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İntrauterin büyüme kısıtlılığı 

       PREMATURITE  

 

       FETAL ÖLÜM 

 

 

<29 hafta: Her gün neonatal yaşam şansı %2 artar! 
 

      <33 hf: %21.5 mortalite, %35.9 majör morbidite 

<26+6/7 toplam sağ kalımda, <29+2/7 sağlıklı sağ kalımda: 

    En önemli faktör gestasyonel yaş ! 



Gestasyonel yaşa göre perinatal sonuçlar 

Damodaram et al, ANZJOG,2011 



Doğum zamanlamasını etkileyen 
diğer faktörler 

►Etiyoloji 
 Anöploidi/konjenital infeksiyon: Doğum zamanı 

prognozu değiştirmez 

 Uteroplasental yetmezlik! 

1.Asimetrik büyüme geriliği 
2.Yapısal anomali yokluğu 
3.BSE (MCA PI veya CPR↓) 
4.Oligohidramnios 
5. Anormal umbilikal arter Doppleri 
6. Anormal venöz Doppler 
   Duktus venozus indekslerinde artış 
   Umbilikal vende pulsasyon 
7. Anormal biyofizik profil (Spontan geç deselerasyon, BFP≤4) 
 
 
 



Doğum zamanlamasını etkileyen 
diğer faktörler 

►Büyümenin duraklaması: >34 hf’da kararı etkileyebilir. 

►Amniyotik sıvı hacmi 
 Renal perfüzyonun ve fetal dolaşımın indirek göstergesi. 
 Doppler ölçümleriyle paralel olarak azalma 

 FBK+oligohidramnios= Randomize çalışma yok 

 >34. haftada doğum düşünülebilir 

►Maternal hastalıklar 
 Kronik hipertansiyon ve preeklampsi 

 32-34. haftaya kadar konservatif yaklaşım 

 32. haftadan sonra maternal risk fetal yararın üzerinde 



Doğum zamanlamasını etkileyen 
diğer faktörler 

► NST ve biyofizik profil 

 
 MSS maturasyonu kronik 

hipoksi nedeniyle gecikir 
(28-32 haftada) 

 Hipoksemi ve asidemi ile 
solunum, hareket ve tonus 
azalır ve sonra kaybolur 

 FKA artar, variabilite azalır 
 Patolojik paternler genelde 

preterminal dönemde 
 

 

Skor Perinatal 

Mortalite  

/1000 

8-10 1.86 

6 9.76 

4 26.3 

2 94.0 

0 285.7 



Doppler parametrelerin bozulma sırası 
 Umb. A 

MCA 

DV 

KTG 



►Venöz Doppler: Fetal metabolik asidemi 

►Ventriküler fonksiyon ve kardiyak yükü 
yansıtır. 

     

    Umbilikal arter PI >95.p: 24 gün 

    MCA PI<5. p: 20 gün 

    Duktus venozus PI>95. p: 1 hafta 



 UA-ARED bulunan preterm FBK olgularda erken perinatal sonuçlar:  
 

 Toplam UA 

EDF kaybı 
UA 

Ters EDF 

DV-Ters A 

Dalgası 
UV 

pulsasyon 

N 74 32 42 30 23 

Ölü doğum %10.8 %6.3 %14.3 %20 %26.1 

P. Mortalite %16.2 %9.4 %21.4 %26.7 %34.8 

IVH %25.8 %32.1 %20.6 %18.2 %35.3 

Perinatal mortalite 
     Diastol sonu akım yok: x4 
     Ters akım: x10 



        Doppler N, AMV N: Konstitüsyonel? 

 

                      38-39. hafta 

        (Haftalık BFP/haftada 2 modifiye BFP) 

  

                  

  Uteroplasental yetmezlik 

 

                         37. hafta 

    (Geç başlangıçlı İUBK beklenmeyen kayıpların %50’sinden sorumlu!) 



Patolojik Doppler (UA-ARED) 

► ≥ 34 hafta:  
 Diğer testler normal olsa ile doğurtul alı 

 
► 32-34 hafta 

 Ak iğer aturasyo u? 
 Ye idoğa  ü itesi koşulları? 

 
► < 32 hafta:  

 Deko pa sasyo  göstergesi ola  ulgular varsa doğu  
düşü ül eli 

►ekojenik barsak,  
►kardiyomegali,  
►duktus venozusta art ış PI 
►anormal NST (short-term varya ilite azal ış) 



İkiz Gebelik ve İUBK 

►Koryonisite!!! 

►Monokoryonik gebelikler 
 Eşitsiz vaskuler paylaşım: Selektif İUGG (%11-

14) 

 Bir fetusun kaybında diğer fetusta nörolojik 
hasar riski 

 Umbilikal arterde persistan diastol sonu akım 
kaybı: %50 mortalite 

 İntermitan: %15 mortalite, ikiz eşinde serebral 
lezyon %20. 

 



►Doğum zamanlamasıyla ilgili randomize 
kontrollü çalışma yok. 

