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ÖZET

SUMMARY

Amaç: Erken doðum tehditini önceden belirlemede
risk puaný, servikal uzunluk ölçümü ve spot
maternal tükrük östriol deðerlerinin rolünü
araþtýrmak.

(The role of risk score, cervical length and
maternal salivary estriol levels in the prediction
of preterm labor.)

Geraç ve Yöntem: Zeynep Kamil Hastanesi Doðum
Kliniðine Haziran 2003  Ocak 2004 tarihleri
arasýnda erken doðum tehditi belirti ve bulgularý
ile baþvuran, 26 - 34 gebelik haftalarý arasýnda
100 gebe çalýþma grubuna alýndý. Standart taný ve
tedavi protokollerinin yaný sýra maternal tükrük
östriol seviyesi, servikal uzunluk ölçümü ve risk
puanlamasý yapýldý. Ayný dönemde, gebe izlem
polikliniðinde kontrollerine devam eden, 26 - 34
gebelik haftalarý arasýnda 100 gebe ise kontrol
grubu olarak belirlendi ve ayný ölçümler uygulandý.
Randomize ve prospektif olarak düzenlenen
çalýþmada gruplar arasýnda servikal uzunluk,
Creasy risk puaný ve maternal tükrük östriol
seviyeleri karþýlaþtýrýldý.
Bulgular: Erken doðum tehditi nedeniyle baþvuran
gebelerin kontrol grubu gebelerine göre risk puanlarý
anlamlý derecede yüksek (p<0,0001), servikal
uzunluklarý anlamlý olarak kýsa (p<0,05) bulundu.
Ancak tek maternal tükrük östriol seviyesi ile erken
doðum tehditi geliþmesi arasýnda iliþki bulunmadý.
Sonuç: Erken doðum tehditini önceden belirlemek
amacýyla risk puaný ve servikal uzunluk kullanýlabilir.
Anahtar Kelimeler: Erken doðum tehditi, servikal
uzunluk, Creasy risk puaný, tükrük östriol seviyesi.

Objective: To determine the role of risk score,
cervical length and maternal salivary estriol levels
in the prediction of preterm labor.
Materials and Methods: 100 pregnant women
between 26-34 gestational weeks and who had admitted
to the Zeynep Kamil Womens and Childrens Hospital
with signs and symptoms of preterm labor between
june 2003 and january 2004 were included in the
study group and their risk scores, cervical lengths and
salivary estriol levels were determined besides the
standard therapy they received. 100 pregnant women
between 26-34 gestational weeks attending to our
antenatal clinic in the same period were included in
the control group and they had the same measurements.In this randomized, prospective study cervical
length, Creasy risk scores and maternal salivary estriol
levels were compared between the two groups.
Results: The patients admitted to our clinic with
signs and symptoms of preterm labor had
significantly high risk scores (p<0,0001) and short
cervical lengths (p<0,05). On the other hand
maternal salivary estriol levels were not found to
be related to preterm labor.
Conclusion: Risk scoring and cervical length can be
used as predictors of preterm labor.
Key words: Preterm labor, Creasy risk score, cervical
length, salivary estriol.

GÝRÝÞ
Konjenital anomaliler dýþýndaki perinatal
ölümlerin %85inin 22-37 gebelik haftalarý
arasýnda doðan bebeklerde meydana geldiði
bildirilmiþtir. Plasebo kontrollü olarak yapýlan
çalýþmalarda erken doðum tehditi tanýsýyla
tokoliz uygulanan gebelerin %25 ile %75inin
herhangi bir tedavi görmemiþ de olsalar
miadýnda doðuracaklarý bildirilmiþtir.(1) Diðer
yandan tokolitik tedavinin geciktirilmesi ve
servikal açýklýðýn artmasý durumunda
etkinliðinin azaldýðý bilinmektedir.(2) Bu
endiþe nedeniyle gerçek erken doðum eylemi

