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ÖZET

SUMMARY

Amaç: Subklinik koryoamnionitin erken doðum
etyolojisinde önemli bir rolü olduðu çeþitli
çalýþmalarla kanýtlanmýþtýr. Bu çalýþmada subklinik
koryoamnionitin gebeliðin prognozu açýsýndan
tokolize yanýtýn tahmininde C-reaktif protein
(CRP)in deðerlendirilmesi amaçlandý.

Objective: It has also been confirmed with various
studies that subclinic chorioamnionitis has an
important role in preterm labor. The aim of this
study was to evaluate the level of C-Reactive
Protein(C-RP) for the prediction of response to
tocolysis in subclinic chorioamnionitis and the
outcome of pregnancy.

Gereç ve Yöntem: Hastanemize baþvuran 22.-34.
gebelik haftalarýnda preterm doðum tanýsý alan
34 gebeye tokoliz uygulanmýþtýr. Buna karþýlýk
gebelikleri normal seyreden 22.-34. gebelik
haftasýndaki 36 gebe de kontrol grubu olarak
alýnmýþtýr. Tüm gebelerde rutin ultrasonografi,
hemogram, CRP ve doðum sonunda plasenta
histopatolojisi bakýlmýþtýr.
Bulgular: Çalýþma grubundaki olgularýn CRP deðeri
kontrol grubundaki olgularýn CRP deðerinden
istatistiksel olarak anlamlý düzeyde yüksekti. Bu
olgularýn CRP deðerleri arttýkça, doðuma kadar
geçen sürenin kýsaldýðý saptandý. Çalýþma grubunu
oluþturan 34 olgunun 15inin tokolize yanýt verdiði
saptandý. 34 olgudan ilk hafta içinde doðurup
tokolize yanýtsýz kabul edilen 19 olgunun CRP
deðerleri istatistiksel olarak anlamlý düzeyde yüksek
bulundu. CRP deðeri ile plasental histoloji arasýnda
istatistiksel olarak anlamlý bir iliþki saptanmadý.
Preterm doðum ve koryoamnionitin önceden
tahmininde CRPnin optimal düzeyinin 1,2
mg/dlden yüksek olduðu saptandý.
Sonuç: Subklinik koryoamnionit olgularýnda CRP
deðerleri, gebeliðin prognozunu ve tokolize yanýt
verip vermeyeceðini gösterebilir.
Anahtar sözcükler: Erken doðum eylemi, CRP,
tokoliz

Materials and methods: Tocolysis was applied to
34 pregnants with preterm labor at 22-34 gestational
weeks who were admitted to our hospital. Control
group was consisted of 36 normal pregnants at 2234 gestational weeks. Routine sonography, complete
blood count, C-RP and postpartum placental
histopathology were studied in all pregnancies.
Results: C-RP levels of the study group was found
to be significantly higher than the control group.
It was demonstrated that as the levels of C-RP
increased, the period of time to labor was shortened
in the study group. Within the study group 15
patients were shown to respond to tocolysis. In the
study group the C-RP levels of 19 patients, who
have given birth within the first week and accepted
as resistant to tocolysis, were found to be
significantly higher. Statistically no significant
correlation was found between the C-RP levels and
placental histology. In order to estimate preterm
labor with chorioamnionitis, the optimal level of
C-RP was determined to be higher than 1,2 mg/dl.
Conclusion: C-RP levels in subclinic
chorioamnionitis may indicate the outcome of
pregnancy and responding to tocolysis.
Key Words: Preterm labor, C-RP, tocolysis

GÝRÝÞ
Preterm eylem ve bunun sonucunda
geliþen erken doðum modern obstetrideki
geliþmelere karþýn perinatal morbidite ve
mortalitenin en baþta gelen nedeni olmaya
devam etmektedir. Doðumsal anomaliler
dýþýndaki perinatal ölümlerin %85inin 27.37.gebelik haftalarý arasýnda doðan bebeklerde
meydana geldiði bildirilmiþtir(1,2). Erken

