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ÖZET:

SUMMARY:

Diabetik ketoasidoz (DKA)yüksek maternal ve fetal
mortalitesi olan bir týbbi acildir. Erken doðum
eylemi olgularýnda betamethasone ve betamimetik
tedaviler ketoasidoz geliþimine neden olabilir.
Burada betamethasone kullanýmý sonrasý bir DKA
olgusunda acil taný ve tedavi planý sunulmuþtur.

Diabetic Ketoacidosis in Pregnancy A Case Report

Anahtar Kelimeler: gebelik, diabetik ketoasidoz,
betamethasone

Diabetic ketoacidosis (DKA) is a medical
emergency with high maternal and fetal mortality.
In cases of preterm labor administration of
betamethasone and betamimetics may cause DKA.
Here we reported the prompt diagnosis and
theraphy in a case of DKA after betamethasone
administration.
Key words: pregnancy, diabetic ketoacidosis,
betamethasone

GÝRÝÞ
Gebelikte DKA hem anne hem bebek için
acil tedavi gerektiren bir tablodur. Tip I diabetik
gebeler DKA için risk altýndadýr. Fakat
gebelikte tip I diabet olmadýðý halde DKA
geliþmiþ olgular bildirilmiþtir. (1) Erken doðum
eylemi olgularýnda ritodrine ve/veya
betamethasone tedavisinin bu tabloyu ortaya
çýkardýðý bilinmektedir. (2) Bu olguda antenatal
diabet taramasý yapýlmamýþ bir gebede diabet
tanýsý öngörüldüðü halde betametazon
uygulamasý acil tedavi gerektiren DKAa sebep
olmuþtur. Acil tedavi planýnýn vurgulanmasý
ve betametazonun diabetik hastada
kullanýmýnýn sorgulanmasý amaçlanmýþtýr.
OLGU
36 yaþýnda gravida 6, parite 4, abort 1 olan
hasta doðum sancýlarýnýn baþlamasý þikayeti
ile acil polikliniðimize baþvurdu. Son adet
tarihi ve ilk trimester ultasonografi (USG)sine
göre 29 hafta 6 günlük gebelik saptandý. USG
deðerlendirmede fetal makrozomi ve
polihidramnios saptandý. Hastanýn obstetrik
öyküsünde ilk doðumun abdominal yoldan,
ikinci ve üçüncü doðumlarýn vajinal yoldan,
dördüncü doðumun 13 yýl önce yine abdominal
yoldan gerçekleþtiði öðrenildi. Vajinal
muayenede servikal efasman %80, servikal
açýklýk 3cm, amniotik kese prolabe olup,

prezente olan fetal kýsma eriþilemedi.
Fetal makrozomi ve maternal obezite (107 kg)
tanýsý alan hastanýn antenatal dönemde diabet
taramasý yapýlmamýþtý. Hasta daha önce diabet
tanýsý anamnezi vermedi. Hastaya tokoliz amacý
ile100µgr indometazin rektal uygulandý ve
MgSO4 ile tokoliz tedavisinin devamý
planlandý. Erken doðum eylemi sebebi ile 2
doz 12mg betametazonun 24 saat ara ile
uygulanmasýna karar verildi. Tedavi öncesi
spot kan þekeri (KÞ) 197 mg/dl idi. Takiplerde
açlýk KÞ 202mg/dl, tokluk KÞ 230mg/dl
ölçüldü. Ýdrar tetkikinde keton saptanmadý.
Hg A1c: 9,7 saptandý. Bu bulgularla
pregestasyonel diabet öntanýsý alan ve 2300
kcallik diet verilen hastaya insülin tedavisi
planlandý. Bir sonraki sabah açlýk KÞ 278mg/dl
ölçülmüþ olan hastanýn takipnesi olduðu (30/dk
solunum sayýsý) ve keton koktuðu farkedildi.
Hasta sabah bir kere kustuðunu söyledi.
Ketoasidoz düþünülen hastada 4+ ketonüri
saptandý. Tokluk KÞ 267 mg/dl bulundu. Acilen
1000cc/saat %0,9 NaCl ve ardýndan insülin
infüzyonu planlandý. Arteryel kan-gaz tahlili
metabolik asidoz ile uyumlu idi: Ph: 7,273,
PCO2: 8,3mmHg, PO2: 119,3mmHg, baz
açýðý: 18.8 mmol/L, HCO3: 3,9 mmol/L idi.
Muayenede solunum sayýsý:30/dk, ateþ 37° C,
nabýz: 108/dk , kan basýncý 150/100 mmHg
idi. NST nonreaktif ve ara ara spontan 30
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saniyeyi aþmayan deselerasyonlar çizmekteydi.
Hýzla 3000 cc %0,9 NaCl infüzyonu yapýldý. 8ü
regüler (R) insülin i.v bolus uygulandý. Ardýndan
idrar çýkýþý olan hastaya 5ü/saat R insülin
infüzyonu + 500cc /saat %0,9 NaCl infüzyonu
ve 20 mEq/saat KCl infüzyonu baþlandý. Saatlik
KÞ, nabýz, kan basýncý, idrar çýkýþý ve solunum
sayýsý takibi, 4 saatte bir Na, K, Cl ve kreatinin
ve idrarda keton takibi yapýldý. KÞ £'3f200mg/dl
olunca dekstroz infüzyonu baþlanmasýna; idrarda
keton kaybolunca oral gýda baþlanmasýna ve
uzun etkili insülin tedavisi planlanmasýna karar
verildi. Hastanýn ketoasidoz sonrasý tedavi süreci
ve laboratuar deðerleri tablo 1 de sunulmuþtur.
Hasta betamethasone 2. dozundan 12 saat sonra
diabetik ketoasidoz tanýsý aldý. Bu taný
sonrasýndan fetusa ait takiplerde NST nonreaktif
ve spontan deselerasyonlar gösterdi (Resim1,2).
Tablo 1: Diabetik ketoasidoz tanýsý sonrasý yapýlan
tedavi ve takip

