TUS DERS NOTLARI

KADIN GENİTAL SİSTEM ONKOLOJİSİ

VULVA
DİSTROFİLER
Vulvanın birçok inflamatuvar lezyonları deri veya mukozada iyi sınırlı beyaz renkli kabarık
plaklarla karakterlidir, bu lezyonlara lökoplaki de denir

Lichen sklerozis (Kronik Atrofik Vulvit)
Vulvanın en sık rastlanılan beyaz lezyonudur.
Lichen sklerozis, sıklıkla 50 yaş üzerinde görülür.
Sıklıkla vulva ve perinede yer alır.
Klinik
Primer şikayet vulvar kaşıntı, yanmadır, cilt incedir ve inflamasyon vardır.

Tanı
Biopsi
Tedavide
%2’lik testesteron kullanılır.
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Hiperplastik distrofi: (Lichen Simplex Kronikus)
Vulvar biopsi ile teşhis edilir.
Hiperkeratoz ve inflamasyon vardır. Deri kalınlaşmıştır, lichen skleroziste ise incelmiştir.
Stratum basale ve spinozumda mitoz artışı vardır. Kanser riski artmaz.
Tedavi
kortikosteroid (lokal)

VULVA BENİGN TÜMÖRLERİ
Papiller Hidradenoma
Meme gibi vulva da modifiye apokrin ter bezleri içerir. Aslında vulva yapı olarak memeye
oldukça benzer (ektopik meme).
Papiller hidradenoma, memenin intraduktal papillomuyla identik lezyondur. Genellikle labia
majorda yerleşir.

Kondilomlar
Kondiloma aküminatum: En sık izlenen lezyon olup HPV etkisiyle oluşur (venerial wart).
Yassı epitelle döşeli benign stromal proliferasyonlar: Mukozal polipler
Kondiloma aküminatum: Genellikle birden fazla yerde bulunan siğil benzeri lezyondur.
Histolojik olarak hücrelerde perinükleer sitoplazmik vakuolizasyon, nüvelerde düzensizlik ve
pleomorfizm ile karakterli koilositoz görülür. HPV infeksiyonu bulgusudur. Virüs hayat siklusunu matür
yassı epitel içinde tamamlar. Tip 6–11 gibi düşük riskli HPV etkisi ile oluştuğundan premalign olarak
kabul edilmez.
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VULVA KANSERİ
Vulva kanseri kadın genital sistem kanserlerinin %4'ünü oluşturur. En sık postmenopozal dönemde
görülür. Kesin etyolojisi bilinmemektedir. Risk arttıran faktörler.
HPV 16-18
İmmünsüpresyon
Liken sklerozus
Daha önceden serviks kanseri hikayesi
VİN (Vulvar intra epitelyal neoplazi)
Kötü hijyen
Sigara
Kronik kaşıntı
Klinik: En sık şikayet kaşıntıdır. Lezyon en sık labia majorda sonrasında labia minör ve klitoriste
gözlenir. Genellikle lokaldir.
Vulva kanserinin 2 tipi vardır:
1. Bazaloid tip: Daha genç hastalarda görülen, HPV enfeksiyonu, VİN ve sigara ile ilişkili, multifokal
yerleşim gösteren tip. Daha sık görülür.
2. Keratinize tip: İleri yaşta görülen, HPV ile ilişkisiz, genellikle unifokal, Liken skleroz ve squamöz
hiperplazi ile ilişkili olan tip.
Burada önemli nokta vulva kanserlerinin %20'sinde, beraberinde servikal neoplazi
bulunmasıdır. Nedeni ortak etyolojik ajan varlığıdır. Bu nedenden ötürü vulvar kanser veya VİN
saptanan bir hasta, vulva, vajen ve serviks invaziv veya preinvaziv neoplazi açısından
değerlendirilmelidir.
Vulva kanserleri genelde sessizdir, yavaş büyür ve geç metastaz yapar. Sıklık sırasına göre
histolojik tipleri aşağıdaki gibidir. Skuamoz karsinomu en sıktır (%90), ikinci sıklıkla olan ise vulvar
melanomadır.
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Histolojik Tipler
Skuamoz (epidermoid) karsinom (%90 en sık)
Melanom (%4) (en kötü prognozlu)
Bazal hücreli karsinom (en iyi prognozlu olan)
Bartolin bezi kanseri
Metastatik kanserler (en sık serviks kanseri)
Verrüköz kanser
Sarkom
Histolojik eklerin kanserleri (hidroadenokarsinom)
Tanı:
Şüpheli dokudan biyopsi yapılması ile tanı konur. Tanı sonrası mutlaka vajen ve serviks
kolposkopik olarak değerlendirilmelidir.
Verrüköz kanser nadir görülür, vücutta en sık oral kavitede görülür. Sıklıkla dev kondülom ile karışır,
local dekstrüktifdir ve genelde lenfatik metastaz yapmaz.
Radikal lokal çıkartımı yeterlidir. Radyoterapi anaplastik dönüşümü artırdığı için verilmemelidir.
Yayılım yolları
Lenfatik yayılım: En sık bu yol ile yayılır, vulvanın lenfatik drenajı şu sırayı izler:
İnguinal lenf nodlarıBFemoral lenf nodlarıBpelvik lenf nodları
Vulva kanserinin sentinel lenf nodları, femoral lenf nodları içerisinde ve en üst
lokalizasyonda, ingüinal ligament altında bulunan Cloquet (Rosenmüller) lenf nodlarıdır. Bu lenf
nodunun tümöral doku tarafından tutulması, pelvik lenfatik yayılımın muhtemelen olduğunu gösterir.
Bu durumda pelvik lenfadenektomi yapılması gerekir.
Vulva Kanseri Evrelemesi:
Evre 0 Karsinoma in situ (intraepitelyal karsinom)
Evre I En büyük çapı < 2cm >, lenfatik yayılımı yok
•

Evre la: Stromal invazyon < 1 mm

•

Evrelb: Stromal invazyon >1 mm

Evrell: En büyük çapı > 2cm ve lenfatik yayılım yok
Evre III: Tümör herhangi bir boyutta
•
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•

Tek taraflı lenfatik yayılım mevcut ise (inguinal ve femoral)

•

Üst üretra

•

Mesane, rektal mukoza tutulumu

•

Pelvik kemik tutulumu

Evre IVA:

Bilateral lenfatik yayılım (inguinal ve femoral)
Evre IVB: Pelvik lenf nodları dahil herhangi bir uzak metastaz bulunması
Vulva kanserinde en önemli prognostik faktör hastalığın evresidir. Evrelemeden de
anlaşılacağı üzere lenf nodu pozitifliği prognozda ve rekürrens riskini belirlemede en önemli ikinci
faktördür.
Tedavi:
Vulva kanserinin primer tedavisi cerrahidir. Primer lezyon < 2 cm olan tümörlerde (evre I)
radikal lokal eksizyon, diğerlerinde ise radikal vulvektomi ve inguinal lenfadenektomi yapılır.
Lenf nodu pozitifliği olan olgulara postoperatif adjuvan radyoterapi verilir.

VAJEN KANSERİ
Tüm genital kanserler içerisinde %l-2 oranında görülür. Vulva kanseri gibi bu da genelde
postme-nopozal dönemde görülür. En sık primer vajen kanseri skuamoz (yassı) hücreli kanserdir.
Ancak vajende saptanan en sık kanser metastatik olanlardır. Bunlar içerisinde en sık olan serviks
kanseridir.
Vajende saptanan bir kanserin primer vajen kaynaklı olması için serviks ve vulvada tümör
olmaması gerekir.
Eğer;
•

Kanser servikste de varsa tümör serviks kanseri gibi davranır ve onun gibi tedavi edilir.

•

Vulvada ise onun gibi davranış gösterir ve tedavi edilir.
Vajende normalde gland yapısı bulunmamaktadır. Ancak vajenin kendi kanserlerinde üçüncü

sırayı adenokarsinom alır. Bunun arasında da en sık berrak hücreli tip görülür. Bu durum intrauterin
DES'e (Die-tilstilbesterol) maruziyet ile ilişkilidir. DES'e maruziyet sonucunda vajende gelişim
tamamlandıktan sonra Müllerian tip glandların ektopik olarak bulunmasına adenozis denir.
Tamamen benign olan bu yapı, berrak hücreli kanser gelişimine zemin hazırlamaktadır.
Klinik:
Kanlı vajinal akıntı (postmenopozal kanama) en sık semptomdur. Sıklıkla hastalık ileri
evrede yakalanır (En sık evre II). En sık yerleşim yeri 1/3 üst vajen posteriorudur. Bu durumda
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kolposkopik inceleme ve biyopsi ile tanı konur. Hastaların %50'sinde servikal preinvaziv hastalık
vardır.
Yayılım yolları:
Direkt: En sık bu yolu seçer serviks ve yumuşak dokuya yayılır.
Lenfatik: Üst 1/3'lük kısım serviks kanseri gibi, altl/3'lük kısım vulva kanseri gibi yayılır.
Hematojen yayılım
Vajen kanserinde evreleme klinik olarak yapılır (serviks kanserinde olduğu gibi)
Vajen Kanseri Evrelemesi:
Evre 0 : Karsinoma in situ (intraepitelyal karsinom)
Evre I : Vajen duvarına sınırlı tümör
Evre II : Subvajinal dokuya invaze ancak pelvik duvara ulaşmamış tümör
Evrelll : Pelvik yan duvara ulaşmış tümör
Evre Iva: Komşu organa yayılım var
Evre IVb: Uzak organlara yayılım

Tedavi: Primer tedavi radyoterapidirerken evrede (evrel) seçilmiş hastalara cerrahi yapılabilir.
M. MELANOM
Vajenin kendi kanserleri içerisinde ikinci sıradadır. İleri yaşta karşılaşılır. Sıklıkla vajen alt
1/3'ünde bulunur. Prognozda en önemli parametre tümörün invazyon derinliğidir.
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VAGİNAL SARKOM
Genellikle 5 yaş altında görülen embriyonel rabdomiyosarkom formudur. Nadir görülmekle
birlikte çocukluk çağının en sık vajen tümörüdür.
Mesane ve safra kanallarında da gelişebilir. Polipoid kitleler meydana getirerek vajen
boşluğunu doldurur.
Vajen 2/3 alt kısmı ön duvarından kaynaklanıp erken dönemde mesane, rektum, bölgesel
lenf nodları, akciğer ve karaciğere metastaz yapar
Lokal invazyon sıktır. Peritoneal kaviteye penetrasyon veya üriner obstrüksiyon ile ölüme yol
açar.
Tedavi
Öncelikle kemoterapi verilir. Tümör persiste ediyorsa radyoterapi + cerrahi eklenir.

SERVİX
Fetal hayat esnasında vajina ve ektoserviksin skuamöz epiteli ile endoservikal kanalın
kolumnar epitelinin birleşme yeri orijinal skuamokolumnar bileşke olarak adlandırılır.
Özellikle puberte ve gebelik döneminde servikal volüm artar ve endoservikal kolumnar epitel
ektoservikse doğru everte olur ki buna ektropion denir, bu servikal erozyondan farklıdır.

Puberte ve gebelikte artan östrojen etkisiyle skuamöz epitelde glikojen depolanır, normal
floradaki laktobasillerin glikojen metabolizmaları sonucunda laktik asit üretilir ve vajinal pH < 4 olur.
Vajinanın asit ortamıyla karşılaşan everte olmuş kolumnar epitelin altındaki stromal rezerv
hücrelerde proliferasyon başlar ve immatür skuamöz metaplazi gelişir.
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İmmatür epitelin glikojenizasyonu ile matür skuamöz epitel oluşur ve orijinalinden çıplak gözle
ayırımı son derece güçtür.

Metaplazi sonucunda skuamokolumnar bileşke yukarıya doğru kayar ve yeni
skuamokolumnar bileşke meydana gelir. Bu iki bileşke arasında kalan bölgeye ise transformasyon
zonu (TZ) adı verilir.
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SERVİKAL İNTRAEPİTELİAL NEOPLAZİ ( CIN )
Etiyoloji
Erken yaşta ilk koitus (< 16 yaş)
HPV enfeksiyonu (servikal neoplazi riski 10 kat artar)
Düşük sosyoekonomik düzey
Multipl seksüel partner veya partneri çok eşli kadınlar
Yüksek parite sayısı
Oral kontraseptif kullanımı
Sigara kullanımı
Cinsel yolla bulaşıcı hastalıklar ve HIV
İmmunosupresyon
Pelvik radyasyon
Vitamin A ve C eksikliği
Servix CA ya göre 10 yıl önce ortalama 35-40 yaşlarında görülür.
Epidemiyolojisi servix CA ile benzerdir. CIN servix CA nin öncü lezyonudur. Etyolojide HPV
ve HSV enfeksiyonu önemlidir.
HSV tip 2 muhtemelen HPV ile enfekte hücrelerde genomları aktive eder.
HPV özellikle (-16, -18, -31, -33, -35, -39, -45, -51, -52, -56, -58) tipleri anogenital bölge
kanserleri ile ilişkilidir.
Human papilloma virus tarafından yapılan E6 proteini p53 tümör süpresör genini, E7
proteini ise Rb tümör süpresör genini baskılayarak onkogenez oluşturular.
CIN Yerleşim:
CIN % 90 oranında transformasyon zonu bölgesinden köken alır.
Tanı:
Cinsel aktif tüm kadınlara yıllık PAP smear ve pelvik muyene uygulanmalıdır.
CIN Tarama:
İlk test, ilk ilişkiden 3 yıl sonra veya en geç 21 yaşında; sonrasında yılda 1 kez; 3 negatif
test sonrası 2 veya 3 yılda 1 kez (40 yaşına kadar); 40 yaşından sonra yılda 1 kez.
HIV infeksiyonu tanısı alan /veya immunsupresif tedavi alan olgularda ilk yıl 2 kez, sonuçlar
negatif ise yılda 1 kez.
Tarama, 3 veya daha fazla teknik yeterli negatif smear varlığı ve son 10 yıl içinde
anormal/pozitif sitoloji yokluğunda 70 yaşında kesilebilir.
Tarama aralığı konvansiyonel smear için yılda 1, sıvı bazlı sitolojide 2 yılda birdir.
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1. Normal sınırlarda
2. Önemi belirsiz atipik yassı epitel (ASCUS) Atypical squamous cells undetermined
significance
3. Düşük derecede squamöz intraepitelial lezyon düşündüren hücresel değişiklikler ( LGSIL)

(CİN I, HPV)
4. İleri derecede squamöz intraepitelial lezyon düşündüren hücresel değişiklikler ( HGSIL)

(CİN II-III,CIS)
5.Önemi belirsiz atipik glanduler hücre (AGC). atypical glandular cells of undetermined
significance
BETHESDA SINIFLAMASI

ASC

Atipik skuamöz hücreler

ASC-US

Önemi belirsiz atipik skuamöz hücreler

ASC-H

Yüksek dereceli bir lezyonun ekarte edilemediği atipik skuamöz
hücreler

LGSIL

Düşük dereceli skuamöz intraepitelyal lezyon

HGSIL

Yüksek dereceli skuamöz intraepitelyal lezyon

AGC

Atipik glandular hücreler

AGC-NOS

Başka bir şekilde sınıflanmamış atipik glandüler hücreler

AGC-neoplazi lehine

Neoplazi lehine bulgular içeren atipik glandüler hücreler

AIS

Endoservikal adenoksarsinoma in-situ
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Kolposkop:
Servixi 6-40 kez büyüterek inceleme yöntemidir. Servix incelenmeden önce, % 3-5 lik
asetik asit ile silinir.
Atipik epitel opak yada beyaz, normal epitel ise pembe görülür.
KOLPOSKOPİ ENDİKASYONLARI
Şüpheli görünen serviks
İnvaziv kanser düşündüren sitoloji
Anormal servikal sitoloji (LGSIL, HGSIL, AGC)
Vulvar ve vajinal neoplazi
Yüksek riskli HPV infeksiyonu
Tekrarlayan yetersiz smear
Post-koital kanama

Schiller testinde vajen ve servix iyot ile boyanır, iyot glikojen içeren dokularca tutulur.
Yassı epitel glikojenden zengindir, oysa atipik ve glandüler epitel fakirdir, açık renkli görülür.
Ayrıca kesin olarak invaziv CA şüphesi ( postkoital kanama , inttermens kanama düzensiz
vajinal akıntı, hipertrofiye Transisyonel zonu) kolposkopi endikedir
Biopsi:
CİN l (hafif displazi): Epitelin 1/3’lük kısmının tutulmuş olmasıdır.
CİN II (orta displazi): Epitelin 2/3’ünün tutulmuş olmasıdır.
CİN III (ağır displazi): Bir sıra epitel dışında tüm epitelin tutulmasıdır.
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Prognoz:
SERVİKAL İNTRAEPİTELYAL NEOPLAZİ PROGNOZU
Regresyon

Persistans

CIN III’e Progresyon

İnvaziv Kanser

CIN I

%60

%30

%10

<%1

CIN II

%40

%35

%20

%5

CIN III

%30

%48

-

%22

Karsinoma in situ:
İnvaziv karsinomdaki sitolojik atipinin gözlenmesine rağmen bazal membranın intakt
olmasına denir. Tam kat epitel tutulumudur.

Mikroinvazyon:
Bazal membranın 5 mm derinlikte, 7 mm eninde sınırlar içindeki invazyonu olarak kabul
edilir.

İnvazif Ca:
Bazal membranın aşılmasıdır.

Cone biopsi endikasyonları (Konizasyon)
Konizasyon Endikasyonları
Yetersiz kolposkopi (SCJ gözlenemiyor ise)
Yüksek gradeli servikal sitoloji (HGSIL)
Serviks mikroinvazif kanseri veya şüphesi (CIN 3)
Histoloji-sitoloji-kolposkopi uyumsuzluğu

NOT:
Cone biopsi CIN III ve mikroinvaziv servix kanserinin hem tanısını koyar. Hem de
tedavisini sağlar.
Tedavi:
CİN l ve II tedavisinde takip veya elektrokoterizasyon, kriyoterapi uygulanabilir.
CİNlll’te konizasyon veya histerektomi yapılır.
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Servikste yer alan hafif displazilerden (CİN l) %60-70 oranında spontan olarak regrese olurlar.
Ciddi displazilerden ise CİN III %12 oranında servikal kansere ilerler.
1. Krioterapi: Destrüktif etkisi ani ısı düşmesi ile ilişkilidir
2. Laser vaporizasyon
3. Soğuk kon biopsisi
4. Elektrokoagülasyon diatermi
5. Soğuk koagülasyon
6. LEEP (Loop elektrocerrahi exisyon işlemi)
7. Histerektomi: En yüksek başarı oranına sahiptir. CİN lezyonlannda küratif tedavidir.
Çocuk isteği olamayan .ileri derecede CİN lezyonu olan yada ileride histerektomi gerektirecek
hastalığı olanlarda ( dismenore, endometriosis) histerektomi endikedir.
Korunma: HPV aşısı
HPV tip 6, 11, 16 ve 18’e karşı koruma sağlar.
L1 kapsid proteini içerir.
6 aylık bir süre içinde 3 doz (0-2-6) olarak uygulanır.
İlk kez seksüel aktivite öncesi yapılmalıdır.
Aşının koruma süresinin 5 yıl

SERVİKS KANSERİ
Kanser genellikle squamocolumnar bileşkede en sık rastlanılır. Çünkü bu zonda mitotik
aktivite daha belirgindir.
Servikste en sık yassı epitel hücreli kanser görülmektedir.
Sınıflama:
I. Epitelyal tümörler:
A) Skuamöz Hücreli Karsinom: En sık görülen invaziv kanserdir (% 80)
Büyük hücreli non-keratinize (en sık)
Büyük hücreli keratinize (prognozu iyi)
Küçük hücreli (en nadir, en malign) [% 33'ü nöroendokrin markera (nöron spesifik enolaz,
kromogranin) sahiptir. Kalanı ise epitelial markerlara (sitokeratin, epitelial membran antijeni) sahiptir.
B) Adenokarsinom: (%20-25) 35 yaşın altında OKS kullananlarda belirgin artış sözkonusudur.
Tedavi öncesi CA-125 düzeyleri prognostik önem taşır.
Müsİnöz adenokarsinom (%80)
Endometrioid adenkarsinom (% 30)
Berrak hücreli adenokarsinom (% 4)
Seröz papiller adenokarsinom
Adenoma malignum (minimal deviasyonlu adenoca %1)
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C) Diğer epitelyal tümörler: (% 5)
Adenoskuamöz karsinom
Adenoid kistik karsinom (silindroma) (yavaş büyür, AC'e metastaz yapar)
Glassy hücre (camsı hücreli) karsinomu (kötü prognozlu)

II. Mezankimal tümörler:
Embryonel rabdomyosarkom (çocuklarda ve gençlerde görülür)
Adenosarkom
Endoservikal stromal sarkom
Karsinosarkom
Leiomyosarkom
III. Diğer tümörler
Gardner kanal tümörleri (gerçek mezonefroma)
Metastatik tümörler (sıklıkla endometrium ve vajen kanserinde tutulur)
Lenfomalar
Melanom (nadirdir, prognozda servikal stromal invazyon derinliği önemlidir)
Karsinoid tümör

Yayılım
Serviks kanseri; İntraperitoneal implantasyon, Etraf dokuya direkt invazyon, Lenfatik metastaz
ve Kan yolu ile yayılır
Özellikle paraservikal lenfatikler ilk olarak tutulur ve eksternal ilyak lenf nodlarına
yayılır.
Serviks kanseri en sık akciğere metastaz yapar.
En sık rastlanan klinik belirti ve bulgu genellikle postkoital görülen kanama şeklidir.
Olgularda en sık ölüm sebebi üremidir.
Evreleme: Klinik olarak evrelenen tek jinekolojik kanserdir.
Evre 0: Karsinoma insitu
Evre I: Tümör serviksle sınırlıdır.
Evre IA: Mikroinvazif karsinom (3 mm’den az)
Evre IB: Evre IA’daki diğer formlardır.
Evre II: Karsinom pelvis yan duvarlarını tutmadan uterusa yayılmıştır. Vajen, 1/3 alt kısmı dışında
tümör ile tutulmuştur.
Evre IIA: Parametrial tutulum yoktur.

O.E

1327

TUS DERS NOTLARI
Evre IIB: Parametrial tutulum vardır.
Evre III: Karsinom pelvis yan duvarlarının üstüne dek ilerlemiştir. Vajen alt 1/3 kısmına da
yayılmıştır.
Evre IIIA: Pelvis yan duvarına yayılım yok.
Evre IIIB: Pelvis yan duvar tutulumu, hidronefroz ve nonfonksiyonel böbrek vardır.
Evre IVA: Komşu organlara invazyon vardır.
Evre IVB: Uzak metastaz görülür.

Prognostik faktörler:
Lenf nodlarının tutulumu fen önemli prognostik faktördür)
Primer tümörün büyüklüğü
Stromal invazyon derinliği
Lenfovaskuler alan tutulumu
Parametrial yayılım
Histolojik tip
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Vajinal sınırların durumu
Tedavi:
Radikal histerektomi (bilateral pelvik lenfadenektomi) evre I ve evre IIA’de
Tek başına radyasyon tedavisi

ENDOMETRİUM
ENDOMETRİUM HİPERPLAZİSİ
Östrojen hiperstimulasyonuna bağlı olarak uterus kavitesini döşeyen endometriumun
glandüler epitel ve stromasında proliferasyonla seyreden ve çeşitli basamaklardan geçerek
malign dejenerasyona (endometrium ca.) uğrayabilen bir lezyonlar serisidir. Anormal kanama
sebebidir. Fazla ve düzensiz kanama oluşur.
Ovulasyonun oluşmaması, progesteron ile dengelenmemiş östrojen kullanımı, polikistik
overler (Stein Leventhal Sendromu), granüloza-teka hücreli tümörler gibi östrojenin yüksek seyrettiği
durumlar neden olabilir..
Endometriyal hiperplazi ve buna bağlı kanser gelişiminde anahtar özellik PTEN tümör
süpresör geninde meydana gelen delesyon veya inaktivasyondur.
Endometriyal hiperplazilerin %63’ünde, endometriyal kanserlerin %50-80’inde PTEN
inaktivasyonu saptanır.
Histolojik olarak iki alt tipi vardır. Basit tipte endometriyal (kistik glandüler) hiperplazide
tümör riski düşüktür. Kompleks tipte (adenomatöz) hiperplazide risk daha yüksektir.
Her iki tipte de gland epitelinde atipi varlığına-yokluğuna göre atipili-atipisiz alt gruplar yer alır.
Atipili hiperplazide glandlarda kalabalıklaşma ve şekillerinde düzensizleşme, nükleer atipi ve
PTEN inaktivasyonu mevcuttur.
En yüksek kanser riski atipik kompleks (adenomatöz) hiperplazidedir (endometriyal
intraepitelyal hiperplazi) ve histerektomi endikasyonudur. Bu vakaların %25-30’u endometriyal
adenokansere dönüşür.

