Perinatoloji Dergisi • Cilt: 6, Say›: 1-2/Mart - Haziran 1998

13

HELLP Sendromlu 57 Kad›nda
Maternal Komplikasyonlar ve
Mortalite Nedenlerinin
De¤erlendirilmesi
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ÖZET
HELLP SENDROMLU 57 KADINDA MATERNAL KOMPL‹KASYONLAR VE MORTAL‹TE NEDENLER‹N‹N DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹
Amaç: Hemoliz, yükselmiﬂ karaci¤er enzimleri ve düﬂük trombosit de¤erleri ile karakterize HELLP sendromlu kad›nlarda
maternal morbidite ve mortalite nedenlerin incelemek.
Materyal ve metod: Ocak 1995 ﬁubat 1998 tarihleri aras›nda tan› ve tedavi amac›yla klini¤imize yatan 57 HELLP sendromlu kad›n incelendi. Hastalar›n tümünde genel fizik muayene ve obstetrik muayene yap›ld›. Tam kan, tam itrar, biyokimya, periferik yayma, PDP, fibrinojen, obstetrik ve bat›n ultrasonografisi, gerekli görülenlerde akci¤er grafisi, bat›n ve
beyin tomografisi tetkikleri yap›ld›.
Bulgular: HELLP sendromlu 57 hastan›n, 10'u a¤›r olmak üzere 22'si (%38.6) preeklampsi, 32'si (%56.1) eklampsi, 3'ü
(%5.3)'de süperimpoze eklampsi geliﬂmiﬂ kronik hipertansiyonlu olgulard›. HELLP sendromunun hastalar›n 33'ünde
(%57.9) antepartum, 24'ünde (%42.1) postpartum dönemde oluﬂtu¤u saptand›. Maternal mortalite 6 (%10.5) hastada
gözlendi. Mortalite nedeni 2 hastada kalp yetmezli¤i, 2 hastada serebral kanama, 1 hastada akci¤er ödemi, 1 hastada
spontan karaci¤er ruptürüne ba¤l› hipovolemik ﬂok olarak saptand›. Perinatal mortalite oran› %43.8'idi.
Sonuç: Günümüzde hala HELLP sendromu maternal morbidite ve mortalite için önemli bir risk oluﬂturmaktad›r
Anahtar kelimer: HELLP sendromu, morbidite, mortalite
SUMMARY
EVALUATOON OF MATERNAL COMPL‹CATIONS AND CAUSES OF MORTAL‹TY IN 57 WOMEN WITH HELLP
SYDROME
Obrective: To evaluate causes of maternal morbidity and mortality in women with HELLP seyndrome.
Material and Method: We reviewed 57 women with HELLP seyndrome admitted to our clinic for diagnosis and treatment
beween January 1995 and February 1998. In all cases, physical and obstetrical examinations were performed on admission. Complete blood count, complete urine analyses, biochemical analyses, peripheral blood smear, FDP, fibryonogen
were studied. Obstetrical and abdominal ultrasonography were performed in all cases. Thorax X-ray, abdominal and cerebral CT were carried out if needed.
Results: Twenty-two (38.6%) patients had preeclampsia, 32(56.1%) had eclampsia and 3(5.3%) had chronic hypertension with superimposed eclampsia. The presence of HELLP seyndroem was in the antepartum period in 33(57.9%) cases and in the postpartum period in 24(42.1%) cases. Maternal mortality developed in 6(10.5%) patients. The cause of
mortality was cardiac failure in cases, cerebral hemorrhage in 2 cases, pulmonary edeman in 1 patient and hypovolemic
shock due to spontanous liver rupture in 1 patient. The perinatal mortality rate was found to 43.8 percent.
Conclusions: HELLP syndrome is still an important risk for maternal morbidity and mortality.
Key words: HELLP syndrome, morbidity, mortality
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lk olarak 1982'de Weinstein taraf›ndan yüksek karaci¤er enzim de¤erleri, düﬂük trombosit de¤erleri ve hemoliz bulgular›n› içeren HELLP sendromu tarif edilmiﬂtir (1). Barton ve Sibail ise 1991'de HELLP
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sendromunun tan› kriterlerin ikesinleﬂtirmiﬂlerdir (2).
