say›s›, çal›ﬂmam›z›n k›s›tlamas› olarak düﬂünülebilir.

Sonuç
Sonuç olarak çal›ﬂmam›zda, 38.0–41.6 haftal›k gebeliklerde (AGA fetüslerde) umbilikal ven çap› ve kordon uzunlu¤u ile fetal a¤›rl›k ve gebelik sonuçlar› aras›nda bir iliﬂki olmad›¤›n› bulduk. Ancak elde edilen sonuçlar›n yine de daha büyük seriler ile do¤rulanmas›
gerekmektedir.
Fon Deste¤i: Bu çal›ﬂma herhangi bir resmi, ticari ya da kar
amac› gütmeyen organizasyondan fon deste¤i almam›ﬂt›r.
Etik Standartlara Uygunluk: Yazarlar bu makalede araﬂt›rma
ve yay›n eti¤ine ba¤l› kal›nd›¤›n›, Kiﬂisel Verilerin Korunmas›
Kanunu’na ve fikir ve sanat eserleri için geçerli telif haklar› düzenlemelerine uyuldu¤unu ve herhangi bir ç›kar çak›ﬂmas› bulunmad›¤›n› belirtmiﬂtir.
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Umbilikal kord dolanmas›nda uyumsuz umbilikal
arterler: Iﬂ›k mikroskobu çal›ﬂmas›
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Özet

Abstract: Discordant umbilical arteries in the umbilical
cord entanglement: a light microscope study

Amaç: Çal›ﬂmam›zda tek veya çoklu umbilikal kord dolanmas› olan
olgularda umbilikal arter uyumsuzlu¤una yönelik histopatolojik tan›y› ve gebelik sonuçlar›n› incelemeyi amaçlad›k.
Yöntem: Umbilikal kordun vasküler yap›s›, plasentan›n histopatolojik bulgular› ve obstetrik sonuçlar 50 olguda retrospektif olarak
incelendi. Olgular kordon dolanmas› say›s›na (tek-çoklu) göre iki
gruba ayr›ld› ve olgular›n histopatolojik bulgular› ve neonatal Apgar skorlar› de¤erlendirildi.
Bulgular: Elli olgunun 38’inde (%76) tek ve 12’sinde (%24) çoklu
kordon dolanmas› mevcuttu. 50 olgunun ortalama gestasyonel yaﬂ›
39.16±1.06 ve neonatal Apgar skorlar› 1. dakika için 8.7±0.58, 5. dakika için 9.64±0.56 idi. Gestasyonel yaﬂ (p=0.79), 1. dakika Apgar
skoru (p=0.832) ve 5. dakika Apgar skoru (p=0.656) bak›m›ndan tekli ve çoklu kordon dolanmas› gruplar›nda istatistiksel olarak anlaml›
fark yoktu. Histopatolojik muayenede 1. ve 2. umbilikal arterlerin çap› tek kordon dolanmas› grubunda s›ras›yla 0.11±0.12, 0.09±0.05 μm
(p=0.756) ve çoklu kordon dolanmas› grubunda ise s›ras›yla
0.13±0.14, 0.06±0.02 μm (p=0.131) olarak bulundu. Umbilikal arteryal çaplar gruba göre karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, umbilikal arter 2’nin çap›
tek kordon dolanmas› grubunda 0.09±0.05 μm ve çoklu kordon dolanmas› grubunda 0.06±0.02 μm olarak bulundu ve istatistiksel olarak
anlaml› fark vard› (p=0.037). Elli olgunun 10’unda (2 çoklu, 8 tek)
plasental hipoksi bulgusu sadece koranjiozis olarak tespit edildi.
Sonuç: Çoklu umbilikal kord dolanmas› olan olgularda umbilikal
arter uyumsuzlu¤u tespit ettik, fakat olgular›n herhangi birinde
kötü gebelik sonucu gözlemlemedik. Obstetrik muayenede çoklu
kordon dolanmas› görülmesi halinde, umbilikal arter uyumsuzlu¤u hat›rlanarak araﬂt›r›lmal› ve ayr›ca maternal-fetal durum dikkate al›nmal›d›r.

Objective: The present study aimed to examine the histopathological diagnosis of the umbilical artery discordance in cases with single
or multiple umbilical cord entanglement and pregnancy outcomes.
Methods: The vascular structure of the umbilical cord, histopathological findings of the placenta and obstetric outcomes were retrospectively examined in 50 cases. The cases were divided into two groups by the
number of cord entanglement (single-multiple) and their histopathological findings and neonatal Apgar scores were assessed.
Results: Out of 50 cases, 38 (76%) had single and 12 (24%) had multiple cord entanglement. In 50 cases, the mean gestational age was
39.16±1.06 weeks, neonatal Apgar scores were 8.7±0.58 at 1 minute
and 9.64±0.56 at 5 minute. No statistically significant difference was
detected between single and multiple groups in terms of gestational
age (p=0.79), 1-minute Apgar score (p=0.832) and 5-minute Apgar
score (p=0.656). In histopathological examination, the diameters of
umbilical arteries 1 and 2 were found to be 0.11±0.12, 0.09±0.05 μm,
respectively in the single group (p=0.756) and 0.13±0.14, 0.06±0.02
μm, respectively in the multiple group (p=0.131). When the umbilical
arterial diameters were compared by group, the diameter of the
umbilical artery 2 was detected 0.09±0.05 μm in the single and
0.06±0.02 μm in the multiple group and statistically significant difference was detected (p=0.037). Out of 50 cases, placental hypoxia finding was detected as chorangiosis only in 10 cases (2 multiple, 8 single).
Conclusion: Umbilical artery discordance was detected in cases
with multiple umbilical cord entanglement. However, poor pregnancy outcome was not observed in any of the cases. When multiple
cord entanglement is seen during obstetric examination, umbilical
artery discordance must be remembered and investigated, and also
maternal-fetal condition should be considered.

Anahtar sözcükler: Umbilikal kord, umbilikal arterler, nukal kord,
uyumsuzluk.

Keywords: Umbilical cord, umbilical arteries, nuchal cord, discordance.

Giriﬂ
Umbilikal kord; iki arter, bir ven ve çevresindeki
Wharton jelinden oluﬂmaktad›r.[1] ‹ki arter ve bir ven, feto-maternal kan ak›ﬂ›n› sa¤layan sarmal bir yap› oluﬂtur-

maktad›r.[1] Umbilikal kord, konsepsiyon sonras› 13–38.
günde oluﬂur ve geliﬂim esnas›nda kist, fazlal›k damar ve
tek umbilikal arter gibi baz› anomaliler ortaya ç›kabilir.[2–4]
Bunlara ek olarak, erken fetal geliﬂimin bir özelli¤i olarak
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13. ve 16. gebelik haftalar›nda umbilikal kord dolanmas›
gerçekleﬂebilir ve olas› çözülümü, fetüslerin %63’ünde
takip eden haftalarda görülebilir.[5] ‹nsidans› term gebeliklerde %5.5 ila %22.8 aras›nda de¤iﬂmektedir.[6]
Umbilikal kord dolanmas›n›n kesin etiyopatojenezi
halen bilinmemektedir.[7] Genellikle fetal boyun çevresinde bir veya iki gevﬂek dü¤üm olarak görülürken, %2–6
oran›nda s›k›, %0.3–3.8 oran›nda çoklu nukal kordlar,
%4.7 oran›nda vücut çevresinde, %4.2 oran›nda alt ekstremitelerin çevresinde ve %6.4 oran›nda fetüsün çeﬂitli
di¤er bölgeleri çevresinde görüldü¤ü de bildirilmiﬂtir.[5,8,9]
Kordon dolanmas›n›n klinik önemi obstetrik alan›nda
tart›ﬂmal› olmay› sürdürürken, kötü gebelik sonuçlar›na
yol aç›p açmad›¤›na dair bir fikir birli¤i bulunmamaktad›r.[7,9]
Umbilikal arterlerin lümenleri genellikle eﬂitken, çeﬂitli çal›ﬂmalarda 1 ila 3 mm uzunlu¤unda bir uyumsuzluk tespit edilmiﬂtir.[10] Uyumsuzlu¤un nedenlerinin, embriyonik geliﬂme ve sekonder atrofi esnas›ndaki anomaliler dahil çeﬂitli faktörler oldu¤u düﬂünülmüﬂtür.[2] Bunun
plasental ve fetal anomaliler ile iliﬂkili olabilece¤ini veya
herhangi bir kötü gebelik sonucuna yol açmayaca¤› bildirilmiﬂtir.[10–12]
Literatürde, ultrasonografi ve/veya histopatoloji ile
umbilikal arter uyumsuzlu¤unu tespit eden, plasental ve
umbilikal kord patolojileri ile iliﬂkilendiren ve perinatal
sonuçlar› karﬂ›laﬂt›ran çal›ﬂmalar mevcuttur; ancak umbilikal kord dolanmas› olan olgulardaki uyumsuzlu¤u inceleyen hiçbir çal›ﬂmaya rastlanmam›ﬂt›r.[10,12–14]
Çal›ﬂmam›zda, tek veya çoklu umbilikal kord dolanmas› olan olgularda umbilikal arter uyumsuzlu¤una yönelik histopatolojik tan›y› ve gebelik sonuçlar› üzerindeki
etkilerini incelemeyi amaçlad›k.

Umbilikal kordun 4–6 μ ölçe¤indeki parçalar› üzerinde Olympus CX 41 ›ﬂ›k mikroskobu (Olympus, Tokyo,
Japonya) ile ölçülen umbilikal vasküler çaplar, %10 formalin ile fikse edilmiﬂ örneklere yönelik histopatolojik
muayene raporlar›ndan incelendi. Umbilikal kordun çap
ve uzunlu¤u ile sarmallanma makroskopik muayene ile
de¤erlendirilmiﬂti. Toplam vasküler çaplar, ›ﬂ›k mikroskobu ile umbilikal damarlar›n transvers ve vertikal uzunluklar›n›n mikrometre cinsinden ölçülmesiyle hesaplanm›ﬂt›.[15] Hipoksi ile iliﬂkili mikroskobik plasenta bulgular› araﬂt›r›ld›.
Do¤um yöntemi, maternal yaﬂ, gebelik paritesi ve gebelik haftas› olgular›n obstetrik verilerinden elde edilirken, neonatal a¤›rl›k, 1. ve 5. dakika Apgar skorlar›, cinsiyet ve kordon dolanmas›n›n say›s› ve yeri ise neonatal
verilerden elde edildi.
Olgular tek veya çoklu kordon dolanmas› varl›¤›na
göre iki gruba ayr›ld› ve umbilikal kord ile plasental histopatolojik bulgular ve obstetrik sonuçlar karﬂ›laﬂt›r›ld›.
‹statistiksel analizler, NCSS (Number Cruncher Statistical System) 2007 (Kaysville, Utah, ABD) yaz›l›m›
kullan›larak gerçekleﬂtirildi. Çal›ﬂma verilerinin de¤erlendirilmesi için tan›mlay›c› istatistiksel yöntemler (ortalama, standart sapma, medyan, s›kl›k, oran, minimum–maksimum) kullan›l›rken, verilerin da¤›l›m› Shapiro-Wilk testiyle de¤erlendirildi. Normal ﬂekilde da¤›lan
kantitatif verilere sahip iki grubun karﬂ›laﬂt›r›lmas› için
Student t testi kullan›l›rken, normal ﬂekilde da¤›lmayan
kantitatif verilere sahip iki grubun karﬂ›laﬂt›r›lmas› için
Mann-Whitney U testi kullan›ld›. Kalitatif veriler ki kare testiyle de¤erlendirildi. <0.001 ve <0.05 seviyesindeki
p de¤erleri anlaml› kabul edildi.

Bulgular
Yöntem
Çal›ﬂmam›zda, Ocak 2019 ve Aral›k 2019 tarihleri
aras›nda Uﬂak E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Klini¤inde do¤um yapan hastalar›n
dosyalar› retrospektif olarak tarand›. Bu dosyalarda tek
veya çoklu kordon dolanmas› olan olgular ve kordon lokalizasyon notlar› tespit edildi ve bilgisayar kay›tlar›ndan
bu olgular›n umbilikal kord ve plasenta histopatoloji raporlar› incelendi. Olgular›n obstetrik, neonatal ve maternal demografik verileri de¤erlendirildi. Etik kurul onay›,
23/12/2020 tarihinde Uﬂak Üniversitesi T›p Fakültesi
Etik Kurulundan al›nd› (onay no: 22-14-14).
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Çal›ﬂmadaki 50 olgunun 38’inde (%76) tek kordon
dolanmas› ve 12’sinde (%24) çoklu kordon dolanmas›
mevcuttu. Kordon dolanmas›n›n yeri 45 olguda boyun, 3
olguda ise vücut ve bacaklard›. ‹ki olguda gerçek dü¤üm
tespit edildi. Olgular›n umbilikal kord dolanmas›n›n say›s› ve yeri Tablo 1’de gösterilmektedir.
50 olguda ortalama maternal yaﬂ 25.8±5.2, gebelik
haftas› 39.16±1.06, gebelik say›s› 2.32±1.42, parite
1.06±1.25, neonatal a¤›rl›k 3306.3±458.99 g, 1. dakika
Apgar skoru 8.7±0.58 ve 5. dakika Apgar skoru 9.64±0.56
olarak bulundu. Gruplar aras›nda maternal ve neonatal
bulgular aç›s›ndan istatistiksel olarak anlaml› fark bulun-

Umbilikal kord dolanmas›nda uyumsuz umbilikal arterler

mad› (p>0.05) (Tablo 2). Obstetrik takipler esnas›nda
herhangi bir anormal bulguya rastlanmad›.
Elli olgu içinde yenido¤anlar›n cinsiyeti 28 (%56) olguda k›z ve 22 (%44) olguda erkek olarak tespit edildi.
Do¤um yöntemi 37 (%74) olguda vajinal iken 13 (%26)
olguda sezaryendi. Vakumla do¤uma rastlanmad›. Do¤um yöntemi (p=0.852) ve yenido¤anlar›n cinsiyeti
(p=0.331) bak›m›ndan gruplar aras›nda istatistiksel olarak
anlaml› fark yoktu.
Umbilikal kordun makroskopik de¤erlendirmesinde;
49 (%98) olguda umbilikal kord normokoil, bir (%2) olguda hiperkoildi.
Umbilikal kordun histopatolojik muayenesinde, umbilikal arter 1 ve 2’nin çaplar› tek dolanma grubunda s›ras›yla 0.11±0.12 ve 0.09±0.05 μm olarak bulunurken
(p=0.756), çoklu dolanma grubunda s›ras›yla 0.13±0.14
ve 0.06±0.02 μm olarak bulundu ve gruplar aras›nda istatistiksel olarak anlaml› fark yoktu. Umbilikal arter 1 ve 2
ile ven çaplar› gruba göre karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, umbilikal
arter 2’nin çap› tekli dolanma grubunda 0.09±0.05 μm,
çoklu dolanma grubunda 0.06±0.02 μm olarak bulundu
ve uyumsuzluk yönünden istatistiksel olarak anlaml› fark
saptand› (p=0.037). Histopatolojik muayenede allontoik
kal›nt› tespit edilmedi. ﬁekil 1’de umbilikal damar ölçümleri, Tablo 3’te ise umbilikal kordun histopatolojik
bulgular› gösterilmiﬂtir.
Plasentan›n mikroskobik de¤erlendirmesinde, hipoksi ile iliﬂkili de¤iﬂiklik 10 olguda sadece koranjiyozis olarak bulundu. Bunlar›n 2’si çoklu dolanma grubunda, 8’i
ise tek dolanma grubundayd› (ﬁekil 2).
Olgular›n patoloji raporlar›nda, Hyrtl anastomozu ile
plasentan›n hacmi ve vaskülaritesi bak›m›ndan hiçbir
anormal bulgu yoktu.

Tablo 1. Umbilikal kord dolanmas›n›n say›s› ve yeri.
Umbilikal kord dolanmas›

n

%

Say›

38

76

Tek

Lokalizasyon

Çoklu (>2)

12

24

Boyun

45

90

Gövde ve uzuv

3

6

Gerçek dü¤üm

2

4

Tart›ﬂma
Çal›ﬂmam›zda, tek dolanma grubuna k›yasla çoklu
dolanma grubunda umbilikal arter uyumsuzlu¤u tespit
ettik.
Umbilikal arterin embriyonik geliﬂimi esnas›nda
primer agenezi, sekonder atrofi ve allantoik arter persistans›, dolay›s›yla hipoplazi veya tek umbilikal arter
geliﬂimi gerçekleﬂebilir.[2] Tek umbilikal arter genellikle artm›ﬂ perinatal mortalite ve morbidite ile karakterizedir.[16] Allantoik kal›nt›lar›n mekanik kompresyonu
veya arterlerin luminal köprülemesinin bir sonucu olarak sekonder atrofi görülebilir.[2,16] Olgular›m›zda fetal
anomalilerin olmamas› ve histopatolojik muayenede allantoik kal›nt›lar›n bulunmamas› nedeniyle uyumsuzluk, çok say›da kordon dolanmas›n›n kompresyon etkisinin sebep oldu¤u sekonder atrofi ile aç›klanabilir.
Umbilikal arter uyumsuzlu¤u (1–3 mm) ilk kez gebeli¤in 20. haftas›ndaki 721 olgunun 6’s›nda Dolkart ve
ark. taraf›ndan tespit edilmiﬂ ve bunlardan yaln›zca 2
olguda kötü obstetrik sonuçlar bulunmuﬂtur.[3] Hyrtl
anastomozu ve arterler aras›nda telafi mekanizmas› gibi baz› faktörler kötü obstetrik sonuçlara karﬂ› koruma
sa¤layabilir; öte yandan, uyumsuzluk fetal anomalilere
eﬂlik edebilir.[10,12–14] On dört olguda, gebeli¤in 24. ve 42.

Tablo 2. Umbilikal kord dolanmas›n›n maternal ve neonatal bulgular›.
Tek (n=38)

Çoklu (n=12)

Ortalama±ss

Min–maks

Ortalama±ss

Min–maks

p

Maternal yaﬂ

25.61±5.36

18–39

26.42±4.83

19–34

0.642

Gebelik

2.18±1.37

1–7

2.75±1.54

1–6

0.06

Parite

0.89±1.15

0–6

1.58±1.44

0–5

0.075
0.749

Gebelik haftas›

39.18±1.06

37–42

39.08±1.08

38–41

Bebe¤in a¤›rl›¤› (gram)

3320.39±457.61

2260–4350

3261.67±480.8

2350–4295

0.703

1. dakika Apgar skoru

8.68±0.62

7–10

8.75±0.45

8–9

0.832

5. dakika Apgar skoru

9.63±0.54

8–10

9.67±0.65

8–10

0.656
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a

b

c
ﬁekil 1. Umbilikal damarlar›n ›ﬂ›k mikroskobundaki görünümü. (a)
Umbilikal arter 1; (b) Umbilikal arter 2; (c) Umbilikal ven
(H&E ×40).

haftalar› aras›nda >1 mm umbilikal arter uyumsuzlu¤u
tespit edilmiﬂtir, fakat yenido¤anlar›n 5. dakika Apgar
skorlar› üzerinde olumsuz etkiler gözlemlenmemiﬂtir
ve bu durum, uyumsuzlu¤un az olmas› ve iﬂlevsel arter
taraf›ndan telafi edilmesi ile aç›klanm›ﬂt›r.[13] Benzer ﬂekilde, 154 term gebeli¤in 12’sinde ikinci trimesterde
yap›lan ultrasonografi ile umbilikal arterler aras›nda
uyumsuzluk tespit edilmiﬂtir (büyük olan 1.8±0.3 ve
küçük olan 1.1±0.3); fakat do¤um yöntemi, neonatal
Apgar bulgular› ve plasental patoloji bak›m›ndan kötü
obstetrik sonuç bulunmam›ﬂt›r ve Hyrtl anastomozu ile
aç›klanm›ﬂt›r.[10] Di¤er yandan, 12 trizomi 18 olgusunda ultrasonda intrauterin büyüme gerili¤i, Pulmoner
stenoz, maternal diyabet ve hipoplastik umbilikal arter
tespit edilmiﬂtir.[12] Benzer ﬂekilde, literatürde umbilikal
arter uyumsuzlu¤u fetal renal kist, hidronefroz ve korpus kallozum agenezisi ile birlikte görülmüﬂtür.[14] Çal›ﬂmam›zda umbilikal arter uyumsuzlu¤u kötü gebelik

Tablo 3. Umbilikal kordun histopatolojik bulgular›.
Tek (n=38)

Çoklu (n=12)

Ortalama±ss

Min–maks

Ortalama±ss

Umbilikal kord uzunlu¤u (cm)

35.96±10.24

18–65

40.29±12.99

28–69

0.400

Umbilikal kord çap› (cm)

16.97±1.57

12–20

16.83±1.52

13–19

0.954

Umbilikal arter 1 (μm)

0.11±0.12

0.05–0.70

0.13±0.14

0.05–0.50

0.795

Umbilikal arter 2 (μm)

0.09±0.05

0.05–0.3

0.06±0.02

0.05–0.1

0.037

Umbilikal ven (μm)

0.22±0.16

0.05–0.70

0.22±0.16

0.05–0.60

0.906
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sonuçlar›na sebep olmad› ve bu durum, antenatal dönemde düzenli maternal-fetal takip ile uyumsuzluk fark›n›n az olmas› ve umbilikal damarlarla telafi edilmesi
ile aç›klanabilir.
Umbilikal kord dolanmas› ile gebelik sonuçlar› aras›ndaki iliﬂki, literatürde tart›ﬂmal› bir konudur. Toplam 267.233 gebe üzerinde yap›lan bir meta-analizde,
umbilikal kord dolanmas› ile 1. dakika Apgar skorunun
düﬂük olmas› ve fetal asidoz aras›nda bir iliﬂki bildirilmiﬂtir.[9] Benzer ﬂekilde, 2156 term gebeli¤in 698’inde
bulunan umbilikal kord dolanmas›nda, tek dolanma
grubuna k›yasla çoklu dolanma grubunda oksijen ihtiyac› anlaml› ﬂekilde daha yüksekti ve yo¤un bak›m ihtiyac› tek ve çoklu dolanma gruplar› ile dolanma olmayan grupta s›ras›yla %14.4, %7.2 ve %8.3 idi.[17] Bir
baﬂka çal›ﬂmada, yo¤un bak›m ihtiyac› oran› kordon
dolanmas› grubunda %14, dolanma olmayan grupta
%10’du.[18] Ölü do¤um ve büyüme gerili¤inin umbilikal
kord dolanmas› ile iliﬂkili oldu¤u bildirilmiﬂtir.[5,19] Öte
yandan, 486 term gebeli¤in 82’sindeki boyun ve vücudun di¤er bölgelerindeki kordon dolanmalar›nda, kordon dolanmas› ile düﬂük 1. dakika Apgar skoru aras›nda anlaml› bir korelasyon [r=0.1735 (CI %95 0.08322
ila 0.2609)], kordon dolanmas› ile asidoz aras›nda ise
düﬂük korelasyon [r=0.09517 (CI %95 0.003616 ila
0.1851)] olarak bulunmuﬂtur ve kordon dolanmas›n›n
kötü gebelik sonuçlar›na sebep olmad›¤› bildirilmiﬂtir.[20] Benzer ﬂekilde, 408 term gebeli¤in 218’inde umbilikal kord dolanmas›n›n gözlendi¤i bir çal›ﬂmada,
American College of Obstetrics and Gynecology’nin
(ACOG) hipoksik iskemik ensefalopati kriterlerine göre kötü gebelik sonucu gözlemlenmemiﬂtir.[7] Literatürde, yenido¤an yo¤un bak›m ihtiyac› ve Apgar skorunun
düﬂük olmas› dahil kordon dolanmas›n›n hiçbir advers
perinatal sonucu olmad›¤›n› bildiren çal›ﬂmalar mevcuttur.[7,17] Diffüz villöz hipervaskülarite, koranjiyozis,
laminar nekroz, koryonik mikrokist, tromboz ve
>%5–10 enfarktüs gibi bulgular, plasentan›n histopatolojik muayenesinde görülen hipoksi ile iliﬂkili patolojilerdir.[21] Koranjiyozis, hipo-oksijenasyon nedeniyle
oluﬂabilecek terminal bir villi lezyondur; nedeni tam
olarak bilinmemektedir ancak genetik ve çevresel faktörlerin etkili oldu¤u düﬂünülmektedir.[22] Çal›ﬂmam›zda çok az olguda koranjiyozis mevcuttu ve di¤er hipoksik lezyonlara rastlamad›k. Umbilikal arter uyumsuzlu¤una ve kordon dolanmas›na ra¤men kötü obstetrik sonuçlar›n olmamas›, feto-maternal sa¤l›k ve umbilikal

ﬁekil 2. Koranjiozisin mikroskobik görünümü. Vasküler hiperplazi
sergileyen koranjiozis alan›, terminal koryonik villus yap›lar›nda görülmektedir (H&E ×40).

kordun kompansasyon mekanizmas› sayesinde kan ak›ﬂ› üzerinde etki olmamas› ile aç›klanabilir.
Hyrtl anastomozu, Wharton’un jel yap›s›, sarmallanma ve kordonun konumu obstetrik sonuçlar› etkileyebilir. Baz› çal›ﬂmalarda uyumsuzluk varl›¤›nda gözlemlenen olumlu obstetrik sonuçlar, anastomozun koruyucu rolü ile iliﬂkilendirilmiﬂtir.[23] Wharton jeli, poröz-fibröz yap›s› ile vasküler nabza uyum sa¤layan ve
sarkma, dü¤ümlenme ve dolanma gibi durumlara karﬂ›
koruyan bir k›s›md›r.[1,24,25] Ayr›ca, hemodinamik de¤iﬂim durumunda, umbilikal kord dokusundaki hücrelerin mekanik duyusal özellikleri Wharton jeli yap›s›nda
de¤iﬂikliklere yol açarak söz konusu durumlara uyum
sa¤lamaktad›r.[1] Hipokoil ve hiperkoil yap›lar›n, Apgar
skorunun düﬂük olmas› gibi kötü gebelik sonuçlar› ile
korele oldu¤u bildirilmiﬂtir.[5,9,26,27] Vücut lokalizasyonu,
boyun lokalizasyonuna k›yasla uterus kontraksiyonlar›ndan daha fazla etkilenmektedir ve daha yüksek oranda düﬂük 5. dakika Apgar skoru ve asidoz ile iliﬂkilidir.[28] Çal›ﬂmam›zda, umbilikal kordun normokoil yap›s›, boyun lokalizasyonu, Hyrtl anastomozu ve Wharton jelinin olas› adaptasyon mekanizmalar› “Bebekler
kordon dolanmalar›ndan ve uyumsuzluklardan nas›l etkilenmiyor?” sorusunu yan›tlayabilir ve bu konuyu ayd›nlatmak için ek immünohistokimyasal, morfometrik
ve anatomik çal›ﬂmalara ihtiyaç vard›r.
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Çal›ﬂma k›s›tlamalar›
Çal›ﬂmam›zda birkaç k›s›tlama mevcuttur. Do¤um ve
ölçüm tarihleri aras›ndaki sürenin formalin fiksasyonu
nedeniyle umbilikal kordda olas› bir daralmayla sonuçlanabilece¤i düﬂünülmektedir.[27] Çal›ﬂmam›z retrospektif
bir çal›ﬂma oldu¤undan, formalinle fikse edilmiﬂ örneklerde yap›lan ölçümleri içeren bulgular› kulland›k. Bu
nedenle sarmallanma durumu hipokoil veya hiperkoil
olarak gösterildi ve indekslenmedi. Ayr›ca, hastalar›n antenatal umbilikal arter Doppler ölçümleri t›bbi kay›tlarda yer alm›yordu. Literatürde Wharton jeli alan›n› ölçmek için nöral a¤ ve dijital morfometri gibi yöntemler
bildirilmiﬂtir.[26,29] Çal›ﬂmam›zda ›ﬂ›k mikroskobu kullan›ld›¤›ndan, sadece vasküler çaplar ölçüldü ve alan hesaplamas› yap›lamad›.