Klinik:
En sık görülen semptom menometrorajidir
Tanı ve Tarama:
Kesin tanı endometrial biopsidir
Postmenopozal kadınlarda USG’de endometriumun 5 mm veya daha fazla olması
Sınıflama:
1.Basit hiperplazi (Glandüler hiperplazi, kistik glanduler hiperplazi)
2. Kompleks Hiperplazi:
Glandlar iyice dilate, ve sırtsırta dizilmişlerdir.
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3.Atipik Hiperplazi:
a) Basit Atipik Hiperplazi: Atipi var, glandlarda sırtsırta dizilme yok
b) Kompleks Atipik Hiperplazi: Atipi ve glandlarda sırtsırta dizilme var.
ENDOMETRİAL HİPERPLAZİ
TANI

PERSİSTANS

Ca GELİŞİMİ

Basit

%19

%1

Komplex

%17

%3

Basit atipili

%23

%8

Komplex atipili

%14

%29

Tedavi:
Doğurganlık döneminde: 3 ay östrojen + progesteron.
Çocuk istemi varsa ovulasyon indüksiyonu
Perimenopozal kadınlarda: Histerektomi (TAH+BSO) veya Progesteron
Menopozal kadınlarda: Histerektomi (yapılması kontrendike ise progesteron verilebilir)

ENDOMETRİUM KANSERİ
Gelişmiş ülkelerde endometrium CA en sık rastlanan jinekolojik kanserdir
Yaş ilerledikçe prognoz kötüleşir. Obesite, hipertansiyon, diabet olanlarda sık görülür.
Risk Faktörleri:
Nulliparite
Erken menarş, geç menapoz
Eksojen östrojen tadavisi alanlar
Meme, over, kolon CA olanlar
PCOS olanlar
Yüksek sosyoekonomik düzeyi olanlar
Tamoxifen kullanım öyküsü
USG’de endometrium kalınlığı takip edilebilir. Postmenapozal 5mm üzeri endometrium
kalınlığı varsa endometrial biopsi alınmalıdır.
En çok (%90) anormal uterin kanama gözlenir. Postmenapozal kanama aksi kanıtlanana
dek CA olarak düşünülür
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Postmenapozal Kanama Nedenleri:
1-Dışandan alınan östrojen %20-30
2-Atrofik endometrium %50-60
3-Endometrium ca % 11-15
4-Polip%10
5-Endometrial hiperplazi %5
6-Diğer nedenler %5
Tanı
Tanı için fraksiyone küretaj yapılır. Fx küretaj yapılmasınm amacı endoservikal tutulum
olup olmadığının anlaşılmaya çalışılmasıdır.
Histolojik Tipler
1-Adeno ca%80
Squamöz diferensiyasyon :Adenoakantom (adenokanser içinde skuamoz metaplazi odakları
bulunmasıdır),
Adenoskuamöz (Adeno ve skuamoz kanserin birarda bulunmasıdır)
2-Seröz papiller ca
Yüksek gradelidir ve prognozu daha kötüdür. (En kötü prognozlu endometrium ca tipidir)
3-Clear cell ca
Yaşlılarda daha sıktır(atrofik endometrium zemininde gelişir)ve tümör agresif seyirlidir.(2.
en kötü prognozlu endometrium ca tipidir)
4-Müsinöz cell ca İyi diferensiyedir.
5-Skuamöz celi ca
Genelde kronik inflamasyon ve pyometri görülür.
6-İndiferansiye karsinom

EVRELEME:
Evre 1: Tümör uterustadır.
Evre 2: Tümör servikstedir.
Evre 3: Peritoneal sitolojik ve/veya vajinal yayılım vardır.
Evre 4: Uzak veya eksternal genital pelvik metastaz vardır.
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ENDOMETRİUM KANSERİNDE EVRELENDİRME
Evre 1: Tümör uterustadır
1A: Tümör sadece endometriumda
1B: Tümör <1/2 myometrial invazyon yapmış
1C: Tümör >1/2 myometrial invazyon yapmış
Evre 2: Tümör servikstedir
2A: Endoservikal glandüler invazyon
2B: Endoservikal stromal invazyon
Evre 3: Peritoneal sitolojik ve/veya vajinal yayılım ve/veya uterin seroza yayılımı vardır
3A: Pozitif peritoneal sitoloji, adneksal metastaz, uterein seroza
3B: Vajinal metastaz
3C: Retroperitoneal lenf nodu metastazı
Evre 4: Uzak veya eksternal genital pelvik metastaz vardır
4A: Mesane ve/veya rektum mukozası tutulmuştur
4B: Uzak metastaz (intraabdominal yayılımı ve/veya inguinal lenf tutulumunu içerir)
Prognoz:
Hastalığın evresi (en önemli prognostik faktör')
Yaş
Histolojik tip
Histolojik grade
Myometrial invazyon
Lenfovaskuler alan invazyonu
Tümörün büyüklüğü
Periton sitolojisi
Hormon reseptör durumu (P ve E reseptörü (+) olan olgularda prognoz daha iyi)
DNA ploidisi (anöploidi arttıkça prognoz kötüleşir)
K-ras onkojen ekspresyonu
HER-2/neu onkojen ekspresyonu
c-erb-B2 ekspresyonu
p53 supresyon geninde mutasyon
Tedavi:
TAH+BSO.

UTERUS SARKOMLARI
Total uterus tümörlerinin %35’ini oluşturur.
Uterus sarkomu tipleri
En sık Malign mixt Mullerien tümör (MMT).
2.sıklıkta leiomyosarkom(LMS) (%30),
3.sıklıkla endometrial stromal sarkom(ESS)
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Özellikleri
MMT çoğu postmenapozal ve yaşlı hastadır. Obesite , diabet ve hipertansiyon ile beraber
olabilir.
MMT Etyolojide RT nin en çok suçlandığı sarkom tipidir.
Yayılım
Direkt, hematojen ya da lenfojen yol ile yayılır. Hematojen yayılım ile uzak metastaz sıktır.
Tedavi
cerrahi+eksplorasyon+omentektomi+apendektomi+ lenf bezi disekdiyonu

UTERUS SARKOMLARI HİSTOPATOLOJİK SINIFLAMASI
Tümör tipi
Saf
Mikst

Homolog
Leiomyosarkom (LMS) ve varyantları
Endometrial Stromal Tümörler (EST)
Anjiosarkom
Fibrosarkom
Karsinosarkom

Heterolog
Rabdomyosarkom
Kondrosarkom
Osteosarkom
Liposarkom
Mikst Mezodermal Sarkom
(MMS)

OVER KANSERİ
En öldürücü jinekolojik kanserdir. Tüm jinekolojik kanserlerin %30'nu oluşturur. Ortalama
görülme yaşı 60-64'dür.
Over ca riskini arttıran faktörler
Yaş (> 40 yaş)
Erken menarş
Geç menopoz
Nulliparite (2.4 kat)
Ovulasyon indüksiyonu (klomifen sitrat riski 2-3 kat arttırır)
Genetik
Over Ca Ailesi
17. kromozomdaki BRCA-1 (tm. supresyon geni) geninde mutasyon.
13. kromozomdaki BRCA-2 geninde mutasyon. BRCA1ve BRCA2 gen mutasyonlularda
tarama yakından yapılmalıdır.
Herediter Kolorektal kanser Ailesi (Lynch II Sendromu) (over ca riski % 5)
Multipl adenokarsinomlar gözlenir (kolon, over, meme, GİS)
Over ca riskini azaltan faktörler:
Multiparite (en az 1 çocuk sahibi olmak riski %30-40 azaltır)
Oral kontraseptif kullanımı (her yıl riski %11 azaltır, kesildikten sonra 10 yıl korur)
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Klinik:
Uzun süre sessiz kalabilir. En sık karında şişlik, gerginlik ve ağrı semptomu vardır.
Özellikle solid, bilateral, düzensiz kenarlı, fikse ve 8 cm'in üzerindeki kitleler malignite yönünden
araştırılır.
Tümör belirteçleri:
Ca-125 : Epitelyal over tümörü.
Ca-15,3 : Meme ve Over ca
CEA

: Müsinöz epitelyal karsinomlar

a-FP

: Endodermal sinüs tümör ve embryonel hüceli karsinom

hCG

: Koryokarsinom, germ hücre tümörleri, embryonel hücreli karsinom

İnhibin : Seks kord stromal tümörler
LDH-1 : Disgerminom
A1-antitripsin : Disgerminom
Plasental alkalen fosfataz : Disgerminom
Yayılımı :
Transçölomik: Eksfoliye olan hücrelerin peritoneal kavite yüzeylerine implantasyonu ile
meydana gelir. En sık ve en erken yayılım yoludur.
Lenfatik: Özellikle hastalığın ileri evrelerinde pelvik ve paraaortik lenf nodlarına yayılım sıktır.
Hematojen: Nadirdir. Tanı sırasında akciğer, karaciğer gibi organlara uzak metastaz oranı %
2-3'tür.
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OVER KANSERİ HİSTOPATOLOJİK TİPLERİ

Ovarial olmayan
primer tümör

KÖKEN

YÜZEY EPİTEL
HÜCRELERİ

GERM HÜCRE

SEKS KORD-STROMA

OVERLERE
METASTAZ

%65-%70

%15-%20

%5-%10

%5

%90

%3-%5

%2-%3

%5

20 yaş üzeri

0-25 yaş üzeri

Tüm yaşlar

Değişken

(Yüzey epiteli-stromal
hücre tümörleri)
Ovarial sıklık
Malign over
tümörlerine oranı
Etkilenen yaş
grubu
Tipler

 Seröz tümör

 Teratom

 Fibrom

 Müsinöz tümör

 Disgerminom

 Granüloza-teka

 Endometrioid tümör

 Endodermal

hücreli tümör

 Berrak hücreli tümör

sinüs tümörü

 Sertoli-Leydig hücreli

1. Çölomik epitelden kaynaklananlar:
A. Seröz karsinom (tüp epiteline diferansiye)
B. Müsinöz karsinom (servix glandlarına difreansiye)
C. Endometrioid karsinom (endometrium glandlarına diferansiye)
D. Clear cell (mezonefroid) karsinom
E. Brenner (transisyonel hücreli)
F. İndifferansiye
2. Germ hücrelerinden kaynaklananlar:
A. Disgerminom
B. Teratom
İmmatür Teratom
Matür teratom
C. Endodermal sinus tm
D. Embriyonal karsinom
E. Poliembryoma
F. Koryokarsinom
G.Gonadoblastom
H. Mixt germ hücreli tümör
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3. Seks kord stromal tümörler
A. Granuloza-teka hücreli tümörler
B. Sertoli-Leydig tümörler
C. Ginandroblastoma
D. Lipid hücreli
4. Nonspesifik mezenkimal tümörler
A. Sarkomlar
B. Hemanjioma
C. Lenfoma
D. Fibroma: Meigs Send: Asit+Hidrotoraks+Overde fibrom
5.Metastatik
GİS’ten (Krukenberg)
Meme
Edometrium
Lenfoma
Over Tümörlerinin Sıklığı
Malign over tümörleri
içinde yüzdesi

Tip
Serous

Çift taraflı olma
yüzdesi

40

Benign (60%)

25

Borderline (15%)

30

Malignant (25%)

65

Mucinous

10

Benign (80%)

5

Borderline (10%)

10

Malignant (10%)

<5

Endometrioid carcinoma

20

40

Undifferentiated carcinoma

10

—

Clear cell carcinoma

6

40

Granulosa cell tumor

5

5

Teratoma

15

Benign (96%)
Malignant (4%)

1

Rare

Metastatic

5

>50

Others

3

—
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ÇÖLOMİK EPİTELDEN KAYNAKLANAN OVER TÜMÖRLERİ
Seröz kistadenokarsinom:
Malign over tm.lerinin %50’sini oluşturur (En sık).
Psammoma cisimcikleri
%40-60 bilateraldir (En sık bilateral over Tm)

Müsinöz kistadenokarsinom:
Genellikle unilateral olup, %75 solid alan içerir.
En fazla büyüyen over tm.dür. Psodomixoma Peritonei tablosu oluşturur.
Histolojik olarak müsinöz epitel+Goblet hücreleri bulunur.
Primer odak over veya appendix’tir.
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Endometrioid tm:
Adenoakontoma’da (adeno ca+skuamöz komponent) prognoz çok kötüdür.
%5-10 ipsilateral overde endometriozis veya %20 endometrium ca. ile birliktedir.
Mikroskobik olarak endometrium ca.’ya benzer

Clear-cell Ca (Mezonefroid):
Unilateral
En fazla hiperkalsemi ve hiperpreksi yapan tm.
Kabara çivisi (Hobnail) hücreleri
Inutero DES öyküsü
Yapı olarak böbrek karsinomlarına benzer
Berrak hücreli karsinom vakalarının %25’inde endometriozis vardır.

Brenner tm:
Birçoğu beningn
Genelikle tek tarafllı
Transisyonel karsinom riski var.

Histolojik Tip

Hücresel Tip

İnsidans (%)

Bilateralite (%)

Seröz

Endodsalpingeal

75

50

Müsinöz

Endoservikal

10

10

Endometrioid

Endometrial

10

30

Berrak hücreli

Müllerian

<1

Brenner

Transizyonel

<1

Mikst epitelyal

Mikst

<1

Indifferansiye

Anaplastik

<1

O.E

1338

TUS DERS NOTLARI

GERM HÜCRELİ OVER TÜMÖRLERİ
Disgerminom:
Hayatın her döneminde görülebilir (7-70 yaş).
%75’i 10-30 yaşlar arasındadır.
% 20 bilateraldir.
Gebelikle birlikle olan over malignitelerinin %20-30’unu oluşturur. (En sık)
LDH1 seviyeleri artar . alfa-1-ATT artar.
En sık rastlanılan semptom hızlı karın büyümesidir.
En sık lenfatik yayılım gösterir.
Radyoterapiye oldukça sensitiftir.
BEP (bleomycin, etoposide, cisplatin)en uygun KT’dir.
BEP Terapisi

Yan Etki

Bleomisin

Pulmoner fibrozis

Etoposid

AML transformasyonu

Sisplatin

Nefrotoksik
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Endodermal Sinus Tümörü (EST):
Sağ over tutulumu daha fazladır. %95 unilateraldir.
Primitif yolk sac’dan kaynaklanır.
Ortalama yaş 18’dir.
EST’lerin çoğu AFP sekrete eder. Hastalığın yaygınlığı AFP seviyesi ile koreledir.
Schiller-Duval cisimcikleri karakteristiktir.
Prognoz iyi olmayıp olgular 12-18 ay içinde kaybedilir.

Teratom:
Matür Kistik Teratom:
2. ve 3. Dekatlarda en sık rastlanılan ovaryan tm.dür.
Endo, ekto, ve mezodermal komponentler içerir (saç folikülü, yağ ya da ter bezleri).
Torsiyon en sık rastlanılan komplikasyondur.
Ovaryan kistektomi veya nadiren ooferektomi yeterlidir.
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İmmatür Teratom:
Her üç germ yaprağından komponent içerir.
Matür teratomdan farklı olarak immatür veya embriyonel yapılar içerir.
Prognozu nöronal kompenentin diferansiasyon seviyesi belirler.

NOT:
Gliomatosis peritonei: Bir teratomun batın içinde patlaması ve elemanlarından beyin
dokusunun periton içine yayılmasını tanımlar.
İmmatur teratomun patlaması sonucu geliştiğinde kötü prognozlu, hızla ölüme giden bir
lezyondur; benign teratom patlaması kötü prognoz bulgusu değildir.
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Struma Ovarii:
Benign teratomdur.
Ana komponent tiroid parankimal dokusudur. Klinik olarak hipertiroidi bulguları verir.
Tedavi basit cerrahi eksizyondur.

Embriyonel Karsinom:
Ortalama 14 yaşındadır.
Östrojen, AFP ve hCG sekrete ederler.
Prebubertal kız çocuklarında puberte prekokstan sorumludur olduğu düşünülmektedir.
Makroskopik olarak kanama nekroz; mikroskopik olarak düzensiz epiteliyal adalar, papiller
ve glandüler gruplar dikkati çeker
Tedavi unilateral ooferektomi (çünki sıklıkla tek taraflıdır) ve kombine KT’dir (BEP).

Koryokarsinom
Çoğunlukla başka germ hücreli tümörlerle kombinedir.
HCG ileri derecede yükselmiştir (pozitif gebelik testi).
Son derece habistir; sıklıkla kan yolu ile erken dönemde metastaz yapar (akciğer, karaciğer ve
kemiklere) ve plasental özdeşlerine göre kemoterapiye daha dirençlidir.
Sıklıkla ilk 3 on yılda tanı alırlar.
Makroskopik olarak ileri derecede kanamalı ve nekrozedir; malign karakterde koryon villus
yapısı oluşturmayan sito ve sinsisyotrofoblastik hücrelerden oluşur.
Prepubertal kız çocuklarında pelvik kitle ve puberte prekoks ile kendini gösterir.

Gonadoblastom
Olgular genellikle primer amenore, virilizasyon veya genital sistem gelişme bozukluklarına
ilişkin araştırmalar sırada tesadüfen bulunur.
Sex kromozom çalışmaları ya sex kromozomunda mosaisizm(45, X/46, XY)ya da sex
kromozomunun birinde eksiklik gösterir (45, X)
Olguların çoğunluğu fenotipik olarak kadındır (%80), kalanı ise kriptorşidizmli,
hipospodias, ve kadın iç genital organlı erkeklerdir.
Sıklıkla kalsifikasyon alanları içerir.
Gonadlar cerrahi olarak eksize edilirse sonuç mükemmeldir.
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OVERİN SEKS KORD-STROMAL VE METASTATİK TÜMÖRLER
Granulosa Hücreli Tümörler:
Nispeten iyi seyirlidir.
En sık 45-55 yaş grubundadır.
Genellikle östrojen salgılanır. Nadiren androjenik aktiviteye sahip olup bazan da hormonal
açıdan inaktiftir.
Reprodüktif veya postmenopozal dönemde primer semptom vajinal kanamadır.
Sıklıkla unilateraldir.
Call-Exner cisimcikleri vardır.
%56 oranında endometrial hiperplazi ve %6-30 oranında endometrial adenokarsinom
eşlik edebilir.
Serum inhibin, E2 ve foliküler regülatör protein (FRP) kullanılan tümör markerleridir
Olgulara Olier(enkondromatozis) hastalığı ve Mafucci sendromu eşlik eder.

Tekoma:
%2-3 bilateraldir ve bilateral olduklarında asla malign değildir.
Ortalama yaşı 53’dür.
Östrojen salgılayabilirler.
%78 endometrial hiperplazi ve %21 endometrial kanser ile birliktedir.
Sıklıkla postmenapozal görülür. Hemen her zaman tek taraflıdır. Meigs sendromuna yol
açabilir.
Kollagen hücrelerden oluşur.
Postmenapozal dönemde görülür. Sıklıkla tek taraflıdır, çift taraflı olanlar da Peutz-Jeghers
Sendromu görülebilir.
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Sertoli-Leydig hücreli tümör (Androblastom veya Arhenoblastom):
Plazma testesteron ve androstenedion seviyeleri yüksek.
Bu androjenik etkiye bağlı olarak göğüs ve uterus atrofisi ile karakterize defeminizasyon
bu tümörlerin klasik özelliğidir.
Daha sonra kıllanma, akne, saç hattının gerilemesi, kliteromegali, ve ses değişikliği gibi
maskülinizasyon bulguları ortaya çıkar

Metastatik over tümörleri:
GİS kaynaklı, taşlı yüzük görünümü(Mide) içeren karsinomlar Krukenberg tümörü olarak
tanımlanmaktadır.

EVRELEME:
Evre I: overe sınırlıdır.
Evre IA: Tek overde ve asit yok.
Evre IB: İki overe sınırlı, asit yok.
Evre IC: IA veya IB+ asit var.
Evre II: Pelvik yayılım ve bir veya iki over tutulumu
Evre IIA: Uterusu veya tüplere yada ikisine birden yayılımı veya metastaz
Evre IIB: Diğer pelvik dokulara yayılım.
Evre IIC: IIA veya IIB + asit yada peritoneal yıkama pozitifliği

O.E

1344

TUS DERS NOTLARI
Evre III: Pelvis dışına intraperitoneal, nodların tutulumu
Evre IV: Uzak metastaz.

Over Kanserinde Prognostik Faktörler:
Histolojik grade (En önemli prognostik faktörü
Evre/alt evre grupları
Asit
Malign peritoneal sitoloji
Biyolojik belirteçler
Anöploidi (Över Ca'da anöploidi oranı % 50-80)
S fazı / proliferatif fraksiyon
Anormal onkogen ekspresyonu
TEDAVİ :
Olgulara cerrrahi explorasyon ve evreleme yapmak esastır
Standart işlem tüm abdomenin explorasyonu+TAH+BSO+ apendektomi+ pelviparaaortik L.N
örneklemesi+ random periton bipsileri ve yıkama sıvıları almak şeklindedir
Kemoterapide platin + taxol
İleri evrede debulking /sitoredüktif cerrahi sonrası adjuvan terapi endikedir

GESTASYONEL TROFOBLASTİK HASTALIKLAR
GTN plasentadan kaynaklanan ve birbiri ile ilişkili dört hastalığı içerir: Mol hidatiform, invaziv
mol, koryokarsinom ve plasental bölgeden gelişen trofoblastik tümör

MOL HİDATİFORM
Etiyoloji
İleri maternal yaş (35 yaş üzeri ) ,
daha önce mol gebelik hikayesi ,
baba yaşının 45 yaş üzeriş olması,
A vitamini fakir diet riski arttırır.

Komplet mol
Embriyo,kordon veya amnion zarı içermez.
Genetik yapı patemal orjinlidir.
Bu babadan gelen tek spermin haploid genomunun (23 X) duplikasyonu yada boş bir
ovumun 2 ayrı sperm tarafindan döllenmesiyle oluşur.
Bu nedenle olgular % 95 oranında 46 XX daha nadiren 46 XY şeklindedir.
Komplet molde makroskopik olarak beyaz üzüm tanelerini andıran hidropik, avasküler,
şeffaf veziküllerden oluşur.
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Fetus bulunmaz.
Uterusa gelen kan kavieye ulaştığı için kanama oluşur. Koryonik villüsleri döşeyen
trofoblastlarda proliferasyon tipiktir. Bu proliferasyon hem sito hem de sinsityotrofoblastlarda
gözlenir.

Parsiyel mol
triploidi karyotipindedir.
En sık (%58) XXY %40 oranında XXX
Parsiyel molde ise hidropik ve hidropik olmayan villüsler karışıktır.
Fetal damarlar ve eritrositler görülür.
Trofoblastik reaksiyon daha az belirgindir ve daha çok sinsityotrofoblastik hücrelerde görülür.
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İnvaziv mol
myometriuma invaze olan komplet moldür
Klinik
Molün klasik semptomları erken gebelik haftasında vajinal kanama (en sık semptom),
uterusun normalden büyük olması, hiperemesis gravidarum ve 20 haftadan önce gelişen
preeklampsi tablosudur.
Parsiyel mol ise çok daha geç evrede semptom verir. Kanama en sık ve genellikle en
erken görülen semptomdur.
Tanı genelde USG ile konur. USG de tipik kar firtınası görünümü vardır.
Parsiyel molde ise plasenta arkasında kistik alanlar görülür.
Yüksek beta-HCG düzeyi nedeniyle ovarian hiperstimülasyon sonucu overde teka lutein
kistleri gelişir.
KOMPLET VE PARSİYEL MOL HİDATIFORMUN ÖZELLİKLERİ
Komplet

Parsiyel

Karyotip

Diploid (46,XX; 46,XY)

Triploid (69,XXY; 69,XYY)

Fetal veya embriyonik doku, hücre

Yok

Var

Koryonik villüslerde hidatiform
şişme

Yaygın

Fokal

Trofoblastik hiperplazi

Yaygın

Fokal

Klinik semptomlar

Sık

Nadir

Postmolar komplikasyonlar

Sık

β-hCG

Yüksek (>50,000 IU/mL)

Nadir
Hafif yüksek (<50,000
IU/mL)

Gestasyonel trofoblastik neoplazi
riski

%20-30

< %5

Trofoblastik stromal inklüzyonlar

Yok

Var

Plasental Bölgeden Gelişen Trofoblastik Tümörler
Koryokarsinomun nadir bir varyasyonudur. Mol hidatiform veya normal bir gebelik sonrasında
ortaya çıkabilir. Tümörde genellikle sinsityotrofoblastlar izlenmez ve büyük oranda intermediate
trofoblastlardan meydana gelir. HPL plasental site trofoblastik tümörlerde artar.
Kanama en sık görülen semptomdur. Klinik seyir olarak genellikle benigndirler. Malign
davranışlı olanlar derin myometrial invazyon ile perforasyona neden olabilirler, ancak genellikle
uterusta sınırlı kalma eğilimindedir. Vasküler invazyon nadirdir.
Histerektomi uygun tedavi şeklidir. Metastatik hastalığı olanlar KT’ye yanıt vermez. KT’ye
göreceli olarak rezistandır.
GTN Tedavi:
Önce suction vakum ile aspirasyon yapılır. Daha sonra keskin küretle kavite boşaltılır.
Molü olan hastaların çocuk isteği yoksa histerektomi daha uygun tedavi seçeneğidir.
Parsiyel mol genellikle benign seyreder ve koryokarsinom riski pratikte yoktur.
GTN(Gestasyonel trofoblastik neoplazilerde) lerde HCG düzeyi yükselir.
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Genelde HCG değeri 100.000 üzerindedir. HCG düzeyi canlı tümör hücresi ile doğru orantılı
olarak artar.