Martin ve ark. (3) HELLP sendromunu trombosit say›s›na göre; trombosit say›s› 5000/mm3'ten az olanlar›
class 1, 50000-100000/mm3 aras› olanlar› class II,
100000-150000/mm3 aras›nda olanlar› class III olarak
s›n›fland›rm›ﬂlard›r. Class I'deki hastalar›n yüksek
mortalite oran›na sahip olduklar›n› ve plazmaferezis
için bu s›n›fland›rman›n önemini vurgulam›ﬂlard›r. Ülkemizde ve HELLP sendromlu hastalarda ilgili maka-

14

HELLP Sendromlu 57 Kad›nda Maternal Komplikasyonlar ve Mortalite Nedenlerinin De¤erlendirilmesi

leler yay›nlanm›ﬂt›r (4-8). Çal›ﬂmam›zda ciddi morbidite ve mortaliteye sahip olan bu sendromun ortaya
ç›k›ﬂ zaman›, klinik belirtileri, laboratuar sonuçlar›,
mortalite nedenlerini incelemek amac›yla 57 HELLP
sendromlu hasta de¤erlendirildi.
MATERYAL VE METOD
Ocak 1995-ﬁubat 1998 tarihleri aras›nda klini¤imizde yatarak tekki ve tedavisi yap›lan gebelik + hipertansiyon tan›s› alm›ﬂ 447 hasta incelemeye al›nd›.
Bunlar›n 3054inde (%68.2) preeklampsi, 142'sinde
(%31.7) eklampsi tan›s› konulmuﬂtu. Bu hastalar›n
57'sinde (%12.7) HELLP sendromunda geliﬂmiﬂti. Hastalar›n tümünde genel fizik muayene ve obstetrik muayene yap›ld›. Tüm kan, tam idrar, biyokimya, periferik yayma, FDP, fibrinojen, obstetrik ve bat› ultrasonografisi, gerekli görülenlerde akci¤er grafisi, bat›n ve
beyin tomografisi tetkikleri yap›ld›.
Hipertansiyon için 20. Gebelik haftas›ndan sonra
6 saatlik yatak istirahatini izleyen ve en az›ndan iki
farkl› ölçümde sistolik kan bas›nc› 140 mmH'nin, diastoloik kan bas›nc› de¤erinin 90 mmHg'den yüksek
olmas› koﬂulu arand›.
Proteinüri, Tunred reaktifi kullan›larak kalitatif
olarak de¤erlendirildi. Oluﬂan çökeltinin yo¤unlu¤una göre (+), (++), (+++) ve (++++) olarak de¤erlendirildi.
Hastalar Sibai'nin (9) kriterlerine göre hafif ve a¤›r
preeklampsi olarak s›n›fland›r›ld›. En az bir konvulsiyon anamnezi veren veya klinikte konvulsiyon geçiren gebeler eklampsi olarak kabul edildi. Baﬂka bir
yerde veya klini¤imizde do¤um yapt›ktan sonra konvulsiyon geçiren hastalar postpartum eklampsi olarak
de¤erlendirildi.
HELLP sendromu tan›s› Sibai'nin kriterlerine göre
belirlendi. Hemoliz de¤erlendirilirken perifekik yayamada ﬂistositler, trianguler hücreler, burgu hücrelerin
varl›¤›, total bilirubin ≥ 1.2 mg/dL, LDH'›n > 600 IU/L
olmas› hemoliz varl›¤›n› olarak kabul edildi. SGOT
(AST) ve SGPT (ALT) 70 IU/L'den yüksek olmas›,
LDH'n›n > 600 IU/L olmas›nda karaci¤er enzimlerini
yüksekli¤inden bahsedildi. Trombositopeni, trombosit say›s›n›n 100000/ml3'ten az olmas› olarak kabul
edildi. Bu beﬂ ölçütün varl›¤›nda HELLP sendromu tan›s› konuldu. Kreatinin klirensi 20 ml/dk'dan az olanlar akut böbrek yetmezli¤i olarak kabul edildi. Ultrasonografi ile veya sezaryen s›ras›nda ciddi assitli olanlar tesbit edildi.