Sonuç
Çal›ﬂmam›z, tek dolanmaya k›yasla çoklu kord dolanmas›n›n umbilikal arter uyumsuzlu¤una yol açabilece¤ini göstermiﬂtir; ancak hiçbir kötü gebelik sonucu
tespit etmedik. Obstetrik takiplerde çoklu kordon dolanmas› görülmesi halinde, umbilikal arter uyumsuzlu¤u hat›rlanarak araﬂt›r›lmal› ve ayr›ca maternal-fetal
durum dikkate al›nmal›d›r.
Fon Deste¤i: Bu çal›ﬂma herhangi bir resmi, ticari ya da kar
amac› gütmeyen organizasyondan fon deste¤i almam›ﬂt›r.
Etik Standartlara Uygunluk: Yazarlar bu makalede araﬂt›rma
ve yay›n eti¤ine ba¤l› kal›nd›¤›n›, Kiﬂisel Verilerin Korunmas›
Kanunu’na ve fikir ve sanat eserleri için geçerli telif haklar› düzenlemelerine uyuldu¤unu ve herhangi bir ç›kar çak›ﬂmas› bulunmad›¤›n› belirtmiﬂtir.
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Perinatal asfiksi belirteci olarak üriner ürik asidin
kreatinine oran› ve arteryel kan gaz› de¤erleri
ile korelasyonu
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Özet

Abstract: Urinary uric acid to creatinine ratio as a
marker of perinatal asphyxia and its correlation with
arterial blood gas values

Amaç: Perinatal asfiksi, geliﬂmekte olan ülkelerde neonatal morbidite ve mortalitenin önde gelen bir nedenidir. S›n›rl› kayna¤a sahip ortamlarda arteryel kan gaz› analizi gibi olanaklar›n bulunmamas›, asfiksi tan›s›n› desteklemek için uygun maliyetli yöntemleri gerektirmektedir. Çal›ﬂmam›z›n amaçlar›, perinatal asfiksi belirteci olarak
üriner ürik asidin kreatinine oran›n›n (UA/Cr oran›) kullan›m›n› de¤erlendirmek ve kordon kan› arteryel kan gaz› de¤erleri ile olan korelasyonunu araﬂt›rmakt›.
Yöntem: Çal›ﬂma, Nisan 2019 ile Eylül 2019 tarihleri aras›nda
üçüncü basamak bir t›p fakültesi hastanesinde do¤an ve s›ras›yla asfiktik yenido¤anlar ile normal yenido¤anlardan oluﬂan olgu ve kontrolleri içeren prospektif bir karﬂ›laﬂt›rmal› bir çal›ﬂmad›r. Çal›ﬂmada
üriner UA/Cr oran› ve Apgar skoruyla olan korelasyonu de¤erlendirildi. Asfiksiyi öngörme olas›l›¤› ROC e¤risi ile tahmin edildi ve
p<0.05 de¤eri istatistiksel olarak anlaml› kabul edildi.
Bulgular: Otuz sekiz asfiktik ve 38 normal yenido¤an›n verileri analiz edildi. Ortalama üriner UA/Cr oran› asfiktik bebeklerde daha
yüksekti. Üriner UA/Cr oran› ile pH, pO2 ve Apgar skorlar› aras›nda negatif; pCO2 ile pozitif korelasyon vard›. Üriner UA/Cr oran›,
ROC e¤risi ile belirlenen perinatal asfiksi için mükemmel kestirim
geçerlili¤ine sahipti. Üriner ürik asit/kreatinin oran›n›n hassasiyeti
%92.11, özgüllü¤ü ise %92.11 idi.
Sonuç: Üriner ürik asidin kreatinine oran›, kordon kan› arteryel
kan gaz› de¤erleri ve Apgar skorlar› ile iyi ﬂekilde koreledir. Çal›ﬂmam›z, asfiktik yenido¤anlardaki üriner UA/Cr oran›nda anlaml›
bir art›ﬂ oldu¤unu ve perinatal asfiksinin biyokimyasal belirteci
olarak kullan›labilece¤ini ortaya koymuﬂtur.

Objective: Perinatal asphyxia is a leading cause of neonatal morbidity and mortality in developing countries. Lack of facilities like arterial blood gas analysis in resource limited settings warrants cost
effective methods to support the diagnosis of asphyxia. The study
objectives were to evaluate the utility of urinary uric acid to creatinine ratio (UA/Cr ratio) as a marker of perinatal asphyxia and to
ascertain its correlation with cord blood arterial blood gas values.
Methods: It was a prospective comparative study where cases and
controls were of asphyxiated neonates and normal neonates respectively delivered in a tertiary care medical college hospital from April
2019 to September 2019. Urinary UA/Cr ratio and its correlation
with Apgar score was determined. The ability to predict asphyxia
was estimated by ROC curve and p<0.05 was considered as statistically significant.
Results: Data from 38 asphyxiated and 38 normal neonates were
analyzed. The mean urinary UA/Cr ratio was higher in the asphyxiated babies. There was negative correlation between urinary UA/Cr
ratio and pH, pO2, Apgar scores and positive correlation with pCO2.
The urinary UA/Cr ratio had excellent predictive validity for perinatal asphyxia determined by ROC curve. The urinary uric acid
/creatinine ratio had sensitivity of 92.11% and specificity was
92.11%.
Conclusion: Urinary uric acid to creatinine ratio correlated well
with the cord blood arterial blood gas values and the Apgar scores.
This study showed that there is a significant increase in the urinary
UA/Cr ratio in asphyxiated neonates and it can be used as a biochemical marker of perinatal asphyxia.

Anahtar sözcükler: Üriner ürik asit/kreatinin oran›, perinatal asfiksi.

Keywords: Urinary uric acid to creatinine ratio, perinatal asphyxia.

Giriﬂ
Perinatal asfiksi, geliﬂmekte olan ülkelerde neonatal
morbidite ve mortalitenin önde gelen bir nedenidir.
Asfiksi, her y›l 3.2 milyon ölü do¤umun %26’s›ndan ve

4 milyon neonatal ölümün %23’ünden sorumludur.[1]
Tüm canl› do¤umlar›n yaklaﬂ›k %2.8’i ve %5.6’s› s›ras›yla orta seviyede ve ﬂiddetli asfiksiye sahiptir.[2] Hipoksiye ba¤l› anaerobik glikoliz laktik asit üretimi ile
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Perinatal asfiksi belirteci olarak üriner ürik asidin kreatinine oran› ve arteryel kan gaz› de¤erleri ile korelasyonu

sonuçlanmaktad›r. ATP eksikli¤i, daha sonra adenozin,
inozin ve hipoksantine katabolize olan ADP ve AMP
birikimine yol açar. Reperfüzyon hasar› esnas›nda, hipoksantin ksantine ve ksantin oksidaz varl›¤›nda ürik
aside oksidize olur ve bu da idrar ile at›lan ürik asit üretimini art›r›r.[3–7] Reoksijenasyon sürecinde aﬂ›r› miktarda serbest oksijen radikalleri üretilir ve ard›ndan yüksek seviyelerde ürik asit üretilerek yaﬂam›n ilk gününde
idrar ile at›l›r. Artm›ﬂ üriner ürik asidin kreatinine oran› (UA/Cr oran›), ATP eksikli¤inin bir belirtisidir ve
doku hipoksisi için de¤erli bir gösterge iﬂlevi görür.
Arteryel kan gaz› analizi asfiksi tan›s› için destekleyici bir kan›t sa¤lasa da, geliﬂmekte olan ülkelerde bu
tür olanaklara eriﬂim k›s›tl› olabilir. Asfiksi tan›s› koyabilmek için uygun maliyetli ve kolayca eriﬂilebilen bir
yönteme ihtiyaç duyulmaktad›r. Çal›ﬂmam›z›, perinatal
asfiksi tan›s› için non-invazif biyokimyasal belirteç olarak üriner UA/Cr oran›n›n kullan›m›n› de¤erlendirmek için planlad›k. Çal›ﬂmam›z›n amaçlar›, perinatal
asfiksi belirteci olarak üriner UA/Cr oran› kullan›m›n›
de¤erlendirmek ve asfiktik yenido¤anlarda üriner
UA/Cr oran› ile umbilikal kord arteryel kan gaz› de¤erleri aras›ndaki korelasyonu araﬂt›rmakt›.

Yöntem
Çal›ﬂma protokolü kurumun etik kurulu taraf›ndan
onayland› (protokol no: 178/2019, toplant› tarihi: Nisan
2019). Çal›ﬂmaya baﬂlanmadan önce yenido¤anlar›n ailelerinden yaz›l› ayd›nlat›lm›ﬂ onam al›nd›. Çal›ﬂma, Nisan
2019 ile Eylül 2019 tarihleri aras›nda üçüncü basamak bir
t›p fakültesi hastanesinde do¤an ve s›ras›yla YYBÜ’ye yatan asfiktik yenido¤anlar ile normal yenido¤anlardan oluﬂan olgu ve kontrolleri içeren prospektif bir karﬂ›laﬂt›rmal› çal›ﬂmayd›.
Fetal distrese yönelik intrapartum belirtiler (güven verici olmayan non-stres testi veya amniyotik s›v›da yo¤un
mekonyum lekesi) veya 5. dakikada ≤6 ya da 10. dakikadan
sonra ≤3 Apgar skoru veya 1 dakikadan fazla pozitif bas›nç
ventilasyonu ihtiyac› veya <60/dakika nab›zla fetal bradikardi temelinde perinatal asfiksi tan›s› alm›ﬂ tüm term yenido¤anlar çal›ﬂmaya dahil edildi. Konjenital malformasyonlar›, prematüre veya intrauterin büyüme k›s›tl›l›¤› olan
tüm yenido¤anlar, antiepileptik ilaç kullanan veya magnezyum sülfat ya da opioid verilen anneleri olanlar, sigara
kullanan veya alkol/uyuﬂturucu ba¤›ml›l›¤› olan annelere
sahip olan yenido¤anlar çal›ﬂma d›ﬂ› b›rak›ld›.

Tüm olgular çal›ﬂmaya dahil edilme kriterlerini karﬂ›layan term yenido¤anlarken, kontrol grubu gestasyonel yaﬂa göre normal olan normal term yenido¤anlardan oluﬂtu. Do¤um yöntemi, do¤um olaylar›, Apgar
skoru, resüsitasyon ﬂekli, fetal cinsiyet ve do¤um a¤›rl›¤› gibi risk faktörlerini içeren detayl› maternal geçmiﬂ
önceden oluﬂturulan forma kaydedildi. Gestasyonel yaﬂ
New Ballard skoru ile de¤erlendirildi. Tüm yenido¤anlarda nörolojik de¤erlendirme yap›ld› ve asfikstik yenido¤anlar konvülsiyon ve hipotoni ile akut böbrek hasar›, persistan pulmoner hipertansiyon gibi komplikasyonlar yönünden takip edildi. Steril idrar alma torbalar› kullan›larak yenido¤anlardan yaﬂamlar›n›n 6–24. saatleri içinde idrar örnekleri al›nd›. Umbilikal kord arteryel kan, önceden doldurulmuﬂ heparin ﬂ›r›ngalar› kullan›larak çift klemp tekni¤i ile al›nd› ve buz kutusunda
analiz için nakledildi (ﬁekil 1).
Ürik asit analizi, k›rm›z› bir renk oluﬂturan kinomin
boyas› ile ortaya ç›kan ürikaz kullan›larak enzimatik kolorimetrik analiz yoluyla otomatik analizör ile yap›lmaktad›r. K›rm›z› rengin yo¤unlu¤u fotometrik olarak ölçüldü. Kreatinin, Jaffe yöntemi kullan›larak kinetik kolorimetrik analiz yoluyla otomatik analizörde analiz prensibiyle tahmin edildi. Kreatinin pikrik asit kompleksinin
sar›-turuncu rengi fotometrik olarak ölçüldü.
Ortalama üriner UA/Cr oran› kullan›larak örneklem büyüklü¤ü, Patel ve ark.’n›n çal›ﬂmas›na göre perinatal asfikside 2.75 ve normal yenido¤anlarda 1.78 olarak hesapland›.[8] Kullan›lan ilgili standart sapmalar
1.18 ve 1.23 idi. Örneklem büyüklü¤ü için dikkate al›nan di¤er parametreler ise çal›ﬂma için %90 güç ve %5
alfa hatayd›. Hesaplama için ﬂu formül kullan›ld›:
n=(u+v)2 (σ12+σ02) (μ1-μ0)2 (n- örneklem büyüklü¤ü;
μ1-μ0- 2.75 ve 1.78 σ1 ortalamalar› aras›ndaki fark; σ0standart sapmalar 1.18 ve 1.23; u- gücün %100’üne
karﬂ›l›k gelen normal da¤›l›m›n tek yönlü yüzde puan›,
güç= %90, u=1.28; v- iki yönlü anlaml›l›k seviyesine
karﬂ›l›k gelen normal da¤›l›m›n yüzde puan›, ör. anlaml›l›k seviyesi=%5, v=1.96). Her grupta gerekli örneklem
büyüklü¤ü 34 olgu olarak hesapland› ve kat›lmama için
%10 ilave sonras›nda gerekli örneklem büyüklü¤ü her
grup için 38 olguydu.
Kantitatif de¤iﬂkenler için ortalama ve standart sapma ile kategorik de¤iﬂkenler için s›kl›k ve orant› ile tan›mlay›c› analiz yap›ld›. Normal olmayan ﬂekilde da¤›lm›ﬂ kantitatif de¤iﬂkenler medyan ve çeyrekler aras›
aç›kl›k (IQR) ile özetlendi. Kategorik de¤iﬂkenler, çapCilt 29 | Say› 3 | Aral›k 2021
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ﬁekil 1. Çal›ﬂmaya dahil etme sürecinin ak›ﬂ diyagram›.

raz tablolama ile iki grup aras›nda karﬂ›laﬂt›r›ld›. Orant›daki farkl›l›klar›n istatistiksel anlaml›l›¤› ki kare testi
ya da Fisher kesinlik testi ile de¤erlendirildi. Kantitatif
de¤iﬂkenler, ba¤›ms›z örneklem t testi ile karﬂ›laﬂt›r›ld›.
Her iki grupta ortalama 1. dakika ve 5. dakika Apgar
skorlar›n› test etmek için Mann-Whitney U testi kullan›ld›. Üriner UA/Cr oran›n›n perinatal asfiksiyi öngörme kapasitesi ROC e¤risi analiziyle de¤erlendirildi. ‹ki
kantitatif de¤iﬂken aras›ndaki korelasyon, Pearson korelasyon katsay›s›yla de¤erlendirildi. <0.05 seviyesindeki p de¤eri istatistiksel olarak anlaml› kabul edildi. ‹statistiksel analiz için IBM SPSS istatistik yaz›l›m› sürüm
21 (Armonk, NY, ABD) kullan›ld›.
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Bulgular
Son analize toplam 76 yenido¤an dahil edildi. Her
grup 38 yenido¤andan oluﬂturuldu. Asfiktik yenido¤anlar aras›nda erkek ço¤unlu¤u oldu¤u gözlemlendi;
bunlar›n 20’si (%52.63) erkek, 18’i (%47.37) diﬂiydi.
Ancak bu durum istatistiksel olarak anlaml› de¤ildi
(p=0.818).
Ortalama maternal yaﬂ ± standart sapma, 25.97±2.17
olan normal gruba k›yasla 27.21±2.51 olan asfiktik grupta daha yüksekti ve bu fark istatistiksel olarak anlaml›yd›
(p=0.024). Ortalama gestasyonel yaﬂ her iki grupta da
benzerdi (olgularda 38.32±0.61 hafta ve kontrollerde
38.11±0.5 hafta, p=0.116).

Perinatal asfiksi belirteci olarak üriner ürik asidin kreatinine oran› ve arteryel kan gaz› de¤erleri ile korelasyonu

Gebeli¤e ba¤l› hipertansiyon (PIH), normal gruptaki tek risk faktörüydü ve tüm yenido¤anlarda mevcuttu. Ancak asfiktik gruptaki annelerin büyük ço¤unlu¤unda (%81.58) herhangi bir risk faktörü yoktu. Asfiktik grupta görülen risk faktörleri anemi (%2.63), gestasyonel diyabet (%2.63), PIH (%5.26), erken membran rüptürü (PROM) (%2.63), maternal ateﬂ (%2.63)
ve kordon sarkmas›yd› (%2.63).

Tablo 1. Çal›ﬂma gruplar› aras›nda ortalama üriner UA/Cr oran›n›n
karﬂ›laﬂt›r›lmas› (n=76).

Asfiktik gruptaki yenido¤anlar›n yaklaﬂ›k %50’si alt
segment sezaryen (LSCS) ile do¤du ve instrumental
do¤um [vakum (%5.26) ve forseps (%2.63)] sadece asfiktik grupta gözlemlendi. Normal grupta ise, yenido¤anlar›n %55.26’s› normal vajinal do¤umla ve sadece
%44.74’ü LSCS ile do¤du.

Üriner UA/Cr oran›, 0.943’lük e¤ri alt›ndaki alan
(AUC) ile gösterildi¤i üzere perinatal asfiksiyi öngörmede mükemmel bir kestirim geçerlili¤ine sahipti (%95 CI
0.887 ila 0.999, p<0.001) (ﬁekil 2).

LSCS endikasyonu karﬂ›laﬂt›rmas›nda, asfiktik
gruptaki yenido¤anlar›n %52.63’ünde fetal distres,
%15.79’unda uzam›ﬂ do¤um ve %15.79’unda mekonyum lekeli s›v› oldu¤u gözlemlenirken, bu risk faktörlerinin hiçbiri normal gruptaki yenido¤anlarda mevcut
de¤ildi (p<0.001- fetal distres, p=0.087 - uzam›ﬂ do¤um, p<0.001 - mekonyum lekeli s›v›).
Ortalama 1. dakika Apgar skorlar› (çeyrekler aras›
aç›kl›k - IQR), kontrol grubuna [7(7.7)] k›yasla asfiktik
grupta [4(4.5)] daha düﬂüktü. Ortalama 5. dakika Apgar skorlar› (IQR), kontrol grubuna [8(8.8)] k›yasla asfiktik grupta [7(6.7)] daha düﬂüktü. Olgu ve kontrol
gruplar› aras›ndaki fark istatistiksel olarak anlaml›yd›
(p<0.001).

Do¤um asfiksisi
(ortalama ± standart sapma)
Parametre
UUA/Cr oran›

Evet (n=38)

Hay›r (n=38)

p

2.88±0.26

1.56±0.15

<0.001

Asfiktik yenido¤anlar›n 35’inde (%92.11) üriner
UA/Cr oran› >2.71 iken, bu oran normal gruptakilerin
sadece 3’ünde (%7.89) >2.71 idi. Perinatal asfiksisi olan
ve olmayan yenido¤anlar aras›nda üriner UA/Cr oran›
fark› istatistiksel olarak anlaml›yd› (p<0.001) (Tablo 2).
Perinatal asfiksiyi öngörmede üriner UA/Cr oran›n›n
hassasiyeti %92.11 ve özgüllü¤ü %92.11, yalanc› pozitiflik oran› %7.89, yalanc› negatiflik oran› %7.89, pozitif
prediktif de¤er %92.11, negatif prediktif de¤er %92.11
idi ve toplam diagnostik kesinlik %92.11’di (%95 CI
%83.60 ila %97.05) (Tablo 3).

Çal›ﬂma popülasyonunda, 20 (%52.6) kat›l›mc›da
hipoksik iskemik ensefalopati (HIE) aﬂama 1, 14
(%36.8) kat›l›mc›da HIE aﬂama 2 ve kalan 4 (%10.5)
kat›l›mc›da HIE aﬂama 3 mevcuttu. Ortalama üriner
UA/Cr oran›, normal yenido¤anlara (1.56±0.15) k›yasla
asfiktik yenido¤anlarda (2.88±0.26) daha yüksekti ve bu
fark istatistiksel olarak anlaml›yd› (p<0.001) (Tablo 1).
Üriner UA/Cr oran› ile kordon kan› pH de¤eri aras›nda zay›f bir negatif korelasyon mevcuttu (r=-0.244,
p=0.140). Üriner UA/Cr oran› ile PCO2 aras›nda zay›f
bir pozitif korelasyon vard› (r=0.217, p=0.191). Üriner
UA/Cr oran› ile PO2 aras›nda zay›f bir negatif korelasyon mevcuttu (r=-0.134, p=0.423). Üriner UA/Cr oran› ile 1. dakika Apgar skoru aras›nda orta seviyede bir
negatif korelasyon bulundu (r=-0.710, p<0.001). Üriner UA/Cr oran› ile 5. dakika Apgar skoru aras›nda da
orta seviyede bir negatif korelasyon mevcuttu (r=0.925, p<0.001).

ﬁekil 2. ROC e¤risi.
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Tablo 2. Perinatal asfiksinin üriner UA/Cr oran›yla karﬂ›laﬂt›r›lmas› (n=76).
Perinatal asfiksi
Üriner UA/Cr oran›

Evet (n=38)

Hay›r (n=38)

>2.71

35 (%92.11)

3 (%7.89)

≤2.71

3 (%7.89)

35 (%92.11)

Tart›ﬂma
Perinatal asfiksi, umbilikal arter kan›nda ölçülen
asidoz ile tespit edilebilen fetal hipoksemi ve hiperkarbiye yol açan bozulmuﬂ gaz de¤iﬂimi ile iliﬂkilidir.[9] Sadece arteryel kan gaz› de¤erleri temelinde asfiksiyi tan›mlayacak hiçbir özel eﬂik de¤er olmasa da, genellikle
7’den küçük umbilikal kord pH de¤erinin genellikle
ﬂiddetli asfiksiyi düﬂündürdü¤ü kabul edilmektedir. Hipoksi, hücresel hasara ve membran bütünlü¤ü kayb›na
yol açmakta, bu durum da hücresel ﬂiﬂli¤e neden olmaktad›r. ‹skemi, oksijen iletiminde daha fazla azalmaya yol açmaktad›r. Kardiyak kaslar da dahil oldu¤unda,
kardiyak ç›k›ﬂ› azaltarak hipoperfüzyonu kötüleﬂtirmektedir.[10] Hem hipoksi hem de iskemi, beyin, böbrek, kalp, akci¤erler vb. gibi çeﬂitli organlarda hasara
yol açar. Nihai amaç asfiksiye ba¤l› morbiditeyi azaltmak oldu¤undan, perinatal asfiksiyi tespit etmek için
elektronik fetal kardiyak izleme, fetal skalp kan pH de¤eri, Apgar skorlar›, kordon kan› pH de¤eri, MRI taramas› ve Doppler çal›ﬂmalar› gibi çok say›da belirteç incelenmiﬂtir. Birçok çal›ﬂma, asfiktik ve normal yenido¤anlar› ay›rt etmek ve ayr›ca perinatal asfiksi ﬂiddetini
de¤erlendirmek için belirteçleri de¤erlendirmiﬂtir.
Çal›ﬂmam›zda perinatal asfiksinin biyokimyasal belirteci olarak üriner UA/Cr oran› kullan›m›n› de¤erlen-

Ki kare

p

53.895

<0.001

dirmeye çal›ﬂt›k. Çal›ﬂmam›z, normal yenido¤anlara k›yasla asfiktik yenido¤anlarda üriner UA/Cr oran›nda
anlaml› bir art›ﬂ göstermiﬂtir. Çal›ﬂmam›z›n bulgular›,
asfiktik grupta olmayan yenido¤anlara k›yasla anlaml›
ﬂekilde daha yüksek ortalama üriner UA/Cr oran› bildiren daha önceki bir çal›ﬂmaya benzerdi (2.75±0.18’e
karﬂ› 1.78±0.23, p<0.0001).[8] Bir baﬂka çal›ﬂmada, üriner UA/Cr oran› asfiktik grupta ve kontrol grubunda
s›ras›yla 2.58±1.09 ve 0.86±0.17 idi.[11] Baﬂka merkezlerde yap›lan çeﬂitli çal›ﬂmalar da benzer gözlemlerde bulunmuﬂtur.[12–18]
Üriner ürik asit/kreatinin oran›n›n, HIE’nin farkl›
aﬂamalar› ile korele oldu¤u bulunmuﬂtur. Oran, orta
seviye HIE (2.95±0.98) ve hafif HIE (2.64±0.25,
p<0.01) ile k›yasland›¤›nda ﬂiddetli HIE’de (3.61±0.61)
anlaml› ﬂekilde daha yüksektir.[19] Çal›ﬂmam›zda ﬂiddetli asfiksili yenido¤anlar›n say›s› düﬂük oldu¤undan,
farkl› HIE ﬂiddetlerinde oran k›yaslamas› yap›lamad›.
Üriner UA/Cr oran›, asfiktik olan hem term hem de
preterm yenido¤anlarda perinatal asfiksi belirteci olarak
faydal›d›r. Oran, asfiktik term yenido¤anlara k›yasla asfiktik preterm yenido¤anlarda anlaml› ﬂekilde daha yüksektir.[20] Çal›ﬂmam›zda preterm yenido¤anlar çal›ﬂma d›ﬂ› b›rak›ld›¤›ndan, bu karﬂ›laﬂt›rmay› yapmad›k.