EVRELEME
Evre 1 : Uterusa sınırlı GTN
Evre 2: Vagen invazyonu
Evre 3: Akciğer metastazı
Evre 4: Beyin, karaciğer, GIS gibi uzak organ metastazı
GTN iyi ve kötü prognozlu olarak 2 bölümde incelenir.
İyi prognozlu
4 aydan kısa süreli semptom
Tedavi öncesi düşük HCG düzeyi (40.000 altı )
Daha önce KT almamış olmak
Beyin ve karaciğer metastazı olmaması
Kötü prognozlu
4 aydan uzun süreli semptom
Tedavi öncesi yüksek HCG düzeyi
Daha önce başarısız KT
Beyin veya karaciğer metastazı olması
KT en sıklıkla kullanılan KT ilaçları metotrexat ve aktinomisin -D dir
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OBSTETRİ
ERKEK VE DİŞİ ÜREME HÜCRELERİNİN
GELİŞMESİ
Gametler ikinci hafta boyunca epiblastın içinde oluşan ve daha sonrada yolk kesesine göç
eden primordial germ hücrelerinden (PGH) köken alırlar.
Germ hücreleri vitelus kesesi duvarından 4. ve 5. haftalarda farklılanırlar.
OOGENEZ
Gonatlara ulaşan ilkel germ hücreleri oogoniuma farklılanır; bu oogoniumların bazıları
bölünmeye devam ederler, bazılarıise farklılanarak ve tek katlı yassı epitele çevrilerek primer
oositlere dönüşürler. Primer oositler 1. mayozun profazında kalırlar. Primer oositler puberteye
kadar 1. mayozu tamamlayamaz.
Bu süre boyunca oositin olgunlaşması folikül hücreleri tarafından salgılanan oosit
olgunlaşmasını inhibe eden bir madde (OMİ) tarafından baskılanır.
Siklusların başlamasıyla her siklusta belli sayıda primer oosit farklılanarak ve 1.
mayozun profazından ayrılıp, 2. mayozun metafazında kalırlar. Döllenme ile 2. mayozun
metafazı çözülür ve mayoz bölünme tamamlanmış olur.

SPERMATOGENEZ
Doğumdan sonra seks kordonlarından lümen gelişir ve seminifer tübül olarak adlandırılır.
Spermatogonyumların bir kısmı bölünürek çoğalarak primer spermatosite dönüşürler.
Bir kısmı ise 1. mayoza girerler. Uzun süren bir profazdan sonra (22 gün) bölünmeyi
tamamlayarak sekonder spermatosite dönüşürler. Bu hücrelerin yaşamı çok kısadır. Hemen 2.
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mayoza girerek 4 adet spermatid oluşur.
Spermatid oluştuktan içinde sonra golgi tarafından akrozom denilen granüller oluşur.
Daha sonra flagellum meydana gelir (sentriyol kaynaklı) Flagellum bölgesine mitokondriler göç
ederek sperm oluşur. Epididimde hareket özelliği kazanırlar. Duktus deferenste depo edilirler.

FERTİLİZASYON
Fallop tüplerinin ampulla kısmında gerçekleşir. Ovumun çevresindekigranüloza hücre
tabakasına corona radiata denir. Spermler akrozomalenzimleriile bu tabakayılizise uğratırlar.
Spermin zonayı geçmesi zonal reaksiyona neden olarak diğer spermlerin yumurtaya girmesi
önlenir. Döllenen yumurta mitoza başlar, oluşan yeni hücreler blastomer olarak adlandırılır. 3. günde
oluşan morula uterus boşluğuna ulaşır.
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Uterusa oluşan morula dış hücre kitlesi trofoblast olarak isimlendirilir. İç hücre kitlesine ise
embriyoblast denir.
Morula içinde bir grup hücre kitlesi apopitozisle kaybolur. Sonuçta yüzük şeklini alır. Bu haline
blastokist adı verilir.

Blastokistin implantasyonundan sonra embriyoblast tabakasında endoderm

ve

ektoderm oluşur. Trofoblastlardan ise plasenta oluşacaktır. ,
Endodermin blastokist boşluğunun iç yüzünü çevrelemesiyle blastokist boşluğu primer vitellus
kesesine dönüşür.
12. günden sonra sinsityotrofoblastlar trabeküller oluşturur ve maternal sinüzoidler ile
birleşerek uteroplasental dolaşım başlar.

GELİŞİMİN İKİNCİ HAFTASI – BİLAMİNER
GERM DİSK DÖNEMİ
Gelişimin ikinci haftasında embriyonik disk, amnion kesesi, amnion boşluğu, yolk kesesi
(vitellus kesesi), birleştirici sap ve koryonik kese gelişir.
Gelişimin ilk haftasında oluşan blastokist dışta trofoblast (dış hücre kitlesi), içte embriyoblast
(iç hücre kitlesi) hücrelerinden oluşur.
Embriyoblast hücreleri blastokistin bir kutbunda kümeleşme gösterirler. Bu kutba embriyonik
kutup adı verilir. Embriyonik kutbun karşısında kalan kutba ise anembriyonik kutup denir. Blastokist
endometriuma daima embriyonik kutbu ile tutunur. İlk tutunma ile implantasyon başlamış olur.
İmplantasyon başlamadan hemen önce blastokisti çevreleyen zona pellucida yırtılır.
İmplantasyonun ilk aşaması genişlemiş blastokistin endometriuma tutunmasıdır. Trofoblastlar
tutunma ile birlikte çoğalmaya başlarlar ve embriyonik kutupta ikinci bir tabaka oluştururlar. Blastokisti
çevreleyen trofoblast hücre tabakası, sitotrofoblast adı alırken, embriyonik kutupta sitotrofoblast
hücrelerinin çoğalarak oluşturdukları tabakaya sinsityotrofoblast adı verilir.
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Endometrium stromasını erode eder ve hızla yayılır. Sinsityumun kemirici (erosive), yiyici
(ingestive), sindirici (digestive), yayılımcı (invasive) özellikleri ile blastokist endometriuma gittikçe daha
fazla gömülür. Sinsityotrofoblast tabakası human koryonik gonadotropin (hCG) üretmeye başlarlar.
7. günde embriyoblastı oluşturan hücreler iki tabaka göstermeye başlarlar. Blastokist
boşluğuna bakan küçük kübik hücrelerin oluşturduğu hipoblast tabakası ve diğer tarafta prizmatik
hücrelerin oluşturduğu epiblast tabakası. Bu şekilde hipoblast ve epiblast hücre tabakalarının
oluşturduğu bu iki tabakalı yapıya bilaminer germ disk adı verilir.

Epiblast hücreleri oluşurken epiblast ve sitotrofoblastlar arasında bir boşluk belirmeye başlar.
Bu boşluğa amnion boşluğu denir. Amnion boşluğu epiblast hücrelerinden köken alan amnioblastlar
tarafından sarılır. Amnioblastların oluşturduğu zara amnion zarı denir. Amnion boşluğu üstte amnion
zarı, altta epiblastlar tarafından sarılmıştır.
Hipoblastlardan ve ekstraembriyonik endodermden köken aldığı düşünülen hücreler amnion
zarı ve primitif yolk kesesinin dışında gevşek bir bağ dokusu oluştururlar. Bu bağ dokuya
ekstraembriyonik mezoderm denir.
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İmplantasyon bölgesindeki endometrial stroma ileri derecede vasküler ve ödemlidir. Bu
dönemde endometrial stromaya desidua adı verilir. Stroma hücrelerine de desidual hücre denir.
10. günde konseptus endometriuma tamamen gömülmüştür. Penetrasyon bölgesinin uterus
lümenine bakan kısmı başlangıçta fibrin pıhtısı ile kapatılmıştır. 12. günde pıhtı tıkaçta ortadan kalkar
ve yüzey, endometrium epitelinin rejenerasyonu ile kapatılır.
Trofoblast

tabakasında

ve

endometriumda

değişiklikler

oluşurken,

ekstraembriyonik

mezodermde artar. İçinde yer yer küçük boşluklar belirir.
Bu boşluklar hızla büyür, genişler ve birbirleri ile birleşerek, 13. günde büyük tek bir boşluk
halini alır. Bu boşluğa ekstraembriyonik çölom adı verilir. Yine 13. günde primitif yolk kesesi
duvarının bir kısmı boğumlanarak ayrılır ve oluşan yeni keseye sekonder yolk kesesi denir.

Ekstraembriyonik çölomun oluşması ile ekstraembriyonik mezoderm iki tabakaya ayrılır.
Sitotrofoblast tabakasının iç yüzünü ve amnion kesesinin dış yüzünü örten kısım ekstraembriyonik
somatik mezoderm; vitellus kesesini dıştan saran kısım ise ekstraembriyonik splanknik mezoderm
adı alır.
Ekstraembriyonik somatik mezoderm ile sitotrofoblast ve sinsityotofoblast tabakaları
birlikte koryon adı verilen yapıyı oluşturur.
Amnion ve yolk keselerinin koryona asıldıkları bölgeye bağlantı sapı adı verilir. Bu bölgede
ekstraembriyonik çölom bulunmaz.
İkinci hafta içinde embriyonel kutubda, sitotrofoblast hücreleri, yer yer çoğalarak
sinsityotrofoblast tabakasına doğru uzanan hücre kümeleri oluşturur. Bunlara primer koryon villusu
denir. Villus gelişimi ileriki haftalarda devam eder ve sonunda plasenta gelişir.
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14. günde anembriyonik kutupta da, sinsityotrofoblast tabakasında lakünalar belirir ve kan
dolaşımı başlar. Ekstraembriyonik çölom boşluğu genişler ve koryon boşluğu adını alır. Koryon
boşluğu, çevresindeki koryon ile birlikte koryon kesesini (chorionic sac) oluşturur.

GELİŞİMİN ÜÇÜNCÜ HAFTASI - TRİLAMİNER
GERM DİSK DÖNEMİ
Gelişimin üçüncü haftasında primitif çizgi, notokord ve üç germ yaprağı (endoderm, mezoderm
ve ektoderm) gelişir.
Üçüncü haftanın başlaması ile embriyonik döneme girilmiş olur. İkinci haftanın sonuna
gelindiğinde embriyo iki tabaka (epiblast ve hipoblast) hücreden oluşur. Üçüncü haftada
embriyo gastrulasyon adı verilen periyoda girer.
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Gastrulasyon iki tabakalı embriyonik diskin, üç tabakalı embriyonik diske dönüşmesine verilen
isimdir. Gastrulasyon primitif çizginin oluşması ile başlar. Notokord ve üç germ tabakasının
oluşması ile tamamlanır.
Üçüncü haftanın başında, embriyonik diskin dorsal yüzünde, orta çizginin kaudalinde kalın,
şişkin çizgisel bir bant gözlenir. Başlangıçta kısa olan ve gittikçe uzayan bu çizgiye primitif çizgi adı
verilir. Bu çizgi epiblast hücrelerinin proliferasyonu ve embriyonik diskin orta (median) bölgesine
göçü ile oluşur.

Primitif çizgi üzerindeki hücrelerin bu şekildeki hareketi ile primitif çizgi üzerinde primitif yarık
oluşur. Primitif düğüm üzerindeki hücrelerin aynı hareketi ile de primitif çukur oluşur. Primitif
düğümden epiblast hücrelerinin göçü ile notokord oluşur.
Epiblast hücreleri tipik epitelyal hücrelerdir. Belirgin apikal ve bazal yüzleri vardır. Bir bazal
lamina üzerine oturmuşlardır. Primitif çizginin içine doğru göç etmeye başladıklarında bu hücreler
uzar, bazal laminalarını kaybeder ve özel bir morfoloji kazanırlar ki buna şişe hücresi adı verilir.
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Bu şişe hücreleri epiblast hücre tabakasından ayrıldıklarında mezenşimal hücrelerin
özelliklerini göstermeye başlarlar. Oluşan bu mezenşimal hücreler epiblast ve hipoblast hücre
tabakaları arasında yanlara doğru yayılırlar. Oluşturdukları bağ doku yapıya mezenşim adı verilir.
Oluşan mezenşimin bir kısmı epiblast ve hipoblast tabakaları arasında yeni bir tabaka oluşturur ki bu
tabakaya intraembriyonik mezoderm veya sadece mezoderm tabakası denir.
Mezenşimal hücrelerin bir kısmı ise hipoblast tabakasını işgal eder, buradaki hücrelerin yerini
alır. Oluşan bu yeni tabakaya intraembriyonik endoderm veya sadece endoderm denir. Bu iki
tabaka oluşunca en üstte bulunan epiblast hücre tabakasına da yeni bir isim verilir. İntraembriyonik
ektoderm veya sadece ektoderm adı verilir.
Mezenşim hücrelerinin göç etme ve prolifere olarak başka hücrelere farklılaşma yetenekleri
çok yüksektir.
Primitif çizgiden intraembriyonik mezoderm oluşması 4. haftanın sonuna kadar devam eder.
Daha sonra primitif çizgi küçülür. Embriyonun sakrokoksigeal bölgesinde belirgin olmayan bir yapı
halini alır. Çoğunlukla tamamen kaybolur. Kaybolmazsa sakrokoksigeal teratoma adı verilen bir çeşit
tümöre yol açabilir. Sakrokoksigeal teratomlar değişik doku tipleri içerebilirler. Örn: Kıkırdak, kas, yağ,
saç, bez dokusu gibi. Bu yüzden bu teratomların bütün germ tabakalarını oluşturabilen primitif çizgiden
geliştiğine inanılmaktadır.
Bazı mezenşimal hücreler ektoderm ile mezoderm arasında değişik yönlerde göç ederek,
embriyonik diskin kenarlarına kadar ulaşır. Bu bölgede bu hücreler, ekstraembriyonik mezoderm ile
devam eder.
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Primitif çizgiden bazı hücreler kranial bölgeye doğru notokordun her iki tarafında göç ederler.
Burada kardiyojenik alanda kardiyojenik mezodermi oluştururlar. Bu bölgede 3. haftanın sonunda
kalp gelişmeye başlar.
Primitif çizginin kaudal ucunda birbirine tutunmuş ektoderm ve endodermden oluşan sirküler
bir alan bulunur. Bu alana kloakal membran adı verilir.

ALLANTOİS
Gelişmenin 16. gününde yolk kesesinin kaudal duvarında beliren ve bağlantı sapının içine
doğru uzanan küçük sosis benzeri bir divertikül izlenir. Allantois adı verilen bu yapı insanlarda
küçüktür.
Allantois çevresindeki ekstraembriyonik mezodermden kan ve damarların prekursör hücreleri
oluşur. İç kısmını döşeyen endodermden ise mesane epiteli gelişir. Allantoiste gelişen kan damarları
umblikal arter ve venleri oluşturur.

GELİŞİMİN DÖRT - SEKİZİNCİ HAFTALARI
3. haftanın başından 8. haftanın sonuna kadar geçen döneme embriyonik dönem adı verilir.
Bu dönem insan gelişiminin çok önemli bir dönemidir. Tüm belli başlı iç ve dış organların gelişmeye
başladığı bu döneme organogenezis dönemi de denir.
Organlar gelişirken, embriyonun şekli de değişir. 8. haftanın sonunda embriyo insana özgü
görünümünü kazanır.
Embriyonik dönemde temel organ ve sistemlerin gelişmesi nedeniyle teratojenlere (ilaç,
virus vs) karşı çok hassastır. Teratojenler organ ve dokuların aktif farklanmalarını etkileyerek
doğuştan önemli gelişme bozukluklarına neden olurlar ya da bu bozuklukların oluşma oranını artırırlar.
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EKTODERMAL GERM YAPRAĞININ GELİŞİMİ
NÖRULASYON - NÖRAL TÜP OLUŞUMU
3. haftanın başında ektoderm germ yaprağı sefalik (kranial) bölgede geniş, kaudalde daha dar
yassı bir disk şeklindedir. Notokord gelişirken, üstündeki ektodermi indükler. İndüklenen bölgedeki
hücrelerin boyları uzar. Boyları uzamış olan hücrelerin oluşturduğu kalınlaşmış yapıya nöral plak adı
verilir. Bu kalınlaşma başlangıçta servikalde daha dar, kranial bölgede ise daha geniş terlik
biçimindedir.

Daha sonra nöral plak zamanla genişleyip, primitif çizgiye doğru uzanır. Nöral plak
ektodermine nöroektoderm denir. 3. haftanın sonlarına doğru nöral plağın lateral kenarları daha fazla
büyüyüp yükselerek nöral katlantıları (neural fold) oluşturur.
Nöral katlantıların arasında kalan çukur bölge ise nöral oluk olarak adlandırılır. Nöral
katlantılar daha sonra birbirlerine doğru yaklaşarak orta hatta birbirleri ile kaynaşırlar. Kaynaşma
gelecekte boyunun gelişeceği bölgeden başlar. Kranial ve kaudal yönlerde devam eder. Sonuçta
nöral tüp oluşur.
Nöral tüp başlangıçta anterior nöropor adı verilen açıklık aracılığı ile kranial uçtan ve posterior
nöropor adı verilen açıklıkla da kaudal uçtan amnion boşluğu ile ilişkidedir. Anterior nöropor 25.
günde, posterior nöropor 27. günde kapanır. Nöroporların kapanması ile nöral tüp kapalı bir tüp
halini alır ve nörulasyon tamamlanmış olur. Nöral tüpten santral sinir sistemi gelişir.
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KRİSTA NÖRALİSİN GELİŞİMİ
Her iki tarafdaki nöral katlantılar birbirlerine doğru büyüyüp kaynaşırken her bir nöral
katlantının en dış sınırında veya en yüksek bölgesinde yer alan ve krista nöralis hücreleri (neural
crest cell) adı verilen bir hücre grubu epitel özelliklerini kaybederek, mezenşimal hücrelere dönüşür.
Aktif migrasyonla nöroektodermi terkederek alttaki mezodermin içine göç ederler.
Kısa süre sonra nöral tüp ile yüzey ektodermi arasında yassılaşmış ve düzensiz bir kitle olan
nöral kristayı (neural crest) meydana getirirler. Nöral krista daha sonra sol ve sağ iki parçaya bölünür.
Buradan köken alan nöral krista hücreleri değişik yerlere göç ederek önemli yapıları oluştururlar.
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EKTODERM GERM TABAKASININ İLERİ FARKLANMASI İLE
• Santral ve periferik sinir sistemi
• Göz, kulak ve burundaki duyu epitelleri
• Epidermis, saç ve tırnaklar
• Hipofiz bezi, meme bezi, yağ ve ter bezleri
• Dişin mine tabakası
• İrisin pupiller kası ve lens gelişir.
KRİSTA NÖRALİS KÖKENLİ HÜCRE VE YAPILAR
1. Adrenal medulla
2. Deride ve derialtı dokularındaki melanositler
3. Odontoblastlar
4. Piamater ve araknoid zar
5. Kraniyal ve spinal duyu gangliyonların duyu nöronları
6. Sempatik ve parasempatik gangliyonların postgangliyonik nöronları
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7. Periferik aksonların Schwann hücreleri
8. Periferik gangliyonların satellit hücreleridir.
9. Göz çevresindeki bağ dokuları, göz kasları: pupiller ve siliyer kaslar
10. Trunkokonal septum (kalp)
11. Yutak yaylarının kıkırdaklarının türevleri (ortakulak kemikçikleri, hiyoid, stiloid)
12. Baş ve boyun bölgesinin dermis ve hipodermisi (mezektoderm, ektomezenşim)

MEZODERMAL GERM YAPRAĞININ GELİŞİMİ
SOMİTLERİN GELİŞİMİ
Başlangıçta orta hattın iki yanında gevşek bir doku oluşturan mezoderm germ yaprağı 17.
günde orta hattınikiyanında sağlıve sollu üç ayrıbölge gösterecek şekilde düzenlenir. Orta hatta yakın
bölgelerde prolifere olarak kalınlaşır. Bu kısma paraksiyel mezoderm adı verilir.
Paraksiyel mezoderm laterale doğru ara mezoderm (intermediate mezoderm) ve lateral
mezoderm olarak devam eder. Lateral mezoderm, yolk kesesi ve amnion kesesini saran
ekstraembriyonik mezoderm ile devamlıdır.
PARAKSİYEL MEZODERM
3. haftanın sonuna doğru paraksiyel mezoderm somit adı verilen kübik kümeleşmeler
göstermeye başlar. Bu somitler gelişmekte olan nöral tüp ve notokordun iki tarafında sıralanmışlardır.
İlk somit çifti gelişmesi 20. gününde servikal bölgede belirir. Bu bölgeden başlayarak kranial ve kaudal
yönde her gün yaklaşık üç çift somit belirir. 5. haftanın sonunda toplam 42-44 çift somit oluşmuş
durumdadır. Somitler oluşurken embriyonun yaşının belirlenmesinde somit sayısından yararlanılır.
4. haftanın başında somitlerin ortalarında miyosel adı verilen bir boşluk oluşur. Miyoselin
oluşması ile somit duvarları ventral, medial ve dorsal duvarlardan oluşan üçgenimsi bir görünüm
kazanır. Her somitin ventral ve medial duvarını oluşturan hücreler hızlı bir mitoza girer ve gevşek
yapıda mezenşim oluşturarak notokordun çevresine göç ederler.
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Skleretom adı verilen bu hücreler notokordu çevreleyerek kondroitin sülfat ve kıkırdak matriksi
için gerekli diğer molekülleri sentezlerler ve kolumna vertebralisi oluştururlar (Embriyonik dönemde
oluşan kemik taslaklarıhiyalin kıkırdaktan modeller şeklindedir. Bunlar fötal dönemde kemikleşmeye
başlar).
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Dorsal somit duvarı ise dermatom ve miyotom adı verilen iki ayrı hücre grubuna dönüşür.
Miyotom hücreleri o segmente ait vücut kaslarını oluştururlar. Dermatom hücreleri yüzey ektodermi
altına yayılarak dermis ve deri altı bağ dokusunu meydana getirirler.
Böylece her somit kendine ait segmentin kıkırdak ve kemik elemanlarını, miyotomu ile kas
dokusunu ve dermatomu ile de derinin dermis ve deri altı bağ dokusunu oluşturur.

ARA (İNTERMEDİATE) MEZODERM
Paraksiyel mezoderm ile lateral mezodermi geçici bir süre birbirine bağlayan ara mezoderm,
somitlerden farklı bir gelişim gösterir.
Servikal ve üst torasik bölgelerde nefrotom adı verilen segmantal dizilimli hücre kümeleri
oluşurken, daha kaudalde nefrojenik kordon olarak bilinen segmentsiz bir doku gelişir. Segmentli ve
segmentsiz intermediyer mezodermin bazı bölümlerinden böbreğin bazı kısımları ve genital sisteme ait
bazı yapılar gelişir.
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Embriyo longitudinal eksende kıvrılırken amnion kesesi tüm embriyonun etrafını
sarmaya başlar. Sonunda vitellus kesesini de sararak, vitellus kesesini tüp haline getirir. Bu
yapıya primitif barsak denmektedir.