Periferik yayma May-Grunwald giemsa bayas ile
boyanarak hemoliz varl›¤› araﬂt›r›ld›. Boyanm›ﬂ preperatlarda ›ﬂ›k mikroskobunda 100 büyütme ile sistositlerin görülmesi hemoliz tan›s› olarak kabul edildi.
Fibronojen <300 mg/dL, FDP >8 mg/dL de¤erlerinin varl›¤›nda DIC (Dissemine intravasküler koaglülasyon) tan›s› kanuldu.
Tedavide tüm hastalar için sessiz ve karanl›k ortam sa¤land›, solunum yolu aç›k tutuldu, damar yo-

lundan s›v› replasman› sa¤land›. Gerekti¤inde merkezi venöz kateter yerleﬂtirilerek merkezi venöz bas›nç
ölçüldü.
Mesaneye kateter konularak saatlik idrar ç›k›ﬂ›
kaydedildi. A¤›r preeklampsili ve eklampsili hastalarda magnezyum sülfat tedavisine baﬂland›. Antihipertansif olarak a-metil dopa ve CA++ kanal blokeri (nifedipin) kullan›ld›. Tüm hasta grubunda öncelikle vaginal do¤um tercih edildi, obstetrik ve fetal endikasyonlar›n varl›¤›nda sezaryan ile do¤um gerçekleﬂtirildi. Anemi ve trombositopeni varl›¤›nda tam kan ve
trombosit süspansiyonu verildi.
Tüm hastalarda antepartum ve postpartum dönemde ortaya ç›kan komplikasyonlar de¤erlendirildi.
BULGULAR
Ocak 1995 ﬁubat 1998 tarihleri aras›nda klini¤imizde 447 gebelik+hipertansiyon geliﬂmiﬂ hasta izlendi. Bunlar›n 233'üne (%52.1) preeklampsi, 72'sine
(%16.1) a¤›r preeklampsi, 142'sine (%81.7) eklampsi
tan›s› konuldu. Gebelik + hipertansiyon tan›s› alm›ﬂ
447 hastadan 57'sinde (%12) HELLP sendromu tan›s›
konuldu. HELLP sendromlu 57 hastan›n 12'si (%21)
preeklampsi 10'u (%17.5) a¤›r preeklampsi, 2 olgu
postpartum eklampsi olmak üzere 32'si (%56.1) eklampsi, 3 olgu (%5.2) ise süperimpoze eklampsi geliﬂmiﬂ kronik hipertansiyonlu olgulard›.
HELLP sendromlu hastalar›n klinik belirti ve ﬂikayetleri Tablo 1'de, klinik özellikleri Tablo II'de gösterilmiﬂtir.
HELLP sendromunun ortaya ç›k›ﬂ zaman›na göre
s›n›fland›r›lmas› Tablo III'te olgular›n labortuar bulgular› ise Tablo IV'te verilmiﬂtir.
Antepartum ve postpartum kompilakasyonlar yönünden incelendi¤inde 3 (%5.2) hastada DIC geliﬂti¤i
gözlendi. 10 (%17.5) hastada dekolman plasenta mev-

Perinatoloji Dergisi • Cilt: 6, Say›: 1-2/Mart - Haziran 1998

cuttu, 8 (%14) hastada akut böbrek yetmezli¤i geliﬂti.