tanýsý konmadan tedaviye baþlanmasý,
kullanýlan bazý ajanlarýn yan etkilerinin
görülmesine ve genel saðlýk giderlerinin
artmasýna yol açmaktadýr. Ancak servikal
deðiþiklik de her zaman erken doðumun
güvenilir bir habercisi deðildir.(3) Bu nedenle
erken doðum tehditinin kimlerde doðum ile
sonuçlanacaðýný tahmin etmek amacýyla
birçok yöntem denenmiþtir. Bu yöntemler
arasýnda Creasy ve arkadaþlarý tarafýndan
belirlenen önceki ve þu andaki gebelik
öyküsünü temel alan risk puanlama sistemi,
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servikal uzunluk ölçümü olduðu gibi fetal
fibronektin, östriol, kortikotropin serbestleþtirici hormon, maternal serum kollajenaz,
ferritin, plasental alkalen fosfataz, alfa
fetoprotein, beta-HCG benzeri anne serumu
ve vücut sývýlarýnda çalýþýlabilen çok sayýda
biyokimyasal belirteç bulunmaktadýr.
Creasy risk puanlama sistemi geçmiþ
reprodüktif hikaye, sosyoekonomik statü,
týbbi hikaye ve mevcut gebelik bulgularýnýn
deðerlendirilmesiyle erken doðum riskini
belirleyen bir sistemdir.(4) Servikal uzunluðun
sonografik olarak belirlenmesi servikal
deðiþikliklerin hem erken dönemde tespit
edilmesine olanak tanýr, hem de servikal
muayenenin aksine objektif, ölçülebilir bir
deðer elde etmemizi saðlar.(5) Östriol normal
bir gebelikte 9. gebelik haftasýnda ortaya çýkar
ve plazma konsantrasyonu gebelik boyunca
artar; doðumdan 3 ile 5 hafta önce en yüksek
deðerlerine ulaþýr. Doðum öncesi artan östriol
seviyeleri anne tükrüðünde izlenebilir.
Tükürük plazmadaki serbest östriol seviyesini
doðru yansýtmasý, kolayca toplanabilmesi,
santrifüje gerek kalmadan -22 C de uzun süre
depolanabilmesi gibi nedenlerle östriol
ölçümü için idealdir.(6,7)
Bu çalýþmamýzda biz de erken doðum
tehditi tanýsý ile baþvuran olgularda Creasy
skorlamasý, servikal uzunluk ölçümü ve
maternal tükrükte östriol ölçümü yaparak
hangi yöntemin erken doðumu tahmin etmede
daha etkin olduðunu araþtýrdýk. Bu þekilde
erken doðum yapacaklarý belirleyerek gereksiz
maliyetten, gereksiz ilaç yan etkisinden ve
anksiyeteden kaçýnmayý, gerçekten erken
doðum yapacak gebeler için uygun yenidoðan
yoðun bakým þartlarýný hazýrlamayý amaçladýk.