Primitif barsağın yanlarında embriyonun kıvrılmasıyla intraembriyonik sölom boşluğu
oluşmaktadır.
Splanknik extraembriyonik mezoderme endoderm ile birlikte splanknopleura denir.
Splanknopleura ilkel barsakların duvarlarını oluşturur. Parietal mezodermden ise karın yan
duvarı oluşmaktadır.
MEZODERM GERM TABAKASININ İLERİ FARKLANMASI İLE;
• Kardiyovasküler sistem
• Kan ve lenf damarları
• Kan ve lenf hücreleri
• Dalak
• Böbreküstü bezi korteksi
• Çizgili ve düz kaslar
• Dermis
• Bağ dokusu, kıkırdak ve kemik dokusu
• Vücut boşluklarını döşeyen seröz zarlar
• Ürogenital sistem (böbrek, gonadlar, eklenti bezleri ve kanallar) gelişir.
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BOŞALTIM SİSTEMİ EMBRİYOLOJİSİ
Boşaltım sistemi ve genital sistem aynı embriyonal taslaklardan gelişir.

ÜROGENİTAL SİSTEM
Üregenital sistem: İntermediyer mezoderm, Abdominal kaviteyi döşeyen mezotel tabakası,
Üregenital sinüs endodermi’nden, gelişir. Üriner sistem, genital sistemden 3 hafta önce gelişir.
Üç tip böbrek sistemi gelişmektedir.
Pronefroz : Fonksiyonel değildirler.
Mezonefroz : Geçici boşaItım organı olarak görev alırlar.
Metanefroz : Kalıcı böbrekleri oluştururlar.
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Metanefrozlar böbrekler iki kökenden gelişirler:
1. Metanefrik divertikül (ureterik tomurcuk): üreter, renal pelvis, kaliksler ve toplayıcı
tübülIeri oluşturur.
2. Metanefrik mezoderm: nefronları (glomerül, proksimal, henle, distal tüp) meydana
getirmektedir.
GONAD GELİŞİMİ
Gonadlar intrauterin 6. haftada bipotenttir. Eğer gonadal çıkıntıya spermatogonyum ulaşırsa
gonadın medullası gelişir ve testis oluşur. Oogonyum ulaşırsa kortex gelişir ve over oluşur.

Fakat testis gelişimiiçin Y kromozomundakiTestis Determining Factor (TDF) gereklidir. 8.
haftada ise hem wolf (mezanefroz)hem de müller kanalı (paramezonefroz) bulunur.
Eğer fetus erkek olacaksa sertoli hücrelerinden müllerian inhibe edici faktör salınır ve
müller kanalları geriler. Wolf kanallarının gelişimi ise Testosteron salınımına bağlıdır.
Testosteron bulunması durumunda wolf kanalı erkek iç genitali yönünde diferansiye
olmaktadır. (epididim, duktus deferens, vesikula seminalis). Dış genital sinus ürogenitalisten farklılanır.
Dihidrotestosteron varlığında erkek dış genital gelişir.
Testis yoksa sertoli ve Leyding hücreleri olmayacağından, MIF etkisioluşamaz ve Müller
kanalı persiste olur. Müller kanalları birleşerek Kadın iç genitali (tüpler, Uterus, Vagen 2/3 üst kısmı
gelişir) oluşturur. Testosteron olmadığı için Wolf kanalı regrese olur. DHT olmadığı için dış genital
sinus ürogenitalisten dişi yönünde farklılanır.
Ürogenital sinus: Genital şişkinlikten erkekte skrotum; dişide labium majus, Üretral
katlantıdan erkekte corpus spongiosum penis; dişide ise labium minus, genital tuberkülden erkekte
corpus kavenosum penis; dişide klitoris gelişir.
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ENDODERMAL GERM YAPRAĞININ GELİŞİMİ
Başlangıçta düz bir tabaka halindeki endoderm, embriyonun sefalokaudal ve lateral yönde
katlanmasıyla vitellus kesesiyle omfalomezenterik (vitellin) kanal aracılığıyla bağlı bir boru biçiminde
embriyo bedenine katılır. İlkel bağırsak olarak adlandırılan bu yapı, baş, orta ve son bağırsak olmak
üzere üç bölümde incelenir.

Baş bağırsak prokordal plak bölgesinde bu dönemde bukofaringeal zar (orofaringeal
membran) olarak adlandırılan ektoderm ve endodermden oluşmuş bir membranla sonlanır ve bu
bölgeden daha sonra bukofaringeal zarın yırtılmasıyla (3. haftanın sonunda) ilkel ağız gelişir. Böylece
amniyon boşluğu ve ilkel bağırsak birbirine açılmış olur.
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Son bağırsak bitiminde de benzer biçimde kloaka zarı oluşmuştur. Kloaka gelişmenin ileri
dönemlerinde ürorektal septumla, ürogenital sinus ve anorektal kanal olmak üzere iki bölüme ayrılır
ve allantois de kısmen embriyo bedenine katılır.
Ürorektal septumun kloaka zarına kaynaştığıbölge perineyi oluştururken, kloaka zarı, ürogenital
ve anal zar olmak üzere ikiye ayrılır. Her iki zar da daha sonra yırtılır.
Orta bağırsak omfalomezenterik kanal aracılığıyla vitellus kesesi ile bağlantıdadır. Göbek bağı
içine doğru uzanan bu yapı normalde gelişmenin ileri dönemlerinde körelir. Erişkinde fibrotik bir bağ
dokusuna dönüşecek olan bu yapının kalıntıları Meckel divertikülü, kisti ya da fistülü olarak bilinir.
Vitellus kesesi 2. ayda tamamen göbek kordonu içinde kalır ve körelir.
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PLASENTA
Maternal bileşen olarak desidua, fetal bileşen olarak koryondan oluşur. Koryon ve desidua
yerleşimlerine göre bölümlere ayrılırlar.

DESIDUA (ENDOMETRİYUM)
Desidua bazalis (decidua basalis: koryon frondozuma komşu bölge),
Desidua kapsülaris (decidua capsularis:koryon leveyi çevreleyen bölge) ve
Desidua pariyetalis (decidua parietalis: desidua’nın bunların dışında kalan bölümü) olmak
üzere 3’e ayrılır. Desiduada septumların gelişmesiyle kotiledonlar belirir.
KORYON
Koryon frondozum: Desidua bazalise komşu koryon bölümü. Villusların varlığını koruması
nedeniyle bu adla anılır ve plasentanın fetusa ait bileşenidir.
Koryon leave (düz koryon): Koryonun, koryon frondozum dışında kalan bölümünde villuslar
ortadan kalkar ve bu nedenle düz koryon olarak adlandırılır.
PLASENTA
Koryon frondozum (fetal) ve desidua bazalisten (maternal) meydana gelmiştir.
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Gebeliğin ilerlemesiyle (5-6. ayda) desidua kapsülaris ve desidua pariyetalis giderek kaynaşır.
Fetusun ve amniyon boşluğunun yukarıda değinildiği gibi giderek büyümesi sonucu amniyon zarı
koryon leve ile kaynaşır ve amniyokoryonik zar adını alır.

Doğumda plasenta ile birlikte dışarıya atılan amniyokoryonik zardır. Doğumdan hemen sonra
tüm desidual tabakalar, plasenta, koryon leve ve amniyon uterustan atılır.
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Çeşitli canlı türlerindeki plasentalar biçimlerine (diskoid, bidiskoid, zonal gibi); yapısal
düzenlenmelerine (villöz, laminar, difüz gibi) ve maternal-fetal dolaşımlar arasında yer alan elemanlara
göre (epiteliyokoriyal, sinsityokoriyal, hemokoriyal: hemounikoriyal, hemobikoriyal, hemotrikoriyal gibi)
sınıflarda incelenirler. İnsan plasentası hemokoriyaldir.

Sinsityotrofoblast gebeliğin sonuna kadar kalır, fakat sitotrofoblastlar gebeliğin ikinci yarısında
giderek ortadan kaybolur.
Plasentayı oluşturan yapılar maternal taraftan fetal tarafa doğru, desidua-kotiledonlar, koryon
villusları, koryon ve amniyondur. Anne ve embriyo/fetus kanı arasında bulunan yapılar plasentabariyerini oluşturur.
Erken dönemde bu bariyer villus duvarındaki sinsityotrofoblast, sitotrofoblast, embriyonik
mezenşim, endotel bazal laminası ve villus kapiller endotel hücrelerinden oluşur. Gebeliğin 2.
yarısında sitotrofoblastlar ortadan kalktıklarından bu bariyerde yer almazlar.

KARDİYOVASKÜLER SİSTEM
Kardiyovasküler sistemin tümü, kalp, kan damarları ve kan hücreleri, mezodermal tabakadan
gelişir. Başlangıçta bir çift halinde olmalarına rağmen, gelişimin 22. gününde bu iki tüp, hafifçe
kıvrılmış, içte bir endokardial tüp ve çevresinde de epimyokardial bir örtüden meydana gelen tek bir
kalp tüpü oluştururlar. 4. ile 7. haftalar arasında, kalp alışılagelmiş 4 boşluklu yapısına kavuşur.
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Kalpteki septum oluşumu, kısmen atrioventriküler kanalda (A-V yastıklar), kısmen de
trunkokonat bölgedeki (trunkokonal şişkinlikler) endokardial yastık dokusunun gelişimine bağlıdır.
Yastık dokusunun kritik yerleşimi nedeniyle, birçok kardiyak malformasyon, anormal yastık dokusu
morfogenezine bağlıdır.
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Atriumda septum oluşumu, atrium tavanından aşağıya doğru uzanan orak şekilli septum
primum, atriumu hiçbir zaman tam olarakikiye bölmez;ikiatrium arasında ilişkiyi sağlamak için ostium
primum denilen bir açıklık bırakır.
Ostium primum, septum primumun endokardial yastıktarla birleşmesi sonucunda kapanınca,
septum primumda ostium sekundum oluşur. Son olarak, septum sekundum oluşur; ancak atriumlar
arasında foraman ovale bir açıklık olarak kalmaya devam eder. Doğumda, sol atrium basıncı artınca,
2 septum birbirine yapışır ve aralarındaki ilişki yok olur. Atrial septum anomalileri, total yokluktan,
foramen ovaledeki çok küçük çaplı açıklıklara kadar değişik derecelerde olabilir.
Atrioventriküler (A-V) kanalda septum oluşumu,ikigeniş endokardiyalyastık, A-V kanalı sağ
triküspid ve mitral A-V kanala ayırır. Ortak A-V kanalın sebat etmesi ve triküspid kanal atrezisi gibi
anormal bölünme iyi bilinen defektlerdendir.
Bulbus cordiste septum oluşmasıyla aort ve pulmoner konus oluşmaktadır. Bu bölmenin
normal gelişiminden sapması sonucu truncus arteriozus, büyük arter transpozisyonu (ilk 1 yaşta en
sık görülen siyanotik kalp hastalığı), pulmoner kapak atrezisi gibi durumlar oluşmaktadır.

Arch

Derivatives of the Aortic Arches
Arterial Derivative

1
2

Maxillary arteries
Hyoid and stapedial arteries

3
4 Left side
Right side

Common carotid and first part of the internal carotid arteries*
**
Arch of the aorta from the left common carotid to the left subclavian arteries
Right subclavian artery (proximal portion)***

6 Left side
Right side

Left pulmonary artery and ductus arteriosus
Right pulmonary artery
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SİNDİRİM SİSTEMİ
Barsak taslağı, dördüncü haftada saccus vitellinus’tan gelişir. Sindirim kanalının büyük
kısmını ve safra yollarını döşeyen epitel ile karaciğer ve pankreas dahil olmak üzere sindirim bezlerinin
parenkimi, barsak taslağının endoderminden kaynaklanır. Sindirim kanalının kraniyal ucundaki epitel
stomatodeum’un

ektoderminden,

kaudal

ucundaki

epitel

ise

proctodellum

ektoderminden

kaynaklanmıştır. Sindirim kanalının kas ve bağ dokusu ise, barsak taslağının etrafındaki splanknik
mezenkimden gelişir.

Yutak, alt, solunum yolları, özefagus, mide, onikiparmak barsağı (ductus choledochus’un
açıldığı deliğin proksimalindeki kısmı), karaciğer, pankreas ve safra yolları preenteron’dan (Foregut)
gelişmiştir. Trachea ve oesophagus, preenteron’dan ortak bir orijinden gelişirler ve trakeözefageal
bölme normalde bu iki organı birbirindan tamamen ayırır. Bu ayrılma tam olmazsa bu organlarda
gelişen fistüller eşlik edebilir veya etmez.
Karaciğer, safra kesesi ve safra kanallarının taslağı olan diverticulum hepaticum,
preenteron’u döşeyen endodermal epitel tomurcuğudur.

Konjenital

duodenum

atrezisi,

vakuolizasyon

ve

rekanalizasyon

işlemlerinin

gerçekleşmemesinden meydana gelir.
Primitif barsağın içi normalde epitel hücreleri ile tıkalı haldedir. Sonra apopitozis ile vakuolize
olup rekanalize olmaktadır. Mezenterik iskemi durumlarında rekanalizasyon olamaz ve atrezi
oluşur.
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Pankreas, preenteron’un endodermal döşemesinden kaynaklanan ön ve arka pankreas
tomurcuklarından gelişir.
Ductus choledochus’un distalinde kalan duodenum, jejunum, ileum, caecum, appendix
vermiformis, colon ascendens ve colon transversum’un sağ 2/3’si mesenteron’dan (mitgud) gelişir.
Mesenteron U biçiminde bir barsak kıvrımı oluşturur; bu da karın boşluğunda kendine yer
bulamadığından altıncı haftada göbek kordonundan fıtıklaşır. Bu mesenteron kıvrımı göbek
kordonunun içindeyken, saatin aksi yönünde 90 derecelik bir dönüş yapar. Onuncu haftada barsak
hızla karın boşluğuna döner. Bu hareketi yaparken de 180 derecelik bir dönüş daha yapar.

Omfalosel, malrotasyon ve barsağın anormal fiksasyonlarının nedeni, barsağın karın
boşluğuna dönmemesi veya anormal rotasyonu sonucu oluşur.

O.E

1376

TUS DERS NOTLARI
Ductus vitellinus’a ait birçok kalıntı varlığını sürdürebilir. İleum’da Meckel divertikülü sık
görülür; Meckel divertikülün pediatrik çağda en sık komplikasyonu kanamadır. Erişkinde en sık
komplikasyon ise obstriksiyondur.
ENDODERM GERM TABAKASININ İLERİ FARKLANMASI İLE
• Gastrointestinal sistem ve solunum sistemlerinin epitelleri
• GİS bezleri, karaciğer ve pankreas parankiması
• Tonsil, timus, tiroid, paratiroid, timpan boşluğu ve tuba auditivanın epitelyumyal kısımları
• Mesane epiteli ve üretra epitelinin bir kısmı gelişir.

BAŞ BOYUN EMBRİYOLOJİSİ
FARİNGEAL (BRANCKİAL) KOMPLEKS
4. ve 5. haftalarda, ilkel farinks, faringeal arkuslar bilelateral olarak sınırlandırılmıştır. Herbir
arkus dıştan ektoderm ve içten endoderm ile örtülü bir mezenşimden ibarettir. Herbir arkusun orjinal
mezenşimi mezodermden köken alır; daha sonra, nöral krista hücreleri arkuslara göç eder, yüz ve ağız
bölgelerindeki ligamentleri ve kıkırdak ve kemiği içeren bağ doku elemanlarının temel kaynağını
oluştururlar.

Her bir faringeal arkus bir arter, bir kıkırdak, bir sinir ve bir kas elamanı içerir. Faringeal
arkuslar dışından, faringeal yarıklar ile ayrılmışlardır. Bu arkuslar içeriden, farinksin evaginasyonlarıyla
(çıkıntılar oluşturmasıyla) faringeal ceplere ayrılır. Bir yarığın ektodermi, bir cebin endodermiyle temas
ettiği yerlerda faringeal membranlar oluşur.
BİRİNCİ FARİNGEAL ARKUS
Maksiller ve mandibuler olmak üzere iki çıkıntıdan oluşur. Maksiller çıkıntıdan maksilla,
zigomatik kemik, temporal kemiğin bir kısmı oluşurken, Mandibuler çıkıntıdan mandibuler kemik
oluşmaktadır. Sinir desteği ise trigeminal sinirin mandibuler dalı ile sağlanır. Birinci faringeal arkusun
kas komponentinden ise çiğneme kasları gelişir. Maksiller çıkıntıların iki taraftan füzyonu yetersiz
olursa yarık damak/dudak anomalileri ortaya çıkmaktadır.
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İKİNCİ FARİNGEAL ARKUS
Hyoid kemik ve bu kemiğe yapışan kaslar gelişmektedir.
3-4-6. faringeal arkuslardan larinks kıkırdakları ve kasları gelişmektedir.
BİRİNCİ FARİNGEAL CEP
Timpanik boşluk, mastoid antrum ve faringotimpanik tübü (östaki borusu) oluşturur.
İkinci faringeal cep: Palatin tonsillerin gelişimiyle ilgilidir.
Timus 3. çift faringeal ceplerden ve paratiroid bezleri 3. ve 4. çift faringeal ceplerden
oluşur.
Tiroid bezi, dilin geliştiği bölgede, ilkel farinksin tabanından aşağıya doğru bir büyümeden
gelişir. Tiroid bezindeki parafolliküler (C) hücreler, 4. çift faringeal ceplerden köken alan
ultimobrankial cisimciklerden (5. faringeal cep) gelişir.
FARİNGEAL YARIKLAR
Birinci yarık hariç diğerleri kaybolmaktadır. Birinci faringeal yarıktan dış kulak yolu
oluşmaktadır. Yarıklar geçici olarak ektodermal epitelle döşeli bir boşluk olan servikal sinusü
oluşturur, sonra bunlar spontan kaybolurlar. Eğer kaybolmazlarsa brankial fistül ya da kistler
oluşmaktadır.
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TERATOLOJİ
İLAÇLAR
ALKOL
Fetal alkol sendromu (FAS): İntaruterin büyüme geriliği (IUGR), kraniofasial anomaliler (kısa
palpebral fissur ve maksilla hipoplazisi), ekstremite deformiteleri, kardiovaskuler defektler
(VSD)
ANDROJEN VE YÜKSEK DOZDA PROGESTERON
Dişi fetusta değişen derecelerde maskülünizasyon, labial füzyon ve klitoral hipertrofi ile
sonuçlanan dış genital organların belirsizliği
AMİNOPTERİN (FOLAT ANTAGONİSTİ)
İskelet bozuklukları, merkezi sinir sistemi (MSS) malformasyonlar, anansefali
KOKAİN
IUGR; mikrosefali, serebral bozukluklar, ürogenital anormallikler, nörodavranışsal bozukluk
DİETİLSİTİLBESTEROL
Uterus ve vajina anormallikleri, vajinal adenoizis (vajinada sekratuar bez dokusunun
bulunması)
İSORETİONİN (RETİNOİK ASİT)
Anormalkulak gelişimi, nazalköprünün düzleşmesi, mandibula hipoplazisi, hidrosefali, kalp
defektleri
LİTYUM
Genellikle kalp ve büyük damarları kapsayan anormallikler. (Ebstein anomalisi)
TETRASİKLİN
• Lekeli dişler
• Mine hipoplazisi
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TALİDOMİD
Ekstremitelerin anormalgelişimi. Ör; fokomeli(elve ayağın direkt gövdeden çıkması), ve ameli
(tümünün yokluğu), yüz anomalileri, kardiak ve böbrek defektleri gibi sistemik anomaliler

TRİMETHADİONE
• (Anti-epileptik) Gelişim geriliği
• Yarık damak
• Kalp defektleri
• Ürogenital ve iskelet sistemi anomalileri
• Aşağı yerleşimli kulaklar
• Yarık damak yada dudak
DİAZEPAM
• Yarık dudak anomalisi
METOTREKSAT
Özellikle iskelet anomalileri (yüz, kafa, ekstremiteler ve vertebral kolonu kapsayan)
WARFARİN
• Kondrodisplazi
• Mikrosefali
FETAL HİDANTOİN SENDROMU (FENİTOİN) (FHS)
• lUGR
• Mikrosefali
• Zeka geriliği
• Kalp anomalileri
• İç epikantal katlantılar
• Göz kapağı pirasisi
• Çökmüş burun kemeri
• Falangeal hipoplazi
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VALPROİK ASİT
• Kraniofasial anomaliler
• NTDs
• Sıklıkla hidrosefali
• Kalp ve iskelet anomalileri

İNFEKSİYONLAR
SİTOMEGALOVİRÜS
• Mikrosefali
• Korioretinitis
• Sensorinöral işitme kaybı
• Fizikomotor/mental gelişme gecikmesi
• Hepatosplanomegali
• Hidrosefali
• Serebral palsi
• Periventriküler beyin kalsifikasyonu
HERPES SİMPLEKS VİRÜSÜ
• Deri vezikülleri ve skarlaşma
• Korioretinitis
• Hepatomegali
• Trombositofeni
• Peteşiler
• Hemolitik anemi
• Hidroanensefali
İNSAN İMMÜN YETMEZLİK VİRÜSÜ (HIV)
• Büyüme başarısızlığı
• Mikrosefali
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• Belirgin boks eldiveni şeklinde alın
• Şişmiş burun kemeri
• Hipertelorizm
• Üçgen şekilli filtrum
İNSAN PARVOVİRÜS B19
• Göz defektleri
• Hipoplastik anemi
RUBELLA VİRÜSÜ
• IUGR
• Postnatal büyüme geriliği
• Kalp ve büyük damar anomalileri (PDA ve pulmoner stenoz)
• Mikrosefali
• Sensorinöral sağırlık
• Katarakt
• Glokom
• Pigmente retinopati
• Zeka geriliği
• Yenidoğan kanaması
• Hepatosplenomegali
• Osteopati

GEBELİK TANISI
KESİN BULGULAR
Fetal kalp aktivitesi:
Fetoskopla 17., 18. haftalarda alınabilir.
Transvajinal USG ile 6. haftadan itibaren izlenebilir.
Alınan kalp tepe atım sayısı 120-160 vuru/dk’dır.
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Fetüsün palpasyonu:
20-24. haftadan itibaren muayene ile alınabilir.
Radyografi:
Kemikler 12. haftadan itibaren görülebilir
USG inceleme:
Gebeliğin beşinci haftasında fetus normalde intrauterin görülebilir.
Bu dönemde gebelik yaşını en uygun CRL verir.
8. haftaya kadar kese kesin görülmeli ve fetus izlenmelidir.
HCG’nin saptanması:
HCG ilk olarak 6-8. günlerde saptanabilir.
Bu hormon normalde 1,5-2 günde bir 2 katına çıkar.
Gebeliğin 70-79. gününde maksimum olur.
Sonra 4. ayda düşer ve bundan sonra sabit kalır.
HCG’nin alfa alt birimi LH, TSH, FSH ile aynı olup Beta subuniti spesifiktir.

KUVVETLİ BULGULAR
Chadwich bulgusu:
Vajen veya serviksin mavi renk olmasıdır.
Ladin bulgusu:
6. haftadan sonra uteroservikal bileşkede ön orta hat boyunca yumuşama gözlenmelidir.
Goodel bulgusu:
Servikal dokuda damarlanma artışı sonucu servikal yumuşama ve siyanoz görülmesidir.
Heger bulgusu:
İstmusun yumuşamış kısmına verilen addır.
Uterus kasılmaları:
Genellikle 26.-28. gebelik haftasından sonra başlayan, düzenli artan ve egzersizle geçen
ağrılar olup Braxton hucks kontraksiyonu adını alırlar.
Karında büyüme:
Uterus gebelik amaçlı büyüyebileceği gibi mol, tümör vs’ye bağlı olarak büyüyebilir.

OLASI BULGULAR
Bulantı-kusma:
İlk trimesterde sıklıkla görülür. Genellikle sabahları şiddetlidir.
Menstruasyonun kesilmesi:
Hormonal dengeler değişmesi sonucu adetin kesilmesidir.
Meme ağrısı:
Hormonal dengelerin değişmesi sonucu oluşur.
Fetal hareket:
Genellikle 14-18. gebelik haftalarında gözlenir.
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Üriner sistem enfeksiyonları:
Progesteronun dilate edici etkilerinden dolayı sıklıkla üriner sistem enfeksiyonu gelişir.
Vücut ısısında artış tesbit edilir.