Tablo 3. Perinatal asfiksiyi öngörmede üriner UA/Cr oran›n›n kestirim geçerlili¤i (n=76).
%95 CI
Parametre

De¤er

Alt

Üst

Hassasiyet

%92.11

%78.62

%98.34

Özgüllük

%92.11

%78.62

%98.34

Yalanc› pozitiflik oran›

%7.89

%1.66

%21.38
%21.38

Yalanc› negatiflik oran›

%7.89

%1.66

Pozitif prediktif de¤er

%92.11

%78.62

%98.34

Negatif prediktif de¤er

%92.11

%78.62

%98.34

Tan›lama kesinli¤i

%92.11

%83.60

%97.05

Pozitif olabilirlik oran›

11.67

3.75

34.699

Negatif olabilirlik oran›

0.09

0.01

0.255
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Daha önceki bir çal›ﬂmada[8] diﬂi yenido¤anlar›n say›s› daha yüksekken (%52.5), çal›ﬂmam›zdaki asfiktik
grupta erkek bask›nl›¤› (%52.63) gözlemledik. Çal›ﬂmam›zda sadece 6 yenido¤anda düﬂük do¤um a¤›rl›¤›
mevcuttu ve bunlar›n 4’ü asfiktik gruptayd›. Ayr›ca, daha önceki bir çal›ﬂmada[8] daha düﬂük bir ortalama do¤um a¤›rl›¤› (2.31 kg) bulunmuﬂken, çal›ﬂmam›zda asfiktik gruptaki ortalama do¤um a¤›rl›¤›n› normal (2.87
kg) olarak gözlemledik. Buna ek olarak, do¤um a¤›rl›¤›, boy ve baﬂ çevresi için ortalama ± standart sapma
de¤erlerini her iki grupta benzer bulduk (s›ras›yla
2.87±0.36’ya karﬂ› 2.95±0.3, 46.61±1.5’e karﬂ›
46.79±1.28 ve 33.58±0.83’e karﬂ› 33.63±0.79). Prematürite ve intrauterin büyüme k›s›tl›l›¤› (IUGR) perinatal asfiksi için fetal risk faktörleri olarak de¤erlendirilse
de, çal›ﬂmam›zda preterm olgular› çal›ﬂma d›ﬂ› b›rakt›k
ve asfiktik grupta IUGR gözlemlemedik.
Çal›ﬂmam›zda, üriner UA/Cr oran›n›n umbilikal
kord arteryel kan gaz› de¤erleri ve Apgar skorlar› ile iyi
ﬂekilde korele oldu¤unu gözlemledik. Üriner ürik
asit/kreatinin oran› ile 1. dakika Apgar skoru (r=-0.710,
p<0.001) ve ayr›ca 5. dakika Apgar skoru (r=-0.925,
p<0.001) aras›nda orta seviyede negatif korelasyon oldu¤unu gözlemledik. Çal›ﬂmam›zdakine benzer gözlemler baﬂka çal›ﬂmalarda da yap›lm›ﬂt›r.[12,17]
Çal›ﬂmam›z, pH de¤erleriyle güçlü bir negatif korelasyon, pO2 de¤erleriyle orta seviyede negatif korelasyon ve pCO2 de¤erleriyle orta seviyede pozitif korelasyon oldu¤unu göstermiﬂtir. Daha önceki çal›ﬂmalarda
da benzer gözlemler yap›lm›ﬂt›r.[8,18]
Üriner UA/Cr oran›n›n 0.943’lük AUC ile gösterildi¤i üzere perinatal asfiksiyi öngörmede mükemmel bir
kestirim geçerlili¤ine sahip oldu¤unu bulduk (%95 CI
0.887 ila 0.999, p<0.001). Üriner UA/Cr oran›n›n
(>2.43) 0.84’lük AUC ile (p=0.003) %80 hassasiyete,
%87.5 özgüllü¤e ve daha iyi bir prediktif de¤ere sahip
oldu¤u daha önceki bir çal›ﬂma benzer gözlemlere sahipti.[18] Çal›ﬂmam›zda, üriner UA/Cr oran›n›n %80
kesinli¤e, %86.6 hassasiyete, %82.1 pozitif prediktif
de¤ere ve %78.1 negatif prediktif de¤ere sahip oldu¤unu bulduk ve bu da bize, bu testin asfiksinin h›zl› tespitine izin verdi¤ini ve ayr›ca k›sa dönemli sonucun yan›
s›ra uzun dönemli sonucu da öngörebildi¤ini göstermektedir.[21] Çal›ﬂmam›z›n k›s›tlamalar› küçük örneklem boyutu, preterm yenido¤anlar›n çal›ﬂmaya dahil
edilmemesi ve ﬂiddetli asfiksi kategorisinde çok az olgunun olmas›yd›.

Sonuç
Perinatal asfiksi, geliﬂmekte olan ülkelerde neonatal
morbidite ve mortalitenin önde gelen bir nedenidir. Bu
rahats›zl›¤›n belirtileri spesifik de¤ildir ve ço¤unlukla
di¤er hastal›klarla örtüﬂür. Asfiksinin klinik tan›s›n›
desteklemek için, arteryel kan gaz› analizine alternatif
olarak ucuz bir non-invazif teste ihtiyaç vard›r. Perinatal asfiksinin biyokimyasal bir belirteci olarak üriner
UA/Cr oran› kullan›m›n› inceledik ve umbilikal kord
arteryel kan gaz› de¤erleri ve Apgar skorlar› ile iyi ﬂekilde korele oldu¤unu bulduk. Çal›ﬂmam›z, normal yenido¤anlara k›yasla asfiktik yenido¤anlarda üriner
UA/Cr oran›nda anlaml› bir art›ﬂ göstermiﬂtir.
Fon Deste¤i: Bu çal›ﬂma herhangi bir resmi, ticari ya da kar
amac› gütmeyen organizasyondan fon deste¤i almam›ﬂt›r.
Etik Standartlara Uygunluk: Yazarlar bu makalede araﬂt›rma
ve yay›n eti¤ine ba¤l› kal›nd›¤›n›, Kiﬂisel Verilerin Korunmas›
Kanunu’na ve fikir ve sanat eserleri için geçerli telif haklar› düzenlemelerine uyuldu¤unu ve herhangi bir ç›kar çak›ﬂmas› bulunmad›¤›n› belirtmiﬂtir.

Kaynaklar
1. Lawn JE, Cousens S, Zupan J; Lancet Neonatal Survival
Steering Team. 4 million neonatal deaths: When? Where?
Why? Lancet 2005;365(9462):891–900. [PubMed] [CrossRef]
2. National Neonatal-Perinatal Database. Report for the year
2002-03 [Internet]. New Delhi: WHO Collaborating
Center for Training and Research in Newborn Care.
Department of Pediatrics, All India Institute of Medical
Sciences; 2005 [cited Jan 2005]. Available from: http://www.
newbornwhocc.org/pdf/nnpd_report_2002-03.pdf
3. Porter KB, O’Brien WF, Benoit R. Comparison of cord purine
metabolites to maternal and neonatal variables of hypoxia.
Obstet Gynecol 1992;79:394–7. [PubMed] [CrossRef]
4. Palmer C, Vannucci RC, Towfighi J. Reduction of perinatal
hypoxic ischemic brain damage with allopurinol. Pediatr Res
1990;27:332–6. [PubMed] [CrossRef]
5. Poulsen JP, Rognum TO, Oyasaeter S, Saugstag OD. Changes
in oxypurine concentration in vitreous humor of pigs during
hypoxemia and post-mortem. Pediatr Res 1990;28:482–4.
[PubMed] [CrossRef]
6. Swanstrom S, Bratteby LE. Hypoxanthine as a test of perinatal
hypoxia as compared to lactate, base deficit and pH. Pediatr
Res 1982;16:156–60. [PubMed] [CrossRef]
7. Poulsen JP, Oyasaeter S, Sanderud J, Rognum TO, Saugstad
OD. Hypoxanthine, xanthine, and uric acid concentration in
the cerebrospinal fluid, plasma, and urine of hypoxemic pigs.
Pediatr Res 1990;28:477–81. [PubMed] [CrossRef]
8. Patel KP, Makadia MG, Patel VI, Nilayangode HN,
Nimbalkar SM. Urinary uric acid/creatinine ratio – a marker
for perinatal asphyxia. J Clin Diagn Res 2017;11:SC08–SC10.
[PubMed] [CrossRef]

Cilt 29 | Say› 3 | Aral›k 2021

243

Sharma P, DeviMeenakshi K

9. James LS, Weisbrot IM, Prince CE, Holaday DA, Apgar V.
The acid-base status of human infants in relation to birth
asphyxia and the onset of respiration. J Pediatr 1958;52:379–
94. [PubMed] [CrossRef]
10. Apgar V. A proposal for a new method of evaluation of the
newborn infant. Curr Res Anesth Analg 1953;32:260–7.
[PubMed]
11. Krishnana E, Ponnusamy V, Sekar SP. Study of urinary uric
acid and creatinine ratio as a marker of neonatal asphyxia for
babies born in a tertiary care hospital. Int J Res Med Sci 2017;5:
5418–23. [CrossRef]
12. Sreekrishna Y, Eregowda A, Aarthi Sharma HL. Study of urinary uric acid to creatinine ratio as a biochemical marker of
perinatal asphyxia and its correlation with APGAR score. Int J
Contemp Pediatrics 2018;5:1485–9. [CrossRef]

16. Banupriya C, Ratnaker, Doureradjou P, Mondal N, Vishnu B,
Koner BC. Can urinary excretion rate of malondialdehyde, uric
acid and protein predict the severity and impending death in
perinatal asphyxia? Clin Biochem 2008;41:968–73. [PubMed]
[CrossRef]
17. Bader D, Gozal D, Wenger-Abend M, Berger A, Lanir A.
Neonatal urinary uric acid and creatinine [correction of ceratinine] ratio as a additional marker of perinatal asphyxia. Eur J
Pediatr 1995;154:747–9. [PubMed] [CrossRef]
18. Bhongir AV, Yakama AV, Saha S, Radia SB, Pabbati J. The
Urinary uric acid to creatinine ratio is an adjuvant marker for
perinatal asphyxia. Eur J Pharm Med Res 2015;2:520–8.
[PubMed]

13. Basu P, Som S, Choudhari N, Das H. Correlation between
APGAR score and urinary uric acid to creatinine ratio as a
marker of Perinatal asphyxia. Indian J Clin Biochem 2008;23:
361–4. [PubMed] [CrossRef]

19. Choudhary L, Palsania S, Berwal PK, Sauparna CH,
Maheshwari A. Study of urinary uric acid and creatinine ratio
as a marker of perinatal asphyxia and its correlation with different stages of hypoxic ischemic encephalopathy. J Pregnancy
Child Health 2017;4:336. [CrossRef]

14. Erdag GC, Vitrinel A. Can urinary uric acid and creatinine
ratio be used as a additional marker for neonatal asphyxia?
International Pediatrics 2004;19:217–9.

20. Chen HJ, Yau KI, Tsai KS. Urinary uric acid and creatinine
ratio as an additional marker of perinatal asphyxia. J Formos
Med Assoc 2000;99:771–4. [PubMed]

15. Akisü M, Kültürsay N. Value of urinary uric acid to creatinine
ratio in term infants with perinatal asphyxia. Acta Pediatr Jpn
1998;40:78–81. [PubMed] [CrossRef]

21. El Sayed LM. Urinary uric acid/creatinine ratio and Simkin’s
index as markers of perinatal asphyxia. Egyptian Journal of
Neonatology 2001;2:105–114.

Bu makalenin kullan›m izni Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 Unported (CC BY-NC-ND4.0) lisans› arac›l›¤›yla bedelsiz
sunulmaktad›r.

Yay›nc› Notu: Yay›nc›, bu makalede ortaya konan görüﬂlere kat›lmak zorunda de¤ildir; olas› ticari ürün, marka ya da kurum/kuruluﬂlarla ilgili ifadelerin içerikte bulunmas› yay›nc›n›n
onaylad›¤› ve güvence verdi¤i anlam›na gelmez. Yay›n›n bilimsel ve yasal sorumluluklar› yazar(lar)›na aittir. Yay›nc›, yay›nlanan haritalar ve yazarlar›n kurumsal ba¤lant›lar› ile ilgili
yarg› yetkisine iliﬂkin iddialar konusunda tarafs›zd›r.

244

Perinatoloji Dergisi

TO

LOJÜ

D

E

Özgün Araﬂt›rma
Perinatoloji Dergisi 2021;29(3):245–249

R

Ü

N

G

ÜS

PE

Ü

Ü

PE

ÜS

R

G

Ü

A

R

N

A

TO

LOJÜ

D

E

R

Perinatal Journal 2021;29(3):245–249
künyeli yaz›n›n Türkçe sürümüdür.

©2021 Perinatal T›p Vakf›

‹nsan fetüsünde duodenumun morfometrik analizi
Sevil Karaba¤1

İD

, K›v›lc›m Eren Erdo¤an2
1Tekirda¤

İD

, Perihan Alsancak3

İD

, Nazl› Soygun4

İD

, Figen Doran2

İD

Nam›k Kemal Üniversitesi T›p Fakültesi, Patoloji Anabilim Dal›, Tekirda¤
Üniversitesi T›p Fakültesi, Patoloji Anabilim Dal›, Adana
3Çi¤li E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Patoloji Bölümü, ‹zmir
4Adana ﬁehir Hastanesi, Patoloji Bölümü, Adana

2Çukurova

Özet

Abstract: Morphometric analysis of duodenum in human
fetus

Amaç: Duodenum mukozas› parmak benzeri villuslarla kapl›d›r.
Yetiﬂkinlerde villusun boy/en oran› yaklaﬂ›k 4–5:1’dir. Çal›ﬂmam›z›n amac›, insan fetüsünde villus boy/en oran›n› de¤erlendirmektir.

Objective: The mucosa of the duodenum is lined by finger-like
villi. In adults, the villus height to width ratio is about 4–5:1. The
aim of this study is to evaluate the villus height to width ratio in the
human fetus.

Yöntem: Çal›ﬂmaya 81 fetal otopsi dahil edildi. Rastgele 3 villus X
ve Y eksenlerinde ölçüldü. ‹statistiksel analiz Pearson korelasyonu,
Kolmogorov-Smirnov, ki kare ve lineer regresyon testleri ve Student t testiyle yap›ld›.

Methods: Eighty-one human fetal autopsies were included in the
study. Three random villi were measured with the X and Y-axes. The
statistical analysis was performed by Pearson correlation, KolmogorovSmirnov, chi-square, linear regression tests, and Student’s t-test.

Bulgular: Çal›ﬂmada 29 diﬂi ve 52 erkek fetüs mevcuttu. Yaﬂ aral›¤› gebeli¤in 12. ve 40. haftalar› aras›ndayd›. Seksen bir fetüsün
2’si birinci trimesterde, 73’ü ikinci trimesterde ve 6’s› üçüncü trimesterdeydi. Birinci, ikinci ve üçüncü trimesterdeki ortalama villus boy/en oranlar› s›ras›yla 2.75±0.37, 3.21±0.17 ve 3.76±0.6 idi.
Gebelik haftas› ile duodenum villus boy/en oran› aras›nda korelasyon yoktu (p=0.080). Diﬂi ve erkek fetüslerde ortalama villus
boy/en oranlar› s›ras›yla 3.62±1.28 ve 3.02±0.84 idi (p=0.014).

Results: There were 29 female and 52 male fetuses. The age range
was between 12 and 40 weeks of gestation. Of 81 fetuses, 2 were in
the first trimester, 73 in the second trimester, and 6 in the third
trimester. The mean villus height to width ratios in the first, second,
and third trimesters were 2.75±0.37, 3.21±0.17, and 3.76±0.6,
respectively. There was no correlation between the week of gestation and duodenum villus height to width ratio (p=0.080). The mean
villus height to width ratios among females and males were
3.62±1.28 and 3.02±0.84, respectively (p=0.014).

Sonuç: Literatürle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda çal›ﬂmam›zda, gebelik haftas›ndan ba¤›ms›z olarak villuslar, yetiﬂkinlere k›yasla fetüslerde
daha künt ve k›sayd› ancak çocuklarda öyle de¤ildi. Villuslar›n do¤umdan sonra kademeli uzay›ﬂ› çevresel faktörlerle iliﬂkilendirilebilir.

Conclusion: In our study, villi were blunter and shorter in fetuses
than in adults but not in children regardless of weeks of gestation
compared to the literature. The gradual elongation of villi after birth
may be attributed to environmental factors.

Anahtar sözcükler: Duodenum, fetüs, villus boy/en oran›.

Keywords: Duodenum, fetus, villi height to width ratio.

Giriﬂ
‹nce ba¤›rsa¤›n ilk k›sm› olan duodenum, 6. haftada
mezenkimal dokuyla çevrili olan tek katmanl› epitelyal
mukozadan oluﬂan basit bir kanald›r. Dördüncü haftan›n
baﬂlar›nda duodenum ön ba¤›rsa¤›n kaudal ucundan, orta ba¤›rsa¤›n kraniyal ucundan ve bunlar›n endodermal

k›s›mlar› aras›ndaki ba¤lant› olan splanknik mezodermden geliﬂmeye baﬂlar.[1] Villuslar ve Lieberkuhn kriptalar› s›ras›yla 8. hafta ve 3. ay esnas›nda ortaya ç›kmaya baﬂlar.[2] Ek olarak, Brunner bezleri 12–14. haftalara kadar
proksimal duodenumda ortaya ç›kar.[1,2]
Olgun duodenum, jejunum ve ileumda bulunanlardan daha k›sa ve künt olan parmak benzeri villuslarla
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kapl›d›r. En k›sa villuslar proksimal duodenumda yer al›r
ve progresif ﬂekilde distale do¤ru uzar.
Özellikle tropikal bölgelerdeki geliﬂmekte olan ülkelerde, yüksek oranda sa¤l›kl› görünen asemptomatik olgularda duodenal mukozan›n histolojik anomalileri bildirilmiﬂtir.[3] Villus boy/en oran›, duodenumun farkl›
bölgelerinde de¤iﬂkendir; örne¤in duodenumun farkl›
k›s›mlar›n›n oran› yetiﬂkinlerde 4–5:1 iken, proksimal
k›sm›n oran› 2–3:1’dir. Bu oran çocuklarda 2–3:1’dir.[2]
Duodenal villuslar›n, endüstrileﬂmiﬂ uluslara k›yasla geliﬂmekte olan ülkelerdeki sa¤l›kl› bireylerde daha k›sa oldu¤u bildirilmektedir.[3–5] Villus atrofisi çölyak hastal›¤›nda ve otoimmün enteropatide meydana gelmektedir. Baz› çal›ﬂmalar, gebelik trimesterleri ve gebelik haftalar› ile
k›yaslayarak bu ölçümü hayvan modelleriyle birlikte
aç›klam›ﬂt›r. Çölyak hastal›¤›n›n, yiyeceklere yönelik
anormal bir immün yan›t›n sonucu olarak intestinal villuslarda k›salma ile karakterize oldu¤unu biliyoruz.[6] Ancak, fetüste duodenal villus boyutu ile ilgili bir çal›ﬂma
bulunmamaktad›r.
Bugüne kadar insan fetüsünde normal duodenum geliﬂiminin çeﬂitli yönlerini aç›klayan s›n›rl› say›da çal›ﬂma
yap›lm›ﬂt›r. Biz de normal insan fetüsünde intestinal villus geliﬂimini aç›klamak istedik. Bu çal›ﬂman›n amac›, insan fetüsünün duodenumunda villus boy/en oran›n› de¤erlendirmektir. Bu ﬂekilde, gebelik trimesterleri aras›nda villus geliﬂimini ve fetal otopsilerde konjenital anomaliler ile duodenal villus boyutu aras›ndaki iliﬂkiyi ayd›nlatmay› amaçl›yoruz.

ﬁekil 1. 21 haftal›k fetüste villus boy/en oran› (H&E ×200).

27 hafta ve üzeri üçüncü trimester). Ayr›ca, fetüsler gebelikte <20 ve ≥20 hafta olarak grupland›.
Çal›ﬂma, Giriﬂimsel Olmayan Klinik Çal›ﬂmalar Etik
Kurulu taraf›ndan onayland›.

Yöntem
Çal›ﬂmaya 2016 ile 2017 y›llar› aras›nda klini¤imizde otopsi yap›lan toplam 81 insan fetüsü dahil edildi.
Dokulardaki otolizi önlemek amac›yla çal›ﬂma prospektif olarak panland› ve otopsiler fetal örneklerin
al›nmas›ndan hemen sonra yap›ld›. Her olgu için tek
bir duodenum parças› örne¤i al›nd›ktan sonra rastgele
olarak üç villus, ›ﬂ›k mikroskobuyla 200× büyütme ile
X ve Y eksenlerinde ölçüldü. Bu villuslar›n eni ve boyu, mikroskoba uygulanan yaz›l›m ile hesapland› ve ard›ndan her örnek için ortalama oranlar belirlendi (ﬁekil 1 ve 2).
Gebelik haftas›, cinsiyet, fetüslerin duodenal villus
eni ve boyu ile konjenital anomaliler kaydedildi. Fetüsler
önce gebelik trimesterlerine göre üç gruba ayr›ld› (ilk 13
hafta birinci trimester, 14–26. haftalar ikinci trimester ve
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ﬁekil 2. 40 haftal›k fetüste villus boy/en oran› (H&E ×200).
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‹statistiksel analiz için SPSS Windows sürüm 21.0
(SPSS Inc., Chicago, IL, ABD) yaz›l›m› kullan›ld›. Tan›mlay›c› istatistikler ortalama ± standart sapma olarak
verildi. Kategorik de¤iﬂkenler için tan›mlay›c› istatistikler
s›kl›k ve yüzde olarak verildi. Gruplar aras›ndaki klinik ve
demografik özellikler istatistiksel olarak karﬂ›laﬂt›r›ld›.
Gruplar aras›nda de¤iﬂkenleri karﬂ›laﬂt›rmak için Pearson
korelasyonu, Kolmogorov-Smirnov, ki kare ve lineer
regresyon testleri ile Student t testi kullan›ld›. p<0.05 de¤eri istatistiksel olarak anlaml› kabul edildi.

Bulgular
Toplam 81 fetüsün 52’si erkek (%64.2), 29’u diﬂiydi
(%35.8). Yaﬂ aral›¤› gebeli¤in 12 ve 40. haftalar› aras›ndayd›. Konjenital anomalilerin büyük ço¤unlu¤u sinir
sistemi bozukluklar› iken (on fetüste ventrikülomegali,
yedi fetüste nöral tüp defekti, üç fetüste ensefalosel, iki
fetüste anensefali, bir fetüste ﬂizensefali, bir fetüste holoprosensefali ve bir fetüste fetal akrani), bunlar› anhidramniyos veya oligohidramniyos (sekiz fetüs), renal agenezi (üç fetüs), kardiyak defektler (üç fetüs) ve ekstremite anomalileri (üç fetüs) takip etti. Gebelik trimesterlerine göre ortalama villus boy/en oranlar› Tablo 1’de verilmiﬂtir.
Gestasyonel yaﬂtan ba¤›ms›z olarak ortalama villus
boy/en oran› 3.24±0.56 idi. Ayr›ca, diﬂi ve erkek fetüslerde ortalama villus boy/en oran› s›ras›yla 3.62±1.28 ve
3.02±0.84’tü (p=0.014). Fetüsler gebelik trimesterlerine
göre üç gruba ayr›ld›. Birinci trimester grubu, gebeli¤in
12 ve 13. haftalar›nda ve villus boy/en oran› s›ras›yla 2.69
ve 2.8 olan, kistik higroma ve anensefalili 2 fetüsten oluﬂmaktayd›. Birinci trimester grubunda ortalama villus
boy/en oran› 2.75±0.37 idi. ‹kinci trimester grubu 73 fetüsten oluﬂmaktayd›. Bu fetüslerin 22’sinde merkezi sinir
sistemi bozuklu¤u, 8’inde oligo/anhidramniyos, 3’ünde
kardiyak anomali, 3’ünde renal agenezi, 3’ünde ekstremite anomalileri, 2’sinde orak hücreli anemi, 2’sinde yar›k
dudak, 1’inde Down sendromu, 1’inde omfalosel mevcutken kalan 28 fetüste hiçbir anomali yoktu. ‹kinci trimester grubunda ortalama villus boy/en oran› 3.21±0.17
idi. Üçüncü trimester grubunda oligohidramniyos, kraniyal agenezi ve ventrikülomegalisi olan 6 fetüs vard› ve 3
fetüste hiçbir anomali yoktu. Üçüncü trimester grubunda ortalama villus boy/en oran› 3.76±0.6 olarak bulundu.
Seksen bir fetüsün 2’si birinci trimester, 73’ü ikinci
trimester ve 6’s› üçüncü trimesterdeydi. Pearson korelas-

Tablo 1. Gebelik trimesterlerine göre ortalama villus boy/en oran›.
Trimester

n

Villus boy/en oran› (ortalama±SS)

1.

2

2.75±0.37

2.

73

3.21±0.17

3.