doðum, perinatal morbidite ve mortalitenin
baþta gelen nedeni olmasýna karþýn etyolojisi
aydýnlatýlamamýþtýr. Tokolize yanýt vermeyen
erken doðum tehdidi olgularýnýn büyük bir
çoðunluðunda subklinik koryoamniyonit
varlýðý ortaya konulmuþtur. CRP duyarlý bir
akut faz reaktaný olmasý ve kýsa yarýlanma
ömrü nedeniyle erken dönem enflamasyonun
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araþtýrýlmasýnda kullanýlmýþtýr. Subklinik bir
enfeksiyon saptanmasý, tedaviye dirençli olan
ve genellikle erken doðum ile sonuçlanabilen
gebeliðin izlemi açýsýndan yol göstericidir(3).
Çalýþmamýzýn amacý, tokoliz uygulanan
preterm eylemdeki olgularda, subklinik bir
koryoamnioniti göstermek ve tedavinin
etkinliði ile prognoz açýsýndan CRPnin
duyarlýlýðýný saptamaktýr. Böylece, seçilmiþ
olgularda ek önlemler alýnmasý ve ek tedavi
seçeneklerinin kullanýlmasý ile preterm eylem
sonucu oluþabilecek mortalite ve morbiditenin
azaltýlmasý olanaklý olacaktýr.

GEREÇ VE YÖNTEM
Göztepe SSK Hastanesi Kadýn Hastalýklarý
ve Doðum Kliniðine Ocak 2003 ile Þubat 2004
tarihleri arasýnda baþvuran 70 gebeden, 22.-34.
gebelik haftalarý arasýnda preterm eylem tanýsý
almýþ toplam 34 olgu çalýþma grubunu (en az
1cmlik servikal açýklýða %40-50 silinmenin
eþlik ettiði, yapýlan kardiotokografide 10
dakikada en az 2 kontraksiyonun saptandýðý
preterm eylem tanýsý almýþ gebeler), 36 gebe
kontrol gurubunu (22.-34. gebelik haftalarý
arasýnda olup ayaktan izlenen normal gebeler)
oluþturdu. Preterm eylemdeki gebelere
spekulum muayenesi, vajinal tuþe,
ultrasonografi, NST(non-stress test) yapýlýp,
hemogram ve CRP, için maternal venöz kan
alýnarak bakteriyoloji laboratuvarýna gönderildi.
CRP bakteriyoloji laboratuvarýnda nefelometrik
yöntemle bakýldý. Preterm eylemde olduðu
saptanan olgulara, baþlangýçta 500 cc %5
dekstroz 30 dakikada gidecek þekilde Ý.V.
hidrasyon uygulandý. Kontraksiyonlarý ve
servikal deðiþiklikleri devam eden hastalara
500 cc % 5 dekstroz içine 100 mg Ritodrin HCL
konularak dakikada 50 gr infüzyonla tokoliz
baþlandý. Kontraksiyonlar duruncaya dek
ritodrin dozu 20 dakikada bir 50 gr/dk arttýrýldý.
Maksimum 350 gr/dk kadar çýkýldý. Çalýþma
grubundaki, tokoliz baþarýlý olanlar (1 haftadan
fazla sürede doðum yapanlar) ve baþarýsýz
olanlarýn plasentalarý patolojiye gönderildi.
Çalýþmada elde edilen bulgular deðerlendirilirken, istatistiksel analizler için SPSS
(Statistical Package for Social Sciences) for
Windows 10.0 programý kullanýldý. Çalýþma
verileri deðerlendirilirken tanýmlayýcý
istatistiksel yöntemlerin (Aritmetik Ortalama,
Standart sapma) yanýsýra niceliksel verilerin
karþýlaþtýrýlmasýnda t-Student testi ve normal
daðýlým göstermeyen parametreler için Mann

CÝLT : 36 YIL : 2005 SAYI : 2

Whitney-U test kullanýldý. Sonuçlar %95lik
güven aralýðýnda, anlamlýlýk p<0,05
düzeyinde deðerlendirildi. Çalýþma ve kontrol
gurubundan herbir olgunun CRP ölçümü
için kan alýmýndan doðuma kadar geçen süre
ile doðum sýrasýndaki gebelik haftalarý ayrý
ayrý hesaplandý.

BULGULAR
Olgularýn ortalama yaþý 26,07±5,68dir.
Olgularýn yaþ, gravida ve parite ortalamalarý
arasýnda gruplara göre istatistiksel olarak
anlamlý bir farklýlýk bulunmamaktadýr
(p>0,05)(Tablo I).
Tablo I: Gruplara göre yaþ, gravida, parite, doðum
haftasý, Wbc(beyaz küre), CRP, Hemoglobin ve bebek
doðum aðýrlýðýnýn karþýlaþtýrýlmasý

Deðerler ortalama±SD olarak verilmiþtir.