GEREÇ VE YÖNTEM
Çalýþmamýzý kesitsel ve prospektif olarak
planladýk. Çalýþmaya haziran 2003 ve ocak
2004 tarihleri arasýnda Zeynep Kamil
Hastanesi Doðum Kliniðine erken doðum
belirti ve bulgularý ile baþvuran 100 gebe
dahil edildi. Ayný dönemde gebe izlem
kliniðine baþvuran hastalar arasýndan
gestasyonel haftalarý aðýrlýklý olarak çalýþma
grubuna benzer olacak þekilde randomize
olarak belirlenen 100 gebe kontrol grubu
olarak belirlendi. Çalýþma grubuna 26-34
gebelik haftalarý arasýnda, 10 dakikada 3 veya
daha fazla kontraksiyonu olan, % 50den fazla
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servikal silinmesi ve/veya 1 cmden fazla
servikal açýklýðý olan, membran ruptürü,
abruptio plasenta, fetal ölüm, fetal anomali
gibi gebeliðin devamý için kontraendikasyonu
olmayan tekil gebelikler dahil edildi. Gebelik
yaþý deðerlendirilmesinde son adet tarihi esas
alýndý. Son adet tarihinin güvenilir olmadýðý
durumlarda ultrasonografi ile fetal biyometriye göre hesaplanan gebelik yaþý kullanýldý.
Hastanemize erken doðum tehditi
þikayetleri (karýnda kasýlma, sertleþme hissi,
pelvik basý hissi, bel aðrýsý, artmýþ vajinal
akýntý, menstruasyondakine benzer kramplar)
ile baþvuran hastalara pelvik muayene uygulandý. Spekulum muayenesi ile amnios sývýsý
geliþi kontrolü, dijital muayene ile servikal
açýklýk deðerlendirilmesi, ultrasonografi ile
fetal biyometri ölçümü ve amnios sývýsý miktarý
kontrolü ve kardiotokografi uygulamasýný
takiben çalýþma kriterlerine uygun hastalara
ayrýca trasvajinal ultrasonografi ile servikal
uzunluk ölçümü yapýldý. Her hasta için risk
faktörlerinin sorgulandýðý bir form dolduruldu.
Çalýþma grubuna dahil edilen hastalardan
ayrýca betametazon ve tokoliz uygulamasý
baþlamadan önce kuru cam tüpler içerisine 13 cc tükrük biriktirmeleri istendi.Tükrük
örneðinin sabah 9 ile akþam 6 arasýnda
alýnmasýna, örneði veren hastalarýn son bir
saat içinde aðýzdan herhangi bir þey almamýþ
olmalarýna ve tükrük vermelerine engel diþeti
kanamasý gibi bir problemin olmamasýna özen
gösterildi.Alýnan örnekler -22 C de derin
dondurucuya konularak saklandý.Çalýþma
grubundaki hastalarýn tümüne fetal akciðer
geliþimi için 12 saat ara ile 12 mg betametazon
intramusküler olarak uygulandý. % 5 dextroz
500 cc ile hidrate edilen gebelerden
kontraksiyonlarý devam edenlere 500 cc ringer
laktat içinde 2 amp ritodrin(100 mg) konarak 30 ml/saat ile infüzyona baþlandý.
Kontraksiyonlarýn durumuna göre 10-20
dakikada bir 0,050 mg/dk lýk doz artýmý
yapýldý. Kontraksiyonlarýn kesilmesinden 12
saat sonra tokolize son verildi.
Kontrol grubundaki hastalar (n=100)
hastanemiz polikliniðine rutin kontrolleri için
baþvuran erken doðum semptom ve bulgularý
olmayan 26-34 hafta arasýndaki gebelerden
oluþturuldu.Bu gebelerden çalýþma
grubundakilerle ayný þartlarda birer östriol
örneði alýndý ve ayný koþullarda saklandý.
Kontrol grubu gebelere de servikal uzunluk
ölçümü yapýldý ve risk puanýný belirlemek
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olarak anlamlý þekilde düþük bulundu. Çalýþma
grubu gebeleri arasýnda önceki gebeliklerde
erken doðum ve ikinci trimesterde düþük
hikayesi, mevcut gebelikte ilk trimester sonrasý
kanama ile daha sýk olarak karþýlaþýldý. Ayrýca
bu grupta albüminüri, bakteriüri ve
hemoglobinin 10 mg/dl nin altýnda olmasý
durumu daha sýk olarak gözlendi. Çalýþma ve
kontrol gruplarýna dahil edilen gebeler arasýnda
sigara içme oraný % 20 olduðu halde bunlarýn
çoðu günde birkaç adet sigara kullandýklarýný
ifade etmiþlerdir. Ancak %9u günde 10 adetten
fazla sigara içtiði için bizim çalýþmamýzda bu
durum risk faktörü olarak tespit edilmemiþ
olabilir. Evli olmayan anne oraný çalýþma ve
kontrol gruplarýnda oldukça düþüktü ve gruplar
arasýnda bu açýdan fark izlenmedi (%2; %4,
p>0,05). Bütün bu risk faktörleri risk puaný ile
toplu halde deðerlendirildiðinde kontrol
grubunun risk puaný ortalama 3,57, çalýþma
grubunun ortalamasý 11,57 olarak bulundu.
Aradaki fark istatistiksel olarak anlamlýydý
(p<0,0001). Kontrol grubunun ortalama servikal
uzunluðu 39,41 mm iken, çalýþma grubunun
servikal uzunluðu 31,54 mm bulundu. Arada
yine istatistiksel olarak anlamlý fark vardý
(p<0,0001). Her iki grubun baþvuru östriol
deðerleri arasýnda anlamlý fark izlenmedi (Tablo
2).