GEBELİKTE VÜCUTTA OLUŞAN DEĞİŞİKLİKLER
BÖBREK ve ÜRİNER SİSTEM DEĞİŞİKLİKLERİ
Her bir böbrek 1-1.5 cm uzar
Üreter kapasitesi artar
Hidronefroz ve hidroüreter meydana gelir. Bunun sonucunda enfeksiyona duyarlılık gelişir
Su ve sodyum retansiyonu olur
GFR, 2. trimesterden itibaren %50 artar
Plazma kan akımı artar
Üre ve kreatinin azalır
Alt ekstremitede ödem meydana gelir
Renin artar
Glukozüri görülür
Pollakiüri görülür

HEMATOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER
Kan hacminde artış meydana gelir. (Gebenin kilo almasından sorumlu olan en önemli
faktördür)
Kan hacmi %40-50 artar
2-3 DPG artar, buda oksijene afiniteyi azaltır
Demir eksikliği anemisi meydana gelir.
Lökositoz görülür (Nötrofil artar, lenfosit değişmez).Lenfosit fonksiyonu baskılanır.
Hiperkoagülasyon vardır
Fibrinojen ve faktör 8 belirgin olarak artar. Faktör 11 ve 13 azalır.
Albumin sentezi artar. Ancak hemodilusyona uğrar. Buna bağlı kolloid basınç azalıp ödem
oluşur.
Sedimentasyon artar
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Retikülosit artar
Eritrosit artar, plasma hacmide artar. Onun için hematokrit düşük olur. Gebeliğin 32-34.
haftasına kadar olan bu değişiklik gebeliğin fizyolojik anemisi adını alır.

KARDİYOVASKÜLER SİSTEM DEĞİŞİKLİKLERİ
Kardiyak kapasite yada kalp hacmi yaklaşık %12 artar
Aks sola kayar
ST, T, Q dalga değişiklikleri görülebilir
Geç sistolik yada ejeksiyon üfürümü görülebilir. (Aort ve pulmoner kan akımı artmıştır)
Diastolik üfürüm kesimlikle patolojiktir.
%40-50 oranında kardiyak atım artar
Nabız basıncı artmıştır
Supin hipotansif sendrom gelişebileceğinden gebede yan yatış tercih edilmelidir.

ENDOKRIN SISTEM DEĞİŞİKLİKLERİ
Sıvı artar
Gebede sodyum tutulur
Bakır ihtiyacı artar
Kan lipid profilinde artma (LDL, VLDL, HDL) gözlenir
Total tiroksin artar
Toplam vücut yağ kitlesinde artış görülür
Diabetojenik bir tablo meydana gelebilir
Prolaktin artar. Kortizol ve kortikosteroidler artar.
PTH artar böylelikle kalsiyum emilimi ve fetusa geçmesi artmış olur.
MSH artışına bağlı cloasma ve linea nigra oluşur.
Gebede hipofiz bezi büyümesine bağlı optik kiazma basısı olabilir.

SOLUNUM SİSTEMİ DEĞİŞİKLİKLERİ
Solunum sistemi boyunca kapiller dilatasyon
Diafragma yukarı yer değiştirir
Tidal volüm artar. Vital Kapasite artar.
Rezidüel volüm azalır
Respiratuar alkaloz gelişir (Progesteron solunum merkezinin CO2 duyarlılığını arttırır)
İnspirasyon kapasitesi artar

GASTROİNTESTİNAL SİSTEM DEĞİŞİKLİKLERİ
Bulantı ve kusma
GIS motilitesi azalır
Mide boşalması yavaşlar. Mide hacminde değişme olmaz
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Kabızlık görülür (Progesteron motiliteyi azaltır). Böylece intestinal Na ve su emilimi
artar.
Gastrin artışı görülür
Gastrik mukus artar
Gastroözefageal reflüde artış görülür
Barsaklar yer değiştirir
Safra kesesi boşalma zamanı gecikir
Plazma albumin miktarı azalır. Globulin miktarı artar
Kolestatik sarılık görülebilir.

FETUS İYİLİK HALİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
BASELİNE FHR
Fetal kalp aktivitesini gösterir.
Ortalama kalp hızı fetüste 120-160 dk civarındadır.

FHR hızlanması (VARYABİLİTE)
32 haftadan önceki gebeliklerde FHR nin en az 10 sn , 10 atımdan fazla artmasına denir.
32 haftadan büyük ise 15 sn, 15 atımdan fazla artmasıdır.
5 atımdan az değişiklik olması varyabilite azalmasını (hipoxi) gösterir.
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Taşikardi yapan sebepler :
Hipoksi
Ateş
Koryoamnionit
Prematurite
İlaç, Fetal aritmi
Anne anksiyetesi
Anne tirotoksikoz
Bradikardi yapan sebepler
Uzun süren hipoksi
İlaçlar (mepivakain, Beta blokerler)
Vagal refleks (fetal başın sıkışması)
Aritmi
Hipotermi
Variability azalması
Hipoksi
Fetusun uyuması
SSS depresanları (narkotik, barbiturat, anestezik )
Prematurite
Fetal kardiak anomali
Fetal SSS anomalisi

BİYOFİZİK PROFİLİ (BPP)
FHR ve ultrasound tetkiklerinin beraberce değerlendirilmesidir.
Şu parametreleri içerir:
Fetal tonus
Fetal hareket
Fetal solunum
Amnion volumu
NST
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Herbirine 2 puan vermelidir.
Toplam 8-10 arası iyi,
0-4 arası ise tekrar değerlendirmeyi gerekli kılar.

KONTRAKSİYON STRESS TEST (CST)
BPP 4-6 puan alanlarda yapılır. Plesenta efor testi diye düşünülebilir.
Kontraksiyon stress test (CST)
Spontan kontraksiyonu olmayan gebelerde(spontan kontraksiyon varsa gerek yok) , meme
başı uyarılması veya IV oksitosin infüzyonu ile kontraksiyonların indüklenmesidir.
CST negatif; Geç deselerasyonların olmamasıdır ve fetusun iyi olduğunu gösterir.
CST pozitif;10 dakikaiçinde birbirini izleyen 3 kontraksiyonla birlikte tekrarlayan geç
deselerasyonların olmasıdır. Fetusun tehlikede olduğunu gösterir.

Erken deselerasyon,
iyi huyludur. Vagal aktivasyon ile oluşur. Fetus başının pelviste basısı sonucu oluşur.

Değişken deselerasyon,
En sık görülenidir.
Sıklıkla kordon kompresyonu sonucu gelişir.
Genellikle oligohidroamniyozla ilişkilidir.
Amnion sını replasmanı, Annenin Trandelenburga getirilmesi ile önlem alınır.
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NOT:
Amniyon sıvı hacminde bozukluk ile birlikte olan durumlar
Oligohidramnios

Polihidramnios

İUGG
Fetal anomaliler (iskelet anomalileri)
ikiz-ikiz transfüzyon (donör)
Amniyotik sıvı kaçağı
Renal agenezi (Pottersendromu)
Uretral atrezi
Prune-Belly sendromu
Pulmoner hipoplazi
Amnios nodozum
indometazin
ACE inhibitörleri
İntestinal pseudo-obstrüksiyon

Kongenital anomaliler: Anensefali, hidrosefali,
trakeoözefageal fistül, duodenal atrezi, spina bifida,
yarık damak ve dudak, kistik adenomatoid akciğer
malformasyonu, diafragmatik herni
Sendromlar: Akondroplazi, Klippel-Feil, 18,-21 trizomi,
TORCH, hidrops fetalis, multiple kongenital anomaliler
Diğerleri: Diabetes mellitus, fetal anemi, fetal kalp
yetmezliği, ikiz-ikiz transfüzyon (alıcı), poliürik renal
hastalık, nöromusküler hastalıklar, idiopatik

Geç deselerasyonlar
Uterus kasılmalarının başlamasından sonra belirir.
Hiposiye bağlı myokardial depresyona bağlıdır.
Sistemik hastalıklarla beraberlik gösterirler (Uteroplesental Yetmezlik).
Anneye Oksitosin infuzyonu kesilir. C/S hazırlığı yapılır.
Fetal skalp kan Ph monitorize edilir.
Etiyoloji
Diabet
Ablatio plesenta
Maternal sepsis

O.E

1389

TUS DERS NOTLARI
Hipertansiyon
Preeklampsi
Anemi
Akut kan kaybı
Enfeksiyonlarla ilgilidir.

PRENATAL TANI YÖNTEMLERİ
Koryon villüs biyopsisi:
10-12. hafta en ideal zamanıdır.
Biyopsi materyali trofoblastik dokudur.
Ancak işlemden sonra abortus riskinde bir yükselme saptanır.
Rh izoimmünizasyonu varsa koryon villüs biopsisi kontrendikedir.

Kordosentez:
Umblical korddan direkt fetal doku aspire edilmesi esasına dayanır.
18. gebelik haftasından sonra uygulanabilen bu yöntem akut tanı amaçlı, kullanılabilir.
Kanama en önemli komplikasyondur.
Genetik geçişli hastalıklar (Hemofili A, B...)
Anomalili fetus
Rh uygunsuzluğu
Enfeksiyon, varsa endikedir

Amniosentez:
En uygun 16. haftada yapılabilen bu işlemde amnion sıvısı aspire edilir.
16. hafta amnion sıvı volümü ve niteliği açısından tanı için en uygun haftadır.
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Endikasyonları:
USG de fetalanomali kuşkusu,
Anormal AFP düzeyi,
Ailede Konjenital anomali hikayesi,
35 yaş üstü gebelikler
Eğer anne Rh(-) ise işlem sonrası anneye Rh immun globulin verilmelidir.
İşlem sonrası mutlaka fetüs USG ile değerlendirilmelidir.
İşlemde preterm eylem yada, fetal kayıp görülebilir

Üçlü tarama testi:
Östriol, Beta HCG ve anne serumundan AFP’yi içeren üçlü testtir.
Down sendromu riskini gösterir.
Downlu olgularda
AFP ve Östriol düzeyi düşük, HCG düzeyi yüksektir
Gebeliğin 16-20. haftalarında uygulanabilir.
Anne yaşı arttıkça down riski artar
Risk sınırında oran 1/258’dir
Diğer trizomilerde tüm üç paremetrede düşüklük görülür

Alfa-FP
Maternal serum alfa-fetoprotein düzeyinin yüksek olduğu durumlar şunlardır;
Gebelik gününün yanlış hesaplanması (en sık)
Multipl gebelik
Plasental kanama
Açık nöral tüp defektleri
Ventral duvar defektleri (gastroşizis, omfalosel, vb.)
Renal anomaliler (polikistik böbrek, konjenital nefroz vb.)
Fetal ölüm
Sakrokoksigeal teratom vb.
Maternal serum alfa-fetoprotein düzeyinin düşük olduğu durumlar şunlardır;
Gebelik gününün yanlış hesaplanması ( en sık)
Trizomi 21

FETO-PLESENTAL ÜNİTE
Fetus surrenalinde 3-Beta-OH steroid dehidrogenaz olmadığı için DHEAS, androstenadion
ve türevleri olan testosteron, östrojene çeviremez. Bu nedenle plasenta bu görevi üstlenmiştir.
Fetus sürrenalinde yapılan DHEA-S önce fetus karaciğerinde 16 hidroksilaz enzimiyle 16
hidroksi DHEA-S’ye çevrilir.
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16 OH DHEA-S plasental sülfataz ile sülfat gruba ayrılır. 16-OH DHEA’ya çevrilir. 16 OH
DHEA, plesental 3-Beta hidroksi steroid dehidrogenaz ile östriole çevrilir.
Diğer taraftan plasentada 17-OH az olmadığı için DHEA ve Androstenadion sentezi
yapamaz. Bu bileşikleri fetus surrenalinden sağlar.

Östriol
Östriol seviyesi düşük durumlar
Trizomi 21
Trizomi18
Trizomi 13

HCG
Human koryonik Gonodotropin Yüksekliği
Trizomi 21
Düşüklüğü
Trizomi18
Anansefali

İlk trimeserde TARAMA
Nukal traslusensi (NT) ölçümü: Ensenin arka kısmındaki deri altı ödemin artmasına bağlıdır.
Başta trizomi 21 olmak üzere, diğer trizomiler ve KKY de artar.
DOWN sendromlu çocuklarda nazal kemik yokluğu olabilir.
11-13 gebelik haftasında ölçüm yapılır.

İkili TEST
Gebeliğin ilk trimesterinde bakılan PAPP-A ve HCG kombine edilir.
PAPP tr. 21 de düşüktür.
Ayrıca inhibin trizomilerde yüksek çıkar.
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NOT
Down Sendromunun Klinik Bulguları
Çocuklarda düz yüz profili (brakiosefali) ve belirgin epikantal kıvrımları ve oblik palpebral fissürleri
olan tipik yüz görünümü olur.
Her iki avuç içinde transvers (smian) çizgilenme vardır
Ağır mental retardasyon olur. %80 vakada IQ 25-50 arasındadır.
%40 hastada konjenital kalp hastalığı vardır. En sık olan kardiak malformasyon endokardial
yastık defektidir. Özellikle ventriküler septal defektler infantlarda ve çocuklardaki ölümlerin ana nedenini
oluşturmaktadır.
Bunlar mutlu çocuklardır.Hipotoniktiler, pek ağlamazlar.
Akut lösemi riski (akut myeloid lösemi ve akut lenfoblastik lösemi) 10-20 kat fazladır.
40 yaşına kadar yaşarlarsa hepsinde Alzheimer hastalığı gelişir.

Trizomi 18 (Edward's) ve Trizomi 13 (Patau) Sendromu
Trizomi 18 Edwards sendromu

Trizomi 13 Patau sendromu

İnsidans: 1/800
Karyotip:
1-Trizomi 18 tipi: (47, XX,+ 18)
2- Mozaik tipi: 46,XX / 47XX+18
Mikrognati
Belirgin oksiput
Mental retardasyon
Kulak seviyesinin düşüklüğü
Parmaklarda overlapping
Kısa boyun
Konjenital kalp malformasyonları
Konjenital böbrek anomalileri (at nalı böbrek)
Kalça ekleminde abdüksiyonda azalma
Rocker-bottom feet

İnsidans: 1/6000
Karyotip: 47,XX, +13, 46,XX/47,XX>+13
Yarık damak- yarık dudak
Mikrosefali
Mental retardasyon
Mikroftalmi
Polidaktili
Kardiak defektler
Reanal defektler
Umbilikal herni
Rocker bottom feet
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GEBELİKTE RADYASYON, İLAÇLAR VE TERATOJENİTE
RADYASYON
Gebelikte tanısal amaçla yapılan X-ray’e bağlı olarak zararlı fetal etki gösterilememiştir.
Özellikle 5 rad altındaki dozlarda artmış fetal anomali veya gebelik kaybı gözlenmemektedir.
İyonize radyasyonun fetal etkileri arasında sıklıkla mikrosefali ve şiddetli mental
retardasyon tespit edilmesine rağmen; bazı çalışmalarda da hidrosefalinin de görüldüğü
belirtilmiştir.

GEBELİKTE SIKLIKLA KULLANILAN İLAÇLAR VE ETKİLERİ
A Kategorisi: Gebelerde en güvenilir ilaçlardır. Folik asit / Levotiroksin / Tiamin
B Kategorisi: Bu ilaçların hayvanlarda teratojenik etkileri olduğuna dair bir kanıt
bulunamamıştır, ancak insanlarda kontrollü inceleme yoktur. Gebelerde gerekiyorsa kullanılabilir.
(Amoksisilin - Fluoksetin)
C Kategorisi: Hayvan incelemelerinde teratojenik etkileri bulunmuş, ancak insanlarda
kontrollü inceleme yoktur. (Atropin - Dopamin)
D Kategorisi: İnsan fetusu üzerine zararlı etkileri gösterilmiştir. Fakat gebe kadında
kullanılmasının yararının, fetusa zararına göre fazla olması sözkonusudur. (Alprozolam - Amikasin)
X Kategorisi: Fötotoksik etkileri gösterilmiştir. Kullanımı kontrendikedir. (A vitamini Finasterid)

TERATOJENİTE
Konjenital anomalilerin %10’u teratojenlere bağlı olarak gelişir.
Preimplantasyon dönemi, “ya hep-ya hiç” dönemi olarak adlandırılır. Bu dönemde embriyo
üzerine etki eden potansiyel teratojenler embriyonun ölümüne neden olur.
Yapısal anomaliler için en kritik evre ise embriyonik dönemdir (3-8. gebelik haftası).
İNSANLARDA TERATOJEN OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN VEYA İSPATLANMIŞ MADDE VE İLAÇLAR
ACE inhibitörleri

İzotretinoin

Penisilamin

Aminopterin

Kanamisin

Radyoaktif iyot

Androjenler

Karbamazepin

Siklofosfamid

Klorbifenil

Streptomisin

Busulfan

Kokain

Tamoksifen

Danazol

Kumarin

Talidomid

Dietilstilbesterol (DES)

Lityum

Tetrasiklin

Etanol

Metimazol

Tretinoin

Etretinat

Metotreksat

Trimetadion

Fenitoin

Mizoprostol

Valproik asit

Anjiotensin II
antagonistleri
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ABORTUS
Bir fetüsün dışarda yaşama kabiliyetine erişmeden gebeliğin son bulmasıdır.
Erken abortuslar fetal (Kromozomal) (Trizomi 16 )
Geç abortus(12 haftadan sonra) anne faktörlerine (Servikal yetmezlik) bağlıdır.
Abortus’da kromozom bozukluklar
Trizomi %50-60
Monozomi 45-X0 %7-15
Triploidi %15
Tetraploidi %10

HABITUEL ABORTUS NEDENLERİ
1-Ebeveyn Kromozomal anomaliler:
Tekrarlayan düşüklerin en sık sebebi anne-babadaki Robertsonian translokasyonlardır.
2. Anatomik bozuklukları:
a. Servikal yetmezlik : Konjenital, aşırı kürete uterus vakaları, çok doğum yapmış olmak
b. Uterus anomolileri:
c. Uterus myomları: Myom üzerine yerleşmiş fetüsde problem olmaktadır.
d. Uterus sineşileri:Uterusun kavitesinin birbirine yapışması olayıdır. Asherman sendromu
olarak da bilinir.
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NOT:
UTERUS ANOMALİLERİ
Uterus septus: En sık görülen (%80-90), abort hızı en yüksek olan (%65) ve onarım
işleminden en fazla yarar gören uterin anomilidir. Histeroskopik septoplasti ile %85 sağlıklı gebelik
elde edilebilir.

Unikornu uterus: Gebeliklerin %50'si abortusla sonuçlanır. Genellikle neden yetersiz kavite
ve yetersiz kanlanmadır. Fazla tedavi seçeneği yoktur ancak servikal serklaj denenebilir.
Uterus didelfis: Unikornu uteriye göre gebeliğin devam etme şansı daha yüksektir. Yine de
olguların %40'ı abortla sonuçlanır. Uygulanabilecek tek tedavi şekli kavîtelerin birleştirilmesidir ancak
2 serviks birleştirilmemelidir.
Bikornu uterus: %30-40 oranında abortusa yol açar. Metroplasti operasyonları son çare
olarak kullanılmalı ve ilk olarak servikal serklaj denenmelidir. İn utero DES ' e maruz kalma sonucu
oluşan anomalilerin en sık görüleni T şeklinde uterin kavitenin olmasıdır ve bu durum %24 abort riski
taşır.
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3. Otoimmün hastalıklar:
SLE, romatizmal hastalıklar, diabet, otoimmün tiroid hastalıkları, trombositopenik purpura, AFA
sendromu
4. Hormonal nedenler:
Hipertiroidi,
Hipotiroidi,
Diabet,
Hiperprolaktinemi,
Progestron yetersizliği,
Luteal faz yetersizliği
5. İmmün yetersizlikler
6. İnfeksiyonlar: Toksoplazma, Herpes, Ureaplazma, Mikoplazma
7. Kalıtsal trombofililer
Antitrombin III eksikliği
Protein C eksikliği
Protrombin geninde (G20210A) ortaya çıkan mutasyonlar
Hiperhomosistinemi: Hiperhomosistinemi, en sık metilen tetrahidrofolat redüktaz
(MTHFR) enziminin C667T mutasyonu sonucu gelişir ve ateroskleroz, tromboembolizm, fetal nöral tüp
defekti (NTD) ve tekrarlayan gebelik kayıpları ile ilişkilidir.

ABORTUS ÇEŞİTLERİ
Abortus İmmİnens:
Düşük tehdididir.
Etken bulunursa düşük durdurulabilir.

Abortus İncipiens:
Durdurulamayan düşüktür.
Kollum açıktır.

Abortus completus:
Fetus ve plasentanın beraber atılmasıdır.

Missed abortus:
Fetusun uterusun içinde, dışa atılmadan ölü durumda olmasıdır.
Bu fetusun 8. haftaya kadar içerde ölü olarak kalması olayıdır.
DIC gelişme riski vardır.

Medikal abortus:
Tıbbi nedenlerle yapılan abortusdur.
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Tedavi:
Abortus İmminens’te gözlem, diğerlerinde revizyon küretajdır.
Serviksi dilate etmek için: Laminaria, PGE2, extraamniotik rivanol/balon, Hegar bujileri
kullanılır.

PLACENTA PREVİA (PP)

Tanım
Plasentanın internal servikal os üzerinde veya yakınına yerleşmesidir.
Tipleri
Total PP: Plasenta internal osu tamamen kapar (vaginal doğum yapılamaz)
Parsiyel PP: Plasenta internal osu kısmen kapar
Marginal PP: Plasentanın bir kenarı internal ostan palpe edilir
Aşağı insersiyon (=low lying placenta): Plasenta alt uterin segmenttedir (isthmusa
yerleşim)
Etioloji
Multiparlarda daha sıktır. (İlk gebelikte %20)
25 yaş altında nadir, 35 yaş üzerinde sıktır
En sık marginal tip görülür
En önemli risk faktörleri ileri yaş ve multiparitedir
Ağrısız vaginal kanama en karakteristik belirtidir. İstirahat veya hareket halinde, (koitus ve
vaginal muayene sonrasında olabilir) aniden ortaya çıkar.
Kanama maternal orijinlidir
Vaginal muayene kontrendikedir. Vaginal tuşede plasenta palpabl’dır.
Uterus yumuşak ve serbesttir, hassasiyet yoktur
Kanama açık kırmızı, tazedir.
Kanama özellikle son trimesterde olmaktadır.
İlk kanama genellikle 24. haftada olmaktadır.
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Tanıda
Ultrasound %90-95 doğru sonuç verir
Tedavi
Doğumla ilgili kararlarda fetusun gestasyonel yaşı ve annedeki kanama miktarı esas alınır
C/S ile doğum tercih edilir
Fetüs ve anne stabil; fetüs immatür; kanama kontrol altında ise konservatif tedavi ile 36.
haftaya kadar beklenir (tokoliz gerekir)
Kanama devam ediyorsa, anne ve fetüs unstabilse vaginal doğum mümkün değilse, fetüs
matürse acil C/S yapılır.
Komplikasyonlar:
Sheehan Sendromu veya böbrek yetmezliği (akut tübüler nekroz),

ABRUPSİYO PLASENTA
Tanım
Normal implante olmuş plasentanın fetüsün doğumundan önce uterustan ayrılmasıdır
3. trimester kanamaların en sık nedenidir
Kanama hem maternal hem fetal orjinlidir
Eksternal kanama sıktır; gizli kanama nadiren görülür (=couvellaire uterusu=kanamanın
myometriuma ilerlemesiyle)

Etyoloji:
hipertansiyon (en sık birlikte görülen durum)
travma
uterusun ani boşalması (polihidramniozda, ikiz gebelikte 1. bebeğin doğumdan sonra)
çoğul gebelik
membranların preterm ve prematür ayrılması
tütün ve kokain kullanımı
V. cava inferior basısı
kısa umblical cord
uterusun anomalileri
anne yaşının ilerlemiş olması
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Klinik
En sık görülen bulgu vaginal kanamadır
Uterus hassastır, bel ağrısı vardır (2. en sık bulgu); (Plasenta previadan ayırıcı tanı)
DIC gelişir
DIC’e sebep olan en sık obstetrik patolojidir
Akut tubuler nekroza daha sık rastlanır
Tanı
USG’nin yeri kısıtlıdır. En belirgin bulgu plasental kalınlığın artması ve küresel hal
almasıdır
Fetal distres, anormal uterus kontraksiyonları, idiopatik erken eylem ve ölü fetüs diğer
bulgulardır
Tedavi
Fetüs canlı ve immatürse, aktif bir vaginal ve gizli kanama bulgusu yok ise, anne ve fetüs
stabil ise, DIC lehine bulgu yok ise tedavi konservatif yaklaşımdır.
Masif eksternal kanamada gebelik sonlandırılır

PLASENTAL ANOMALİLER
PLASENTOMEGALİ
Nedenleri:
GDM
Fetal hidrops
Plasental hemoraji
Eritroblastozis fetalis
Non-immün hidrops
IU infeksiyonlar (sifiliz)
Kromozomal anomaliler
Hidatiform mol
Plasental koryoanjioma

Plasenta tipleri:
Bilobat plasenta(plasenta bipartita):
Plasentanın inkomplet ve farklı loblara ayrılması söz konusudur. Fetal damarlar bir lobdan
diğerine uzanır.
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Plasenta sirkumvallata:
En sık izlenen plasental anomalidir. Merkezde küçük bir koryonik plak ve etrafını
çevreleyen kalın gri-beyaz renkte amnion, koryon ve dejenere desiduanın çevrelediği bir
yapıdır. Antepartum fetal kanama, dekolman, preterm eylem ve fetal malformasyonlar ile ilişkilidir.