6

3.76±0.6

n: Say›; SS: Standart sapma.

yon testi uyguland›¤›nda gebelik haftalar› ve duodenal
villus boy/en oranlar› aras›nda istatistiksel olarak anlaml› korelasyon yoktu (p=0.080, r=0.196). Gebelik haftalar›na göre villus boy/en oran› korelasyon grafi¤i ﬁekil 3’te
verilmiﬂtir.
Gebelik yaﬂ› 20 haftadan daha az olan 37 fetüsün ortalama villus boy/en oran› 3.12±1.09’du. Gebelik yaﬂ›
≥20 hafta olan 44 fetüsün ortalama villus boy/en oran›
3.35±1.03’tü. Bu iki grubun ortalama oranlar› aras›ndaki
fark istatistiksel olarak anlaml› de¤ildi (p=0.334).
Merkezi sinir sistemi anomalileri olan fetüsler (25 fetüs) ile kalan olgular›n ortalama villus boy/en oran› s›ras›yla 3.22±0.97 ve 3.25±1.10’du ancak istatistiksel olarak
anlaml› de¤ildi (p=0.873).

Tart›ﬂma
Bu çal›ﬂma, insan fetüsündeki üç farkl› trimesterde
duodenum villus boy/en oran›na iliﬂkin ilk normatif verileri sunmaktad›r. Tarihsel olarak, ç›kar›lm›ﬂ ba¤›rsak-

ﬁekil 3. Gebelik haftalar›na göre villus boy/en oranlar›n›n korelasyon grafi¤i (X/Y).
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lar üzerinde yap›lan anatomik ve histolojik çal›ﬂmalar,
örneklerin olmamas› ve otoliz nedeniyle k›s›tl›yd›. Bu
kar›ﬂt›r›c› faktörleri ortadan kald›rmak amac›yla, çal›ﬂmam›z› fetal örnekler al›nd›ktan hemen sonra gerçekleﬂtirdik. Her gestasyonel yaﬂ grubunda duodenumun
ayr› histolojik özelliklerine rastlad›k. Çal›ﬂmam›z, ortalama villus boy/en oran›n›n 3.24±0.56 oldu¤unu göstermiﬂtir. Bu oran, daha önceki çal›ﬂmalarda çocuklarda tespit edilen de¤er aral›¤› içindedir.[1,2] Bu oran sa¤l›kl› yetiﬂkinlerdeki duodenumda 4–5:1 iken, jejunumda 6.8’dir.[7]
Duodenum, villuslar›n gerçekleﬂtirdi¤i absorbsiyon
için gastrointestinal kanal›n önemli bir parças›d›r. Çölyak hastal›¤›, en yayg›n görülen diﬂi e¤ilimine sahip
malabsorbsiyon sendromudur.[8] ‹lginç bir ﬂekilde çal›ﬂmam›zda, diﬂi fetüslerin erkek fetüslerden daha uzun
villuslara sahip oldu¤unu gözlemledik (p<0.05).
Gestasyonel yaﬂlar› <20 ve ≥20 hafta olan fetüsler
aras›ndaki fark istatistiksel olarak anlaml› de¤ildi. Birinci grup 37, ikinci grup 44 fetüsten oluﬂmaktayd›. Bu
iki grup, Student t testiyle analiz etmeye yetecek say›da
olguya sahipti.
Sinir sistemi anomalileri, çal›ﬂmam›zda fetüslerin
sonland›r›lmalar›n›n en yayg›n sebebiydi. Sinir sistemi
anomalileri olan fetüsler ile kalan olgular aras›nda istatistiksel olarak anlaml› fark yoktu. Daha önceki çal›ﬂmalarda, sa¤l›kl› bireylerde daha k›sa villuslar ve enflamasyon bildirilmiﬂtir.[3–5] Baz› yazarlar, histopatolojik
veya ultra yap›sal olarak hipoplastik villus ve anormal
müsinli düz mukozaya sahip konjenital mikrovillus atrofisi veya ailesel enteropati bildirmiﬂtir.[9–11]
Cinsiyet ve villus boy/en oran› aras›nda lineer regresyon testi uyguland›¤›nda, çal›ﬂmam›z villus boy/en
oran›n› etkileyen en önemli faktörün cinsiyet oldu¤unu
desteklemektedir.
Çal›ﬂmam›zda villus boy/en oran› üçüncü trimestere do¤ru artmaktad›r. Ancak örnek say›lar›n›n gebelik
trimesterleri bak›m›ndan üç grup aras›nda eﬂit olarak
da¤›t›lmamas› nedeniyle gruplar aras›ndaki fark› istatistiksel olarak de¤erlendiremedik. Birinci trimesterde
sonland›r›lan fetüsler genellikle intestinal örnekleme
dahil tam otopsi için yeterli de¤ildir ve bu durum, çal›ﬂmam›z›n k›s›tlamalar›ndan biridir. Çal›ﬂmam›z›n k›s›tlamas›, otopsi için patoloji laboratuvar›nda incelenen
fetüslerin büyük ço¤unlu¤unun ikinci trimesterde olmas› ve birinci ve üçüncü trimesterdeki fetüslerin say›-
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s›n›n oldukça düﬂük olmas› ve bu nedenle olgular›n
normal ﬂekilde da¤›t›lmam›ﬂ olmas›d›r.

Sonuç
Literatürle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda çal›ﬂmam›zda, gebelik haftas›ndan ba¤›ms›z olarak villuslar, yetiﬂkinlere k›yasla fetüslerde daha künt ve k›sayd› ancak çocuklarda
öyle de¤ildi. Villuslar›n çevresel nedenlerden etkilenebilmeleri nedeniyle do¤umdan sonra kademeli olarak
uzamaya devam etti¤ini düﬂünüyoruz. Çal›ﬂmam›zdan
elde edilen veriler, duodenumun mukozal anomalilerinin ve villus atrofisinin patolojilerini belirlemek için di¤er çal›ﬂmalara katk› sa¤lamaktad›r. Bildi¤imiz kadar›yla çal›ﬂmam›z, insan fetüslerinde duodenal villus boyutunu araﬂt›ran ilk çal›ﬂmad›r. Bu konudaki çal›ﬂmalar›n
seyrekli¤i dikkate al›nd›¤›nda, raporumuz dikkate de¤erdir. Daha büyük örneklem boyutlar›na sahip ek çal›ﬂmalara ihtiyaç duyulmaktad›r.
Fon Deste¤i: Bu çal›ﬂma herhangi bir resmi, ticari ya da kar
amac› gütmeyen organizasyondan fon deste¤i almam›ﬂt›r.
Etik Standartlara Uygunluk: Yazarlar bu makalede araﬂt›rma
ve yay›n eti¤ine ba¤l› kal›nd›¤›n›, Kiﬂisel Verilerin Korunmas›
Kanunu’na ve fikir ve sanat eserleri için geçerli telif haklar› düzenlemelerine uyuldu¤unu ve herhangi bir ç›kar çak›ﬂmas› bulunmad›¤›n› belirtmiﬂtir.

Kaynaklar
1. Desdicioglu K, Malas MA, Evcil EH. Development of the fetal
duodenum: a postmortem study. Fetal Diagn Ther 2009;26:
16–23. [PubMed] [CrossRef]
2. Wigglesworth JS, Singer DB, editors. Textbook of fetal and
perinatal pathology. 2nd ed. New York, NY: Blackwell
Science; 1985. p. 815.
3. Bennett MK, Sachdev GK, Jewell DP, Anand BS. Jejunal
mucosal morphology in healthy North Indian subjects. J Clin
Pathol 1985;38:368–71. [PubMed] [CrossRef]
4. Cook GC, Kajubi SK, Lee FD. Jejunal morphology of the African
in Uganda. J Pathol 1969;98;157–69. [PubMed] [CrossRef]
5. Lindenbaum J, Gerson CD, Kent TH. Recovery of small intestinal structure and function after residence in the tropics. I.
Studies in Peace Corps volunteers. Ann Intern Med 1971;74:
218–22. [PubMed] [CrossRef]
6. Condino AA, Barleycorn AA, Lu W, Maheshwari A,
Christensen RD, Calhoun DA. Abnormal intestinal histology
in neonates with congenital anomalies of the gastrointestinal
tract. Biol Neonate 2004;85:145–50. [PubMed] [CrossRef]
7. Buchman AL, Moukarzel AA, Bhuta S, Belle M, Ament ME,
Eckhert CD, et al. Parenteral nutrition is associated with
intestinal morphologic and functional changes in humans.

‹nsan fetüsünde duodenumun morfometrik analizi

JPEN J Parenter Enteral Nutr 1995;19:453–60. [PubMed]
[CrossRef]
8. Suciu N, Pop L, Panaitescu E, Suciu ID, Popp A, Anca I. Fetal
and neonatal outcome in celiac disease. J Matern Fetal Neonatal
Med 2014;27:851–5. [PubMed] [CrossRef]
9. Carruthers L, Dourmashkin R, Phillips A. Disorders of the
cytoskeleton of the enterocyte. Clin Gastroenterol 1986;15:
105–20. [PubMed]

10. Davidson GP, Cutz E, Hamilton JR, Gall DG. Familial
enteropathy: a symptom of protracted diarrheae from birth, failure to thrive and hypoplastic villous atrophy. Gastroenterology
1978;131:75:783–90. [PubMed] [CrossRef]
11. Phillips AD, Jenkins P, Rafaat F, Walker-Smith JA. Congenital
microvillus atrophy: specific diagnostic features. Arch Dis Child
1985;60:135–9. [PubMed] [CrossRef]

Bu makalenin kullan›m izni Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 4.0 Unported (CC BY-NC-ND4.0) lisans› arac›l›¤›yla bedelsiz
sunulmaktad›r.

Yay›nc› Notu: Yay›nc›, bu makalede ortaya konan görüﬂlere kat›lmak zorunda de¤ildir; olas› ticari ürün, marka ya da kurum/kuruluﬂlarla ilgili ifadelerin içerikte bulunmas› yay›nc›n›n
onaylad›¤› ve güvence verdi¤i anlam›na gelmez. Yay›n›n bilimsel ve yasal sorumluluklar› yazar(lar)›na aittir. Yay›nc›, yay›nlanan haritalar ve yazarlar›n kurumsal ba¤lant›lar› ile ilgili
yarg› yetkisine iliﬂkin iddialar konusunda tarafs›zd›r.

Cilt 29 | Say› 3 | Aral›k 2021

249

TO

LOJÜ

D

E

Özgün Araﬂt›rma
Perinatoloji Dergisi 2021;29(3):250–254

R

Ü

N

G

ÜS

PE

Ü

Ü

PE

ÜS

R

G

Ü

A

R

N

A

TO

LOJÜ

D

E

R

Perinatal Journal 2021;29(3):250–254
künyeli yaz›n›n Türkçe sürümüdür.

©2021 Perinatal T›p Vakf›
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Özet

Abstract: Systemic immune-inflammation index in twin
pregnancies compared to singleton pregnancies

Amaç: ‹kiz gebeliklerde sistemik immün-enflamasyon indeksini
(SII) de¤erlendirmek.

Objective: To evaluate the systemic immune-inflammation index
(SII) in twin pregnancies.

Yöntem: Retrospektif çal›ﬂmaya 200 ikiz (dikoryonik/diamniyotik
ve monokoryonik/diamniyotik) ve 200 tekil gebelik (kontrol grubu)
dahil edildi. Tüm gebeler birinci trimesterdeydi (<14. gebelik haftas›). Çal›ﬂma ve kontrol gruplar›, demografik özellikler, laboratuvar
test sonuçlar› ve SII de¤erleri yönünden karﬂ›laﬂt›r›ld›.

Methods: The retrospective study included 200 twin (dichorionic/
diamniotic and monochorionic/diamniotic) and 200 singleton pregnancies (control group). All pregnant women were in the first
trimester (<14 weeks of gestation). The study and the control
groups were compared in terms of demographic characteristics, laboratory test results, and SII values.

Bulgular: Ortalama gebelik haftas› dikoryonik diamniyotik ikiz
gebelik grubunda 9.7±2, monokoryonik diamniyotik ikiz gebelik
grubunda 10.4±2 ve kontrol grubunda 9.4±2 (p=0.083) idi. Lenfosit de¤eri dikoryonik ve monokoryonik gruplarda kontrol grubundan daha düﬂüktü (s›ras›yla p=0.020 ve p=0.020). Trombosit-lenfosit oran› (PLR) de¤erleri dikoryonik grupta kontrol grubundan
daha yüksekti (p=0.002). Ancak nötrofil-lenfosit oran› (NLR) ve
SII de¤erleri bak›m›ndan gruplar aras›nda istatistiksel bir fark yoktu (p>0.05).
Sonuç: Erken gebeli¤in fizyolojik enflamatuvar/immün reaksiyonu, ikiz gebeliklerde PLR de¤erlerini etkileyebilir. Koryonisitenin
bu enflamatuvar indeksler için, özellikle de dikoryonik ikiz gebelikler için dikkate de¤er oldu¤unu gözlemledik. Ancak ikiz gebelikte SII de¤erlerinde anlaml› bir de¤iﬂiklik tespit edemedik.
Anahtar sözcükler: Nötrofil-lenfosit oran›, trombosit-lenfosit
oran›, sistemik immün-enflamasyon indeksi, ikiz gebelik.

Giriﬂ
‹kiz gebelikler toplam do¤um say›s›n›n %2–4’ünü
oluﬂturur.[1,2] ‹kiz gebelik oran›, ileri maternal yaﬂ ve yard›mc› üreme tekniklerinin artan uygulamas› nedeniyle
son 30 y›lda artm›ﬂt›r.[3] Tekil gebeliklere k›yasla ikiz ge-

Results: The mean week of gestation was 9.7±2 in dichorionic
diamniotic twin pregnancy group, 10.4±2 in monochorionic diamniotic twin pregnancy group and 9.4±2 for the control group (p=0.083).
The lymphocyte value was lower in the dichorionic group and monochorionic group than in the control group (p=0.020 and p=0.020,
respectively). The platelet-to-lymphocyte ratio (PLR) values were
higher in the dichorionic group than in the control group (p=0.002).
However, there was no statistical difference between the groups for
neutrophil-to-lymphocyte ratio (NLR) and SII values (p>0.05).
Conclusion: Physiological inflammatory/immune reaction of early
pregnancy may affect PLR values in twin pregnancies. We observed
that chorionicity is considerable for these inflammatory indices,
especially for dichorionic twin pregnancies. However, we could not
detect a significant change in SII values in twin pregnancy.
Keywords: Neutrophil-to-lymphocyte ratio, platelet-to-lymphocyte ratio, systemic immune-inflammation index, twin pregnancy.

belikler, düﬂük, prematüre do¤um, anemi ve gestasyonel
hipertansiyon gibi obstetrik komplikasyonlar yönünden
artm›ﬂ risk alt›ndad›r. ‹kiz gebelik esnas›nda de¤iﬂmiﬂ
uyum, bu çeﬂitli komplikasyonlar›n önde gelen nedenidir.[4] ‹kiz gebelikte gebelik uyumu esnas›ndaki immün ve
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enflamatuvar de¤iﬂiklikler, önceden nötrofil-lenfosit oran› (NLR) gibi sistemik enflamatuvar belirteçlerle de¤erlendirilmiﬂ ve anlaml› farkl›l›klar bulunmuﬂtur.[5,6] Sistemik immün enflamasyon indeksi (SII), periferik lenfosit,
nötrofil ve kan trombosit say›m› dahil yeni bir belirteçtir.[7] Çeﬂitli çal›ﬂmalarda obstetrik komplikasyonlar›n ve
onkolojik hastal›klar›n prognozunu tahmin etmede klinik belirteç olarak kullan›lmaktad›r.[8–11] Çal›ﬂmam›zda,
ikiz gebelikte SII de¤erini de¤erlendirmeyi amaçlad›k.

Yöntem
Çal›ﬂma, 1 May›s ve 15 Eylül 2021 tarihleri aras›nda Ankara ﬁehir Hastanesi’nde gerçekleﬂtirildi. Çal›ﬂma onay›, E2-21-131 karar numaras›yla Ankara ﬁehir
Hastanesi Etik Kurulundan al›nd›. Retrospektif çal›ﬂmaya 200 ikiz (144 dikoryonik/diamniyotik ve 56 monokoryonik/diamniyotik ikiz gebelik) ve 200 tekil gebelik dahil edilirken, tam kan say›mlar› de¤erlendirildi.
Gruplar için çal›ﬂmaya dahil edilme kriteri, gebeli¤in
ilk 14 haftas› (birinci trimester) içinde viyabl bir embriyoya sahip olmakt›. Gebeliklerin gestasyonel yaﬂ›,
ultrason muayenesinde fetal tepe-makat uzunlu¤u ile
belirlendi. Koryonisite, ultrason muayenesinde plasental kütle say›s›na veya tek bir plasental kütlenin T veya
λ belirtilerine göre belirlendi. Fetal kromozomal/yap›sal anomalileri veya maternal hematolojik ve sistemik
hastal›klar› olan veya gebelik esnas›nda sigara içen kad›nlar çal›ﬂma d›ﬂ› b›rak›ld›. Maternal yaﬂ, parite, VK‹
(kg/m2), daha önceki düﬂük oran› (%), maternal kronik
hastal›k (%), in vitro fertilizasyon (IVF) gebelik oran›,
tan›da gestasyonel yaﬂ (hafta olarak), maternal hemoglobin (Hb) (g/dl) say›s›, lökosit (103/μL) say›s›, lenfosit
(103/μL) say›s›, nötrofil (103/μL) say›s›, trombosit

(103/μL) say›s›, nötrofil-lenfosit oran› (NLR) (nötrofil/lenfosit), trombosit-lenfosit oran› (PLR) ve SII
(nötrofil × trombosit/lenfosit) de¤erleri gruplar aras›nda karﬂ›laﬂt›r›ld›.
‹statistiksel analiz IBM SPSS Statistics 17.0 (IBM
Corporation, Armonk, NY, ABD) yaz›l›m› kullan›larak
yap›ld›. Normal da¤›l›m› olan numerik veriler için tan›mlay›c› istatistikler ortalama ± standart sapma olarak,
normal da¤›l›m› olmayan numerik veriler için ise medyan ve minimum-maksimum de¤erler olarak verildi.
De¤iﬂkenlerin normalli¤i hem Shapiro-Wilk hem de
Kolmogorov-Smirnov testiyle test edildi. Üç kategorik
grubun istatistiksel analizi için tek yönlü ANOVA analizi (ve tek de¤iﬂkenli ANOVA ile anlaml› fark bulunmas› halinde gruplar› karﬂ›laﬂt›rmak için post hoc test)
kullan›ld›. De¤iﬂkenlerin karﬂ›laﬂt›r›lmas› Pearson ki
kare testiyle yap›l›rken, kategorik de¤iﬂkenler için Fisher’›n kesinlik testi kullan›ld›. <0.05 p de¤erleri istatistiksel olarak anlaml› kabul edildi.

Bulgular
Çal›ﬂmaya 200 ikiz (144 dikoryonik/diamniyotik ve
56 monokoryonik/diamniyotik ikiz gebelik) ve 200 tekil
gebelik dahil edildi. Çal›ﬂmada monokoryonik/monoamniyotik gebe yoktu. Çal›ﬂma popülasyonunun demografik bilgileri Tablo 1’de verilmiﬂtir. Gruplar, benzer maternal temel özelliklere sahipti. Ortalama gebelik
haftas› dikoryonik diamniyotik ikiz gebelik grubunda
9.7±2, monokoryonik diamniyotik ikiz gebelik grubunda
10.4±2 ve kontrol grubunda 9.4±22 (p=0.083) idi. Tablo 2’de, laboratuvar test sonuçlar› ve SII de¤erleri tekil,
dikoryonik/diamniyotik ve monokoryonik/diamniyotik
ikiz gebelik gruplar› aras›nda karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r. Hb, lenfosit ve PLR de¤erleri bak›m›ndan gruplar aras›nda an-

Tablo 1. Gruplar›n temel verileri ve özellikleri.
Kontrol grubu
(n=200)

Dikoryonik grup
(n=144)

Monokoryonik grup
(n=56)

p

Maternal yaﬂ

28.1±5.2

29.4±5.2

28.5±5.4

0.143

VK‹ (kg/m2)

26.2±5.2

27.0±4.9

27.3±5.4

0.244

IVF

24 (%12)

26 (%18.1)

9 (%16.1)

0.282

Nulliparite

48 (%24)

33 (%22.9)

15 (%26.8)

0.296

Önceki düﬂük say›s› (≥1)

26 (%13)

25 (%17.4)

6 (%10.7)

0.374

Gestasyonel yaﬂ (hafta)

9.4±2

9.7±2

10.4±2

0.083

Maternal kronik hastal›k

11 (%5.5)

8 (%5.6)

5 (%8.9)

0.609

Veriler ortalama ± standart sapma olarak verilmiﬂtir. IVF: ‹n vitro fertilizasyon; VK‹: Vücut kitle indeksi.
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laml› bir fark mevcuttu (s›ras›yla p=0.001, p=0.016 ve
p=0.007). Maternal kandaki Hb seviyesi, hem dikoryonik hem de monokoryonik gruplarda kontrol grubundan
anlaml› ﬂekilde daha düﬂüktü (s›ras›yla p=0.002 ve
p=0.004). Lenfosit de¤eri, dikoryonik ve monokoryonik
gruplarda kontrol grubundan daha düﬂüktü (s›ras›yla
p=0.020 ve p=0.020). Trombosit-lenfosit oran› (PLR)
de¤erleri dikoryonik grupta kontrol grubundan daha
yüksekti (p=0.002). Ancak, nötrofil-lenfosit oran› (NLR)
ve SII de¤erleri bak›m›ndan gruplar aras›nda istatistiksel
fark yoktu (p>0.05).

Tart›ﬂma
‹kiz gebelik, artm›ﬂ advers gebelik sonuçlar› bak›m›ndan yüksek riskli bir gebelik olarak ifade edilmektedir.
Birinci trimester hiperimmün de¤iﬂikliklerin tekil gebeliklere k›yasla ikiz gebeliklerde meydana gelebilece¤i hipotezinde bulunduk ve uyumlu ﬂekilde, dikoryonik diamniyotik ikiz gebeliklerde anlaml› ﬂekilde kontrol grubundan daha yüksek PLR de¤erleri bulduk. Ancak, SII
de¤erleri yönünden tüm gruplarda fark yoktu.
Gebelerde, maternal immün sistemin lokal uyumu,
anne ve fetüs aras›nda baﬂar›l› birlikteli¤e izin vermektedir.[12] Sitotoksik adaptif immün yan›tlar azal›rken,
düzenleyici adaptif immünite güçlenir.[13,14] Fetal membranlar ve plasental trofoblastlar do¤rudan maternal
kana ve dokulara maruz kalmaktad›r. Fetüslerin say›s›,
trofoblastlar›n aktivitesi ile anlaml› ﬂekilde koreledir.[15]
Yap›lan baz› çal›ﬂmalar, ikiz gebeliklerin birinci trimesterde tekil gebeliklerden daha fazla trofoblast üretti¤i-

ni bildirmiﬂtir.[6,16] Yard›mc› T 1 (Th1): yard›mc› T 2
(Th2) dengesi, birinci trimesterde ikiz ve tekil gebelikler aras›nda karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r.[6] ‹kiz gebeliklerdeki ortalama Th1:Th2 oran›, artm›ﬂ maternal serum hCG seviyeleriyle iliﬂkilendirilerek tekil gebeliklerden anlaml›
ﬂekilde daha düﬂük bulunmuﬂtur.[6]
De¤iﬂmiﬂ immünite ve enflamasyonla iliﬂkili obstetrik komplikasyonlar› de¤erlendiren, artan say›da çal›ﬂma
mevcuttur. NLR ve PLR de¤erlerinin, obstetrik rahats›zl›klarda enflamatuvar yan›t›n hassas erken biyo-belirteçleri oldu¤u bildirilmiﬂtir.[17–19] NLR, tümü hiperenflamasyonla iliﬂkili olan preeklampsi, hiperemezis gravidarum ve gebeli¤e ba¤l› kolestaz› olan hastalarda anlaml›
ﬂekilde daha yüksek bulunmuﬂtur.[17–19] Sabre ve ark.,[5] birinci trimesterdeki 29 ikiz ve 29 tekil gebeli¤i de¤erlendirmiﬂtir. Yazarlar, NLR’nin ikiz gebeliklerde anlaml›
ﬂekilde daha yüksek oldu¤unu bulmuﬂtur. Ancak gruplar
aras›nda PLR de¤erleri yönünden herhangi bir fark bulamam›ﬂlard›r. Farkl› ﬂekilde çal›ﬂmam›zda, dikoryonik
diamniyotik ikiz gebeliklerde tekil gebeliklerden anlaml› ﬂekilde daha yüksek PLR de¤erleri gözlemledik. Bu
durum, ikiz gebelik grubunda düﬂük lenfosit seviyeleri
ile iliﬂkili olabilir. Ancak hem dikoryonik hem de monokoryonik ikiz gebeliklerde NLR ve SII de¤erlerinde bir
art›ﬂ mevcuttu, fakat kontrol grubuyla k›yasland›¤›nda
istatistiksel olarak anlaml› bir fark gözlemlemedik. SII,
enflamasyonla iliﬂkili oldu¤u bilinen lenfosit, nötrofil ve
trombosit parametrelerini birleﬂtiren yeni bir belirteçtir.[7,8] Farkl› çal›ﬂmalarda onkolojik hastal›k prognozunu
öngörmede SII de¤eri kullan›lm›ﬂt›r.[7–9] SII de¤eri, pre-

Tablo 2. Tekil gebelik, dikoryonik/diamniyotik ve monokoryonik/diamniyotik ikiz gebelik gruplar› aras›nda laboratuvar test sonuçlar›n›n ve SII
de¤erlerinin karﬂ›laﬂt›r›lmas›.
Kontrol grubu
(n=200)

Dikoryonik grup
(n=144)

Monokoryonik grup
(n=56)

p

Hb (g/dl)

12.6±1.1

12.2±1.2*

12.1±1.3†

0.001

Lökosit (103/μL)

8.5±2.6

8.1±2.6

8.9±2.3

0.160

Nötrofil (103/μL)