üzere form dolduruldu. Çalýþma ve kontrol
grubundaki tüm hastalardan alýnan ve derin
dondurucuda saklanan tükrük örnekleri
üzerinde toplu halde kompetitif mikroplate
enzim immunoassay (Salest, Biex, Inc, Boulder,
Colo.) uygulandý. Bu çalýþmada istatistiksel
analizler SPSS for Windows 11,5 paket
programý ile yapýlmýþtýr. Analizler yapýlýrken
Student-t test, Pearson ki-kare testi kullanýlmýþtýr. p deðerinin 0,05den küçük olmasý
istatistiki anlamlý olarak kabul edilmiþtir.

BULGULAR
Çalýþma grubuna dahil edilen 100 gebenin
gravida, parite, abortus ve yaþayan çocuk sayýsý,
gebelik haftasý açýsýndan kontrol grubundaki
gebelerden farklý olmadýðý görüldü (Tablo 1).
Tablo 1: Ýki gruba ait demografik özlellikler

Tablo 2: Gruplarýn Erken Doðum Belirteçleri Açýsýndan
Karþýlaþtýrmasý

TARTIÞMA
Zaman içinde geniþleyen ve yenilenen
yenidoðan yoðun bakým imkanlarýna raðmen
hala prematürite perinatal mortalite ve
morbiditenin önde gelen nedenlerinden biri
olmaya devam etmektedir. Erken doðumun
fizyopatolojisi ile ilgili elde edilen bilgiler
yine de bu durumun mekanizmasýna yönelik
etkin tedaviler bulmamýzý saðlayamamýþtýr.
G ü n ü m ü z d e ku l l a n ý l a n t e d a v i
yöntemlerinin hatýrý sayýlýr yan etkileri
mevcuttur. Öte yandan kimin gerçekten erken
doðum eyleminde olduðu tanýsýný koymak da
zordur. Servikal deðiþikliðe ve kontraksiyonlarýn varlýðýna raðmen herhangi bir
tedavi almayan gebelerin bir kýsmýnýn erken
doðum yapmadýðý plasebo kontrollü