Umbilikal kord insersiyon anomalileri
Marjinal insersiyon (Battledore plasenta):
Umbilkal kord plasentanın kenarından girer.
Membranöz (velamentöz) insersiyon:
Vasa previa riski vardır.
Vasa previada, fetal damarlar umblikal korddan ayrılarak membranlar üzerinde seyreder
ve bu damarların bir kısmı gelen fetal kısmın önünde internal servikal osa yakın yerleşmiştir.
Vasa previada kanama fetal orijinlidir.
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PLASENTA İMPLANTASYON ANOMALİLERİ
Genellikle önceden geçirilmiş uterin cerrahi sonrasında ortaya çıkar.
Nitabuch tabakasının defektlerinde ortaya çıkmaktadır.
Risk faktörleri arasında geçirilmiş sezaryan, plasenta previa ve uterus perforasyonu
sayılabilir.
İleri evre plasenta implantasyon bozukluklarında en uygun tedavi yaklaşımı
histerektomidir.
PLASENTA İMPLANTASYON ANOMALİLERİ
Plasenta accreta
En hafif klinik, en sık
Plasenta increta
Plasenta percreta
En nadir, en ağır klinik

Villuslar süperfisyel myometriumdadır.
Villuslar myometrium içindedir
Villuslar tüm myometrium katları ve seroza içindedir.

PRETERM EYLEM
Gestasyonun 2. trimestrinden sonra 37. gebelik haftasına kadar meydana gelen, servikal
efesman ve dilatasyona yol açan ağrılı ya da ağrısız uterin konraksiyonlardır.
Olguların çoğu idiopatiktir.
Olguların %50’sinde tedavi verilmeden ve servikal değişiklik olmadan prematür
kontraksiyonlar ortadan kalkar (preterm eylem tehdidi).
Üriner sistem infeksiyonu, dehidratasyon, sistemik infeksiyon, servisit ve vuluvovaginit
preterm eylemi predispoze edebilir.
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Preterm eylemde major risk faktörleri
Preterm eylem öyküsü
Çoğul gebelik
DES’e maruz kalma
Konizasyon anamnezi
2. veya 3. trimester’de abdominal cerrahi
İki tane 2 trimester gebelik kaybı öyküsü
Polihidramnios
Uterin anomalisi veya 1 cm’den kısa servikal uzunluk
Kokain kullanımı
İrritable uterus
IVF
Tanı
20. gestasyonel haftadan sonra ve 36. gestasyonel haftadan önce başlayan, 30 dakikalık
gözlemde her 10 dakikada en az 2 kez gelen düzenli, ağrılı uterin kontraksiyonların oluştuğu
Kontraksiyonların 30 sn sürdüğü ve servikal dilatasyon ve silinmeye yol açtığı durumdur.
Semptomlar
Persistan kontraksiyonlar
Spotting
Menstrüasyon benzeri kramplar veya basınç hissi
Vajinal akıntıda artma
Bulgular
Saatte kontraksiyon sıklığı 6-8’dir.
Servikal dilatasyon 2 cm veya daha fazla, servikal silinme %80 veya daha fazla
Seri muayenelerde servikal açıklık ve dilatasyonda artma
Tedavi :
1. Gözlem (Yatak istirahati, %30’u kendiliğinden durur)
2. Hidrasyon iv sıvı (%5 Dxt veya Mixt sıvı –500 cc)
3. Tokoliz

Fetal Fibronektin
Servikovaginal sürüntüde fetal fibronektin saptanması hem preterm hem de term
gebeliklerde travayın başlangıcı ile kesin korelasyon göstermektedir.
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ERKEN MEMBRAN RÜPTÜRÜ (PROM VE PPROM)
PROM, 36. gebelik haftasından sonra, doğum eylemi başlamadan membranların rüptüre
olmasıdır.
Eğer membran rüptürü 36. gebelik haftasından önce olursa preterm prematür membran
rüptürü (PPROM) denir.
Etyolojide
enfeksiyon, annenin beslenmesi, koitus, sigara, C-vit eksikliği suçlanmaktadır.

Tanı
vajinal fornikste sıvının görülmesi, nitrazin testi ile vajen pH’sının arttığının saptanması,
Kurutulmuş vajinal sekresyonun mikroskopik incelenmesinde ferning paternin varlığı
Etken
Mycoplasma PROM kültüründe en sık belirlenen mikroorganizmadır.
Yönetim
Tedavi gestasyonel yaşa bağlıdır.
>36. gestasyonel hafta
Doğumun spontan olarak %50 olguda ilk 12 saat içinde gerçekleşeceği için beklenir.
24-36 hafta arası
İlk yapılması gereken akciğer maturasyonunun değerlendirilmesidir. Fetal akciğerler için
amniyosentez yapılır.
Matür ise Doğum
İmmatür ise Ampisilin profilaksisi + Her gün NST+ Steroid veya Biofizik profil yapılır.

TOKOLİZ
Tokolizin fetal kontrendikasyonları şunlardır;
Fetal ölüm
Fetal distress
Ciddi intrauterin gelişme geriliği
Yaşamla bağdaşmayan anomaliler
Tokolizin maternal kontraendikasyonları;
Ciddi preeklampsi yada eklampsi
Hipertiroidizm
İleri servikal dilatasyon
Kontrolsüz diabet
Tokolizin plasental/membrana bağlı kontrendikasyonları;
Prematüre erken membran rüptürü
Ciddi ablasyo plasenta
Anstabil plasenta previa
Koryoamniyonit
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Tokolitik ajanlar
Beta-adrenerjik agonistler (Ritodrin, Terbutalin),
beta reseptörleri stimüle ederek, düz kas relaksasyonu sağlar.
Kardiyovasküler ve pulmoner yan etkileri yanında hipokalemi ve hiperglisemiye de neden
olabilirler.
Bu ajanlar doğumu 24-48 saat geciktirirler.
Magnezyum sülfat,
kalsiyum iyonları için yarışıp, kontraksiyonu bloke eder.
Kas güçsüzlüğü, respiratuar depresyon gibi yan etkileri vardır.
Doğumu 24-48 saat geciktirir.
Prostaglandin sentetaz inhibitörleri (indometazin),
Yan etki olarak intrauterin PDA kapanması,
NEC riskinde artışa ve gastrointestinal irritasyona neden olabilirler.
Kalsiyum kanal blokerleri (Nifedipin),
Taşikardi, hipertansiyon, myokard depresyonu gibi yan etkileri vardır.
Doğumu 24-48 saat geciktirirler.
Nitrat
Atosiban(Oksitosin R blokeri)

PELVİS TİPLERİ VE DOĞUM

1406

TUS DERS NOTLARI

ÖNEMLİ PELVİS ÇAPLARI
Konjugata diagonalis: Promontorium ile simfizis pubis alt dış kenarı arasındaki çap olup
klinik olarak ölçülebilir.
Konjugata obstetrika: Promontorium ile simfizis pubis iç yüzü arasındaki çap olup klinik
olarak ölçülemez. Pelvik girimin en dar çapıdır.
Konjugata vera anatomika (gerçek konjugat): Pelvik girimin ön-arka çapıdır. Promontorium
ile simfizis pubis üst kenarı arasındaki çap olup, klinik olarak ölçülemez.

Pelvis Tipleri
Jinekoid pelvis: Doğum için en elverişli pelvis tipidir.
Android pelvis: Spinalar belirgin, pubik arkusun dar olduğu tiptir. Spinalar belirgindir. Pelvik
girim kalp şeklindedir.
Anthropoid pelvis: Pelvik girimin ön-arka çapı, transvers çaptan daha büyük olduğu tip. En
sık oksiput posterior gelişe neden olur. Doğum için elverişsiz bir pelvis tipidir.
Platipelloid pelvis: Pelvik girimin ön-arka çapı, transvers çaptan daha küçük olduğu tip.
Doğum için en elverişsiz pelvis tipidir. Derinde transvers duruşa neden olur.
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Fetal başa ait çaplar
Fetus başı verteks gelişlerde suboksiputobregmatik çap,
yüz gelişlerde submentobregmatik çap,
alın gelişlerde oksipitomental (vertikomental) çap ile pelvise girer. Oksipitomental çap fetal
başın en büyük çapıdır.
Fetus başının en küçük çapı ise bitemporal çaptır.
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Fetusun yerleşim şekilleri:
Situs: Fetusun longitudinal ekseninin anne ile olan ilişkisini ifade eder (longitüdinal, transvers
veya oblik olabilir)

Prezantasyon: Doğum kanalına önde giren yapıyı ifade eder (sefalik, makad veya omuz
olabilir), %95'i verteks prezantasyondur (oksiput).
Habitus: Fetusun intrauterin duruşunu tanımlar.
Pozisyon: Önde gelen kısmın doğum yoluna göre konumunu ifade eder (verteks gelişlerde
oksiput, yüz gelişte çene, makadi gelişte sakrum referans alınarak sağ ya da sol, ön veya arka
olarak ifade edilir).
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Tüm doğumların %95'inde fetus, occiput veya verteks prezantasyonu ile doğar.
Olguların büyük çoğunluğunda verteks pelvise, pelvisin transvers çapına paralel olacak şekilde
sagittal sütür ile yerleşir.
Fetus pelvise olguların %40'ında yüzü annenin sağ tarafına bakar şekilde yani sol occiput
transvers pozisyonda girer.
Fetal prezantasyon ve pozisyonu belirlemede Leopold manevraları kullanılır:
Leopold 1: Fundustaki fetal kısım
Leopold 2: Fota I sırtın pozisyonu
Leopold 3: Önde gelen kısım
Leopold 4: Önde gelen kısmın seviyesi
Leopold 5: (Zangemeister Manevrası) Önde gelen kısmın angaje olup olmadığına bakılır

Angajman: Fetusun önde gelen kısmının (verteks gelişlerde biparietal çapın) pelvik girimin
altında olmasıdır.
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DOĞUM
DOĞUM FİZYOLOJİSİ
Termde hipotalamik-pituiter-adrenal aksın aktivasyonu (CRH) fetal adrenallerden yüksek
miktarda DHEA-S salınımına neden olur. Fetal karaciğerde 16 hidroksile edilen DHEA-S plasentada
estriole dönüştürülür. Fetal adrenal ayrıca kortizol salgılar. Kortizol, fetal organları ekstrauterin hayata
hazırlar. CRH, oksitosin ve prostoglandinlerin (özellikle PGE2) plasentadan salınımını arttırır.
Prostoglandinler servikal silinme, uterin kontraksiyonlar ve oksitosinin etkilerine myometriumu
hassas hale getirme yeteneğine sahiptirler. Doğumdan önce myometrial gap junctionlarda artış
görülür.
Serviksin mekanik etkenlerle gerilmesi bir çok hayvanda ve insanda uterus aktivitesini arttırır.
Bu fenomene Ferguson Refleksi denir. Gerçek travay kontraksiyonları servikste dilatasyona neden
olur.
Serviks nülliparlarda önce silinir ve silinme %100 olduktan sonra açılır, multiparlarda ise
serviks silinmesi tamamlanmadan açılma başlar. Serviks nülliparlarda saate 1.2 cm, multiparlarda
ise 1.5 cm açılmalıdır.

DOĞUMUN EVRELERİ :
Klinik olarak doğum 3 evreye ayrılır.
1. Evre (Açılma-Dilatasyon Evresi): Fetusun pasajdan geçişi için serviksin dilatasyonunu
kapsar. Yaklaşık 12 saat sürer. Servikal dilatasyonun oranına bağlı olarak bu evre de fazlara
ayrılmaktadır.
2. Evre (Atılma-Ekspulsiyon Evresi):Bu evre serviksin dilatasyonunun tamamlanmasından
(10 cm) fetusun doğumuna kadar geçen evredir. Nülliparlarda maksimum 2 saat, multiparlarda ise
maksimum 1 saat olması beklenir.
3. Evre (Halas Evresi): Bu evre plasentanın ve fetal membranların doğumunu kapsar ve genellikle 10
dakikadan az sürer. Aşırı kanama yok ise 30 dakikaya kadar normal kabul edilerek müdahalesiz
beklenir.
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MALPREZENTASYONLAR
1- DEFLEKSİYON GELİŞLERİ:
Etyoloji:
Grandmultiparite
Yaş
Uterus anomalileri
Tümörler
Pelvik deformiteler
Çoğul gebelik
Hidramnios
Hidrosefali
Nöral tüp defektleri
Prematürite
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İri fetus
Plasenta previa
Erken membran rüptürü
1.Yüksekde Düz Duruş:
Presente olan başın sutura sagittalisi, pelvis giriminin ön arka üzlemine paraleldir. Genellikle
sorun pelvis girimindedir. Çoğunlukla andropoid ve android elvis vardır
Rotasyon yapamadığı ve pelvis girimine çakılı olduğu durumlarda uterin rüptür riski nedeni ile
derhal sezeryan (C/S) yapılmalıdır.

2.Derinde Transvers Duruş:
Genellikle pelvik darlıklarla karekterize platipelloid ve android pelviste rastlanır. Fetusun
internal rotasyonunu yapmadan orta pelvisi geçerek pelvik çıkıma kadar gelmesidir.
Vajinal muayanede sutura sagittalisin, pelvis çıkımının enine kutruna paralel olduğu saptanır.
Bu durum sıklıkla geçicidir. Pelvik darlık yoksa gebe yan yatırılarak doğum ksitosin indiksiyonu ile
gerçekleşir. Düzelmeyen olgularda forseps veya vakum uygulanabilir.
3.Asinklitismus
4.Büyük fontanel prezantasyonu
5.Alın prezantasyonu:
Başın orbital kenarlarla, ön fontanel arasındaki bölümün presente olmasıdır. 1:500 oranında
görülür. Vajinal muayenede burun kökü, orbital kenarlar ve büyük fontanel hissedilir.

Başın en büyük çapı ile gelmesinden dolayı doğum yavaş ilerler ve uzun sürer. Gebe yakın
takibe alınarak, başın oksiput veya yüz gelişe dönmesi beklenir. Rotasyon olmazsa mutlak C/S
ile doğurtulur. Vakum ve forseps kullanılması kesin kontrendikedir.
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6. Yüz prezantasyonu:
Başın en ileri defleksiyon halidir. İnsidansı %0.17 dir. En çok anensefal bebeklerde görülür. Bu
gelişlerde çene prezente olduğundan, kılavuz nokta çenedir. Çenenin symphis ile ilişkisine göre
"mentum ant." (%60-80) veya "mentum post". (%20-25) adını alır. Mentum ant. gelişlerinde pelvik
darlık olmadığı sürece vajinal doğum mümkündür.
Mentum post.da ise, alın veta bregmanın symphisise takılması sonucunda, zaten
hiperekstansiyonda olan baş daha fazla defleksiyona gelemez ve baş takılır, bu gelişlerde vajinal
doğum imkansızdır ve C/S kesin endikedir
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YENİDOĞAN
YENİDOĞANIN FİZİK MUAYENESİ
İlk fizik muayene (FM) doğum odasında yapılmalıdır.
1. ve 5. dakikada APGAR değerlendirilir.

APGAR
BULGU

0 puan

1 puan

Appearence-Deri rengi

Soluk mavi

Pulse-Kalp atımı

Yok

< 100/dak

> 100 / dak

Grimace-Uyarıya yanıt

Yok

Yüz buruşturma

Ağlama ile cevap

Activity-Kas tonusu

Flask

Hafif fleksiyon

Hareketli

Respiration-Solunum

Yok

Zayıf ,düzensiz

kuvvetli ağlama

Gövde pembe, ekstremite
siyanotik

2 puan
Tüm vücut pembe

Apgar skoru 8 -10: Normal bebek, izlenmesi gerekmez, sıcak tutmak yeterli.
Apgar skoru 4 - 7: Riskli bebek, taktil uyarı ve maske ile oksijen verilebilir.
Apgar skoru 0- 3: Şiddetli asfiksi, hemen canlandırma işlemlerine başlanır.
1 ve 5. dakika Apgar skorları sadece resusitasyon gereksinimi ve izlem için yol gösterir,
neonatal mortailte veya serebral palsy olasılığını öngörmez.
20.dakikadaki düşük (0-3) Apgar neonatal mortalite ve morbidite için daha güvenilir
kriterdir

NOT:
Kalp Hızı Kararları:
Kalp atımı < 60/dk = göğüs kompresyonu + pozitif basınçlı ventilasyon
Kalp atımı 60 – 100/dk = sadece pozitif basınçlı ventilasyon
Kalp atımı > 100/dk = spontan solunum varsa ventilasyon durdurulur

Deri:
Normalde cilt rengi pembedir. Solukluk veya pletorik görünüm varsa dikkatli olunmalıdır.
Prematürelerde cilt ince olduğu için koyu kırmızı görülebilir
Yenidoğan döneminde görülen bazı fizyolojik geçici deri bulgularının bilinmesi ve patolojik
deri bulgularından ayırt edilmesi gerekir.
Verniks kazeoza:
Yenidoğanın derisi bu beyazımsı yağlı madde ile kaplıdır, doğumdan sonra bir kaç saat içinde
kurur. Deskuame epitelyal hücreler ve sebase sekresyondan meydana gelir. Postmatür bebeklerde
daha kalındır.
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Lanugo tüyleri:
Prematüre bebeklerde boldur, özellikle sırt, omuzlar ve yüzde belirgindir. Hayatın 1.
haftasında kaybolur. Skalpte bir kaç ay sonunda lanugo yerini normal saç alır.
Kutis marmaratus:
Nörovasküler olgunlaşma eksikliği sonucu görülen, çevre ısısı değişimine bağlı fizyolojik bir
yanıttır. İlk bir kaç hafta içinde gözlenebilir.
Harlequin renk değişikliği (Palyaço rengi):
Özellikle prematüre veya LGA bebeklerde görülür. Vertex- simfizis pubis hattının tam
ortasından geçen bir sınırla vücudun bir yarısı hiperemiye bağlı pembe, diğer yarısı soluk
görünür.
Mongol lekesi:
Özellikle kalçalar ve sakrum üzerinde, kenarları düzensiz, mavimsi-gri mor renkte
lezyonlardır. Hayatın ilk yıllarında kaybolur.
Salmon lekeleri:
Maküler hemanjiomlardır. Soluk kırmızı renkte, alın, boyun, burun kökü, göz kapaklarında
görülür, bebek bir kaç aylık olunca solmaya başlar, ilk yıl içinde kaybolur.
Milia:
Yenidoğanların %40- 50 sinde görülen 1-2 mm çaplı, beyaz sarı renkli inci tanesi gibi
papüllerdir. Sebasöz bezlerin tıkanması sonucu ortaya çıkar.
Toksik eritem:
Yenidoğanlarda ortası sarımsı beyaz, çevresi eritemli, 5-16 mm çapında lezyonlardır.
Lezyondan yapılan yayma Wright boyası ile boyanırsa eosinofiller görülür.
Püstüler melanosis:
Yanak, ense, sırt, ekstremite, el ve ayak tabanında görülen, nötrofil içeren vezikülopüstüler
döküntülerdir. 2-3 günde kaybolan benign lezyonlardır
Akne neonatorum:
Doğumdan sonraki ilk bir kaç gün içinde genellikle erkeklerde görülen akne vulgarise benzer
lezyonlardır. Transplesental androjenik hormon stimülasyonu sonucu geliştir.
Ödem:
Normal yenidoğanın göz kapaklarında, yüz, el-ayak sırtında ve tibiada ödem olabilir.
Birkaç gün içinde kaybolur. Ekstremitelere lokalize ödem lenfatik drenajın bozukluğuna bağlı
Milroy sendromunda ve Turner sendromunda olabilir.
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Sklerem
Periferik dolaşım bozukluğuna bağlı deri ve deri altı dokularda ödem (sklerödem) ve yağ
dokusunda sertleşme (sklerema) olur. Sklerem bir sepsis bulgusudur.

Baş:
Sütürler ve fontaneller muayene edilmelidir.
Yenidoğanda ön,arka, 2 sfenoid ve 2 lambdoid olmak üzere 6 fontanel vardır.
Ön fontanel normalde 1-3 cm olup, 3-18 aylık dönemde kapanır.
Diğerleri ilk haftalarda kapanır. Normalde süturler arsında 0.5 cm genişlik olur, kafa içi basınç
artarsa genişler.
Süturlerin ve ön fontanelin erken kapanması kraniosinostozis’de görülür.
Doğumda arka fontanelin 1 cm’den büyük olması halinde hipotirodizmin ekarte edilmesi
gerekir.
Sefal hematom:
Subperiostal kanama vardır. Sütürlerin ötesine geçmez, tek taraflı olup genellikle paryatel
bölgededir.
Caput succedenum:
Saçlı deri altında sıvı toplanmasıdır. Periostla ilgisi yoktur, sütür hatlarını geçebilir. Her iki
durum da tedavi gerektirmez.
Craniotabes:
İlk aylarda fizyolojiktir. Rikets, hidrosefali ve osteogenesis imp. da (+)

Gözler
Doğumda hafif anizokori olabilir. Birkaç gün sonra pupillalar eşit büyüklüğe ulaşır.
Işık refleksi 28. haftadan sonra alınır.
Konjonktival ve retinal hemorajiler olabilir. Tek başlarına önemi yoktur.
Kornea çapının 1 cm’den büyük olması kongenital glokomu destekler.
Lökokori (beyaz pupiller refleks): Katarakt, tümör, korioretinit, prematürite retinopatisi,
persistan hiperplastik primer vitreus durumlarında görülür.

Kulak
Sağırlık yönünden yüksek riskli yenidoğanlar
Aile öyküsü (sensorionöral işitme kaybı)
Konjenital enfeksiyonlar (TORCH)
Kraniofasyal anomaliler
1500 g altında doğum ağırlığı
Hiperbilirubinemi (excange sınırının üzerinde)
Ototoksik ilaçlar (Gentamisin, tobramisin, kanamisin, streptomisin)
Bakteriyel menenjit
Asfiktik doğum (5. dk Apgarı 0 - 3, 10.dk.da solunum başlamamış)
Uzamış mekanik ventilasyon
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Ağız
Yenidoğanda salivasyon yoktur, dil rölatif olarak büyüktür.
Natal diş olabilir (Ellis-van Creveld, Hallermann-Streiff...). Aspirasyon tehlikesi nedeni ile
çekilmesi uygundur.
Epstein incileri- Bohn incileri:
Damakta epitelyal hücre birikimleridir.

Burun
Çocuğun ağızdan soluk alması ve rahat meme emememesi Koanal atrezi’yi düşündürür.
Kanlı, mukopürülan akıntı kongenital sifilis bulgusudur.

Solunum sistemi
Normalde solunum sayısı 40-60/dakikadır.
Diafragmatik solunum vardır.
Kısa süreli solunum durmasıyla karakterize periyodik solunum (Cheynes-Stokes ritmi) sıktır.

Kardiyovasküler sistem
Oskültasyonda ilk günlerde geçici üfürümler duyulabilir.
Doğumda duyulan üfürümlerin ancak %8’i konjenital kalp hastalığına bağlıdır.
Kalp tepe atımı 120-160/dakikadır.
Otonom sinir sisteminin iyi gelişmemesi sonucu bazı uyarılarla aritmi oluşabilir.

Abdomen:
Karaciğerin kosta altında 1-2 cm ele gelmesi normaldir.
Dalak ve böbrekler de palpasyonda hissedilebilir.
Ele kitle gelmesi hidronefroz, polikistik böbrek, Wilms tümörü, teratom veya kistik oluşumları
düşündürür.
Batında çöküklük diafragma hernisine bağlı olabilir.
Karın gerginliğinde mekonyum ileus düşünülmelidir.