* betametazon 24 saat ara ile yapýlmýþtýr
** 36. saat aktif doðum eylemi baþlamýþtýr
§ Non stress test

Resim 2 : Non Stress Test.

Sývý ve insülin tedavisinin 12. saatinde idrar
ketonu yok oldu. Hastanýn aðýzdan beslenmesi
baþlandý. NST reaktif kaydedildi (Resim 3).
Tedavinin 36. saatinde hasta su geliþi bildirdi.
Vajinal muayene servikal efasman %8
servikal açýklýk 5cm, berrak amnion sývýsý,
baþýn seviyesi -3 idi.

Birinci ve dördüncü doðumu abdominal; ikinci
ve üçüncü doðumu vajinal yoldan gerçekleþmiþ
olan hastanýn spontan vajinal yol ile
doðurmasýna karar verildi. Dört saat sonra hasta
2700 gram, APGAR 1. dakika 8, 5. dakika 9
olan kýz bebek komplikasyonsuz doðurtuldu.
Postpartum 4 hafta YYBÜ de tedavi alan
bebeðin 3. ayýnda 5000 gram aðýrlýðýnda olduðu
ve taburcu olduktan sonra bir saðlýk problemi
yaþamadýðý bildirildi. Anne lohusalýk sonrasý

Resim 1 : Non Stress Test.
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takiplerde insülin tedavisi gerektiren tip II
diabet tanýsý aldý.
Resim 3 : Non Stress Test.

TARTIÞMA
Diabetik ketoasidoz sýk karþýlaþýlan bir
endokrin-obstetrik acil deðidir. Sýklýkla Tip
I diabetin bir komplikasyonu olan DKAun
gebelikte gestasyonel diabetes mellitus ve
tip II diabetes mellitus olgulardada ortaya
çýkabileceði bildirilmiþtir. Gebe hastada
DKAun kliniði daha farklý seyredebilir.
Hastalarýn % 36sýnda <200mg/dl plasma KÞ
deðerlerinde DKA geliþtiði bildirilmiþtir. (3)
Bu olgu da en yüksek KÞ deðeri 278mg/dl
olup buna bir örnektir. Gebe olmayan diabetik
hastada olduðu gibi tedavide 3 ana amaç
dehidratasyonun,ketozun ve asidozun
düzeltilmesidir. (4) Günümüzde aktif tedavi
yaklaþýmý, sývý elektrolit replasmanýnýn saðlýklý
yapýlmasý ve insülinin yerinde kullanýmý ile
anne ve bebek mortalite ve morbiditesinde
azalma saðlanmýþtýr. Diabetik ketoasidoz
olgularýnda sývý tedavisinin 1-2litre/saat %0,9
NaCl olarak planlanmasý ve 10-20ü/ saat
intravenöz R insulin uygulamasý sonrasýnda
5-10ü/saat dozunda idame insulin infüzyonu
önerilmiþtir. (5) Hastamýz 107 kg aðýrlýðýnda
olup insülin tedavisine 5ü/saat olarak
baþlanmýþ daha sonra 7ü/saate çýkarýlmýþtýr.
Bu olguda hastanýn daha once insulin
kullanmamýþ olmasý sebebi ile hekim 5ü/saat
dozunda tedaviye baþlayýp hastanýn gözlemi
sonrasýnda dozu arttýrmayý planlamýþtýr.
Bu olguda ketoasidoz tablosu sýrasýnda fetal
NST nonreaktif ve 30snyi aþmayan spontan
deselerasyonlar çizmiþtir. Ketoasidozun
düzeltilmesi ile intrauterine fetal iyilik halinin
saðlanacaðý Hughes tarafýndan bildirilmiþtir.
(6) Bu süre içerisinde sürekli fetal
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monitorizasyon saðlanmýþtýr. Literatürde
DKA baðlý anne ve bebek ölümleri
bildirilmiþtir. Gebelikte betametazon
uygulamasý öncesi hastanýn antenatal tarama
ve özgeçmiþ sorgulamasýnýn yapýlmasý
önemlidir. Diabet düþünülen olgularda
betametazon tedavisi süresinde daha yakýn
izlem yapýlmasý önemlidir. Sonuç olarak erken
doðum eylemi tanýsý almýþ bir olguda
betametazon fetal mortalitenin iyileþtirilmesi
için gerekli olabilir ama eþlik eden diabet
öntanýsýnda KÞ regulasyonunun saðlanmasý
gerektiði, klinik tablonun hýzla deðiþebileceði
unutulmamalýdýr. Fetal ve maternal
komplikasyonlardan korunmak için hýzlý
tedavi planý hayat kurtarýcý olacaktýr.
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