Creasy risk puanýnýn deðerlendirilmesi
için doldurulan anket formundaki diðer
parametreler Tablo 1de görüldüðü gibi
bulundu. Erken doðum belirti ve bulgularý ile
hastaneye baþvuran gebeler arasýnda eðitim
durumu ve sosyoekonomik statü istatistiksel
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çalýþmalarla gösterilmiþtir.(3) Biz bu
çalýþmamýzla kimlerin gebeliklerinde erken
doðum tehditi ile karþýlaþacaðýný önceden
tahmin etmede risk puaný hesaplanmasý,
servikal uzunluk ölçümü, ve serbest östriol
ölçümü yöntemlerinin anlamlý olup
olmadýðýný ve klinikte kullanýmlarýnýn ne
kadar fayda getirebileceðini bulmayý
amaçladýk. Çalýþma ve kontrol grubuna dahil
edilen gebelerimiz ayný hastane popülasyonu
içinden seçildiðinden temel özellikleri
benzerdi (Tablo 1). Ayrýca gravida, para,
abortus, yaþayan çocuk, gestasyonel hafta gibi
temel özellikler açýsýndan bizim çalýþma ve
kontrol gruplarýmýz Creasy ve arkadaþlarýnýn
popülas-yonuna benzer bulundu (Tablo 1).
Preterm doðum, ikinci trimester düþük, ilk
trimesterden sonra vajinal kanama hikayesi,
albüminüri, bakteriüri, düþük sosyoekonomik
durum ve düþük sosyoekonomik seviye gibi
risk faktörleri ile ilgili bulgularýmýz Creasy
ve arkadaþlarýnýn bulgularý ile uyumlu idi.(4)
(Tablo 1).
Meis ve arkadaþlarý 1995de yaptýklarý
çalýþmada 18 yaþýn altnda, 55 kgdan zayýf,
28 haftadan önce vajinal kanamasý olan
gebelerde erken doðum riskinin yüksek
olduðunu bulmuþtu.(8) Bu açýdan
bulgularýmýz Meisin çalýþmasýna benzerdir
(Tablo1).
Klebanoff un 1991de 1706 gebenin
prenatal ve doðum kayýtlarýný tarayarak yaptýðý
çalýþmanýn bulgularýna göre ikinci trimesterde
anemi varlýðý erken doðum tehditi için risk
faktörü olarak tespit edilmiþti.(9) Bizim
çalýþma grubumuzda ve ülkemizdeki
gebelerde aneminin sýk görülmesi nedeniyle
dikkat edilmesi gereken bir risk faktörü
olduðunu vurguladýk.
Heinonen uterin anomalisi olan 182
kadýný 18 yýllýk bir süreçte takip etmiþ ve bu
kadýnlardan 126sýnda 265 gebeliði
gözlemlemiþ; %23 oranýnda erken doðumla
karþýlaþmýþtýr.(10) Herbst ve arkadaþlarýnýn
338 DESe maruz kalmýþ ve 298 maruz
kalmamýþ kadýn üzerinde yaptýðý araþtýrmanýn
bulgularýna göre DESe maruz kalan
kadýnlarda daha sýklýkla erken doðum
görülmüþtür (p<0,001).(11) Biz kendi çalýþma
grubumuzdaki hastalarýn hiçbirinde DES
öyküsü saptamadýk. Ayrýca çalýþma grubunun
küçüklüðü, kadýnlar arasýnda bilinç eksikliði
nedeniyle az rastladýðýmýz uterin anomali
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faktörünü çalýþma ve kontrol gruplarý arasýnda
istatistiksel olarak anlamlý þekilde farklý
bulmadýk (%2-%5,p>0,05). Çalýþmaya
katýlanlarýn çoðu ilkokul mezunu idi. Bununla
birlikte erken doðum tehditi geliþen gebelerde
eðitim durumu kontrol grubuna oranla düþük
bulundu. Sosyoekonomik durum da benzer
þekilde çalýþma grubunda düþük bulundu.Bu
durumun sosyoekonomik ve eðitim durumu
düþük gebelerde ateþli hastalýk, idrar yolu
enfeksiyonu gibi erken doðumla sonuçlanabilecek durumlar karþýsýnda doktora
baþvurma, zamanýnda tedavi olma bilinç ve
imkanýnýn yetersiz olmasýyla iliþkilendirilebileceðini düþündük. Çalýþan gebe