4 (%7) hastada serebral ödem, 20 (%35) hastada ileri
derecede assit mevcuttu. 6 (%10.5) hastada akci¤er
ödemi, 1 (%1.7) hastada spontan karaci¤er ruptürü, 6
(%10.5) hastada kalp yetmezli¤i saptand›. Geliﬂen
komplikasyonlara uygun tedavi uyguland›. Akut böbrek yetmezli¤i geliﬂen hastalar Nörolojik klini¤ince
konsülte edilerek anti-ödem tedavi (mannitol + steroid) uyguland›. Kalp yetmezli¤i geliﬂen hastalarda ikisi, akci¤er ödemi geliﬂen 1 hasta, serebral hemoraji
geliﬂen 2 hasta ve spontan karaci¤er ruptürü geliﬂen
bir hasta olmak üzee 6 (%10.5) olgu kaybedildi. Maternal mortalite ile sonuçlanan olgular›n klinik özellikleri ve ölüm nedenleri Tablo V'te verilmiﬂtir.
HELLP sendromlu 57 olgunun 20'sine (%35) sezeryan uygulan›rken, 37 olgu (%65) vaginal yoldan do¤um yapm›ﬂt›. Bunlardan 7 olgu baﬂka hastanelerde
do¤um yapt›ktan sonra gönderilmiﬂti.
TARTIﬁMA
Çal›ﬂmam›zda HELLP sendromu insidans› 447 gebelik hipertansiyon tan›s› alm›ﬂ hasta aras›nda %12.7
olarak bulundu. De¤iﬂik literatürlerde (9-12) %4-12
aras›nda verilen HELLP insidans› Sibai ve ark'n›n bir
çal›ﬂmas›nda %18.9 olarak bildirilmiﬂ ve insidans›n
yüksek olmas›n›n nedenini çok merkezli bir çal›ﬂma
yapmas›na ba¤lam›ﬂt›r (13).
Çal›ﬂmam›zda antepartum HELLP sendromu oran›
%57.8, postpartum HELLP sendromu geliﬂme oran›
%42.1 olarak bulundu. Sibai, HELLP sendromunun
antepartum geliﬂme oran›n› %69, postpartum geliﬂme
oran›n› %31 olarak bildirilmiﬂtir (14).
HELLP sendromlu hastalarda klinik belirtiler çok
de¤iﬂik ﬂekillerde olabilir. Baz› hastalarda klinik belirtiler klasik peeklampsinin belirtilerinden çok farkl›
olabilir. Gripal enfeksiyon bulgusu, omuz a¤r›s›, yan
a¤r›s›, as›r›l›k, hematüri, gastrointestinal sistem kanamas› ﬂeklinde belirtiler geliﬂebilir. Hata baz› hastalarda hipertansiyon ve ödem olmayabilir. Hipertansiyon
olmadan HELLP sendromu görülme olas›l›¤› %20 olarak belirtilmiﬂtir (1,9,13,14).
Gebelik haftas›na göre HELLP sendromunun ortaya ç›k›ﬂ zaman› en çok (%61.4) 27-36 gebelik haftalar›nda tesbit edildi. Literatürde de %18 insidansla daha
çok bu haftalarda gözlendi¤i belitirlimﬂtir (15).
Birçok çal›ﬂmada HELLP sondromunun ciddi maternal komplikasyonlara neden oldu¤u bildirilmiﬂtir
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(1,12,14). Bu ciddi komplikasyonlar antepartum ve
postpartum dönemde geliﬂebilmektedir, yüksek maternal ve perinatal mortalite oran›na neden olabilmektedir. Bizim hastalar›m›zda da baz›lar› postpartum
ödemde sadece geliﬂen komplikasyonlardan dolay›
klini¤imize mürcat etmiﬂ ve HELLP sendromu tan›s›
alm›ﬂlard›r.
Çal›ﬂmam›zda maternal komplikasyonlardan DIC
3 hastada (%5.2) saptand›. HELLP sendromunda DIC
tan›s›n›n konulmas›nda baz› tart›ﬂmalar vard›r. Baz›
yazarlara göre antitrombin III, fibrinopeptid A, fibrin
monomeri, fibronektin gibi hassas testler kullan›l›rsa
tüm HELLP sendromlu hastalarda DIC tesbit edilebilir
(16-18). Sibai ve ark. (13). HELLP sendromunda DIC
görülme oran›n› %4-38, weinstein (1) 26 olguluk
HELLP serisinde DIC görülme oran›n› %4 olarak bildirirken, Rath ve arkadaﬂlar› [#19] 50 HELLP sendromlu hastalarda hiç DIC saptamad›klar›n› belirmiﬂler,
Van Dam ve arkadaﬂlar› (2) ise DIC insidans›n› %10
olarak tesbit etmiﬂlerdir.