6.7±3.1

6.5±2.3

6.4±2.1

0.737
0.016

Lenfosit (103/μL)
Trombosit (103/μL)
NLR

2.0±0.7

1.8±0.6*

1.7±0.4†

269.0±71.2

269.3±61.7

264.1±62.8

0.875

3.6±2.1

4.4±2.1

4.1±2.1

0.055

PLR

146.2±58.3

184.7±70.3*

156.9±48.5

0.007

SII (109/L)

955.95±53.5

1178.45±120.7

1057.19±474.6

0.052

Veriler ortalama ± standart sapma olarak verilmiﬂtir. *Dikoryonik grup ile kontrol grubu aras›nda istatistiksel olarak anlaml› fark (p<0.05); †monokoryonik grup ile kontrol
grubu aras›nda istatistiksel olarak anlaml› fark (p<0.05). Hb: Hemoglobin; Kontrol: Tekil gebelikler; NLR: Nötrofil-lenfosit oran›; PLR: Trombosit-lenfosit oran›; SII: Sistemik
immün enflamasyon indeksi.
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term erken membran rüptüründe (PPROM) advers neonatal sonuçlar› öngörmede de¤erlendirilmiﬂ ve araﬂt›rmac›lar, PPROM hastalar›nda SII de¤erlerinin anlaml›
ﬂekilde artt›¤›n› bulmuﬂtur.[10]
Monokoryonik ikiz gebelikler, dikoryonik ikiz gebeliklerden daha yüksek perinatal komplikasyon risklerine sahiptir.[20] Riyami ve ark.,[21] s›k ikizden ikize transfüzyon sendromu, prematürite, fetal büyüme k›s›tl›l›¤›
ve intrauterin fetal ölüm nedeniyle yüksek perinatal
morbidite ve mortalite oran›n›n olas› oldu¤unu gözlemlemiﬂtir. Monokoryonik gebeliklerde daha büyük
fetomaternal antijenik farkl›l›klar nedeniyle yüksek advers gebelik sonuçlar›na neden olabilece¤i araﬂt›r›lm›ﬂt›r. Ancak Savvidou ve ark.[22] 666 ikiz gebeli¤i incelemiﬂ ve koryonisitenin ikiz gebeliklerde preeklampsi insidans›na etki etmedi¤ini gözlemlemiﬂlerdir. Biz de çal›ﬂmam›zda, monokoryonik gebeliklerde yüksek advers
gebelik sonuçlar› oran›n› de¤erlendirerek monokoryonik
ve dikoryonik ikiz gebeliklerde NRL, PLR ve SII verilerini karﬂ›laﬂt›rd›k. Buna karﬂ›l›k, monokoryonik ve dikoryonik gebelikler aras›nda herhangi bir anlaml› fark
tespit etmedik. Ancak dikoryonik ikiz gebelik grubu,
tekil gebeliklere k›yasla anlaml› ﬂekilde artm›ﬂ PLR de¤erlerine sahipti. Dikoryonik ikiz gebeliklerde plasental a¤›rl›k, monokoryonik gebeliklerden daha yüksekti.[23] Bu nedenle, enflamasyonla iliﬂkili belirteçlerin dikoryonik gebeliklerde plasental kütleli daha yüksek immünolojik yüke katk› sa¤layabilece¤i varsay›labilir.[22]

Sonuç
Sonuç olarak, kontrol grubuna k›yasla ikiz gebeliklerde anlaml› ﬂekilde daha yüksek PLR de¤erleri mevcuttu. Ayr›ca, koryonisitenin bu enflamatuvar indeksler
için, özellikle de dikoryonik ikiz gebelikler için dikkate
de¤er oldu¤unu gözlemledik. Çal›ﬂmam›z, ikiz gebeliklerde SII de¤erlerini de¤erlendiren ilk çal›ﬂmad›r. ‹kiz
gebeliklerde SII de¤erlendirmesi ve advers gebelik sonuçlar› aras›ndaki iliﬂkiyi de¤erlendirmek için ek çal›ﬂmalara ihtiyaç vard›r.
Çal›ﬂmam›z›n güçlü ve zay›f yönleri mevcuttur. ‹kiz
gebeliklerde SII de¤erini de¤erlendiren ilk çal›ﬂmad›r.
Yetersiz de¤erlendirmeye karﬂ› pahal› olmayan ve uygulamas› kolay bir yöntemden faydalanmak, çal›ﬂmam›z›n
güçlü yönüdür. Çal›ﬂmam›z›n k›s›tlamas›, verilerin retrospektif olarak de¤erlendirilmesi ve çal›ﬂma grubunun
uzun dönemli sonuçlar›n›n mevcut olmamas›d›r.

Fon Deste¤i: Bu çal›ﬂma herhangi bir resmi, ticari ya da kar
amac› gütmeyen organizasyondan fon deste¤i almam›ﬂt›r.
Etik Standartlara Uygunluk: Yazarlar bu makalede araﬂt›rma
ve yay›n eti¤ine ba¤l› kal›nd›¤›n›, Kiﬂisel Verilerin Korunmas›
Kanunu’na ve fikir ve sanat eserleri için geçerli telif haklar› düzenlemelerine uyuldu¤unu ve herhangi bir ç›kar çak›ﬂmas› bulunmad›¤›n› belirtmiﬂtir.
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24 saatlik idrarda protein at›l›m›n›n tan›lay›c›
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Özet

Abstract: Diagnostic utility of protein excretion in
24-hour urine and the protein to creatinine ratio for
adverse perinatal outcomes and time of delivery

Amaç: Çal›ﬂmam›zda, proteinürisi olan veya olmayan hipertansif
gebelerde perinatal ve neonatal sonuçlar› de¤erlendirmeyi amaçlad›k. Spot üriner protein ile kreatinin oran›n›n (P/C) ve 24-saatlik
protein at›l›m›n›n sonuçlar üzerindeki prediktivitesini karﬂ›laﬂt›rd›k.

Objective: Our study aimed to evaluate the perinatal and neonatal
outcomes of hypertensive pregnant women with or without proteinuria. We compared the predictivity of spot urinary protein to creatinine (P/C) ratio and 24-hour protein excretions on outcomes.

Yöntem: Gebeli¤in 20. ve 37. haftalar› aras›nda yeni hipertansiyon
tan›s› alm›ﬂ 230 gebe retrospektif olarak çal›ﬂmaya dahil edildi. Al›nan 24 saatlik idrar ve P/C ile belirlenen protein seviyesine göre
hastalar iki gruba ayr›ld›. Proteinüri varl›¤› ve seviyesi, P/C oran›yla olan iliﬂkisi ve bu bulgular ile perinatal sonuçlar aras›ndaki iliﬂki
de¤erlendirildi.

Methods: We retrospectively enrolled 230 pregnant women with a
new diagnosis of hypertension between 20 and 37 weeks of gestation. We divided the patients into two groups according to the protein level determined by 24-hour urine collection and P/C ratio.
The presence and level of proteinuria, its relationship with the P/C
ratio, and the relationship between these findings and perinatal outcomes were evaluated.

Bulgular: Do¤um esnas›ndaki gestasyonel yaﬂ ve gecikme dönemi
(hipertansiyon tan›s› ile do¤um aras›ndaki süre), ≥300 mg/24 saat
ve P/C≥0.3 de¤erlerine sahip gebelerde anlaml› ﬂekilde daha erkendi. Advers neonatal sonuçlar, proteinürisi≥300 mg/24 saat ve
P/C≥0.3 olan hastalarda anlaml›yd›. 24 saatlik idrarda üriner protein seviyeleri, P/C≥0.3 de¤erine sahip gebelerde anlaml› ﬂekilde
daha yüksekti ve 24 saatlik proteinüri ile P/C aras›nda anlaml› ﬂekilde pozitif bir korelasyon bulundu (r=0.382, p<0.001).

Results: Gestational age at delivery weeks and latency period (duration between diagnosis of hypertension and delivery) were significantly earlier in pregnant women with ≥300 mg/24-h and P/C ratio
≥0.3. Adverse neonatal outcomes were significant in patients with
proteinuria ≥300 mg/24-hour and P/C ratio ≥0.3. Urinary protein
levels in 24-hour urine were significantly higher in pregnant women
with P/C ratio ≥0.3 and a significantly positive correlation was found
between 24-h proteinuria and P/C (r=0.382, p<0.001).

Sonuç: Çal›ﬂmam›z, hipertansif gebelerde 24 saatte ≥300 mg’lik
bir protein kayb› ve spot idrarda ≥0.3’lük bir P/C oran›n›n advers
perinatal sonuçlarla iliﬂkili oldu¤unu ortaya koymuﬂtur. Ayr›ca, hipertansif gebelerde ≥300 mg/gün seviyesinde proteinürinin ve
≥0.3’lük spot idrar P/C oran›n›n bu gebeleri erken do¤um riskine
e¤ilimli k›ld›¤›n› tespit ettik.

Conclusion: Our study demonstrated that a protein loss of ≥300 mg
in 24-h and a P/C ratio in spot urine ≥0.3 in hypertensive pregnant
women is associated with adverse perinatal outcomes. Furthermore,
we have identified that proteinuria ≥300 mg/day and spot urine P/C
ratio ≥0.3 in hypertensive pregnant women make them prone to
early delivery risk.

Anahtar sözcükler: Gebelik, proteinüri, preeklampsi.

Keywords: Pregnancy, proteinuria, preeclampsia.
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Giriﬂ
Hipertansiyon, dünya çap›ndaki gebeliklerin yaklaﬂ›k
%10’u için komplikasyon sebebidir. Kronik hipertansiyon, gestasyonel hipertansiyon, preeklampsi/eklampsi ve
preeklampsinin kronik hipertansiyon üzerine denk gelmesi, tamamen gebelikle iliﬂkili hipertansif bozukluklar
olarak kabul edilmektedir.[1]
Klinisyenler, klinik uygulamalar›nda proteinüri için
rutin olarak idrar analizi yapmaktad›r ve bu analiz, gebelik komplikasyonlar›n› öngörmeye yard›mc› olmaktad›r.
Yirmi dört saatlik idrardaki artm›ﬂ protein konsantrasyonu y›llard›r preeklampsi için tan›lay›c› kriter olarak kabul
edilmiﬂtir, fakat renal sorunlar da bu art›ﬂlara neden olabilmektedir. ‹drardaki yüksek protein konsantrasyonlar›,
yüksek plazma protein konsantrasyonunun, glomerüler
geçirgenlikteki art›ﬂlar›n, tübüler protein reabsorbsiyonunun azalmas›n›n ve renal hemodinamiklerdeki de¤iﬂimlerin sonucu olabilir.[2] Preeklampsi tan›s› için proteinüri yeterli kabul edilmektedir, fakat 2013’ten bu yana
gerekli de¤ildir. Ancak risk de¤erlendirmesi için prediktif bir faktör olarak protein at›l›mlar›n›n önemi, özellikle
hipertansif sorunlar› olan kad›nlarda hala tart›ﬂmal›d›r.[3]
Gebelik döneminde üriner protein at›l›m›ndaki art›ﬂ
normal kabul edilmektedir. Bu de¤iﬂimin nedenleri, hipervolemiye ba¤l› hemodilüsyon ve renal kan ak›ﬂ›ndaki
art›ﬂt›r. Üçüncü trimester boyunca sa¤l›kl› gebelerin idrarlar›nda günde 200 ila 260 mg protein olabilir.[4,5] Proteinüri de¤erlendirmesinde “alt›n standart” olarak kabul
edilen yöntem, 24 saatte al›nan idrardaki protein konsantrasyonunu hesaplamakt›r. Gebelik esnas›nda proteinüri
tan›m› için 24 saatlik idrarda en az 0.3 g protein olmal›d›r.[3] Ancak, herhangi birinden 24 saatlik idrar örne¤i almak gerçekten de zordur ve bu durum, örne¤in laboratuvara ulaﬂt›r›lmas›ndan önce bile hatalara yol açabilir.
Tüm bu nedenler, sonuçlarda hatalarla veya analizin uygulanmas›nda baz› de¤iﬂikliklerle sonuçlanabilir.[6] Protein-kreatinin oran›n›n de¤erlendirilmesi, proteinürinin
kantitatif de¤erlendirmesi için h›zl› ve kolay bir seçenek
olabilir (bu makalede P/C k›saltmas›, spot idrardaki protein-kreatinin oran› olarak kullan›lacakt›r). Protein miktar›n› (mg/dl) kreatinin miktar›na (mg/dl) bölerek bulunan kolay bir belirteçtir ve bu test için spot idrar kullan›labilir.[7] Fakat bu oran için kabul edilmiﬂ herhangi bir
eﬂik de¤er yoktur ve bu eﬂik de¤erin belirlenmesine yönelik birçok araﬂt›rma yürütülmektedir.[8]
Çal›ﬂmam›zda, hipertansiyonlu gebelerde maternal
ve fetal risklere yönelik prediktif bir belirteç bulmay›
amaçlad›k. Bu amaç do¤rultusunda 24 saatlik proteinüri-
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yi araﬂt›rd›k ve preeklampsi tan›s›ndaki önemini yeniden
tan›mlamaya çal›ﬂt›k. Ayr›ca, üriner protein at›l›m›n› bir
belirteç olarak kullanmay› kolaylaﬂt›rmak amac›yla P/C
oran› için uygun bir eﬂik de¤er bulmaya çal›ﬂt›k. Çal›ﬂmam›z›n bir baﬂka amac› da, 24 saatlik proteinüri ve P/C
oran›n›n hipertansif gebelerde hipertansiyon tan›s› ile
do¤um zaman› (gecikme dönemi) aras›ndaki süre üzerindeki etkisini araﬂt›rmakt›.

Yöntem
Çal›ﬂmaya Haziran 2018 ve Aral›k 2020 tarihleri aras›nda Sa¤l›k Bilimleri Üniversitesi Tepecik E¤itim ve
Araﬂt›rma Hastanesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Bölümünden gestasyonel hipertansiyonlu 230 gebe retrospektif olarak dahil edildi. Sa¤l›k Bilimleri Üniversitesi Etik
Kurulu çal›ﬂmay› onaylad›. Tüm veriler anabilim dal›n›n
dijital hasta kay›tlar›ndan elde edildi. Gebeli¤in 20. ve 37.
haftalar› aras›nda hipertansiyonla komplike tekil gebelikler çal›ﬂmaya dahil edildi. Gebelikten önce tan› alm›ﬂ
esansiyel/sekonder hipertansiyonu olan kad›nlar, diabetes mellitus ve Hashimoto hastal›¤› gibi sistemik hastal›klar› olan kad›nlar ve daha önce tan› alm›ﬂ renal sorunlar›
olanlar çal›ﬂma d›ﬂ› b›rak›ld›. Gestasyonel diyabet olgular›, s›k idrar yolu enfeksiyonu olan gebeler, çoklu gebelikler ve erken membran rüptürü olanlar da çal›ﬂma d›ﬂ› tutuldu. Yard›mc› üreme tekni¤iyle gebe kalan kad›nlar çal›ﬂma gruplar›na dahil edilmedi. Trombosit say›s›
150.000/μL’den az olan veya artm›ﬂ karaci¤er fonksiyonu
testleri (normal de¤erden iki kat daha fazla) olan hastalar
da çal›ﬂma d›ﬂ› b›rak›ld›. Daha önce normotensif olan bir
gebede 14 cmHg’den yüksek sistolik kan bas›nc› ve/veya
9 cmHg’den yüksek diyastolik kan bas›nc› hipertansif
olarak tan›mland›. Tüm hastalar› al›nan 24 saatlik idrar
veya P/C ile tespit edilen protein seviyesine göre iki gruba ay›rd›k. Proteinüriyi tan›mlamak için eﬂik de¤er, 24
saatlik idrar toplama için 300 mg/24 saat ve P/C için
≥0.3’tü.
Çal›ﬂma dönemimiz boyunca gebelerin bir k›sm›, kötü ﬂekilde kontrol edilen kan bas›nc› veya fetal büyüme
k›s›tl›l›¤› nedeniyle hastaneye yat›r›ld›. Hastaneye yat›ﬂ
sonras›nda gebeler, her 4–6 saatte bir kan bas›nc› için de¤erlendirildi. Biyokimyasal analiz, koagülasyon profilleri,
kreatinin klirensi ve üriner protein at›l›m› seviyeleri yat›ﬂ
zaman›nda ve sonras›nda her hafta iki kez kontrol edildi.
Fetüsü izlemek için günlük olarak non-stres testleri
(NST) yap›ld›. Fetal büyüme sonografik muayenelerle
de¤erlendirilirken, amniyotik s›v› indeksi her hafta de-

24 saatlik idrarda protein at›l›m›n›n tan›lay›c› kullan›m› ve advers perinatal sonuçlar ile do¤um zaman› için P/C oran›

¤erlendirildi. Birinci basamak anti-hipertansif ilaç olarak
oral metildopa veya hidralazin kullan›ld›. Bu ilaçlar yetersiz kald›¤›nda, intravenöz (IV) hidralazin veya sürekli IV
nikardipin infüzyonu ikinci basamak ilaç seçenekleriydi.
Gebeli¤in 34. haftas›ndan önce, bir hafta içinde do¤um
için acil bir endikasyon olmas› halinde fetal akci¤er matürasyonunu h›zland›rmak için iki doz intramüsküler betametazon enjeksiyonu kullan›ld›.
Preterm do¤um için maternal endikasyonlar:
• Yeterli dozlarda anti-hipertansif ilaçlar›n verilmesine
ra¤men devam eden yüksek kan bas›nc›
• Eklampsi ve hipertansif ensefalopati riski (görme bozuklu¤u ve ﬂiddetli baﬂ a¤r›s›)
• Düﬂük trombosit say›s›, artm›ﬂ karaci¤er enzimleri ve
hemoliz (HELLP)
• Akut böbrek yetmezli¤i riski
• Dekolman plasenta
Preterm do¤um için fetal endikasyonlar:
• Fetal kalp at›ﬂ h›z›nda tekrar eden geç deselerasyonlar
veya NST’de ﬂiddetli de¤iﬂken deselerasyonlar
• Biyofiziksel profil skorunun ≤4 olmas›
• Gebeli¤in 32. haftas›nda veya sonras›nda umbilikal
arter Doppler ultrasonunda diyastol sonu ak›ﬂ›n terse
dönmesi
Kan örnekleri, gece 10 saatlik aç›k sonras›nda sabah 8
ile 9 aras›nda al›nd›. Serum hemoglobin, glutamik-oksaloasetik transaminaz (SGOT), serum glutamik-pirüvik
transaminaz (SGPT) ve gama-glutamil transferaz (GGT)
üre ve kreatinin seviyeleri Olympus AU 2700 otomatik
analizör (Olympus Health Systems, Tokyo, Japonya) ile
ölçüldü. ‹drar örnekleri, hipertansiyon tan›s›n›n konuldu¤u hafta al›nd›. Yirmi dört saatlik idrar toplama iﬂlemine, gecelik idrar at›ld›ktan sonra sabah baﬂland›. Bir sonraki sabahki ilk idrar dahil gün ve gece boyunca tüm idrar topland›. Kreatinin ve protein de¤erleri Jaffe ve kalorimetrik yöntemlerle ölçüldü. Toplam üriner protein
(mg), toplam üriner hacim (dl) ) × protein konsantrasyonu (mg/dl) formülü ile hesapland›.
Veriler, IBM SPSS Statistics 21.0 (IBM Corp. Yay›nlanma tarihi: 2012. IBM SPSS Statistics for Windows,
Version 21.0; Armonk, NY, ABD) yaz›l›m› ile analiz edildi. Sürekli de¤iﬂkenler ortalama ± standart sapma olarak,
kategorik de¤iﬂkenler ise say› ve yüzde olarak verildi. Verilerin normal da¤›l›ma uygunlu¤u için Shapiro-Wilk
testi kullan›ld›. Normal da¤›l›ma sahip iki grup aras›ndaki ortalama de¤erleri karﬂ›laﬂt›rmak için ba¤›ms›z örneklem t testi kullan›ld›. ‹ki kategorik de¤iﬂken aras›ndaki

iliﬂkiyi belirlemek için Fisher’›n kesin ki kare testleri ve
Pearson ki kare testi kullan›ld›. Lineer p<0.05 ile de¤erlendirilen iliﬂki istatistiksel olarak anlaml› kabul edildi.

Bulgular
Çal›ﬂmada, hipertansiyonu olan 230 gebenin bulgular› de¤erlendirildi. Bunlar›n 90’›nda (%39.1) 24 saatlik
proteinüri de¤eri ≥300 mg, 140’›nda (%60.9) ise <300
mg’ydi. ‹ki yüz otuz gebenin 70’inde (%30.4) P/C oran›
≥0.3, 160’›nda (%69.6) ise <0.3 idi. Hastalar›n demografik özellikleri ve 24 saatlik proteinüri seviyesine göre laboratuvar sonuçlar› Tablo 1’de verilmiﬂtir.
Ortalama idrar hacmi, üriner protein ve üriner kreatinin seviyeleri (tümü için p<0.001), proteinüri seviyesi
≥300 mg/24 saat olan gebelerde anlaml› ﬂekilde daha
yüksekti. P/C oran› da ≥300 mg/24 saat de¤erine sahip
gebelerde daha yüksekti (0.9±2.9’a karﬂ› 0.2±0.2;
p<0.001). Hemoglobin, trombosit, ALT, AST ve kreatinin plazma seviyeleri bak›m›ndan iki grup aras›nda hiçbir anlaml› fark yoktu.
Gebelerin 24 saatlik proteinüriye göre perinatal sonuçlar› Tablo 2’de gösterilmiﬂtir. Do¤um haftalar›nda
gestasyonel yaﬂ (p<0.001) ve hipertansiyon tan›s› ile do¤um aras›ndaki süre (gecikme dönemi) (p<0.001), proteinüri seviyesi ≥300 mg/24 saat olan gebelerde anlaml›
ﬂekilde daha erkendi. Birinci ve beﬂinci dakika Apgar
skorlar› ile do¤um a¤›rl›klar›, proteinüri seviyesi ≥300
mg/24 saat olan gebelerde anlaml› ﬂekilde daha düﬂüktü
(s›ras›yla p<0.001, p<0.001 ve p=0.001). Yenido¤an Yo¤un Bak›m Ünitesine (YYBÜ) yat›ﬂ, entübasyon, respiratuvar distres sendromu (RDS) ve mekonyum aspirasyonlu RDS dahil advers neonatal sonuçlar, proteinüri
seviyesi ≥300 mg/24 saat olan gebelerde anlaml› ﬂekilde
daha yüksekti (tüm de¤iﬂkenler için p<0.001).
P/C oran›na göre grupland›r›lm›ﬂ gebelerin demografik özellikleri ve laboratuvar sonuçlar› Tablo 3’te gösterilmiﬂtir. Yirmi dört saatlik idrardaki ortalama idrar
hacmi (p=0.018) ve üriner protein (p<0.001) seviyeleri,
P/C oran› ≥0.3 olan gebelerde anlaml› ﬂekilde daha yüksekti. Spot idrardaki ortalama P/C oran›, P/C oran› ≥0.3
olan gebelerde anlaml› ﬂekilde daha yüksekti (p<0.001).
Hemoglobin, trombosit, ALT, AST ve kreatinin plazma
seviyeleri bak›m›ndan iki grup aras›nda hiçbir anlaml›
fark yoktu.
Gebelerin P/C oran›na göre perinatal sonuçlar› Tablo 4’te verilmiﬂtir. Do¤umda gestasyonel yaﬂ (p<0.001) ve
gecikme dönemi (p<0.001), P/C oran› ≥0.3 olan gebelerCilt 29 | Say› 3 | Aral›k 2021
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Tablo 1. Hastalar›n demografik özellikleri ve 24 saatlik üriner protein seviyesine göre laboratuvar sonuçlar›.
≥300 mg)
24 saatlik proteinüri (≥
(n=90)

24 saatlik proteinüri (<300 mg)
(n=140)

p

Maternal yaﬂ (y›l)

30.1±5.9

28.8±6.1

0.154

Gravidite

2.7±1.5

2.7±1.5

0.782

Parite

1.3±1.1

1.4±1.2

0.821

Hacim (ml)

2286.6±1131.6

1562.5±826.8

<0.001

Protein (mg)

733.1±1380.7

179.6±59.4

<0.001

Üre (mg/dl)

13.9±5.1

14.7±7.3

0.180

1282.3±552.9

1010.1±340.9

<0.001

0.9±2.9

0.2±0.2

<0.001

24 saatlik idrar

Kreatinin (mg/dl)
Spot idrar P/C
Plazma seviyeleri

Hemoglobin (mg/dl)
Trombosit (mm3) baﬂ›na

11.3±1.2

11.3±1.2

0.565

226.155±55.625

228.335±59.867

0.914

ALT (IU)

15.9±6.4

15.85±4.94

0.836

AST (IU)

13.8±14.1

12.36±6.41

0.642

0.6±0.1

0.6±0.1

0.275

Kreatinin (mg/dl)

Veriler ortalama ± standart sapma olarak verilmiﬂtir. ALT: Alanin transminaz; AST: Aspartat aminotransferaz; P/C: Protein-kreatinin oran›.

Tablo 2. 24 saatlik üriner protein seviyelerine göre hastalar›n perinatal sonuçlar›.
≥300 mg)
24 saatlik proteinüri (≥
(n=90)

24 saatlik proteinüri (<300 mg)
(n=140)

p

Örneklemede gestasyonel yaﬂ (hafta)

31.5±3.6

31.1±3.8

0.097

Do¤umda gestasyonel yaﬂ (hafta)

37.3±1.70

38.4±1.22

<0.001

Gecikme (gün)

40.3±32.1

51.8±25.9

<0.001

Sezaryen

64 (71.7)

70 (58.3)

Vajinal

27 (29.3)

57 (41.6)

26 (40.0)

21 (26.)