NOT:
KONJENİTAL DİYAFRAGMA HERNİSİ
Abdominal

yapıların,

diyafragmadaki

konjenital

defektlerden

torakal

kaviteye

herniasyonudur. Diyafragma hernileri özefageal hiatustan (hiatal), paraözefageal bölgeden,
retrosternal (Morgagni) veya posterolateral (Bochdalek)bölgelerden gelişebilir.
Bochdalek hernisi, diyafragmatik hernilerin %90’ını oluşturur ve “konjenital diyafragma
hernisi” tanımı daha çok Bochdalek hernisini ifade etmek için kullanılır.
Bochdalek hernisi %80-90 oranında sol tarafta görülür. En sık eşlik eden anomaliler
pulmoner hipoplazi ve intestinal malrotasyondur.
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Vakaların yaklaşık yarısında prenatal USG ile tanı konabilir. Doğumdan sonra AC grafisi
tanıyı destekler. AC grafisinde torakal kavitede barsak anslarının görülmesi büyük oranda tanı
koydurur.
Konjenital diyafragma hernisinde (Bochdalek) prognozu belirleyen en önemli faktör,
eşlik eden pulmoner hipoplazidir.
Pulmoner hipoplazi nedeniyle vakaların büyük kısmında pulmoner hipertansiyon vardır.
Pulmoner hipertansiyon tedavisinin yanında bu vakalarda yüksek frekanslı ventilasyon ve ECMO
denenebilir.

Göbek Muayenesi
Göbek kordonu 6-10. günler arasında düşer.
Nadiren 4-6 haftaya kadar uzayabilir.
Göbek kordonu geç düşen yenidoğanlarda Faktör XIII eksikliği veya lökosit adezyon
defektleri bulunabilir.
Normalde umblikusda 2 arter 1 ven vardır. Eğer sadece 2 damar varsa renal bozukluk veya
genetik anomali (trizomi 18) düşünülmelidir.
Göbek kanaması:
Vit. K eksikliği (yenidoğanın hemorajik hastalığı) ve koagülasyon bozukluklarına bağlı olur.
Omfalit:
Göbekte akıntı olur, sepsise, menenjite, portal flebite neden olabilir.
Göbek granülomu:
Göbek yerindeki nedbenin geç iyileşmesi nedeni ile olur. Granülasyon dokusu vardır.
Umbilikal herni:
Göbek halkası tam kapanmaz. Kapanması için iki yıl beklenir. Fıtık kesesini oluşturan periton
deriye yapışıktır.
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Patent omfalomezenterik duktus:
Vitellus kesesi ile barsaklar arasındaki omfalomezenterik kanal açık kalmıştır.
Patent Urakus:
Embriyonel hayatın erken devresinde allontois kesesine açılan, mesane ile göbek arasında
urakus denen oluşum vardır. Bu oluşumun açık kalmasıdır. Tamamen açık ise göbekten idrar
gelir.

Genital organlar
Anneden geçen hormonların etkisi ile kız çocuklarında hafif vaginal sekresyon veya kanama
olabilir. Pretermlerde labium majorlar minorları örtmemiştir.
Testisler skrotumda veya kanalda palpe edilebilir.
Hidrosel sıktır. Prepisyum kalın ve glans üzerine yapışıktır.
Belirgin hipospadias veya epispadias seks kromozom anomalisini düşündürmelidir. Anal
açıklık derece kullanılarak kontrol edilmelidir.

Ekstremiteler:
Doğum zorluğuna bağlı brakial pleksus paralizisi olabilir.
Sindaktili, polidaktili gibi anomaliler görülebilir.
Kalça çıkığı yönünden muayene yapılmalıdır.

Nörolojik muayene:
Bilinç durumu, kranial sinirler, tonus, aktivite ve yenidoğan refleksleri değerlendirilmelidir.

Yenidoğan refleksleri:
Moro refleksi:
28. gestasyon haftasında belli belirsiz alınabilir, 32. haftada normal yenidoğan yanıtı gibi
olur. Genellikle 3 ayda kaybolur. Bazı çocuklarda 6 aya kadar sürebilir.
Emme refleksi:
32-34. gestasyon haftalarında gelişir. Bu haftalarda arama refleksi de alınabilir. Emme
refleksi uyanık durumda 4. aya, uykuda 7. aya kadar devam eder.
Yakalama refleksi:
28. Haftada başlar. 2 aylıktan sonra istemli yakalamanın başlamasıyla elde bu refleks
kaybolur. Ayakta ise 10 aya kadar devam eder.
Tonik boyun refleksi:
Yatar pozisyonda çocuğun başını aniden bir tarafa çevirmekle o taraf ekstremitelerde
ekstansiyon, karşı tarafta fleksiyon görülmesidir. Doğumdan 3-4 hafta sonra belirgin olur.
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Pozisyonun birkaç saniyeden uzun sürmesi, yalnız bir tarafta alınması ve 7. aydan sonra
bulunması patolojiktir.
Basma ve otomatik yürüme:
Ayağın sırtı muayene masasına değdirildiğinde bacakta fleksiyon, bunu izleyerek düz bir
yüzeye getirildiğinde o bacakta ekstansiyon, diğer bacakta fleksiyon görülmesidir
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PREMATÜRİTE VE SGA
TANIMLAMALAR
Prematürite: Gebelik süresinin 37 haftadan daha kısa olmasıdır.
Postmatürite: Gebelik süresinin 42 haftadan daha uzun olmasıdır.
Normal doğum ağırlığı: 2500-4000 gr
Düşük doğum ağırlığı (LBW): Doğum ağırlığının 2500 gramın altında olması
Çok Düşük Doğum Ağırlığı : Doğum ağırlığının 1500 gramın altında olması

Son adet tarihinin ilk gününden itibaren sayılmak üzere 37. gebelik haftası tam dolmadan
canlı olarak doğan bebekler prematürdür (37 hafta+6 gün).
Gebelik yaşına göre doğum ağırlığı düşük olan bebekler SGA (Small for Gestational Age)
olarak tanımlanır. Her ikisi birlikte de olabilir, bu durumda mortalite ve morbidite oldukça artar.
Konjenital malformasyon, SGA’da daha sıktır.

PREMATÜRE DOĞUM NEDENLERI
Maternal

Genital

Anne yaşı

Serviks yetersizliği

Düşük sosyoekonomik düzey (Yetersiz

Uterus veya servikal malformasyonlar

beslenme, yetersiz prenatal bakım)

Myom

Sık doğum

Vajinal kanama

Hipertansiyon

Plasental

Kronik hastalık: Kardiyak, renal, endokrin vb

Plasenta Dekolmanı

Enfeksiyon

Plasenta Previa

Sigara veya uyuşturucu kullanma
Abdominal operasyon
Fetal

Diğer

Eritroblastozis fetalis

Erken membran rüptürü

Non immün hidrops fetalis

Polihidramnios

Çoğul gebelik

İatrojenik

Fetal distres
Fetal anomali
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PREMATÜRE BEBEKLERDE GÖRÜLEN SORUNLAR
Respiratuvar distres sendromu

Patent duktus arteriozus

Apne

Hipoglisemi

Periyodik solunum

Nekrotizan enterokolit

Hiperbilirubinemi

İntrakranial kanama

Termoregülasyon

Anemi

Enfeksiyon

Kronik akciğer hastalığı

Doğumsal anomali

Prematüre retinopatisi

Respiratuvar Distres Sendromu (RDS):
Prematürelerde sıktır ve şiddeti gestasyon yaşı ile ters orantılıdır.
Gebeliğin son haftalarında sentezlenen sürfaktanın yokluğu veya azlığı sonucu, alveol yüzey
geriliminde artışla ilişkili, ilerleyici bir atelektazi ve fonksiyonel rezidüel kapasitede yetersizlik ile
karakterizedir.

Apne:
20 saniyeden fazla solunum durması ve buna bradikardinin eşlik etme durumudur.
Solunum merkezinin depresyonuna, ventilasyon bozukluğuna, fetal dolaşımın devam etmesine neden
olan durumlarda apne gelişir.
Prematüre bebeklerde apne nedenleri:
SSS: Asfiksi, kanama, konvülziyon, immatürite, ilaç etkisi
Solunum sistemi: RDS, pnömoni, pnömotoraks, üst hava yollarının obstrüksiyonu
Kardiyovasküler sistem: Sol sağ şant (PDA), kalp yetmezliği, anemi
Metabolik: Hipoglisemi, hipokalsemi, hiponatremi, hipernatremi
Gastrointestinal sistem: Mide dilatasyonu, gastroözafageal reflü, NEC
Enfeksiyon: Sepsis, menenjit,
Hipotermi

Hiperbilirubinemi
Glukuronil transferaz aktivitesi düşük olduğu için hiperbilirubinemi riski artar.
Prematüre bebeklerde özellikle serbest indirekt bilirubinin albümine bağlanmasını engelleyen hipoksi,
hipoglisemi, asidoz gibi durumlarda kernikterus riski artar.
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Termoregülasyonda bozukluk
Termoregülasyonu düzenleyen kahverengi yağ dokusunun azlığı nedeni ile prematüre
bebeklerde ısı regülasyonu güçtür. Ağırlığa oranla vücut yüzeyinin geniş olması da cilt yolu ile ısı
kayıplarını arttırır. Vücut ısısının belirli düzeyde tutulması için kuvöz bakımı gerekmektedir.

Enfeksiyon
Doğumsal anomali
Doğumsal anomali insidansı SGA ve prematüre bebeklerde yüksektir. Mekonyum ileusu,
intestinal obstrüksiyon, gastroşizis ve omfaloseli olan yenidoğanlar genellikle prematüredir.

Patent Duktus Arteriozus (PDA)
Hipoglisemi
Hepatik glikojen depolanması büyük oranda gebeliğin son üç ayında gerçekleşir. Bu nedenle
prematüre bebeklerde glikojen depoları yetersizdir. Prematüre bebeklerde %15 (SGA bebeklerde
%67) oranında hipoglisemi bildirilmiştir.

Nekrotizan Enterokolit (NEC)
Nekrotizan enterokolit (NEK), YD döneminde en sık görülen akkiz GİS hastalığıdır. En sık
PM’lerde ve PDA ve HİE gibi hastalıkların bir komplikasyonu olarak görülür.
Etyoloji:
- Prematürelik (En sık)
- Asfiksi ve Hipoksik iskamik hasar nedeni ile GİS kanlanmasının bozulması en önemli
faktörlerdendir
- Göbek ven veya arter kateterizasyonu
- PDA
- Polisitemi
- Hipotansif durumlar
- Enteral yolla beslenme (aşırı ve hızlı volüm artışı), hiperozmolar formülle erken beslenme
- Bakteriel kolonizasyon: GİS doğumda sterildir. 1. Haftanın sonunda barsaklarda aerobik ve
anaerobik bakteriler çoğalmaya başlar. NEK’te en sık izole edilen mikroorganizmalar; E.Coli, K.
Pnömoni, S. Epidermitis, C. Botilunum ve bazı viruslar (enterovirus, koronavirus, rotavirus) dır.
Patolojik Anatomi
Herhangi bir barsak bölümü tutulabilir ise de genellikle olay terminal ileum, ileocekal bölge
ve sağ kolondadır.
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Klinik bulgular
Semptomların başlaması genellikle 3. ve 10. günler arasındadır. NEK’in en erken klinik
bulgusu, beslenme sırasında gastrik rezidüel volümün giderek artmasıdır.
Erken dönemde hafif-orta derecede distansiyon vardır, barsak sesleri normaldir. Daha sonra
kanlı dışkılama, kusma başlar ve ileus gelişir. Geç dönemde barsak duvarındaki gaza bağlı
krepitasyon alınabilir, genişlemiş barsak lupları görülebilir veya palpasyonla hissedilir. Bazen kitle ele
gelir, karın hassastır, asit, karın duvarında ödem olabilir.

Radyolojik bulgular
En erken bulgu olarak genişlemiş barsak lupları ve distansiyon saptanır. Az sayıda
olguda da hava-sıvı düzeyi saptanır. Intramural gaz varlığı (pnömatosis intestinalis) tipiktir. Gaz
kabarcıkları karaciğer içinde de görülebilir.
Portal vende gaz (pyopnömo flebitis) kötü prognozu gösterir. İlerlemiş olgularda assit
saptanır. Olguların 1/3’ünde perforasyon gelişir. Perforasyon gelişti ise, persistan asidoz, pıhtılaşma
bozuklukları, kollaps, ön karın duvarında ödem, sertlik ve kızarıklık vardır.
Laboratuvar:
En sık görülen laboratuvar bulguları; metabolik asidoz, anemi, trombositopeni, lökopeni,
elektrolit bozuklukları, gaitada gizli kan ve redüktan madde pozitifliği, şiddetli olgularda DİC dir.
Tanı:
Batın distansiyonu, ileus
Radyoloji:
Pnomatozis intestinalis
İleus
Portal vende hava

Tedavi
Oral beslenmenin kesilmesi
Cerrahi (Nekrotik segmentin çıkarılması)
Sepsis için antibiyotik (Ampisilin+Gentamisin)
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İntrakranial Kanama
Gestasyon yaşın ilerlemesi ile küçülen ve term bebekte çoğu kez kaybolan germinal matriks,
primitif damarlardan zengin, destek yapısından fakir ve zedelenmeye eğilimlidir.
Germinal matrix kanaması, intraventriküler bölgeye yayılabilir. Matrix kanamsı komplikasyon
olrak periventriküler lokomolazi ve buna eşlik eden serebral palsy sebep olur. (dipleji)
Beyin kan akımını arttıran veya bu akımda dengeyi bozan hipoksi, RDS, pnömotoraks,
ventilatör tedavisi, ani volüm genişlemesi, hızlı bikarbonat veya glikoz infüzyonu, aşırı
girişimler, konvülziyon, hızlı trakeal aspirasyon gibi durumlar, germinal matriks damarlarının
yırtılmasını kolaylaştırır ve prematüre bebeklerde periventriküler, intraventriküler kanama riskini
arttırır.
Tanı
USG, MR

Anemi
E vitamini eksikliğine bağlıdır. Ayrıca son trimestirde maternofetal Fe transferi olmaktadır. Fe
deposu az olduğundan büyüme ile birlikte (özellikle vücut ağırlığı iki katına çıktığında) Fe
eksikliği anemisi belirtileri ortaya çıkar.

Kronik Akciğer Hastalığı
Ventilatör tedavisi gören yenidoğanlarda ilk 28 günden sonra da oksijen gereksiniminin ve
pulmoner yetmezlik belirtilerinin sürmesi kronik akciğer hastalığı olarak tanımlanır. 1000 gramın
altında doğan bebeklerin yaklaşık yarısında görülür.
Etiolojide; akciğerin immatüritesi, oksijen toksisitesi, barotravma, PDA, enfeksiyon
suçlanmaktadır.

Prematüre Retinopatisi (ROP)
1000 gramın altındaki bebeklerin yaklaşık olarak 2/3’ünde gözlenir. Serbest oksijen
radikalleri ile karşılaşan retinal hücreler aktive olmakta ve bir anjiojenik faktör salgılayarak
vazoproliferasyonu arttırmaktadır.
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Oksijen dışında ROP gelişiminde immatürite, sepsis, intraventriküler kanama, apne, asidoz,
hiperkarbi veya hipokarbi, PDA ve indometazin kullanımı, vitamin E eksikliği, süperoksit dismutaz
aktivitesi veya miktarındaki defekt, genetik nedenler, oda ışığının devamlı ve fazla olması gibi faktörler
düşünülmektedir.
Hastalar periyodik olarak ROP yönünden muayene edilmeli, gerekirse lazer tedavisi
yapılmalıdır.

İNTRAUTERİN GELİŞME GERİLİĞİ (IUGR-SGA)
Fetusun büyümesi; maternal çevre, uteroplasenter ünitenin işlev durumu ve fetusun genetik
potansiyeli ile belirlenir.
Büyümeyi engelleyen olumsuz koşulların varlığında SGA’lı bir bebek dünyaya gelir. Bu
olumsuz koşullar anne, plasenta veya fetusun kendisinden kaynaklanır.
İlk 20 haftada fetus hücrelerinde çoğalma(hiperplazi) vardır. Bu nedenle fetusu ilk 20
haftada etkileyen (TOCH, ilaç) gibi etkenler çoğalmayı bloke ederek. Orantılı SGA oluşumuna
sebep olurlar.
20 haftadan sonra hipertrofi belirgindir.Bu nedenle 20 haftadan sonra fetusu etkileyen
(Uteroplesental yetmezlik) olaylar fetusun sadece karın çevresinde küçülmeye neden olurlar. Baş
çevresi, boy normal kalır. Buna orantısız SGA adı verilir.

SGA NEDENLERI
Maternal

Fetal

Hipertansiyon

Kromozom anomalileri

Kronik hastalık: Kardiyak, renal, endokrin vb

Dismorfik sendromlar

Malnütrisyon

İntrauterin enfeksiyonlar

Düşük sosyoekonomik düzey

Çoğul gebelik

(Yetersiz beslenme, yetersiz prenatal bakım)

Radyasyon

Enfeksiyon
Orak hücreli anemi

Plasental
Sigara, alkol veya uyuşturucu kullanma
Plasenta ağırlığının veya yüzey alanının
az olması
Villöz plasentit
İnfarkt
Tümör
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SGA SORUNLARI
Asfiksi
Mekonyum aspirasyonu

Polistemi

Pulmoner hipertansiyon

İmmünolojik bozukluklar

Hipotermi

Doğumsal anomali

Hipoglisemi

Asfiksi
Plasental işlevin yetersiz olması nedeni ile asfiksi sıktır.

Mekonyum aspirasyonu
SGA’da sık görülen asfiksi veya hipoksi nedeni ile iskemik barsağın motilitesinin
artışına bağlı doğum öncesinde mekonyum çıkışı, mekonyum aspirasyon tablosuna neden olur.

Pulmoner hipertansiyon
Mekonyum aspirasyonu, hipoglisemi ve hipoksiye sekonder gelişen polistemiye bağlı
pulmoner hipertansiyon görülebilir.

Hipotermi
Vücut yüzeyinin ağırlığa oranla geniş olması ve deri altı yağ dokusunun azlığı nedeni ile
hipotermi, SGA’da karşılaşılan önemli bir sorundur.

Hipoglisemi
Glikojen depo hastalığı, karaciğer enzim yetersizliği ve hiperinsülinemi nedeni ile hipoglisemi
görülebilir.

Hiperglisemi
Pankreas beta hücre fonksiyonundaki gecikmeye bağlı, geçici bir diyabet oluşabilir.

Polistemi
İntrauterin fetal hipoksi, polistemi ve hipervizkoziteye neden olur.

İmmünolojik bozukluk
Doğumsal anomali
Doğumsal anomali sıklığı, SGA’lardan 10-20 kat daha fazladır.
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GESTASYON YAŞINA GÖRE BÜYÜK BEBEKLER (LGA)
Doğum ağırlığı arrtıkça neonatal mortalite riski azalır, ancak 4000 gr'ın üzerine çıkıldıkça
risk tekrar artar. LGA'lılar genellikle diyabetik veya şişman anne bebeğidirler. Zor doğum
nedeniyle doğum travmalarına (servikal ve brakial pleksus felci, klavikula kırıkları, sefal
hematom, subdural hematom, yüzde ekimoz, vs) daha çok maruz kalırlar. Normal ağırlıktaki term
bebeklere göre daha çok konjenital anomalileri, özellikle konjenital kalp hastalıkları vardır. Zeka
ve gelişme geriliğine de daha sık rastlanır.
LGA nedenleri
Maternal diabet
Hidropsfetalis
Beckwith-Wiedeman send.
Büyük damarların transpozisyonu
Genetik predispozisyon
Postmaturite
Parabiotik sendrom (ikiz transfüzyon send)

RESPİRATUAR DİSTRES SENDROMU
PATOFİZYOLOJİ
Surfaktan eksikliğine bağlı olarak akciğerlerde konjesyon ve atelektazi olmaktadır.
Akciğer kompliyansı azalmıştır. Prematüre doğumda görülür.
Surfektan en fazla 34. haftadan sonra yapılmaktadır.
Surfaktan sentezini etkileyen hormonlar
Arttıranlar: Kortizol, T3-T4, Beta adrenerjikler, Ostrojen
Azaltanlar: İnsulin, Testesteron
Sürfaktan yapımını artıran ekzojen maddeler
Betametazon, Deksametazon, Aminofilin, Teofilin, Ambroksol
KLİNİK BULGULAR:
Doğumdan birkaç saat sonra takipne, inleme, interkostalve subkostal retraksiyonlar,
burun kanadı solunumu başlar.
Giderek artan siyanoz gelişir.
Dinlemekle akciğer sesleri normal olabilir, AC havalanması azaldıkça solunum sesleri azalır.
Tedavi edilmezse kan basıncı ve vücut ısısı düşer, inleme azalır.
Apne ve düzensiz solunum başlar ve bebek solunum yetmezliği ile kaybedilir.
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RADYOLOJİK BULGULAR:
Atelektaziler nedeniyle her iki AC alanında yaygın, diffüz, ince retikülogranüler opasiteler ile,
bunların arasındaki bronşlatın hava ile dolu olmasına bağlı hava bronkogramları görülür.
Ağır vakalarda bütün alveollerin atelektazisine bağlı olarak “buzlu cam” görünümü
olabilir.

Tedavi:
Surfektan verilip, PEEP ile mekanik ventile ettirilir.
RDS klinik ve radyolojik olarak pnomoniden ayırt edilemez. Bu nedenle RDS düşünülen
yenidoğanlara antibiyotik (Amisilin+gentamisin) verilmelidir.

YENİDOĞANIN GEÇİCİ TAKİPNESİ
Doğumdan sonra akciğer sıvısının absorpsiyonunun gecikmesine bağlı olarak akciğer
kompliyansının azalmasına bağlı olduğu düşünülmektedir.
İnsidansı 11/1000 canlı doğumdur.
Klinik:
Takipne, hırıltı ve retraksiyon gelişir. Takipne birkaç gün sürer.
Akciğer grafisinde santral vasküler belirginleşme, hiperaerasyon, interstisyel ve plevral
sıvı, interlobar fissürlerin belirginleşmesi ve kardiyomegali olabilir.
Tedavi:
Hastada oksijen saturasyon düşüklüğü varsa oksijen verilmesi yeterlidir.
Prognoz:
İyidir, birkaç gün içinde düzelir.
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MEKONYUM ASPİRASYONU
Patofizyoloji:
Fetüs hipoksiye maruz kaldığında mekonyumunu intrauterin dönemde amniyon mayiye
yapabilir
Klinik:
Küçük havayollarının obstrüksiyonu sonucu ilk saatler içinde takipne, hırıltı, siyanoz ile
birlikte solunum sıkıntısı bulguları ortaya çıkar.
Akciğer grafisinde tipik olarak yama tarzında infiltrasyonlar, ön arka çapın artışı,
diyafragmanın düzleşmesi gözlenir.
Tedavi:
Amniyon mayide mekonyum tespit edilen bebeğin başı doğar doğmaz ağız içi aspire
edilmelidir.
Mekanik ventilasyon ile düzelme görülmeyen hastalarda sürfaktan, ekstrakorpereal mekanik
oksijenasyon (ECMO), nitrik oksid fayda sağlayabilir.
Persistan pulmoner HT riski bulunmaktadır. Bunun tedavisinde PGE ve PGI, Nitrat,
Sildenafil, MgSO4, Ca++ kanal blokerleri, alfa blokerler, bosentan (endotelin reseptör blokeri)
kullanılabilir.
Beta blokerler pulmoner basıncı arttırdığından kullanılmaz.

MEKONYUM İLEUSU
Yenidoğanda mekonyumun sertleşerek sıkışması intestinal obstruksiyona neden olabilir ve sıklıkla
kistik fibrozla birliktedir. Mekonyum en sık ileum alt kısmında birikir. Abdominal distansiyon belirgindir
ve kısa bir süre içinde kusmalar gelişir. Röntgende mekonyumun en fazla konsantre olduğu noktada gaz
infiltrasyonu köpüksü granüler bir görünüm yaratabilir.
Atrezilerde görülen atrezi üstünde generalize, düzgün hatlı, distandü barsak anslannın aksine
barsak looplan genişliği değişebilir ve gaz birikimi düzgün hatlı olmaz.
Tedavide gastrografin enema denenebilir, başarılı olmazsa veya perforasyon şüphesi varsa
laparotomi yapılır. Sıkışmış mekonyum izotonik NaCl veya asetil sistein ile çıkarılır.