►Dikoryonik ikiz:  

 Komplike eden başka faktör olmadığı 
sürece (oligohidramnios, ARED…) :  

  36. hafta     

► Monokoryonik ikiz:  
 Komplike eden başka bir faktör olmadığında: 

34-35. hafta 

 

 



OLİGOHİDRAMNİOS 

 

 

Magann et al, 2000 



Amniyotik sıvı hacmi ölçümü 

►ASİ<5 cm veya <5. persantil 
►Maksimum vertikal cep (MVC) <2 cm 

►MVC<1 cm: ciddi oligohidramnios 

►ASİ daha duyarlı, ama özgüllüğü düşük 
 Terme yakın tek cep 2 cm, ASİ 3 cm : 3. persantil  
 Terme yakın ASİ 5 cm: 7. persantil (x2) 
 MVC’de intraobserver varyasyon daha fazla 

 Ufak bir ölçüm farkı nedeniyle persantilde ciddi oynama 

 Yanlış pozitiflik ASI ile %8, MVC ile %1 

 

 



Amniyotik sıvı hacmi ölçümü 

Cochrane Database Sys Rev, 2008 



 

►Doğum kararı verirken MVC daha iyi (geç 
preterm doğumdan kaçınma) 
 

►Hospitalizasyon ve yakın fetal 
monitorizasyon için ASİ<5 cm (MVC<2 cm-
morbidite artar) 



Perinatal sonuçlar 

Çalışmalar çelişkili. İndüksiyonun perinatal sonuçlar 
üzerindeki etkisini araştıran çalışma yok 

 
 

 

Rutherford et al, 1987 



Perinatal sonuçlar 
►En büyük vertikal cep <1 cm 

 Fetal ölüm x 10 

 Neonatal ölüm x 5 (Chamberlain et al., Am J Obstet Gynecol 1984) 

►Perinatal mortalite (7582 hasta) 
 N AMV: 1.97/1000 

 En büyük vertikal cep <2 cm: 109.4/1000 

 <1 cm: 187.5<1000 
(Chamberlain et al., Am J Obstet Gynecol 1984) 

►Düşük Apgar ve fetal distress endikasyonlu 
C/S artar (Chauan et al., 1999)  

 



Perinatal sonuçlar 
 

►NR-NST, mekonyum boyalı amniyon sıvısı, 
fetal distres endikasyonlu C/S, düşük Apgar, 
pH<7.10- Fark yok (Magann et al., 1999) 

 

►İzole oligohidramnios: Termde Apgar, YBÜ 
ve fetal distress endikasyonlu C/S-Fark yok 
(Rainford et al, 2001) 

 

 

 



Perinatal sonuçlar 
 

►>30 hafta, 421 izole oligohidramnios-421 
kontrol:  
 Mortalite, APGAR ve YBÜ fark yok.  

 İndüksiyon ve C/S artmış.  
 Perinatal sonuçlar aynı ama indüksiyon ve buna 

bağlı olarak C/S oranı artmış (Ahmad & Munim, 2009) 

 

►Term, 183 izole olgihidramnios-183 kontrol: 
Neonatal sonuçlar aynı. C/S artmış ama fetal 
distress nedeniyle değil (Conway et al. 1998) 

 



Doğum zamanlaması 

►EMR, üriner sistem, plasental fonksiyon 
değerlendirmesi : İZOLE? 
 %20 olguda plasental yetmezlik ve İUBK 

 Preeklampsi, DM… 

 NST, biyofizik profil ile fetal durum 
değerlendirmesi 



 
 

<34. gebelik haftası 
 

ASI<5 cm veya MVC<2 cm: Doğum 
endikasyonu değildir!!! 
Yakın fetal monitorizasyon 

 



34-36. gebelik haftası 
 

 

Diğer patolojik durumların eşlik ettiği 
oligohidramnios 

Maternal hipertansiyon,İUBK, plasental 
hastalık (kronik ablasyo)… 

ASI<5 cm veya MCV<2 cm: DOĞUM 

  



34-36. gebelik haftası 

İzole oligohidramnios 
ASİ<5 cm veya MVC<2 cm tek başına doğum 
endikasyonu değildir! 
Dehidratasyon? 1-2 L oral/İV hidrasyon ve 2-12 saat 
sonra tekrar ölçüm. (2 saatte ortalama 2.01 cm artış- 

Hofmeyr ve Gülfenoğlu, 2-5 saatte %30 artış-Kirkpatrick) 

 Normal AMV: Düşük risk 

 Oligohidramnios: Yakın monitorizasyon 

 

 

 



>37. gebelik haftası 

►Diğer patolojiler eşlik ediyorsa: DOĞUM 

►İzole oligohidramnios: Fetal biyofizik profil 
iyi olduğunda dehidratasyon?  Oral/İV 
hidrasyon denenebilir. 

►ASİ<5 cm: DOĞUM 

►ASİ 5-8 cm: 3-4 günde bir tekrar ölçüm 

►ASİ>8 cm: Haftada bir NST, AMV 

 

 



Özet-İUBK 

►Uteroplasental yetmezlik: 37. hafta 

►Doppler N, AMV N: 38-39. hafta 

►Patolojik Doppler: 32. veya 34. hafta 

►Dekompensasyon: <32. hafta 

►DK ikiz: Eşlik eden başka bir bulgu yoksa 
36. hafta 

►MK ikiz: Eşlik eden başka bir bulgu yoksa 
34-35. hafta 

 



Özet-Oligohidramnios 

►<34 hafta: Yakın monitorizasyon 

►34-36 hafta: Eşlik eden patoloji varsa 
doğum, yoksa yakın monitorizasyon 

►>37 hafta: Eşlik eden patoloji varsa 
doğum,yoksa hidrasyon, persiste ederse 
doğum 

 



    

 

       TEŞEKKÜRLER… 