2 (2)

1 (0.9)

Do¤um yöntemi

Primer sezaryen
Sezaryen endikasyonlar›

Fetal cinsiyet

Apgar skoru

Makat prezentasyonu

1 (0.9)

0 (0)

Preeklampsi

4 (3.8)

4 (3.9)

ﬁiddetli hipertansiyon

8 (7.6)

2 (2)

Fetal distres

4 (3.8)

4 (3.9)

Anormal Doppler bulgular›

4 (3.8)

1 (0.9)

Sefalopelvik uyumsuzluk

1 (0.9)

5 (4.9)

Anormal plasentasyon

1 (0.9)

1 (0.9)

Uzun süreli do¤um

1 (0.9)

3 (2.9)

Erkek

46 (50.0)

77 (56.2)

K›z

46 (50.0)

60 (43.8)

1. dakika

6.8±0.8

7.2±0.6

<0.001

5. dakika

7.9±0.7

8.2±0.5

<0.001

2940±582

3190±482

0.001

56 (62.2)

104 (39.1)

<0.001

Entübasyon (+)

29 (32.2)

13 (10.8)

<0.001

RDS

49 (53.3)

47 (39)

<0.001

8 (8.8)

2 (1.6)

<0.001

YYBÜ’ye yat›ﬂ

RDS + mekonyum aspirasyonu

Veriler ortalama ± standart sapma veya n (%) olarak verilmiﬂtir. RDS: Respiratuvar distres sendromu; YYBÜ: Yenido¤an yo¤un bak›m ünitesi.
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0.079

Fetal büyüme k›s›tl›l›¤›

Do¤um a¤›rl›¤› (g)
Neonatal sonuçlar

0.081

0.266

0.431

24 saatlik idrarda protein at›l›m›n›n tan›lay›c› kullan›m› ve advers perinatal sonuçlar ile do¤um zaman› için P/C oran›

Tablo 3. Hastalar›n demografik özellikleri ve spot idrar P/C oran›na göre laboratuvar sonuçlar›.
≥0.3)
Spot idrar P/C (≥
(n=70)

Spot idrar P/C (<0.3)
(n=160)

p

Maternal yaﬂ (y›l)

30.1±5.81

28.9±6.12

0.167

Gravidite

2.87±1.38

2.71±1.55

0.227

Parite

1.43±1.06

1.34±1.16

0.347

Hacim (ml)

2100±1110

1740±963

0.018

Protein (mg)

756±1340

220±112

<0.001

Üre (mg/dl)

14.3±5.40

14.0±8.09

0.180

Kreatinin (mg/dl)

1040±372

1160±486

0.121

1.1±3.3

0.2±0.1

<0.001

24 saatlik idrar

Spot idrar P/C
Plazma seviyeleri

Hemoglobin (mg/dl)
Trombosit (mm3 baﬂ›na)

11.3±1.2

11.4±1.2

0.476

227.000±53.300

228.000±59.300

0.801

ALT (IU)

14.6±16.5

12.3±6.04

0.888

AST (IU)

16.4±6.60

15.7±5.02

0.618

0.631±0.127

0.608±0.120

0.074

Kreatinin (mg/dl)

Veriler ortalama ± standart sapma olarak verilmiﬂtir. ALT: Alanin transminaz; AST: Aspartat aminotransferaz; P/C: Protein-kreatinin oran›.

Tablo 4. Hastalar›n spot idrar P/C oran›na göre perinatal sonuçlar›.
≥0.3)
Spot idrar P/C (≥
(n=70)

Spot idrar P/C (<0.3)
(n=160)

Örneklemede gestasyonel yaﬂ (hafta)

31.8±3.8

31.0±3.9

0.082

Do¤umda gestasyonel yaﬂ (hafta)

37.3±1.8

38.2±1.3

<0.001

Gecikme (gün)

38.2±28.3

51.0±28.6

<0.001

Sezaryen

52 (76.5)

93 (57.8)

Vajinal

16 (23.5)

68 (42.2)

19 (36.5)

28 (30.1)

2 (1.9)

1 (0.98)

Do¤um yöntemi

Primer sezaryen
Sezaryen endikasyonlar›

Fetal cinsiyet

Apgar skoru

Makat prezentasyonu
Fetal büyüme k›s›tl›l›¤›

1 (0.95)

0 (0.0)

Preeklampsi

3 (2.86)

5 (4.9)

ﬁiddetli hipertansiyon

5 (4.76)

5 (4.9)

Fetal distres

2 (1.9)

6 (5.88)

Anormal Doppler bulgular›

3 (2.86)

2 (1.96)

Sefalopelvik uyumsuzluk

1 (0.95)

5 (4.9)

Anormal plasentasyon

1 (0.95)

1 (0.98)

0.011
0.427

0.624

Uzun süreli do¤um

1 (0.95)

3 (2.94)

Erkek

36 (52.9)

87 (54.0)

K›z

32 (47.1)

74 (46.0)

1. dakika

6.8±0.8

7.2±0.6

<0.001

5. dakika

7.9±0.7

8.2±0.5

<0.001

2910±590

3160±496

0.004

24 (35.3)

115 (71.4)

<0.001

Do¤um a¤›rl›¤› (g)
Neonatal sonuçlar

p

YYBÜ’ye yat›ﬂ

0.994

Entübasyon (+)

25 (36.8)

7 (4.3)

<0.001

RDS

36 (52.9)

46 (28.6)

<0.001

RDS + mekonyum aspirasyonu

8 (11.8)

0 (0)

<0.001

Veriler ortalama ± standart sapma veya n (%) olarak verilmiﬂtir. RDS: Respiratuvar distres sendromu; YYBÜ: Yenido¤an yo¤un bak›m ünitesi.
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de anlaml› ﬂekilde daha erkendi. Proteinüri seviyesi ≥300
mg/24 saat olan gebelerden farkl› olarak, sezaryen do¤um oranlar› P/C oran› ≥0.3 olan gebelerde anlaml› ﬂekilde daha yüksekti. Birinci dakika (p<0.001) ve 5. dakika
(p<0.001) Apgar skorlar› ve do¤um a¤›rl›klar› (p=0.004),
P/C oran› <0.3 olanlara k›yasla ≥0.3 olan gebelerde anlaml› ﬂekilde daha düﬂüktü. Tüm advers neonatal sonuçlar, P/C oran› ≥0.3 olan gebelerde anlaml› ﬂekilde daha
yüksekti (tüm parametreler için p<0.001).
‹ki test aras›ndaki iliﬂkinin gücünü tespit etmek için
regresyon analizi kullan›ld›. Gecikme dönemi ve do¤um
haftalar›, ﬁekil 1’de (s›ras›yla r=-0.140, p=0.034; r=0.423, p<0.001) ve ﬁekil 2’de (s›ras›yla r=-0.030,
p=0.049; r=-0.277, p<0.001) gösterildi¤i ﬂekilde hem 24
saatlik üriner protein konsantrasyonlar› hem de P/C
oranlar› ile anlaml› ﬂekilde negatif korelasyona sahipti.
Proteinürinin her iki testle olan karﬂ›laﬂt›rmas› Tablo 5’te gösterilmiﬂtir. Yirmi dört saatlik proteinüri ve
P/C oran› aras›nda istatistiksel olarak anlaml› iliﬂki mevcuttu. Ayr›ca, 24 saatlik proteinüri ve P/C oran› aras›nda istatistiksel olarak anlaml› bir pozitif korelasyon gözlemlendi (r=0.382, p<0.001) (ﬁekil 3).

Tart›ﬂma
Bu çal›ﬂma, hipertansif gebelerde proteinürinin advers perinatal sonuçlara yönelik önemli bir gösterge oldu¤u gösterilmektedir. Çal›ﬂma ayr›ca, hipertansiyon ile
komplike gebeliklerde preterm do¤um için önemli bir
uyar› mesaj› sunmaktad›r.
Çal›ﬂmam›z, hipertansif gebelerde spot idrar P/C
oran›n›n 24 saatlik idrar testi kadar güvenilir oldu¤unu
göstermektedir ve 30 mg/mmol spot idrar P/C oran›
eﬂik de¤eri, karﬂ›l›k gelen 24 saatlik idrar örne¤indeki
proteinüri ile uyumludur. Gebelik esnas›nda 24 saatlik
idrar toplama, proteinüri tan›s› için alt›n standartt›r.[3]
Testin kendisinde baz› sorunlar mevcuttur, uzun sürer
ve laboratuvar de¤erlendirmesinden önce bile baz› hatalara yol açabilmektedir. Supin pozisyonunda yatman›n
üriner sistemde idrar durgunlu¤una yol açabilece¤ini ve
gerçek 24 saatlik idrar hacmini toplayamayabilece¤imizi
unutmamak da önemlidir.[7] Baz› uzmanlar, spot idrar
P/C oran›n›n proteinüri tan›s›nda tercih edilen yöntem
olmas› gerekti¤ini önermiﬂtir. Waugh ve ark. taraf›ndan
gerçekleﬂtirilen çal›ﬂmada yazarlar, 24 saatlik idrar örne¤inin sonuçlar›n›n hipertansif gebeliklerde proteinüri tan›s›nda spot idrar örnek sonuçlar›na benzedi¤ini bulmuﬂtur.[9] Çal›ﬂma bulgular›, hipertansif gebeler için 24
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saatlik bir idrar örne¤i toplama gereklili¤ini desteklememektedir. Klinik uygulamada spot idrar P/C oran›n›n
≥0.3 oldu¤u do¤ruland›¤›nda, hipertansif gebeli¤in takip
döneminde ek proteinüri ölçümlerine ihtiyaç duyulmamaktad›r. Vizit esnas›nda spontan negatif spot idrar P/C
oran›, anlaml› proteinüri varl›¤›n› ve ayr›ca preeklampsi
riskini ekarte etmede faydal› kan›t sa¤layabilir.[10–12] Bulgular›m›z, Morikawa ve ark.’n› desteklemektedir. Yazarlar, do¤um zaman› ve perinatal sonuçlar›n tahmin edilmesi için spot idrar P/C oran›n›n önemli bir belirteç oldu¤unu bulmuﬂtur.[13]
Çal›ﬂmam›z›n ilginç bulgular›ndan biri de, proteinüri de¤eri <300 mg/24 saat olan hastalar›n %7.1’inde
(10/140) spot idrar P/C oran›n›n >0.3 bulunmuﬂ olmas›d›r. Bu 10 hastan›n 1’inde trombositopeni, 2’sinde yo¤un anti-hipertansif tedaviye ra¤men ﬂiddetli hipertansiyon, 1’inde ilaçlara dirençli ﬂiddetli baﬂ a¤r›s› ve 1’inde
fetal distres belirtileri mevcuttu. Bu 5 gebelik 35. haftadan önce do¤um yapt›. On say›s› verimli bir istatistiksel
de¤erlendirme yapmaya yetmese de, spot idrar P/C oran› pozitif ve 24 saatlik proteinürisi negatif olan hastalarda riskin daha yüksek oldu¤u sonucuna varmaya yeterlidir. Proteinürisi her iki test ile tan› alm›ﬂ hastalar›n risklerini belirlemek için daha fazla çal›ﬂmaya ihtiyaç vard›r.
Komplike olmayan gebelik hipertansiyonunun fetal
sonucu, fetal sonuçlar hakk›nda normal gebeliklere benzer sonuçlar vermektedir.[14] Cruz ve ark., herhangi bir
komplikasyon olmaks›z›n hipertansif gebelikler için do¤uma en uygun zaman›n gebeli¤in 38. ve 39. haftalar›
aras›nda oldu¤unu de¤erlendirmiﬂtir. Yazarlar, bu haftalar aras›ndaki bir do¤um indüksiyonunun en iyi neonatal ve maternal sonuçlar ile sonuçlanabilece¤ini ileri sürmüﬂtür.[15] Bu bulgu, Yüce ve ark. taraf›ndan desteklenmiﬂtir.[16] Gofton ve ark., hipertansif gebelerde ve kendi
kontrol gruplar›nda benzer Apgar skorlar› bulmuﬂtur.[17]
Ono ve ark., 120 esansiyel hipertansif gebeyi incelemiﬂ[18]
ve esansiyel hipertansiyonlu kad›nlarda gebelik sonuçlar›n›n, kronik hipertansiyon ile örtüﬂen preeklampsiye sahip kad›nlardan daha iyi oldu¤unu bulmuﬂtur.
Araﬂt›rmam›zda önemli bir bulguya rastlad›k. Detayl› analizde neonatal sonuçlar, ≥300 mg/24 saat seviyesinde proteinüriye ve ≥0.3 seviyesinde spot idrar P/C oran›na sahip hipertansif gebelerin daha fazla komplikasyonu olan yenido¤anlar do¤urdu¤unu göstermiﬂtir. Proteinürik hipertansif gebeliklerden do¤an yenido¤anlar, anlaml› ﬂekilde daha yüksek RDS, mekonyum aspirasyonlu RDS, entübasyon ve YYBÜ’ye yat›ﬂ oranlar›na sahip-

24 saatlik idrarda protein at›l›m›n›n tan›lay›c› kullan›m› ve advers perinatal sonuçlar ile do¤um zaman› için P/C oran›

a

b

ﬁekil 1. (a) 24 saatlik üriner protein konsantrasyonu ile gecikme süresi aras›ndaki korelasyon. (b) 24 saatlik üriner protein konsantrasyonu ile
do¤um zaman› aras›ndaki korelasyon.
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a

b

ﬁekil 2. (a) Spot idrar P/C oran› ile gecikme süresi aras›ndaki korelasyon. (b) Spot idrar P/C oran› ile do¤um zaman› aras›ndaki korelasyon.
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24 saatlik idrarda protein at›l›m›n›n tan›lay›c› kullan›m› ve advers perinatal sonuçlar ile do¤um zaman› için P/C oran›

Tablo 5. Proteinürinin de¤erlendirilmesinde 24 saatlik üriner protein ve spot idrar P/C oran›n›n karﬂ›laﬂt›r›lmas›.
24 saatlik proteinüri
≥300 mg)
(≥

24 saatlik proteinüri
(<300 mg)

Toplam

Spot idrar P/C≥0.3

60

10

70

Spot idrar P/C<0.3

30

130

160

Toplam

90

140

230

ti. Ayr›ca bu yenido¤anlar›n Apgar skorlar› ve do¤um
a¤›rl›klar›, proteinürik olmayan hipertansif gebelerin
do¤urdu¤u yenido¤anlardan anlaml› ﬂekilde daha düﬂüktü. Bulgular›m›z, proteinürinin advers neonatal sonuçlar
için iyi bir kestirici olabilece¤ini ve hipertansif gebeliklerin yönetimini de¤iﬂtirebilece¤inden yak›ndan takip
edilmesi gerekti¤ini göstermiﬂtir.
Çal›ﬂma popülasyonumuzda, proteinürik gebelerde
hipertansiyon tan›s› ile do¤um aras›ndaki süre (proteinüri≥300 mg/24 saat veya P/C oran› ≥0.3), proteinürik olmayanlardan anlaml› ﬂekilde daha düﬂüktü. Ayr›ca, proteinürik gebelerin do¤umda gestasyonel yaﬂ› da proteinürik olmayanlardan anlaml› ﬂekilde daha erkendi. Bil-

p
<0.001

di¤imiz kadar›yla çal›ﬂmam›z, do¤um zaman›n› belirlemek için proteinürinin prediktif de¤erini araﬂt›ran az say›da çal›ﬂmadan biridir. Ferrazzani ve ark., proteinürinin
etkisini 444 hipertansif gebede araﬂt›rm›ﬂ ve proteinürik
olmayan gebelere k›yasla proteinürili hipertansif gebelerde erken do¤um insidans›nda anlaml› bir art›ﬂ bulmuﬂtur.[19] Ancak yazarlar, hipertansiyon tan›s› ile do¤um
zaman› aras›ndaki sürede korelasyon tespit etmemiﬂtir.
Bu bulgular, hipertansiyondan ba¤›ms›z olarak proteinürinin preterm do¤um için bir risk faktörü olabilece¤ini ve hipertansif gebelerde do¤um zaman›n›n tahmini
için prognostik faktörlerden biri olarak kullan›labilece¤ini göstermektedir.[20]

ﬁekil 3. 24 saatlik üriner protein konsantrasyonu ile spot idrar P/C oran› aras›ndaki korelasyon.
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Preeklampsi tan›s›n›n kriterleri 2013 y›l›nda
ACOG (American College of Obstetrics and Gynecology) taraf›ndan revize edilmiﬂtir. Proteinüri tespit
edilmese de, düﬂük trombosit say›s›, bozulmuﬂ renal
fonksiyonlar, karaci¤er enzimlerinde art›ﬂlar, Pulmoner ödem ve merkezi sinir sistemi semptomlar›yla birlikte hipertansiyonu olan olgular preeklampsi olarak s›n›fland›r›lmaktad›r.[3] Benzer ﬂekilde, International Society for the Study of Hypertension in Pregnancy de
2013 y›l›nda preeklampsi tan›s› için kriterlerini gözden
geçirmiﬂ ve tan› için proteinürinin gerekli olmad›¤›na
karar vermiﬂtir.[21] Proteinüri yoklu¤unda, uç organ disfonksiyonunun eklenmesi, preeklampsi için çal›ﬂmaya
dahil etme kriteri haline gelmiﬂtir. Bu, tüm dünyada
preeklampsi s›kl›¤›n› art›rm›ﬂt›r, çünkü proteinüri olmaks›z›n preeklampsi oran› yaklaﬂ›k %10’dur.[22] Ancak,
erken do¤um belirteci olarak idrara salg›lanm›ﬂ protein
miktar›na özel bir önem verilmesini öneriyoruz, çünkü
birçok çal›ﬂma, yüksek proteinüri seviyelerinin advers
perinatal sonuçlar ile iliﬂkili oldu¤unu göstermiﬂtir.[23–25]
Çal›ﬂmam›z›n k›s›tlamalar›, görece küçük örneklem
boyutu ve retrospektif çal›ﬂma tasar›m›d›r. Çal›ﬂmam›z›n retrospektif olmas›, hastalar›n vücut kitle indeksi ve
ek hastal›klar› gibi eksik veri riskini içermektedir ve bu
durum prognozu de¤iﬂtirebilir. Ancak çal›ﬂmam›z›n
güçlü yönü, tüm gebelerin ayn› üniversite hastanesinde
takip edilmiﬂ olmas›d›r ve baﬂka bir kuruma sevk edilmeleri gerekmemiﬂtir. Tüm gebeler bebeklerini üniversite hastanemizde do¤urdular ve klini¤imizde yenido¤anlar için yo¤un bak›m ünitesi oldu¤undan, yenido¤anlar› baﬂka bir klini¤e sevk etmemiz de gerekmedi. Bu nedenlerle, tüm antenatal ve postnatal veriler
t›bbi kay›tlarda mevcuttu ve detayl› olarak analiz edebildik.

Sonuç
Sonuç olarak çal›ﬂmam›z, hipertansif gebelerde 24
saatte ≥300 mg protein kayb›n›n ve spot idrarda P/C
oran›n›n ≥0.3 olmas›n›n advers sonuçlar ile iliﬂkili oldu¤unu göstermiﬂtir. Ayr›ca, hipertansif gebelerde
proteinürinin ≥300 mg/gün ve spot idrarda P/C oran›n›n ≥0.3 olmas›n›n bu olgular› erken do¤um riskine
e¤ilimli k›ld›¤›n› tespit ettik. Bu nedenle çal›ﬂmam›zda
sundu¤umuz bulgular, hipertansif gebelerde advers perinatal sonuçlar›n› ve beklenen do¤um zaman›n› öngörmek üzere klinisyenler taraf›ndan kullan›labilir.
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Fon Deste¤i: Bu çal›ﬂma herhangi bir resmi, ticari ya da kar
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Özet

Abstract: Harlequin fetus in a twin sibling: a rare
case report

Amaç: ‹ktiyozis, cildin kal›tsal keratinizasyonu ile karakterize
olan heterojen bir bozukluk grubudur. En az 20 farkl› iktiyozis türü bulunmaktad›r. Bunlar aras›nda, Harlequin tipi iktiyozis nadir
fakat s›kl›kla ölümcül olan özel bir konjenital iktiyozis formudur.
Harlequin tipi iktiyozis olgumuzu sunmaktaki ana amaçlar›m›z,
antenatal tan› konulabilirli¤i vurgulamak, hastal›kla iliﬂkili komplikasyonlardan kaç›nmak, bu komplikasyonlarla mücadele etmek
amac›yla zaman›nda ve uygun tedaviyi baﬂlatma ihtiyac›n› ortaya
koymak ve iktiyozisin ikiz gebeliklerde nadir oldu¤unu belirtmektir.

Objective: Ichthyosis is a heterogeneous group of disorders characterized by hereditary keratinization of the skin. There are at least 20
different types of ichthyosis. Among these, Harlequin-type
ichthyosis is a rare, but often fatal, special form of congenital
ichthyosis. Our main goals in presenting this Harlequin-type
ichthyosis case are to emphasize the antenatal diagnosability, avoid
complications associated with the disease, indicate the need to initiate timely and appropriate treatment to combat these complications, and emphasize that ichthyosis is rare in twin pregnancies.

Olgu: Çal›ﬂmam›zda, Türkiye’de yaﬂayan Suriyeli bir mülteci kad›n›n dizigotik gebeli¤inden do¤an bir iktiyozis olgusunu sunduk.
Neonatal yo¤un bak›m ünitesinde gerçekleﬂtirilen tüm t›bbi müdahalelere ra¤men, Harlequin tipi iktiyozis tan›s› alan bebek ikinci postpartum günde kaybedildi.

Case: We presented an ichthyosis case born from a dizygotic pregnancy of a Syrian woman living as a refugee in Turkey. Despite all
the medical procedures performed in the neonatal intensive care
unit, the baby who was diagnosed with Harlequin type ichthyosis
died on the second postpartum day.

Sonuç: ‹kizlerde az say›da iktiyozis olgusu bildirilmiﬂtir. Bu tür
kal›tsal, nadir ve ölümcül hastalar›n erken tan›s›nda prenatal tarama ve genetik dan›ﬂmanl›ktan faydalanmak çok önemlidir.

Conclusion: Few cases of ichthyosis in twins have been reported. It
is very important to benefit from prenatal screening and genetic
counseling in the early diagnosis of such inherited, rare and fatal diseases.

Anahtar sözcükler: ABCA12 geni, otozomal resesif, konjenital iktiyozis, eklabium, ektropion, Harlequin tipi iktiyozis, keratinizasyon
bozukluklar›, ikiz gebelik.

Keywords: ABCA12 gene, autosomal recessive, congenital
ichthyosis, eclabium, ectropion, Harlequin-type ichthyosis, keratinization disorders, twin pregnancy.

Giriﬂ
Harlequin tipi iktiyozis (H‹), konjenital iktiyozisin
ciddi ve ölümcül bir formudur. ‹kinci kromozomda
deskuamasyon sürecini kontrol eden, lipit naklinde defekte yol açan ve adenozin trifosfat (ATP) ba¤lay›c› ka-

seti A12 (ABCA12) geninde mutasyon ile sonuçlanan
otozomal resesif genetik bir bozukluktur.[1] Genel insidans› 1/300.000’dir.[2] Yayg›n fissür ve çeﬂitli derecelerde kütanöz malformasyon ile karakterize olan konjenital iktiyozisin en ﬂiddetli formudur. Vücut yüzeyi yo-
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¤un keratinize deri ile kapl› oldu¤undan, derinin koruyucu özelli¤i zarar görür ve enfeksiyon e¤ilimi artar.
Solunum k›s›tlamas› hipoventilasyona ve respiratuvar
yetmezli¤e yol açar. Ektropion, eklabium, kulaklar›n
düzleﬂmesi, parmaklarda deformasyon ve oto ampütasyon, hipotermi veya hipertermi, elektrolit dengesizli¤i,
ﬂiddetli cilt ve akci¤er enfeksiyonlar› yaﬂam›n ilk günlerindeki ölüm sebepleri aras›ndad›r.[1,3] Sa¤kal›m oran›,
hastal›k ﬂiddeti ile ters orant›l›d›r.[4] Günümüzde, bu
tür bebeklerin yaﬂam beklentisi ve kalitesi, özellikle retinoid tedavilerle neonatal yo¤un bak›m ünitelerinde
uzat›lmaktad›r.[5] Bu olgu sunumundaki ana amaçlar›m›z, antenatal tan› konulabilirli¤i vurgulamak, hastal›kla iliﬂkili komplikasyonlardan kaç›nmak, bu komplikasyonlarla mücadele etmek amac›yla zaman›nda ve
uygun tedaviyi baﬂlatma ihtiyac›n› ortaya koymak ve iktiyozisin ikiz gebeliklerde nadir oldu¤unu belirtmektir.
Bu olgu sunumunda kullan›lmak üzere anne ve bebe¤e
ait tüm sonuçlar için hastan›n yaz›l› onam› al›nm›ﬂt›r.