HELLP sendromlu hastalarda plasenta dekolman›
da oldukça s›k geliﬂerek ciddi maternal komplikasyonlara ve fetal mortaliteye neden olabilmektedir ve
ayr›ca DIC geliﬂmesine de yol açabilir. HELLP sendromu tan›s› alm›ﬂ hastalar›m›z›n 10'unda (%17.5) plasenta dekolman› vard›r. Literatürde preelampsi ve eklampside plasenta dekolman› oran› %21.7, HELLP
sendromunda ise %16 olarak bildirilmektedir (1,15).
Spontan karaci¤er rüptürü HELLP sendromunda
oldukça az görülen komplikasyonlardan biridir. Serimizde 1 olguda spontan karaci¤er rüptürü gözlendi.
‹ntraabdominal kanama nedeni ile operasyona al›nan
HELLP sendromlu hastada operasyon s›ras›nda karac¤ir rütürü tespit edildi ve hasta massif hemorajiden
dolay› initraoperatif kaybedildi. Sibai ve ark'n›n 442
hastan›n oluﬂturdu¤u HELLP sendromu seriside 4 hastada karaci¤er rüptürü saptam›ﬂ ve bu hastalarda massif kan transfüzyonu ve acil laparatomi gerekti¤ini belirterek bu hastalarda morbiditenin çok uzun sürdü¤ünü bildirmiﬂtir (13).
Akut böbrek yetmezli¤i 8 (%14) hastada geliﬂti, 2
olguya peritoneal dializ uyguland›.
Akci¤er ödemi ciddi assit ve hipoproteinemiye
ba¤l› geliﬂebildi¤i gibi kan transfüzyonu ve s›v› rep-
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lasman› s›ras›nda da geliﬂebilmektedir. Hastalar›m›z›n
6's›nda (%10.5) akci¤er ödemi geliﬂti.
4 olguda (%7) serebral ödem tespit edildi. Eklamptik hastalarda konvulsiyon ve komaya neden
olan mekanizmalar›n serebral ödem, serebral iskemi,
serebral hemoraji ve geçici vazospazm oldu¤u belirtilmiﬂtir (15). Sibai ise serebral ödem oran››n %1 olarak bildirmiﬂtir (13).
HELLP sendromlu olgularda acil do¤um yapt›r›lmas› gerekmektedir. Hastalar›m›z›n 37'sinde (%64.9)
normal vaginal do¤um yapt›r›ld›. 20 (%35) hastada ise
obstetrik ve fetal endikasyonlar nedeniyle sezeryan
ile do¤um yapt›r›ld›.
Maternal mortalite 6 olgu ile %10.5 olarak saptand›. Perinatal mortalite 7'si antepartum olmak üzere 25
bebekte (%43) geliﬂti. Literatürde perinatal mortalite
%7.7-60, maternal mortalite ise %0-24 oranlar›nda bildirilmektedir (1,10,14).
HELLP sendromu hem anneyi hemde fetusu antepartum ve postpartum dönemde etkileyebilen ciddi
komplikasyonlara ve yüksek maternal ve fetal mortaliteye neden olan bir sendromdur. Özellikle HELLP
sendromu geliﬂti¤inde klasik preeklampsi ve eklampsinin klinik belirtilerinden farkl› belirtilerle de ortaya
ç›kabilece¤i daima düﬂünülerek mümkün oldu¤u kadar erken tan›s›n›n konmas› ve tadvisinin yap›lmas›yla geliﬂebilecek morbidite ve mortaliteyi azaltmada
olumlu yönde etkili olaca¤›na inanmaktay›z.
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