Mekonyum peritoniti
Barsakta perforasyon in utero veya doğumdan hemen sonra olabilir ve mekonyum peritona
boşalır. Bu tip perforasyonun en sık nedeni kistik fibroza bağlı mekonyum ileusudur, bazen mekonyum
tıkacı veya başka bir nedenli intestinal obstruksiyonlara da bağlı olabilir.

Perforasyon spontan olarak iyileşmiş ve peritona kaçan mekonyum az miktarda ise olay atlanabilir
ve daha sonra rastlantısal çekilen bir röntgende kalsifiye olmuş mekonyum saptanabilir.
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Mekonyum tıkacı
Alt kolonik veya anorektal tıkaçlar obstruksiyona neden olabilir. Mekonyum tıkaçları küçük (mikro)
sol kolon sendromu (özellikle diabetli anne bebeğinde), kistik fibroz, rektal aganglionozis, Mg sülfat verilmiş
anne bebeği durumlarında görülebilir.
Tıkaç izotonik NaCl ile irrige edilerek açılabilir. Gastrografin de kullanılabilir.

BRONKOPULMONER DİSPLAZİ (BPD)
Tanım
BPD uzun süre agressif solunum tedavisi gören ve bebeklerde (özellikle prematürelerde) görülen
kronik obstrüktif bir akciğer hastalığıdır. Konsepsiyondan sonra 36 haftalık olmasına rağmen oksijen
desteğinin gerekmesi BPD olarak yanımlanır.
Fizyopatoloji
En önemli predispozan faktör immatür akciğer dokusudur. Yüksek oksijen konsantrasyonu, basınçlı
hava, endotrakeal entübasyon ve diğer faktörler (oksjen radikalleri, enflamasyon) olgun olmayan akciğer
hücrelerinde hasara (önce ödem ve nekroz, daha sonra fıbrozis) neden olur.
Sonuçta atelektazi, amfizem ve kistik değişiklikler ile birlikte kronik akciğer hastalığı ve cor pulmonale
gelişir. Pulmoner damarlardaki hipertrofı persistan fetal dolaşıma (pulmoner hipertansiyon) yol açar.
Klinik Bulgular
BPD genellikle RDS sekelidir. Normalde eğer hasta ölmemişse RDS hayatın 5-6. günlerinde düzelir.
Eğer solunum yetersizliği hala devam ediyorsa ve bebek respiratöre bağımlı hale gelmişse büyük bir
olasılıkla BPD gelişecek demektir. Klinikte postnatal 28. günde oksijen ihtiyacının devam ediyor olması BPD
tanısını koydurur. RDS sırasında gelişen pulmoner interstisyel amfizem BPD'nin öncü bulgusudur.
Hastalar dispneik ve siyanotik olup sürekli oksijene bağımlıdırlar. Röngen-de amfizem, kistik
değişiklikler (bal peteği görünümü), atelektaziler ve hava bronkogramı mevcuttur.
Tedavide 02, furosemid, sıvı kısıtlaması, beta 2 mimetik ve teofilin önerilmektedir.

YENİDOĞAN SARILIKLARI
Yenidoğanda, günlük bilirubin oluşumunun yaklaşık %75’i, dolaşımdaki eritrositlerin yıkımı
sonucudur
Hemen hemen tüm yenidoğanlarda, hayatın ilk 1 haftası içerisinde, indirekt bilirubin düzeyi 2
mg/dl’nin üzerine (ortalama 5-7 mg/dl) çıkar.
Bu geçici hiperbilirubinemiye “fizyolojik sarılık” adı verilir.

1432

TUS DERS NOTLARI
Sarılıkların ortaya çıkma durumlarına göre;
İlk 24 saatte gelişenlerde Rh uygunsuzluğu
İkinci 24 saatte gelişenlerde AB 0 uygunsuzluğu
Üçüncü 24 saatte gelişenlerde fizyolojik sarılık düşünülmelidir.
Fizyolojik sarılık
Başlama zamanı
Pik zamanı
Kaybolma zamanı
Maksimum bilirubin

Term
2-3 gün
3-4 gün
5-7 gün
12-13 mg/dl

Preterm
3-4 gün
5-7 gün
8-12 gün
15 mg/dl

Fizyolojik sarılığın klinik özellikleri şunlardır:
1. günde sarılık görülmez
Total bilirubin düzeyi, günde 5 mg/dl’den daha fazla artış göstermez ve en fazla 15 mg/dl
düzeyine ulaşır.
Direkt bilirubin düzeyi 2 mg/dl’den azdır.
Sarılık, term infantlarda 1 hafta, prematüre infantlarda 2 haftadan uzun sürmez. Fizyolojik
olmayan durumlar
İlk 24 saatte ortaya çıkan sarılık
Total bilirubinin 5 mg/dl/gün’den hızlı artışı: Termde > 12.9 ; Pretermde > 15
Direkt bilirubin düzeyi > 2 mg/dl veya total bilirubin düzeyinin % 10’unu aşması
Sarılığın termde 1 hf.dan, pretermde 2 hf.dan uzun sürmesi
Klinik
İndirekt bilirubin, sinir hücrelerine girerek bu hücrelerin ölümüne ve “kernikterus” adı
verilen klinik tabloya neden olabilir.
3 dönemi var
1. Erken dönemde hipotoni laterji beslenme zayıf,yüksek tonda ağlama.
2. Dönemde spastisite,opistotonus,düzensiz solunum.
3. Dönem,spastisite azalır,mental retardasyon koreatetoz,dental displazi.
Yaşayan hastalarda
Serebral palsi
Duyma kaybı
Yukarı bakış paralizisi gibi sekeller kalabilir.
Tedavi:
Fototerapi
Hiperbilirubinemi tedavisinde, noninvaziv ve güvenli olması nedeniyle en sık kullanılan
yöntem fototerapidir.
Enzim induksiyonu:
UDP-glukronil transferazı aktive etmek için fenobarbital kullanılabilir.
Enterohepatik dolaşımın azaltılması:
Bağırsaklarda bilirubini bağlayan ve emilimi olmayan bazı maddeler bilirubinin enterik emilimini
önleyebilir.
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Aktif kömür 12 saatte verilirse etkili olabilmektedir. Agar’ın da etkili olduğu
gösterilmiştir.Bu maddelerin anne sütüyle sık beslenmeye (2 saat arayla) üstünlükleri
gösterilememiştir.
Hem oxigenaz inhibitörleri:
Bazı sentetik metalloporfirinler (Sn-mezoporfirin, Zn- protoporlirin) hem oksijenaz enziminin
güçlü kompetetif inhibitörleridir, bilirubin oluşumunu baskılarlar
IVIG:
Rh-ABO -subgrup uyşmazlığına bağlı göriüle immun hemolitik anemilerde yararalıdır.Dalak
makrofajlarındaki Fc reseptörlerini doyurarak eritrosit yıkımı önlenmiş olur.

FOTOTERAPİ
Fototerapide asıl amaç bilirubini suda erir hale getirmektir. (geometrik izomerizasyon
Lumirubin)

Endikasyonlar
Yaş (saat)

Fototerapi
düşün

Fototerapi

Fototerapi yetersizse

Kan değişimi ve

Kan değişimi düşün

yoğun fototerapi

25-48

≥12

≥15

≥20

≥25

49-72

≥15

≥18

≥25

≥30

>72

≥17

≥20

≥25

≥30

Yan etkileri
sıvı kaybı, döküntü, hemoliz,yeşil dışkılama,bronz bebek,retinada hasar

EXCHANGE TRANSFÜZYON
Komplikasyonlar:
Vasküler:
Hava embolisi,Portal ven trombozu, Umbilikal/portal ven perforasyonu, Kardiyak Aritmiler,
Sıvı yüklenmesi, Kalp durması
Metabolik:
Hiperkalemi, Hipernatremi, Hipokalsemi, Hipomagnezemi, Asidoz
Hematolojik:
Trombositopeni
Enfeksiyon:
Bakteriyemi, Hepatit, CMV, HIVenfeksiyonu
Diğer:
Nekrotizan enterokolit, Hipotermi, Hipoglisemi, Akut gastrik dilatasyon , Umbilikal damarların
yırtılması, Graft versus host hastalığı
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ANNE SÜTÜ SARILIĞI
Anne sütü sarılığı hayatın 4-7. günlerinde başlayıp, 2-3.haftalarda 10-30 mg/dl gibi yüksek
değerlere ulaşır ve anne sütü kesilmediği takdirde 3-10 hafta kadar yüksek kalabilir.
Anne sütü kesilirse bilirubin düzeyleri birkaç günde normale döner ve tekrar anne sütü
başlansa bile önceki değerlere ulaşmaz. Bundan başka hayatın 2-4.günlerinde görülen erken tip anne
sütü sarılığı da vardır. Bunların patogenezi birbirinden farklıdır. Her ikisinde de bilirubin oluşum
hızında artma yoktur. Erken formda sütün kendisi değil, yokluğu sarılığa neden olur.
Mekanizması düşük kalori alımı ve mekonyum pasajındaki gecikmeye bağlı olarak enterohepatik
sirkülasyonun artmasıdır. Geç formda ise patogenezde:
Anne sütünde glukuronil transferazı inhibe eden maddeler: 5-beta-pregnan-3-alfa, 20
beta-diol, serbest yağ asitleri gibi.
Anne sütünde B-glukuronidaz aktivitesinin yüksek olması.
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NEONATAL KOLESTAZ NEDENLERİ
İnfeksiyonlar
Yaygın bakteriyel sepsis
Viral hepatitler
HepatitA, B,C( nadir)
CMV, Rubella
Herpes virüs: HSV, HHV6
Varisella virüs
Koksaki virüs
Echo virüs
Reo virüs tip 3
Parvo virüs B 19
HIV
Diğerleri
Toksoplazma

Genetik yada kromozomal
Trizomi E
Down sendrom
Donahue sendromu (leprechaunism)
Nedeni bilinmeyen intrahepatik hastalıklar
İntrahepatik kolestaz-persistant
idiopatik neonatal hepatit
Alagille sendromu (arteriyohepatik displazi)
intrahepatik bilier atrezi
İntrahepatik safra kanalı yetersizliği
Bilier hastalıklar (progressiv intrahepatik kolestaz)

Sitiliz
Tüberküloz
Listerya
Toksik
Parenteral beslenme ile ilgili
Sepsis ( üriner traktus ) endotoksemi
İlaçlar

İntrahepatik kolestaz - tekrarlayıcı
Familial tekrarlayıcı benign lenfödem ilişkili kolestaz
(Aagenaes)
Konjenital hepatik fibrozis
Caroli hastalığı (intrahepatik kanallarının kistik
dilatasyonu)

Metabolik
Aminoasit metabolizma bozuklukları
Tirozinemi
Lipid metabolizma bozuklukları

Ekstra hepatik hastalıklar
Bilier atrezi
Sklerozan kolanjit

Wolman hastalığı

Safra kanalı stenozu

Niemann-Pick hastalığı

Koledokal-pankreatikoduktal birleşme anomalisi

Gaucher hastalığı

Safra kanalının spontan perforasyonu

Karbonhidrat metabolizma bozuklukları
Galaktozemi
Fruktozemi

Koledok kisti
Kitle (tümör, taş )
Safra / muköz plak

Glikojenozis İV
Safra asid biyosentezinin bozuklukları
(reduktaz, izomeraz eksikliği)
Diğer metabolik defektler
α1-Antitripsin eksikliği

Çeşitli
Histiositozis X
Şok ve hipoperfüzyon
Enterit ile ilgili

Kistik fibrozis

intestinal obstriksüyon ile ilgili

idiopatik hipopitüitarizm

Neonatal lupus eritematozis

Hipotiroidizm
Zellweger (Serebrohepatorenal) send.
Yenidoğan demir depo hastalığı
Familyal eritrofagositik lenfohistiyositoz

Miyeloproliferatif hastalık (trizomi- 21)

Arjinaz eksikliği

1436

TUS DERS NOTLARI

Değerlendirme :
Etkilenen bebeklerde sarılık koyu idrar açık veya akolik dışkı ve hepatomegali vardır.
Neonatal kolestazlı bebeklerin çoğunda bu yakınmalar hayatın ilk 1 ayında ortaya çıkar. Sarılık
ile gelen bir çocukta konjüge veya ankonjüge hiperbilirubinemi ayrımını yapmak zorunludur.
Total bilirubinin % 20 'den fazlası konjuge ise kolestaz vardır. .
Neonatal kolestaz şüphesi olan hastaların incelenmesi
Hikaye ve fizik muayene : Dalak ve karaciğerin boyutu ve kıvamı; diğer anomalilerin varlığı
(kardiyak, renal, deri); gaita rengi
Kan ve idrar analizi : Fraksiyone serum bilirubin, serum safra asidi, protrombin zamanı, α1 Antitripsin fenotipi, metabolik idrar/serum aminoasit taraması, idrarda redüktan madde, tiroksin ve
tiroid stimülan hormon, serum demiri, terde klor
Kan, idrar, BOS kültürü ( bakteri, herpes simpleks, CMV, entero virüs )
Enfeksiyon delili için spesifik serolojik çalışmalar (HBsAg, spesifik viral seroloji hepatitler
için (A,B,C,E, Herpes simpleks, CMV, Rubelle, HHV6,7,HIV), VDRL
USG, Hepatobilier sintigrafi, Karaciğer biyopsisi

NEONATAL HEPATİT SENDROMU (İNTRAHEPATİK KOLESTAZ)
İdiopatik neonatal hepatit: Sporadik veya familyal olabilir. Sebebi bilinmez, çoğu vaka
idiopatiktir. Bu hastaların muhtemelen spesifik ancak henüz belirlenemeyen metabolik veya viral
hastalığı vardır.
Enfeksiyöz hepatit : Herpes simpleks, entero viruslar, CMV, veya nadiren hepatit B gibi
spesifik viruslara bağlı hepatitler vakaların küçük bir yüzdesini oluşturur.

İNTRAHEPATİK SAFRA KANALI AZLIĞI
Portal triaddaki interlobüler safra kanallarının sayısında belirgin azalma ve portal ven ve
hepatik arteriolların normal boyutlu dalları ile karakterizedir.
Alagille sendromu (arteriohepatik displazi): İntrahepatik safra kanalı azlığının en sık
sebebidir. Hepatik histolojinin seri değerlendirmesi çoğu kez safra kanallarının ilerleyici yıkımını
gösterir.
Klinik bulguları arasında atipik yüz görünümü (geniş alın, derin geniş aralıklı gözler, uzun
düz burun, ve az gelişmiş mandibula), göz anormallikleri (posterior embryotokson), kardiyovasküler
anormallikler (pulmoner stenoz, bazen Fallot tetralojisi), vertebra defektleri (kelebek vertebra),
tubulointersitisyel nefropati ve gelişme geriliği yer alır.
Uzun süreli prognozu iyidir. Anacak tedavi edilmezse, hastaların kaşıntı, yüksek kolesterol
düzeyleri ile birlikte ksantomları ve vitamin E eksikliğinin nörolojik komplikasyonları olabilir.
Byler hastalığı : Progresif intrahepatik kolestazın nadir ailesel formudur. Etkilenen
hastalarda gelişme geriliği, steatore, rikets, ve düşük GGT düzyleri vardır. Giderek siroz gelişebilir.
Aagenaes sendromu: İdiopatk familyal form, rekürren kolestaz ve alt ekstremitelerde
lenfödem.
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BİLİER ATREZİ
Özellikler
Bilier atrezi doğumdan sonra 2-3 hafta sonra ortay çıkar.
Reo Tip 3 sorumlu tutulmakta.
USG safra kesesi olmaması uyarıcı olmalı.
Safra yollarının progresif sklerozudur.
Tanı:
HIDA sintigrafisi ile safra yolları atrezis kanıtlanabilir.
Tedavi
Kasai op. (Hepatiko-jujenostomi)

RH UYUŞMAZLIĞI
Baba Rh + , Anne Rh – olma durumunda, fetus Rh+ olabilir.
Bu tip gebelerde fetus Rh antijenine karşı Ab gelişir. Ab ler ilk yapıldığında IgM tipi
oldukları için plesentayı geçemezler. Ancak sonraki gebeliklerde ve travma durumlarında IgG
antikorlar plesentayı geçerek fetusta hemolize neden olur.
Gebelikten önce kan uyuşmazlığı olan annelere mutlaka indirekt-Coombs ile antikor
bakılmalıdır.
Duyarlanma (Ab) yoksa 24 ve 28 haftada 300 mikrogr Rhogam (Anti-Rh AB) verilmelidir.
Anti-Rh antikorları Fetustan anneye geçebilecek eritrositlere bağlanıp anne immun sistemi
tarafından tanınmasını önlerler.
Yine doğumdan sonra Rh + çocuk doğarsa anneye Rhogam tekrar edilir.
Eğer gebelikten önce indirekt-Coombs ile bakıldığında annede Rh antikorları varsa, 12 ve 20
haftalarda antikor titresi tayin edilir. 1/ 16 altında ise fetusta hemoliz riski düşüktür.
Ancak 1/16 dan yüksek ise hemoliz riski yüksek olup 16-20 haftalıkken amniosentez
yapılır. Amnion sıvısının spektro analizi bilirubin seviyesini gösterir. (Liley Eğrisi)
Ağır hemoliz olan fetuslara kordosentez veya abdomen boşluğuna 0 Rh – kan Tx yapılır.
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PERİFERİK SİNİR TRAVMALARI
BRAKİYAL PARALİZİ
İri bebeklerde omuz çekilirken brakiyal pleksusun zedelenmesi sonucu oluşur. Genellikle
tek taraflıdır, sağ tarafta sola göre 2 kat sıktır.

Erb-Duchenne Paralizisi:
Vakaların %80’ini oluşturur. Servikal 5 ve 6. sinirler zedelenir. Çocuğun kolu tipik olarak
adduksiyon ve iç rotasyonda, ön kol pronasyondadır.
Paralitik tarafta Moro alınmaz. Biseps refleksi toktur. El hareketleri korunmuştur.
Yakalama refleksi alınır. Beraberinde klavikula veya humerus kırıkları, omuz subluksasyonu
görülebilir.
Bazı vakalarda frenik sinir (4. servikal) de olaya katılır.
Frenik sinir paralizisinde solunum güçlüğü ile birlikte karın tipi solunumun olmadığı
farkedilir.
Akciğer grafisinde o taraf diafragma yükselmiştir.
Tedavi
Atel
Konservatif
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Klumpke Paralizisi
Servikal 7,8 ve torakal 1. sinirler zarar görür.
Elde paralizi olur.
Yakalama refleksi yoktur.
Birinci torakal sinirin sempatik lifleri tutulduğunda Horner sendromu (ptosis ve miyosis)
birliktedir.

YENİDOĞAN APNESİ
Solunum yollarında hava akımının durmasıdır.
Prematürelik apnesi
1500 g altındaki prematürelerin %50’sinde görülür.
2-7 günler arasında olur.
Nedeni nöronal immatüritedir.
Solunum merkezi immatür olan bu bebeklerin solunumu “periyodik solunum”
şeklindedir.
Periyodik solunumda 5-10 sn.lik apne dönemini, 10-15 sn süren hızlı ventilasyon (50-60/dk)
dönemi izler. Bu tip apnede kalp hızı değişmez.
Tedavi:
Taktil stimulasyon
Teofilin
Patolojik apne
Solunum durması 20 sn.den uzundur. Siyanoz, ani solukluk, hipotoni ve bradikardi
(apneik spell) ile birliktedir.

Patolojik apne nedenleri
SSS
Solunumsal

HİE, İVK, konvülziyon ve ilaçlar
Pnömoni, atelektazi, pnömotoraks, ağır RDS, frenik sinir paralizisi, havayolu
tıkanmaları

Enfeksiyon

Sepsis, menejit, NEK

GİS

Oral beslenme, barsak hareketleri, GÖR, intestinal perforasyon

Metabolik

Hipoglisemi, hipokalsemi, hiponatremi, hipernatremi, hiperamonemi, asidoz,
hiperbilirubinemi (kern ikterus),
hipotermi, hipertermi

KVS

PDA, hipotansiyon, hipertansiyon, kalp yetmezliği, anemi, hipovolemi, vagal tonus
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HİPOGLİSEMİ
Term ya da preterm bütün bebeklerde plazma glukoz konsantrasyonunun 50 mg/dl‛nin altına
düşmesi hipoglisemi olarak tanımlanır.
NEONATAL HİPOGLİSEMİ NEDENLERİ:
Perinatal stress
Sepsis (gram negatif)
Perinatal asfiksi
Hipotermi
Polisitemi
Şok
Diabetik anne bebeği
Yetersiz glukoz tedavisi
Maternal ilaçlar: (ß-sempatomimetikler, Terbutalin Ritodrin Klorpropamid, Propranolol)
İyatrojenik: Glukoz infüzyonunun hızla kesilmesi, PDA için iv indometazin infüzyonu
IUBG (SGA bebekler)
Prematüre bebekler
Postmatür bebekler
Hiperinsülinizm(Beckwith-Wiedeman sendromu, Adacık hücre adenomu, Nezidioblastosis,
lösin hiperduyarlılığı, Rh uyuşmazlığı)
Hormon eksiklikleri: BH eksikliği, ACTH yanıtsızlığı, Hipotiroidi, Epinefrin eksikliği, Glukagon
eksikliği, Kortizol eksikliği, Hipofizer yetmezlik
Karbonhidrat metabolizması defektleri: Tip1 Glikojen depo hastalığı, Fruktoz intoleransı,
Galaktozemi, Glikojen sentaz eksikliği, Fruktoz 1-6 difosfataz eksikliği
Aminoasit metabolizması defektleri: MSUD, Propiyonik asidemi, Metil malonik asidemi,
Tirozinemi, 3-hidroksi 3-metilglutaril KoA lyaz eksikliği
Yağ asidi metabolizması defektleri
HİPOGLİSEMİDE PROGNOZ:
Semptomatik hipoglisemide nörolojik hasar oranı %30-50 arasında değişir. En sık sekeller
kalıcı nöbetler ve mental retardasyondur.

YENİDOĞANDA HİPOKALSEMİ
Total Ca düzeyinin semptom (tetani) varken 7 mg/dl’nin, semptom yokken 6 mg/dl’ninaltına
düşmesine veya iyonize kalsiyumun 2.5-3.0 mg/dl’nin altına inmesine hipokalsemi denir.
Semptomlar:
Hipokalsemi eşik potansiyeli düşürerek, kas kasılmasını ve sinir iletimini bozar. SSS ile ilgili en
önemli semptomlar, konvülsiyon, bilinç kaybı ve apnedir.
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Hipokalsemide kalp bloğu, ventrikül fibrilasyonu, hipotansiyon, kalp yetmezliği, EKG’de QT
uzaması, özellikle yenidoğanlarda apne ve hipoksiye neden olabilir.
Laringospazm oluşabilir. Yenidoğanlardaki jitterinessin en önemli nedenlerinden birisi de
hipokalsemidir.
Hipokalsemi kronikleşirse (raşitizm, hipoparatroidi), kemikte demineralizasyon olur, sonuçta
kemik ağrıları ve kırıklar oluşabilir. Hipokalsemi 1 yıldan uzun sürerse katarakt oluşur.
1- Yenidoğanın erken hipokalsemisi:
Hayatın ilk 5 günü içinde görülür ve fizyolojik hipokalseminin değişik nedenlerle uzaması
ve/veya şiddetlenmesi ile ortaya çıkar.
• Alım eksikliği

• Alkaloz

• DAB

• Furosemid tedavisi

• Perinatal stres (asfiksi)

• Kan transfüzyonu

2- Yenidoğanın geç hipokalsemisi:
• Aşırı fosfor yükü (en sık)
• Mg eksikliği
• D vit yetersizliği
• Fototerapi
• Renal yetmezlik
• Pseudohipoparatiroidi
• Hipoparatiroidi
a) Geçici hipoparatiroidi
b) Kalıcı hipoparatiroidi
1. İzole konjenital
2. DiGeorge sendromu
3. Zelweger sendromu, VATER sendromu, CHARGE sendromu
c) Sekonder hipoparatiroidi
1. Gr (-) sepsis
2. Wilson hastalığı
3. AIDS
Semptomlar:
Konvülsiyon, apne, siyanoz, tiz sesli ağlama’dır. Konvülsiyonlar fokal yada jeneralize
olabilir.
Tedavi:
PO veya IV Ca verilir.
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