Olgu Sunumu
Gravida ve para de¤erleri s›ras›yla 5 ve 3 olan, hamileli¤in 33. haftas›nda olan ikiz gebelikli 27 yaﬂ›ndaki hasta 28 May›s 2020 tarihinde saat 10:10’da Sa¤l›k Bilimleri Üniversitesi Ümraniye E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi Acil Kad›n Do¤um Ünitesine “a¤r›” ﬂikayeti ile baﬂvurdu. Hastan›n antenatal takibinin ve hiçbir ultrasonografi muayenesinin yap›lmad›¤› ö¤renildi. Daha önceki do¤umlar› normal vajinal yol ile yap›lm›ﬂt›. Vajinal
muayenesinde serviks geniﬂlemesi 7–8 cm, silinme %60
olarak bulundu, kese ise sa¤lamd›. Ultrason taramas›nda
1. fetüsün kafan›n önde oldu¤u, 2. fetüsün ise anüsün
önde oldu¤u pozisyonda bulunduklar› tespit edildi. Do¤umhaneye al›nan hastada kontraksiyonlarla simültane
kas›lmalar baﬂlad›. Yedi dakika içerisinde saat 10:20’de
spontan vajinal do¤um gerçekleﬂtirildi. ‹lk bebek baﬂ
prezentasyonuyla do¤du. Prematüre bebek görünüm,
nab›z, refleksler, kas tonusu ve solunum için 4–5 puanl›k
Apgar skoruna sahipti; cinsiyeti diﬂi, a¤›rl›¤› ise 1430
gramd›. Do¤umda hemen a¤lamad› ve spontane solunum gerçekleﬂmedi. Fiziksel muayenede, bebe¤in yüzünde, kulaklar›nda ve boynunda yap›ﬂ›k verniks ve tüm
vücudu kaplayan yayg›n kolodyon benzeri büyük bir deri kal›nlaﬂmas› tespit edildi. Bu kal›nlaﬂma, derin fissürlere ve cilt peelingine ayr›lm›ﬂt› (ﬁekil 1). Yüzde palyaço
gülümsemesini and›ran tipik bir görünüm (ﬁekil 2), nazal kartilajda erozyon, nazal hipoplazi ve aç›k a¤›z bulgular› mevcuttu. Hiperkeratoz paterni, hipoplastik kulak,
el ve ayak parmaklar›nda kontraktür ve deformasyon

bulgular› ve ürogenital bölgede basit görünüm izlendi.
Bu bulgular ile hastaya Harlequin tipi iktiyozis tan›s› konuldu ve do¤um odas›nda entübe edildi. ‹kinci bebek,
baﬂ prezentasyonuyla ve 4–6 APGAR skoruyla saat
10:23’te do¤du; cinsiyeti erkek, a¤›rl›¤› ise 1620 gramd›.
‹kinci bebekte (birinci bebekte gözlemlenen) herhangi
bir konjenital anomali bulunmad›. Her iki bebek de neonatal yo¤un bak›m ünitesine yat›r›ld›.
Yo¤un bak›m ünitesinde yat›ﬂ süresince H‹’li bebe¤e
dehidrasyonu önlemek için intravenöz s›v› baﬂlan›ld› ve
bebek parenteral beslenme ile beslendi. Enfeksiyonu önlemek amac›yla bebek steril örtülerle sar›ld›. Cilde nemlendirici ve antibiyotik merhemler uyguland› ve debridman uyguland›.
Ancak, tedaviye ra¤men genel durumu kötüleﬂen birinci bebek, do¤duktan 2 gün sonra sepsis ve solunum
yetmezli¤i nedeniyle kaybedildi. Annenin do¤um sonras› muayenesinde genel durumu iyiydi, hayati bulgular›
stabildi ve uterusu kontrakteydi. Ayr›ca, kontrol amaçl›
ultrasonografi muayenesinde endometriyal kavite normal izlendi. Vajinal muayenesinde epizyotomi veya aç›lma gözlemlenmedi. Loﬂia rubra görünümü do¤ald›. Annenin takibi serviste sürdürüldü ve bak›m süreci devam
etti. Do¤umdan 24 saat sonra doktorlar ve ebeler taraf›ndan postpartum taburcu e¤itimi verildi. Jinekolojik
acil durumlar aç›kland› ve anne taburcu edildi. Çal›ﬂman›n yap›s› gere¤i çal›ﬂman›n kayd› / etik kurulu onay› gerekli de¤ildi.

Tart›ﬂma
Konjenital iktiyozis veya keratosis diffusa fetalis olarak da bilinen Harlequin tipi iktiyozis, ABCA12 genindeki bir mutasyon sonucu geliﬂen ve lipit naklinde defekte neden olarak cildin keratin katman›nda kal›nlaﬂmaya yol açan (hiperkeratozis A), oldukça nadir bir genetik bozukluktur.[1] ‹lk Harlequin olgusu 1750 y›l›nda
bildirildi ve 1983’te antenatal olarak tan› almaya baﬂlad›.[6,7] Dünya çap›nda yaklaﬂ›k 200 olgu bildirilmiﬂtir.[8]
Ebeveynler aras›nda akrabal›k rolüne iﬂaret eden otozomal resesif kal›t›m paterni, bu bozuklu¤a katk›da bulunan bir faktördür. Perinatal tan›, hastal›¤›n erken tan›s› için önemlidir. Harlequin iktiyozisin prenatal tan›s›nda kullan›lan sonografik bulgular aras›nda göz kapaklar›nda ﬂiddetli deformite ve konjunktivada protrüzyon, ekstremitelerde yo¤un ödem, intrauterin geliﬂme gerili¤i (IUGR), polihidramniyoz, ciltte çatlak ve
yar›klar, k›sa parmaklar, düz burun, sürekli aç›k a¤›z ve
geliﬂmemiﬂ düz d›ﬂ kulaklar yer almaktad›r. Ancak olCilt 29 | Say› 3 | Aral›k 2021
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ﬁekil 1. Fiziksel muayenede, bebe¤in yüzünde, kulaklar›nda ve boynunda yap›ﬂ›k verniks ve tüm vücudu kaplayan yayg›n kolodyon benzeri büyük bir deri kal›nlaﬂmas› tespit edildi. Bu
kal›nlaﬂma, derin fissürlere ve cilt peelingine ayr›lm›ﬂt›.

ﬁekil 2. Yüzde palyaço gülümsemesini and›ran tipik bir görünüm,
nazal kartilajda erozyon, nazal hipoplazi ve aç›k a¤›z bulgular› mevcuttu.

gumuzda sonografik görüntüleme elde edilemedi, çünkü antenatal takibi yap›lmam›ﬂt›.[7] Muayenelerde ﬂüpheli olgular ve ayr›ca daha önce etkilenmiﬂ bebekleri
olan kad›nlar için koryonik villus örneklemesi veya amniyosentez (fetal DNA) önerilmektedir. Prenatal tan›
için cilt biyopsisi ﬂu an için önerilmemektedir.[9] Bunlara ek olarak, aile geçmiﬂine yönelik detaylar›, ebeveynler aras›ndaki akrabal›k durumunu, geçmiﬂ gebelikler
hakk›ndaki bilgileri ve di¤er çocuklarda kal›tsal dermatolojik bozukluklar olup olmad›¤›n› sormak da önemlidir. Olgumuzu perinatal dönemdeki tan› yönünden de¤erlendiremedik, çünkü hastam›z takibi ve herhangi bir
antenatal taramas› yap›lmam›ﬂ Suriyeli bir gebeydi. Tan›, do¤umundan sonra bebe¤in genel fiziksel özelliklerine göre konuldu. H‹’li bebekler genellikle prematüre
olarak do¤ar. Bu, prematürite komplikasyonlar›n›n da
geliﬂebilece¤i anlam›na gelmektedir. H‹’li hastalar,
multidisipliner bir yaklaﬂ›mla tamamen donan›ml› yo¤un bak›m ünitelerinde takip edilmelidir. S›v› kayb›n›
önlemek için cildin s›kl›kla nemlendirilmesi, nem ayarlamalar› yap›labilen inkübatörlerin kullan›lmas›, hijyen
standartlar›na uyum, uygun s›v› tedavisi, ›s› dengesinin

korunmas› ve enfeksiyondan korunma, tedavide dikkate al›nmas› gereken ana faktörlerdir. Yap›s› nedeniyle
cildin yumuﬂat›lmas› gerekmektedir. Bu hastal›¤a sahip
olgularda gerçekleﬂen yüksek su kayb› sebebiyle, kuruluk cildin gerilmesine ve bir z›rh gibi sertleﬂmesine neden olur. Mukozal yüzey ve iç organlar genellikle korunur.[10] Bizim olgumuzda, hastal›ktan etkilenen bebek
prematüre olarak do¤du ve tipik H‹ semptomlar›na sahipti. H‹ mortalite oran› %75’tir[4] ve bu bebeklerin ço¤u, ciddi s›v› kayb›, ›s› dengesinde bozulma, enfeksiyon
ve dehidrasyon gibi ikincil komplikasyonlar nedeniyle
yaﬂamlar›n›n ilk birkaç gününde kaybedilmektedir.[11]
Mevcut olguda, bebek benzer sebeplerle eks oldu. ‹kiz
gebeliklerde geliﬂen iktiyozis olgular› ile literatürde nadiren karﬂ›laﬂ›lmaktad›r ve bir bebek tamamen sa¤l›kl›
iken di¤erinde iktiyozis olmas› da nadir görülmektedir.
Olgumuza benzer sonucu olan çok az olgu bildirilmiﬂtir.[12] Ancak, bu bozuklu¤a sahip fetüslerin sa¤kal›m
oranlar›n›n mutasyon türüne ba¤l› oldu¤u bilinmektedir. Karma heterozigot mutasyonlara sahip bebekler,
homozigot mutasyonlara sahip bebeklerden daha fazla
hayatta kalmaktad›r.[11,13] Postpartum tedaviler ve ba-
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k›m, hastal›¤›n prognozunu iyileﬂtirmektedir. Olgumuzda, ailenin iznini alamad›¤›m›zdan bebe¤in patolojik muayenesini yapamad›k. Destekleyici bak›m bebe¤in yaﬂam kalitesini art›rmaktad›r ve sa¤kal›m oran›
%50’nin üzerine ç›kmaktad›r. Hayati bulgular› kontrol
etmek gibi rutin bak›ma ek olarak, H‹’li bebekler ›l›k ve
nemli bir inkübatör içinde tutulmal›d›r ve hidrasyon
seviyeleri korunmal›d›r. Ebeveynler, genetik dan›ﬂmanl›k arac›l›¤›yla akraba evliliklerinin olas› hasarlar›
yönünden bilgilendirilmelidir. Verilecek dan›ﬂmanl›k,
erken prenatal de¤erlendirmeyi ve tan›y› da mümkün
k›lmaktad›r. Ailelere terminasyon seçene¤i sunulabilir.
Sorunlar› azaltma ve bak›m kalitesini koruma bak›m›ndan birincil bak›m alan›nda çal›ﬂan hekimlerin ve ebelerin ailelere gerekli evlilik öncesi dan›ﬂmanl›¤› vermesi önemlidir.[14,15] Olgumuzda, hastan›n takip edilmemiﬂ
ve herhangi bir dan›ﬂmanl›k hizmetinden faydalanmam›ﬂ olmas›, bu olgunun sonuçlar›n› desteklemektedir.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Sonuç
Prenatal tan›, genetik olarak aktar›lan ölümcül hastal›klarda önemlidir. Prenatal dönemde H‹ tan›s›, ultrason
muayenesi ve ABCA12 gen mutasyonu taramas› ile kolayd›r. Bu nedenle terminasyon seçene¤i olas› olacakt›r.
Önlenemeyen ve kesin tedavisi olmayan bu ciddi hastal›k
için H‹’li bebek öyküsü veren akraba evlili¤i yapm›ﬂ aileler için genetik dan›ﬂmanl›k çok önemlidir.
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Özet

Abstract: Pregnancy onset congenital thrombotic
thrombocytopenic purpura (Upshaw-Schulman
syndrome) mimicking HELLP syndrome: a case report

Amaç: Trombotik trombositopenik purpura; hemolitik anemi,
trombositopeni, nörolojik anomaliler, ateﬂ ve renal disfonksiyon
ile karakterize trombotik mikroanjiyopatik bir hastal›kt›r. Preeklampsi ve HELLP sendromu gibi trombotik mikroanjiyopatiler
gebeli¤e özgüyken, trombotik trombositopenik purpura (TTP) ve
hemolitik üremik sendrom gibi di¤er mikroanjiyopatiler gebeli¤e
özgü de¤ildir. Bu raporda, ADAMTS13 aktivitesinde önemli bir
azalmaya yol açan yeni bir mutasyon tespit etti¤imiz olgumuzu sunuyoruz.

Objective: Thrombotic thrombocytopenic purpura is a thrombotic microangiopathic condition characterized by hemolytic anemia,
thrombocytopenia, neurologic abnormalities, fever and renal dysfunction. Thrombotic microangiopathies such as preeclampsia and
HELLP syndrome are pregnancy-specific, whereas others such as
thrombotic thrombocytopenic purpura (TTP) and hemolytic uremic syndrome are not. In this report, we present a case at which we
identified a novel mutation which led to a significant reduction of
ADAMTS13 activity.

Olgu: Epigastrik a¤r›, hipertansiyon ve düﬂük platelet say›s›yla
baﬂvuran 32 yaﬂ›ndaki nullipar gebede önce HELLP sendromundan ﬂüphelenildi, fakat olguya do¤um sonras›nda konjenital TTP
tan›s› ald›.

Case: A nulliparous pregnant woman of 32-year-old presenting with
epigastric pain, hypertension and low platelet count was first suspected of HELLP syndrome, but was diagnosed with congenital
TTP after delivery.

Sonuç: Bu olguda tan› almam›ﬂ TTP’nin yan› s›ra HELLP sendromu mevcuttu. ‹ki patolojiyi antenatal bir temelde birbirinden ay›rt
edebilmek için yeterli fark›ndal›¤a sahip olmaya çal›ﬂmaktay›z, çünkü iki patolojinin yönetim nedenleri birbirinden tamamen farkl›d›r.

Conclusion: HELLP syndrome co-existed with undiagnosed TTP
in this case. We strive to have sufficient awareness in order to distinguish these two pathologies from each other on an antenatal
basis, because the causes of the managements are entirely different.

Anahtar sözcükler: ADAMTS13 aktivitesi, konjenital trombotik
trombositopenik purpura, HELLP sendromu, sonuç, plazmaferez,
gebelik.

Keywords: ADAMTS13 activity, congenital thrombotic thrombocytopenic purpura, HELLP syndrome, outcome, plasmapheresis,
pregnancy.

Giriﬂ
Upshaw-Schulman sendromu (USS) olarak da bilinen konjenital trombotik trombositopenik purpura
(TTP), genetik mutasyonlar nedeniyle bir ADAMTS13

(disintegrin benzeri ve metalloproteinaz trombospondin
paterni tip 1-13) eksikli¤i aktivitesidir. Bu enzimin bozulmuﬂ aktivitesi, dolaﬂ›mda ultra büyük von Willebrand
faktörü birikmesine neden olur. Bu molekül trombosit-
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lere ba¤lan›r ve organ yetmezli¤i, trombositopeni, hemolitik anemi veya tedavi edilmezse ölüm ile sonuçlanan
mikrovasküler tromboza yol açar.[1] Preeklampsi ve
HELLP (hemoliz, artm›ﬂ karaci¤er enzimleri, düﬂük
platelet say›s›) sendromu gebeli¤e özgüyken, TTP ve
hemolitik üremik sendromu (HUS) gibi di¤erleri gebeli¤e özgü de¤ildir.[2] Klinik ve laboratuvar seyirleri özellikle ikinci trimesterin sonlar›nda veya üçüncü trimesterde birbiriyle örtüﬂtü¤ünden, bu patolojileri birbirinden
ay›rt etmek oldukça güç olabilir. Bu nedenle çal›ﬂmam›zda, yanl›ﬂ tan› alan ve HELLP sendromu olarak yönetilen gebelik baﬂlang›çl› bir TTP olgusunu sunduk.

Olgu Sunumu
Gebeli¤in 28. haftas›nda 32 yaﬂ›nda nullipar bir gebe,
bir hafta süren epigastrik a¤r› nedeniyle klini¤imize baﬂvurdu. T›bbi geçmiﬂinde herhangi bir patolojik bozukluk yoktu, ancak obstetrik geçmiﬂinde gecikmiﬂ düﬂük
mevcuttu. Olgunun fiziksel muayenesinde kan bas›nc›
150/90 mmHg olarak ölçüldü. Ultrason muayenesi, pozitif fetal kalp aktivitesini do¤rulad›, ancak abdominal
çevreler ve tahmini fetal a¤›rl›k s›ras›yla %3.2 ve %4.8
persantildeydi. Umbilikal arter Doppler ölçümünde diyastol sonu ak›ﬂ›n olmad›¤› görüldü. Laboratuvar testlerinde hemoglobin 9.3 g/dL, trombosit say›s› (PLT)
11.103/μL, LDH 1.298 IU/LIU/mL, SGOT 75 IU/L,
SGPT 75 IU/L, serum kreatinin 1.57 mg/dL ve spot idrar protein/kreatinin oran› 2.09 olarak ölçüldü.
Olguya bir ünite trombosit ve bir paket aferez trombosit verildi. Fetal akci¤er matürasyon profilaksisi için
betametazon, maternal eklampsi profilaksisi için magnezyum sülfat uyguland›. Yüksek kan bas›nc›n›n ve epigastrik a¤r›n›n devam etmesi üzerine, yeni platelet say›s›n›n (51.103/μL) kontrol edilmesi sonras›nda HELLP
sendromu tan›s›yla derhal sezaryene al›nd›. Sekiz yüz on
gram a¤›rl›¤›nda canl› bebek do¤urdu. Birinci postpartum günde PLT 118.103/μL seviyesine yükselirken, karaci¤er enzim seviyeleri ve LDH seviyesi iyileﬂme gösterdi. Dördüncü postpartum günde PLT seviyesi
25.103/μL seviyesine düﬂerken LDH seviyesi 1270 IU/L
seviyesine yükseldi. Periferik kan say›m›nda %3–4 oran›nda ﬂistosit görüldü.
Hasta için hematoloji bölümünden konsültasyon istendi. TTP konusunda güçlü ﬂüphe oldu¤undan,
ADAMTS13 aktivitesini analiz etmek için kan örne¤i
al›nd› ve 40 ml/kg dozunda plazmaferez protokolüne

baﬂland›. Dokuzuncu postpartum günde al›nan
ADAMTS13 aktivitesi sonuçlar›na göre aktivite seviyeleri oldukça düﬂük bulundu (0.02 IU/ml, standart aral›k:
0.4–1.3 IU/ml). ADAMTS-13 antikor seviyeleri negatif
bulundu (5.11 U/ml, negatif sonuç <12 U/ml). Bu TTP
türünün tam yap›s›n› ortaya ç›karmak için ADAMTS-13
mutasyon analizi yap›ld›.
Üreticinin protokollerine göre gerçekleﬂtirilen tüm
prosedürlerle birlikte do¤ru ekzon zenginleﬂtirmesi için
Klinik Ekzom Solüsyonu V2 kiti (Sophia Genetics SA,
Saint-Sulpice, ‹sviçre) kulland›k. Bu hedef zenginleﬂtirme
kitinin yaps›s› ve mekani¤inin, çok say›da genetik temelli
hastal›k ve sendromun nedeni oldu¤u bilinen 4490 geni
kapsamaktad›r. Çift sonlu sekanslama, 150 bp okuma
uzunlu¤u ile bir NextSeq 500 sisteminde (Illumina, San
Diego, CA, ABD) yap›l›rken, baz ça¤›rma ve görüntü
analizi gerçek zamanl› analiz yaz›l›m› (NextSeq 500 sistemine entegre; Illumina) kullan›larak yap›ld›. BCL (baz ça¤›rmalar›) çifti, Illumina paketi bc12fastq kullan›larak
FASTQ’ya dönüﬂtürüldü. Tüm biyoinformatik analizler,
Sophia DDMTM platformunda (Sophia Genetics SA)
gerçekleﬂtirildi. Okumalar›n hg19’a uyumlu hale getirilmesi, varyant ve kopya numaras› varyasyon ça¤›rma ve
aç›klama, MokaTM, PepperTM ve MuskatTM (Sophia
Genetics SA) algoritmalar›yla gerçekleﬂtirildi. Ard›ndan
elde edilen varyantlar, popülasyon s›kl›¤› veri tabanlar›
(1000G, ESP, ExAC, gnomAD), varyant›n protein üzerindeki etkisini de¤erlendiren biyoinformatik araçlar›
(SIFT, PolyPhen, MutationTaster, PhyloP) ve klinik veri tabanlar› (OMIM, ClinVar) kullan›larak detayl› ﬂekilde
araﬂt›r›ld›. ‹ndeks vakada ADAMTS13 genindeki yeni
varyantlar (c.302_303del ve c.1013 A>G) tespit edildi.
Dokuz seanstan sonra PLT 282.103/μL’ye yükseldi. Hasta hematoloji klini¤inde 15 gün tutuldu, ard›ndan 25.
Postpartum günde iyi durumda taburcu edildi.

Tart›ﬂma
Preeklampsi, daha önce normotansif olan bir kad›nda
20. gebelik haftas›ndan sonra ya da do¤umdan sonra yeni baﬂlayan hipertansiyon ve proteinüri veya proteinüri
ile birlikte veya proteinüri olmaks›z›n yeni baﬂlayan hipertansiyon ve önemli end organ disfonksiyonu olarak
tan›mlanmaktad›r. ﬁiddetli özelliklere sahip preeklampsi
(daha önce ﬂiddetli preeklampsi denilmekteydi) tan›s›,
preeklampsi spektrumunun ﬂiddetli ucuna iﬂaret eden
ﬂiddetli hipertansiyona ve/veya önemli end organ disCilt 29 | Say› 3 | Aral›k 2021
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fonksiyonunun spesifik belirtilerine veya semptomlar›na
sahip kad›nlar›n alt kümesinde konulmaktad›r. HELLP
sendromu olas›l›kla, ortaya ç›km›ﬂ olsa da hipertansiyon
veya merkezi sinir sistemi ya da renal disfonksiyondan ziyade a¤›rl›kl› özellikleri hemoliz, artm›ﬂ karaci¤er enzimleri ve trombositopeni olan ﬂiddetli özelliklere sahip bir
preeklampsi türüdür. Hastalar›n tümünde olmasa da büyük ço¤unlu¤unda hipertansiyon (%82–88) ve/veya proteinüri (%86–100) mevcuttur.[3] TTP, mikroanjiyopatik
hemolitik anemi, trombositopeni, nörolojik anomaliler,
ateﬂ ve renal disfonksiyon ile karakterize, yaﬂam› tehdit
eden bir çoklu sistem hastal›¤›d›r. TTP ile iliﬂkili ﬂiddetli ADAMTS13 eksikli¤inin insidans› en az 1:198.000 gebeliktir.[4] Bu oran, ADAMTS13 bildirilmeksizin ya HUS
ya da TTP’yi içerdi¤i için önceden daha yüksek olarak
bildirilmiﬂtir.[4–6]
Gebelikte ilk TTP ön yüklemesi gerçekleﬂti¤inde,
olgumuzda ve benzer ﬂekilde di¤er olgularda oldu¤u
gibi ay›r›c› tan›da dikkate almak her zaman mümkün
de¤ildir.[7,8] Ancak gebelik, TTP’li olan ve do¤urganl›k yaﬂ›ndaki kad›nlar›n %17’sinde gerçekleﬂen bir durumdur ve bu kad›nlar›n büyük ço¤unlu¤u ilk TTP
epizodunu gebeli¤in ikinci trimesterinde veya postpartum dönemde yaﬂamaktad›r.[2,4,9] HELLP sendromu, TTP ile k›yasland›¤›nda gebeli¤i yaklaﬂ›k 200 kat
daha fazla komplike etmektedir. HELLP sendromu
ve TTP aras›ndaki iliﬂki karmaﬂ›kt›r ve farkl› biçimlerde ortaya ç›kabilir. HELLP sendromu, olgumuzda
tan› almam›ﬂ TTP ile birlikte görülmüﬂtür. Sadece
TTP’li olan olgulara k›yasla eﬂ zamanl› mevcudiyet
oran›, daha yüksek mortalite oran›yla birlikte yaklaﬂ›k
%17 olarak bildirilmiﬂtir; bunun olas› nedeni ise, tan›n›n veya plazmaferez baﬂlang›c›n›n gecikmesidir.[10]
TTP’nin HELLP sendromundan ay›rt edilmesi kritik
öneme sahiptir, çünkü yönetimleri tamamen farkl›d›r.
Plazmaferez TTP için optimal tedavi olsa da,
HELLP sendromu için kesin tedavidir. Olgumuzda
da yaﬂad›¤›m›z ﬂekilde, hasta do¤um yapsa bile plazmaferez baﬂlat›lmad›¤› müddetçe TTP’de durum kötüleﬂmeye devam edecektir.
Yüksek doz kortikosteroidlere yan›tta baﬂar›s›zl›k ve
di¤er ilaçlarla daha yo¤un immünosupresif tedavi ihtiyac›, ay›rt etmeye yönelik ipuçlar› olabilir. HELLP
sendromu için atipik olan anlaml› derecede ﬂiddetli
trombositopeni ve artm›ﬂ AST ve LDH seviyeleri
TTP’nin bir di¤er semptomu olabilir. Bu ipuçlar›n›n
varl›¤›nda, ADAMTS13 onay›n› beklerken acil plazma-
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ferez baﬂlatmak yaﬂam kurtar›c› bir faktör olabilir.[7,11] Ölü
do¤um oran›, TTP epizodunun baﬂlad›¤› gebelik haftas›
veya trimester ile yak›ndan iliﬂkili olarak oldukça yüksek
(%60) bildirilmiﬂtir. USS hastalar›nda, profilaksi ile ilerlemeyen sonraki gebelikler, %66 kürtaj oran› ve TTP relaps› için %100 risk ile iliﬂkili bulunmuﬂtur.[4]