oranýnýn % 1,5 olmasý fiziksel olarak aðýr iþlerin
erken doðum tehditi geliþimi üzerine etkileri
hakkýnda yorum yapma ve anlamlý bir sonuç
bulma þansýmýzý oldukça azalttý.
Tüm risk faktörlerinin toplu olarak
deðerlendirilmesiyle elde edilen Creasy risk
puaný çalýþma grubu için 11,57, kontrol grubu
için 3,57 olarak bulundu. Aradaki fark
istatistiksel olarak anlamlý olmakla beraber
unutmamak gerekir ki Creasy ve arkadaþlarý
tarafýndan 966 gebe üzerinde yapýlan bir
çalýþmada popülasyonun % 32si risk
grubunda bulunmuþ ve bunlar da tüm erken
doðumlarýn % 80ini gösterebilmiþtir. Risk
grubu olarak belirlenip izlenen gebelerin
ancak dörtte biri gerçekten erken doðurduðu,
ve bunlar da erken doðum yapanlarýn
tamamýný kapsamadýðý için ciddi bir emek
kaybý ve maliyet sözkonusu olmaktadýr. Ýþte
bu nedenle literatürde erken doðum
prediksiyonu için deðerli olabileceði belirtilen
servikal uzunluk ölçümü ve spot östriol
seviyesi ile puanlamayý birleþtirerek
prediksiyon gücümüzü arttýrmayý hedefledik.
Iams ve arkadaþlarýnýn 1996da 2929 kadýn
üzerinde yaptýklarý çalýþmalarýna göre servikal
uzunluk azaldýkça erken doðum riski
artmaktadýr. Bu araþtýrma ayrýca nullipar ve
multipar kadýnlarda servikal uzunluklarýn
çan eðrisine uygun daðýlým gösterdiðini, ve
24-28inci haftalar arasýnda deðiþmediðini
göstermiþtir.(12) Bizim çalýþmamýzda da
servikal uzunluðun azalmasýyla erken doðum
riskinin arttýðý görülmüþtür.
Maternal tükrük östriol seviyelerinin
erken doðum tahmininde kullanýldýðý pek çok
araþtýrma bulunmaktadýr. McGregor ve
arkadaþlarýnýn yaptýðý bir çalýþmada 241 kadýn
22nci gebelik haftasýndan itibaren haftalýk
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östriol seviyeleri ile izlenmiþler ve ortalama
olarak term veya preterm doðumdan 3 hafta
önce serbest östriol seviyelerinde artýþ tespit
edilmiþtir. Pozitif deðer olarak ile 2,3ng/ml
lik eþik deðer kabul edildiðinde, %71
sensitivite ve %77 spesifite ile erken doðum
tahmin edebilmektedir.(13) Heine ve
arkadaþlarý 1999da erken doðum tahmininde
tükrük östriolü ile modifiye risk puanlamasýný
karþýlaþtýrmýþlar ve özellikle yüksek risk
grubundaki gebelerden hangilerinin erken
doðurmayacaðýný belirlemekte tükrük
östriolünün gelecek vaat ettiðini söylemiþlerdir.(6) Ayný yazarýn daha geniþ ve iyi
tanýmlanmýþ bir seride gerçekleþtirdiði sonraki
bir çalýþmada 22nci haftadan sonra takip
edilen gebelerden tükrük östriolü 2,1 ng/dl
nin üzerinde bulunan, ve bir hafta sonra
östriol seviyesi ikinci kez yüksek ölçülenlerin
erken doðum yapma olasýlýðýnýn arttýðý; bu
testin sensitivitesinin % 40, spesifitesinin %
93 olduðu belirlen-miþtir.(14) Tükrük
östriolünün tarama testi olarak kullanýmýný
araþtýran çok sayýda giriþime raðmen
literatürde erken doðum belirti ve bulgularý
ile baþvuran bireylerde kullanýmýný inceleyen
yalnýzca bir araþtýrma bulabildik. Robertson
ve arkadaþlarý tarafýndan yapýlan bu çalýþmada
acil kliniðine erken doðum belirti ve bulgularý
ile baþvuran 145 gebede tükrük östriol
deðerinin erken doðumun önceden
tahmininde faydalý olup olmayacaðý
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