Sonuç
Sonuç olarak, multidisipliner bir yaklaﬂ›mla (obstetrik, hematoloji, genetik) araﬂt›rarak, ADAMTS13 aktivitesinde önemli bir azalmaya yol açan yeni bir mutasyon
tespit ettik. Genetik analiz ile konjenital TTP tan›s›n›
sunarak, hastan›n sonraki gebeli¤i bak›m›ndan relaps
olas›l›¤›na karﬂ›l›k plazmaferez planlanabilir ve uygulanabilir. Bu nedenle, çok daha iyi bir perinatal sonuçla do¤uma miad›nda ulaﬂ›labilir. Klinisyenlerin, retrospektif
koﬂullarda bile olsa HELLP sendromu ortam›nda
ADAMTS13 aktivitesini de¤erlendirmeleri ve belirlemeleri beklenir; çünkü bu de¤erlendirmeler do¤ru tan›y›
aç›kl›¤a kavuﬂturabilir ve maternal morbiditeyi/mortaliteyi önlemeyi ve bu ﬂekilde baﬂar›l› do¤uma ulaﬂmay›
mümkün k›labilir.
Fon Deste¤i: Bu çal›ﬂma herhangi bir resmi, ticari ya da kar
amac› gütmeyen organizasyondan fon deste¤i almam›ﬂt›r.
Etik Standartlara Uygunluk: Yazarlar bu makalede araﬂt›rma
ve yay›n eti¤ine ba¤l› kal›nd›¤›n›, Kiﬂisel Verilerin Korunmas›
Kanunu’na ve fikir ve sanat eserleri için geçerli telif haklar› düzenlemelerine uyuldu¤unu ve herhangi bir ç›kar çak›ﬂmas› bulunmad›¤›n› belirtmiﬂtir.
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Say›n Editör,
Halihaz›rda, gebelikte COVID-19 aﬂ›s›na yönelik
devam eden bir tart›ﬂma söz konusudur. American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) ‹mmünizasyon, Enfeksiyöz Hastal›klar ve Kamu Sa¤l›¤›
Haz›rl›kl› Olma Uzman Çal›ﬂma Grubu taraf›ndan bir
Uygulama Önerisi geliﬂtirilmiﬂtir.[1] Bu öneriye göre
ACOG, ‹mmünizasyon Uygulamalar› Öneri Komitesi
(ACIP) taraf›ndan önerilen öncelik gruplar› temelinde
aﬂ› kriterlerini karﬂ›layan gebelerin COVID-19 aﬂ›lar›ndan uzak tutulmamas›n› önermektedir.
ACOG ayr›ca, COVID-19 aﬂ›lar›n›n emzirmeyen
hastalara benzer ﬂekilde emziren hastalara da önerilmesi
gerekti¤ini belirtmektedir. Buna karﬂ›l›k, ACOG’nin
sundu¤u öneriden önce Dünya Sa¤l›k Örgütü (WHO),
gebeli¤in kad›nlar› ﬂiddetli COVID-19 için daha yüksek
bir riske att›¤›n› onaylarken, gebelikte aﬂ› güvenli¤ini de¤erlendirmek için çok az veri mevcuttur.
WHO’nun ‹mmünizasyona Yönelik Stratejik Uzman Dan›ﬂma Grubu (SAGE), acil kullan›m onay› alan
ve ilk COVID-19 aﬂ›s› olan Pfizer-BioNTech COVID19’un kullan›ma sunulmas› için 8 Ocak 2021 tarihinde
politika önerilerini yay›nlam›ﬂt›r.[2] SAGE, yetersiz veri
nedeniyle, bu önerilerinde “WHO ﬂu an için gebelerin
aﬂ›lanmas›n› önermemektedir” ifadesini net bir ﬂekilde
beyan etmiﬂtir.[2] ﬁaﬂ›rt›c› bir ﬂekilde ayn› grup, 26 Ocak

2021 tarihinde COVID-19’a yönelik Moderna mRNA1273 aﬂ›s›n›n kullan›m› için ﬂu ifadeleri içeren ara önerilerini yay›nlam›ﬂt›r: “Bu tür bir aﬂ› hakk›nda bildiklerimiz temel al›nd›¤›nda, gebeler için aﬂ›n›n faydalar›na
a¤›r basan spesifik riskler oldu¤una inanmam›z› gerektirecek herhangi bir sebebimiz yok. Bu nedenle, SARSCoV-2’ye maruz kalma konusunda yüksek risk alt›nda
olan (ör. sa¤l›k çal›ﬂanlar›) veya ﬂiddetli hastal›k riskini
art›racak komorbiditeleri olan bu gebeler, sa¤l›k hizmeti sa¤lay›c›lar›na dan›ﬂarak aﬂ› olabilir.”[3]
‹laçlar›n ve aﬂ›lar›n geliﬂtirilmesi yavaﬂ bir süreçtir ve
bu geliﬂtirme sürecine dahil olan tüm aﬂamalar, popülasyonun farkl› alt gruplar›nda güvenlik ve etkinli¤in test
edilmesi için gereklidir. Ne yaz›k ki, gebeler ço¤unlukla
klinik araﬂt›rmalarda yetersiz seviyede temsil edilmekte
ve yaln›zca gebelik durumlar› için çal›ﬂmalar›n d›ﬂ›nda
tutulmaktad›r. Asl›nda, gebeler COVID-19 aﬂ›s›na yönelik tüm çal›ﬂmalardan hariç tutulmuﬂtur.[4]
Çeliﬂkili öneriler, hem sa¤l›k hizmeti sa¤lay›c›lar›
hem de gebeler için kafa kar›ﬂt›r›c›d›r ve bu öneriler
komplo ve aﬂ› karﬂ›t› teorileri körükleyebilmektedir. Bu
nedenle bizce, öncelikle gebelerin uygun ﬂekilde tasarlanm›ﬂ aﬂ› çal›ﬂmalar›na ve klinik çal›ﬂmalara dahil edilmesi için acil ça¤r›da bulunmak gibi kan›ta dayal› verilere ihtiyaç duyulmaktad›r. Ayr›ca, tüm topluluklar›n öneriler konusunda tutarl› olmas›n› ve ortak öneriler yay›nlamas›n› önermekteyiz.
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24 saatlik idrarda protein at›l›m›n›n tan›lay›c› kullan›m› ve ad-

Fallot tetralojisinin restriktif ventriküler septal defekt ile pre-

vers perinatal sonuçlar ile do¤um zaman› için protein-kreatinin

natal tan›s›. Cecilia Villalaín, David Escribano, Enery Gómez-Mon-

oran›. ‹brahim Ömero¤lu, Didem Dereli Akdeniz, Hakan Gölbaﬂ›, Ce-

tes, Miguel Ángel Granados, Enrique García, Alberto Galindo. 2021;

ren Gölbaﬂ›, Atalay Ekin. 2021;29(3):255–265 [Özgün Araﬂt›rma]

29(1):83–86 [Olgu Sunumu]

COVID-19 için t›bbi tedavi gören ve ﬂiddetli semptomlar› olan

Fetal optik sinirin farkl› bir plandan ultrason görüntülemesi. Erzat

hastalar ile hafif semptomlar› olan hastalar›n gebelik sonuçlar›-

Toprak, Mehmet Murat Iﬂ›kalan. 2021;29(1):1–7 [Özgün Araﬂt›rma]

n›n karﬂ›laﬂt›r›lmas›. Semra Yüksel, Güray Tuna, Fatma Ketenci
Gencer, Hatice Yaﬂat Nacar, Süleyman Salman. 2021;29(2):120–125

Fetal tek umbilikal arter tan›s› alm›ﬂ gebeliklerde prenatal ve

[Özgün Araﬂt›rma]

neonatal sonuçlar. Mehmet Obut, Asya Kalayc› Öncü, Özge Yücel

COVID-19 nedeniyle maternal ölüm: Tedavi s›ras›nda herhangi bir de¤iﬂiklik oldu mu? Olgu sunumu. P›nar Kumru, Ebru Çö-

Çelik, Arife Akay, Güliz Özcan, Gülﬂah Aynao¤lu Y›ld›z, Can Tekin ‹skender, Ali Turhan Ça¤lar. 2021;29(3):217–224 [Özgün Araﬂt›rma]

¤endez, Eralp Bulutlar, F›rat Ortak, Neslihan Baﬂk›l›ç, Tülin Yollu, Re-

Fresno County, Kaliforniya’da preterm do¤umu önlemek için 17-

sul Karakuﬂ, Semra Kayataﬂ. 2021;29(2):173–178 [Olgu Sunumu]

hidroksiprogesteron kaproat ve di¤er giriﬂimlerden faydalanma-

Dünya Perinatal T›p Birli¤i uygulama rehberi: Fetal merkezi sinir sistemi muayenesi. Valentina De Robertis, Cihat ﬁen, Ilan Timor-Tritsch, Rabih Chaoui, Paolo Volpe, Alberto Galindo, Reuven
Achiron, Ritsuko Pooh, Asma Khalil, Nicola Volpe, Francesco
D’Antonio, Roee Birnbaum. 2021;29(2):87–97 [Klinik Uygulama
K›lavuzu]

n›n önündeki engelleri. Subhashini Ladella, Amber Shaver, Tania
Pacheco-Werner, Cynthia Cortez, Mallory Novack, Andrea Wiemann, Miriam Kuppermann. 2021;29(2):155–164 [Özgün Araﬂt›rma]
Gebelerin COVID-19’a yönelik bilgi, tutum ve davran›ﬂlar›: Tek
merkezli kesitsel çal›ﬂma. Gökçe Turan, Gülnur Kul, Ezgi Turgut.
2021;29(3):186–193 [Özgün Araﬂt›rma]

Düﬂük birinci trimester maternal serum PAPP-A seviyeleri ile
ünilateral veya bilateral uterin arterde diyastolik çentik varl›¤›
aras›ndaki iliﬂki. F›rat Tülek, Ali Gemici, Alper Kahraman.
2021;29(2):113–119 [Özgün Araﬂt›rma]
Düﬂük riskli gebelerde servikal uzunlu¤un de¤erlendirilmesinde transvajinal ve transabdominal ultrason ve mesane dolulu¤u
incelemesi. Feyza Nur ‹ncesu Çintesun. 2021;29(2):165–172 [Özgün Araﬂt›rma]

Gebelikte demir eksikli¤i anemisinin tedavisinde oral demire karﬂ› intravenöz ferrik karboksimaltoz: Retrospektif çal›ﬂma. ﬁule Y›ld›z, Engin Türkgeldi. 2021;29(3):194–199 [Özgün Araﬂt›rma]
Gestasyonel diabetes mellitus hastalar›nda epikardiyal ya¤ dokusu kal›nl›¤› ve aortik sertli¤in de¤erlendirilmesi. Melike Nur
Ak›n, Burcu Kasap, Fatih Ak›n, Burak Sezgin, ‹brahim Altun, Aysun
Camuzcuo¤lu, Rüya Deveer, Nilgün Turhan. 2021;29(1):33–38 [Özgün Araﬂt›rma]

Editöre Mektup: Gebelikte COVID-19 aﬂ›s›: Gebelerin klinik çal›ﬂmalara makul ﬂekilde al›nmas›n›n zaman›d›r. Elisabetta Gragna-

Gestasyonel yaﬂ›na göre normal olan term yenido¤anlarda

no, Gennaro Esposito, Bernadette Ilardi, Maddalena Turco, Paolo

α, IL1β
β ve IL6’n›n neonatal sepsisin tan›s› ve ﬂiddetinin deTNFα

Verrazzo, Gabriele Saccone. 2021;29(3):274–275 [Editöre Mektup]

¤erlendirilmesindeki rolünü incelemeye yönelik çal›ﬂma. Arijit

Erken gebelik dönemindeki maternal serum progesteron seviyesi üçüncü trimesterdeki plasental disfonksiyonu öngörebilir

Bhowmik, Moumita Samanta, Avijit Hazra, Avranil Goswami, Somosri Ray, Tapas Kumar Sabui. 2021;29(3):179–185 [Özgün Araﬂt›rma]

mi? Gülﬂen Do¤an Durda¤, ﬁafak Y›lmaz Baran, Songül Alemdaro¤lu,

HELLP sendromunu taklit eden gebelik baﬂlang›çl› konjenital

Hakan Kalayc›, Seda Yüksel ﬁimﬂek, Selçuk Yetkinel, Serdinç Özdo-

trombotik trombositopenik purpura (Upshaw-Schulman sen-

¤an, Esra Bulgan K›l›çda¤. 2021;29(1):39–45 [Özgün Araﬂt›rma]

dromu): Olgu sunumu. Baﬂak Ergin, Berna Buse Kobal, Zeynep Ya-

276

Perinatoloji Dergisi

Konu Dizini

z›c›, Ali Hakan Kaya, Sezin Canbek, Murat Muhcu, Ayﬂegül Özel.
2021;29(3):270–273 [Olgu Sunumu]
‹kinci trimester amniyosentez olgular›n›n de¤erlendirilmesi:
Tersiyer bir merkezin 10 y›ll›k deneyimi. Reyhan Gündüz, Senem
Yaman Tunç, Rezan Bu¤day, Diclehan Oral, Selahaddin Tekeﬂ, Ahmet
Yal›nkaya. 2021;29(1):63–70 [Özgün Araﬂt›rma]
‹kinci trimesterde umbilikal arter trombozunun prenatal tan›s›:
Olgu sunumu. Alev Esercan, Emre Ekmekci. 2021;29(1):79–82 [Olgu Sunumu]
‹kizden ikize transfüzyon sendromu üzerine çevrimiçi e¤itimin
yararlar›: Ufuk aç›c› bir platform olabilir mi? Selim M›s›rl›o¤lu,
Mehmet Murat Iﬂ›kalan. 2021;29(2):126–132 [Özgün Araﬂt›rma]

Preterm erken membran rüptürü sonras›nda oligohidramniyozun perinatal sonuçlar üzerindeki etkileri. Subhashini Ladella,
David Lee, Fatemeh Abbasi, Brian Morgan. 2021;29(1):27–32 [Özgün Araﬂt›rma]
SARS-CoV-2 enfeksiyonundan etkilenmiﬂ ileri anne yaﬂ›na sahip kad›nlarda maternal ve perinatal sonuçlar (Faz 2): WAPM
(Dünya Perinatal T›p Birli¤i) COVID-19 Çal›ﬂma Grubu. Francesco D’Antonio, Cihat ﬁen, Daniel Di Mascio, Alberto Galindo,
Cecilia Villalain, Ignacio Herraiz; WAPM (Dünya Perinatal T›p
Birli¤i) COVID-19 Çal›ﬂma Grubu. 2021;29(1):71–78 [Özgün
Araﬂt›rma]
Selektif intrauterin geliﬂme k›s›tl›l›¤› olan ve olmayan mono-

‹kizlerin birinde Harlequin tipi fetüs: Nadir bir olgu sunumu.
Rabia Merve Palal›o¤lu, Halil ‹brahim Erb›y›k, Aytakin Mahammadaliyeva, Batuhan Palal›o¤lu, Rojda Bayar. 2021;29(3):266–269 [Olgu
Sunumu]

koryonik ikiz gebeliklerde perinatal sonuçlar›n karﬂ›laﬂt›r›lmas›.

‹leri maternal yaﬂ›n gebelik komplikasyonlar› ve advers neonatal sonuçlar üzerindeki etkileri. Zeynep Gedik Özköse, Süleyman
Cemil O¤lak. 2021;29(3):200–209 [Özgün Araﬂt›rma]

kezli kohort çal›ﬂmas›. Mehmet Murat Iﬂ›kalan, Eren Berkay Özka-

‹nfertilite etiyolojisinin perinatal sonuçlar üzerinde bir etkisi
var m›d›r? Songül Alemdaro¤lu, Gülﬂen Do¤an Durda¤, ﬁafak Y›lmaz
Baran, Tayfun Çok, Erhan ﬁimﬂek, Esra Bulgan K›l›çda¤, Ebru Tar›m.
2021;29(2):98–105 [Özgün Araﬂt›rma]

Sezaryen veya normal vajinal do¤um yapan gebelerde amniyo-

‹nsan fetüsünde duodenumun morfometrik analizi. Sevil Karaba¤, K›v›lc›m Eren Erdo¤an, Perihan Alsancak, Nazl› Soygun, Figen
Doran. 2021;29(3):245–249 [Özgün Araﬂt›rma]

Elif Fide Piﬂirgen, Münip Akal›n, Oya Demirci, P›nar Kumru, Emine
Eda Akal›n. 2021;29(1):20–26 [Özgün Araﬂt›rma]
Sezaryen ile iliﬂkili kan nakli riskini art›ran durumlar: Tek merya, Buﬂra Özkaya, Nurullah ﬁengül, Enes Ferlibaﬂ, Ali Acar. 2021;
29(3):210–216 [Özgün Araﬂt›rma]

tik s›v› nükleer faktör-kappa B düzeylerinin karﬂ›laﬂt›r›lmas›.
Suat Süphan Erﬂahin. 2021;29(1):8–12 [Özgün Araﬂt›rma]
Tekil gebeliklere k›yasla ikiz gebeliklerde sistemik immün-enflamasyon indeksi. Ezgi Turgut, Bedri Sakcak, Deniz Oluklu, ﬁule
Göncü Ayhan, Dilek ﬁahin. 2021;29(3):250–254 [Özgün Araﬂt›rma]

Kayseri ﬁehir Hastanesine 2019 y›l›nda obstetrik ultrasonografi
için baﬂvuran gebelerde saptanan anomali s›kl›¤› ve da¤›l›m›: Retrospektif analiz. ﬁadan Tutuﬂ. 2021;29(1):54–62 [Özgün Araﬂt›rma]

Türkiye’de bir y›ll›k COVID-19 pandemisi: Gebelerin ve post-

Perinatal asfiksi belirteci olarak üriner ürik asidin kreatinine oran› ve arteryel kan gaz› de¤erleri ile korelasyonu. Priya Sharma,
Krishnaswami DeviMeenakshi. 2021;29(3):238–244 [Özgün Araﬂt›rma]

Umbilikal kord dolanmas›nda uyumsuz umbilikal arterler: Iﬂ›k

Plasenta previa perkreta yönetiminde geleneksel ve radikal cerrahi
operasyonun karﬂ›laﬂt›rmas›. Burak Sezgin, Burcu Kasap, Eda Adeviye ﬁahin, Aysun Camuzcuo¤lu, Hakan Camuzcuo¤lu. 2021;29(1):
46–53 [Özgün Araﬂt›rma]

Umbilikal kord ve yenido¤an sonuçlar› aras›ndaki iliﬂki. Cenk

Preterm do¤umda nifedipinin fetal pulmoner kan ak›ﬂ›na etkisi.
ﬁule Göncü Ayhan, Deniz Oluklu, Eda Özden Tokal›o¤lu, Dilek ﬁahin. 2021;29(2):143–147. [Özgün Araﬂt›rma]
Preterm erken membran rüptürü sonras› rezidüel anhidramniyozun respiratuvar distres sendromu üzerindeki etkisinin de¤erlendirilmesi. Erdem ﬁahin, Yusuf Madenda¤. 2021;29(1):13–19
[Özgün Araﬂt›rma]

partum kad›nlar›n bilgi seviyeleri, tutumlar› ve bak›ﬂ aç›lar›. ‹rem
ﬁenyuva, Bahar Baysal. 2021;29(2):133–142 [Özgün Araﬂt›rma]

mikroskobu çal›ﬂmas›. ‹rem ﬁenyuva, ﬁirin Küçük. 2021;29(3):231–
237 [Özgün Araﬂt›rma]

Soysal, Halil ‹brahim ﬁiﬂman, ‹smail B›y›k, Özlem Erten, Burak Delilo¤lu, Damla Geçkalan Soysal, Nadi Keskin. 2021;29(3):225–230
[Özgün Araﬂt›rma]
Üçüncü basamak bir merkezin boﬂ fetal renal fossa sonuçlar›. Erzat Toprak, ﬁadan Tutuﬂ. 2021;29(2):148–154 [Özgün Araﬂt›rma]
Vücut kitle indeksi, sigara kullan›m› ve aneminin fetal do¤um
a¤›rl›¤› üzerindeki etkisi. Ersin Çintesun, Feyza Nur ‹ncesu Çintesun, Meltem Aydo¤du, Emine Taﬂk›n, Mete Can Ateﬂ, Abdul Hamid
Güler, Çetin Çelik. 2021;29(2):98–105 [Özgün Araﬂt›rma]
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Bilimsel Hakemlerimize Teﬂekkür
(Cilt 29, 2021)
Perinatoloji Dergisine gelen yaz›lara zaman›n› ve eme¤ini vererek derginin kalitesinin devaml›l›¤›n› sa¤layan aﬂa¤›daki hakem
arkadaﬂlar›m›za çok teﬂekkür ederiz.*
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Perinatal T›p Vakf› yay›n organ›d›r.

Yay›n Eti¤i ve Kötüye Kullan›m Bildirgesi
Perinatoloji Dergisi yay›n eti¤ini en yüksek standartlarda uygulamay› ve Yay›n Eti¤i ve Kötüye Kullan›m Bildirgesi’nin 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› kuruluﬂlar›n dergi editörleri için geliﬂtirdikleri öneri ve k›lavuzlar temel al›narak haz›rlanm›ﬂt›r.
Yay›nlanmak üzere dergiye gönderilen yaz›lar daha önce baﬂka bir
dergide yay›nlanmam›ﬂ (bilimsel toplant›larda sunulmuﬂ ve tam metin
yay›mlanm›ﬂ bildiriler dahil) veya yay›nlanmak üzere eﬂzamanl› olarak
herhangi bir dergiye gönderilmemiﬂ olmal›d›r. Dergiye gönderilen yaz›lar, bir editör ve en az iki dan›ﬂman (hakem) taraf›ndan incelenmek
suretiyle çift kör eﬂ de¤erlendirme (double-blind peer review) sürecine
al›n›r. Gönderilen yaz›lar›n herhangi bir aﬂamada, amaca yönelik bir
yaz›l›m arac›l›¤›yla intihal aç›s›ndan incelenebilece¤i hakk› sakl›d›r. Bu
amaçla intihale yönelik izinsiz al›nt› ya da düzmece veriler, sahtecilik
(tablo ﬂekil ya da araﬂt›rma verilerinin uydurma ya da manipüle edilmiﬂ
olmas›) ve araﬂt›rmada uygunsuz insan ya da hayvan materyali kullan›m›na yönelik incelemelerin söz konusu oldu¤u ve standartlara uygun
olmayan yaz›lar dergide yay›mlanmaz. Bu kural, standart ve uyumsuzlu¤unun yay›n sonras› aﬂamada saptand›¤› durumda da geçerlidir ve
yaz›n›n yay›ndan geri çekilmesini gerektirir. Dergimiz, yay›n eti¤i gere¤i, intihal ya da çifte yay›n ﬂüphesi durumlar›n› rapor edebilme sorumlulu¤unu hat›rlat›r.
Dergimiz, yay›n eti¤inin kötüye kullan›m› ya da ihlali ile ilgili olas› durumlarda COPE taraf›ndan geliﬂtirilen Yay›n Eti¤i Ak›ﬂ ﬁemalar›n› temel al›r.

Yazarlar, çal›ﬂma ile ilgili bilinmesi gereken ve çal›ﬂman›n bulgular›n› ya da bilimsel sonucunu potansiyel olarak etkileyebilecek bir
mali iliﬂkiyi ya da ç›kar çak›ﬂmas› (conflict of interest) veya rekabet
(competing interest) alanlar›n› aç›klamakla yükümlüdür. Çal›ﬂmaya
yap›lan tüm mali katk›lar›, sponsorluklar› ya da proje desteklerini
aç›kl›kla bildirmelidirler.
Yazar yay›mlanm›ﬂ yaz›s›nda anlaml› bir bilimsel hata ya da uygunsuzluk saptad›¤›nda, yaz›y› geri çekme ya da hatay› düzeltme
amac›yla olabildi¤ince h›zl› bir ﬂekilde editör ile temasa geçme yükümlülü¤ünü taﬂ›r.
Yazarl›k ve yazar sorumluluklar› konusundaki ICMJE yönergelerine http://www.icmje.org/recommendations/browse/roles-andresponsibilities adresinden ulaﬂ›labilir.
Hakem Sorumluluklar›
Hakemler gelen yaz›lar›, yazarlar›n›n etnik köken, cinsiyet, tabiyet, dini inan›ﬂ ya da politik felsefelerini dikkate almaks›z›n bilimsel
içerik aç›s›ndan de¤erlendirir. Hakemler aç›s›ndan; araﬂt›rma, yazarlar ya da destekleyiciler ile ilgili bir ç›kar veya rekabet çak›ﬂmas› bulunmamal›d›r. Hakem kararlar› nesnel olmal›d›r.
Hakemler yazar taraf›ndan at›f yap›lmam›ﬂ yay›mlanm›ﬂ ilintili yay›nlar› belirtmelidir. Gönderilen yaz› ile ilgili tüm bilgilerin gizli tutulmas› ve yazar taraf›ndan yap›lan telif hakk› ihlali ve intihal durumlar›n›n fark›na vard›¤›nda editöre bildirilmesi ile yükümlüdürler.
Hakem, gönderilen bir yaz›n›n içeri¤inin kendi bilimsel alan› ya
da birikimi ile uyumsuz oldu¤unu düﬂündü¤ünde ya da h›zl› bir de¤erlendirme yapamayaca¤› durumlarda editörü bilgilendirmeli ve de¤erlendirme sürecinden aff›n› istemelidir.

Yazar Sorumluluklar›
Yazarlar gönderdikleri yaz›lar›n özgünlü¤ünü teminat alt›na almal›d›r. Yaz›n›n daha önce herhangi bir yerde, herhangi bir dilde yay›mlanmad›¤› ya da yay›mlanmak üzere de¤erlendirmeye al›nm›ﬂ olmad›¤›n› beyan etmelidirler. Geçerli telif hakk› sözleﬂme ve yasalar›na uymal›d›rlar. Dergimizde tablo, ﬂekil ya da di¤er katk› sunan al›nt›lar gibi telifli materyal ancak geçerli izin ve telif onay› ile yay›mlan›r
ve bu sorumluluk yazarlara aittir. Yazarlar; baﬂka yazarlara, katk›
sa¤lay›c›lara ya da kaynaklara uygun bir biçimde at›f yapmal› ve ilgili kaynaklar› belirtmelidir.
Araﬂt›rma türü yaz›lar›n (k›sa raporlar dahil) 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›lm›ﬂ olmak ve bu durumu beyan etmek zorundad›r.

Editör Sorumluluklar›
Editörler gelen yaz›lar›, yazarlar›n›n etnik köken, cinsiyet, cinsiyet
tercihi, tabiyet, dini inan›ﬂ ya da politik felsefelerini dikkate almaks›z›n bilimsel içerik aç›s›ndan de¤erlendirir. Gönderilen yaz›lar›n yay›mlanmas› için adil bir çift kör eﬂ de¤erlendirme süreci sa¤larlar. Gönderilen yaz› ile ilgili tüm bilgilerin yay›mlanana kadar gizli tutulmas›n› garanti alt›na al›rlar.
Editörler yay›n›n içeri¤i ve toplam kalitesinden sorumludur. Erratum
sayfalar› yoluyla gerekti¤inde düzeltme yay›mlarlar.
Editör; yazarlar, editörler ve hakemler aras›nda olabilecek herhangi bir ç›kar veya rekabet çak›ﬂmas›na olanak vermemelidir. Perinatoloji
Dergisi’nde hakem atamas›nda sadece editör tam yetkiye sahip olup
yaz›lar›n yay›mlanmas› ile ilgili sonuç karar›ndan da kendisi sorumludur.
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