Kontrol grubundaki olgularýn doðum
haftalarý, çalýþma grubundaki olgulardan
istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlý
farklýlýða neden olacak þekilde yüksektir
(p<0,01). Çalýþma grubundaki olgularýn CRP
deðerleri, kontrol grubundaki olgularýn CRP
deðerlerinden istatistiksel olarak ileri düzeyde
anlamlý yüksektir (p<0,01). Kontrol grubundaki
olgularýn hemoglobin deðerleri, çalýþma
grubundaki olgularýn hemoglobin deðerlerinden
istatistiksel olarak yüksek bulundu(p<0,01).
Bebek aðýrlýklarý arasýnda gruplara göre
istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlý farklýlýk
bulunmaktadýr (p<0,01). Çalýþma grubundaki
olgularýn ortalama bebek aðýrlýðýnýn, kontrol
grubundaki olgularýn bebek aðýrlýklarýndan
(doðum haftalarýnýn küçük olmasý nedeniyle)
anlamlý düzeyde düþük olduðu görülmektedir
(p<0,01) (Tablo II). Doðum haftasý ile CRP
arasýnda, istatistiksel olarak anlamlý bir iliþki
bulunmamaktadýr (p>0,05) (Þekil I). Çalýþma
grubunda; 34 olgudan 15i tokolize yanýt verdi
(doðuma kadar geçen süre 1 haftadan çok),
19 hasta tokolize yanýt vermedi (doðuma kadar
geçen süre 1 haftadan az).
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CRP deðeri, cut off deðeri olarak kabul
edildiðinde, CRP konsantrasyonu 1,2mg/dl
altýnda ve üzerinde olan olgular, doðuma kadar
geçen süre ve ortalama gebelik haftalarýna göre
karþýlaþtýrýlmýþtýr. Plasenta histolojisi ile CRP
düzeyi ve doðuma kadar geçen süre (saat)
arasýnda istatistiksel olarak anlamlý bir iliþki
bulunmamaktadýr (p>0,05)(Tablo IV).

Tablo II: CRP ile doðuma kadar geçen süre (saat), bebek
aðýrlýðý ve gebelik haftasý arasýndaki korelasyon tablosu

Tablo IV: Çalýþma grubunda plasental histoloji ile
doðuma kadar geçen süre (saat)ve CRP arasýndaki iliþki
tablosu

Doðuma kadar geçen süre (saat)

Þekil I: Çalýþma grubu olgularýnda CRP ile doðuma
kadar geçen süre arasýndaki iliþki grafiði
Çalýþma Grubu
(deðerler ortalama olarak verilmiþtir)

TARTIÞMA
Tüm gebeliklerin yaklaþýk % 10unda
ortaya çýkan erken eylem, perinatal mortalite
ve morbiditenin en önemli nedenidir. Preterm
doðum etyolojisi ve preterm doðumun
önlenmesi üzerine pek çok çalýþma yapýlmýþtýr.
Preterm eylemde enfeksiyon saptanan
olgularda, enfeksiyon saptanmayan olgulara
göre amniotik sývýda daha yüksek prostaglandin
düzeyi saptanmýþtýr(4). Preterm kontraksiyonlar, bakterilerin etkisiyle oluþan amnion,
koryon ve desiduadaki peroksidazlarýn etkisiyle
oluþan serbest radikallerin lokal doku
zedelenmesini izleyerek, lizozomlarýn parçalanmasýyla oluþan proteolitik enzimlerin
salýnmasýný saðlayarak ve indirekt etki ile
endotoksinler salarak hücresel immünitenin
aktivasyonuna ve sonucunda makrofajlardan
sitokinlerin salýnýmýna (IL1, IL6, IL8 ,TNF) ve
prostaglandin sentezinin baþlatýlmasý nedeni
ile olur(4,5).

CRP

Doðuma kadar geçen süre 1 haftadan az
olan olgularýn CRP deðerleri, doðuma kadar
geçen süresi 1 haftadan çok olan olgularýn
deðerlerinden istatistiksel olarak yüksek
bulundu(p<0,01). Plasentalarýn histolojik
incelenmesinde, çalýþma grubundaki tokolizi
baþarýlý olan 10 (%66,7) olguda korioamnionit
(+) ve 5 (%33,3) olguda koryoamnionit (-)
saptanmýþtýr. ROC curve analizi kullanýldýðýnda
preterm doðumda koryoamnionitisi önceden
tahmin edebilmek için optimal düzey ve
özgüllüðü, 1,2 mg/dlyi geçen CRP konsantrasyonlarýnýn verdiði saptandý (Tablo III).
Tablo III: Preterm doðum ve baþarýsýz tokolizi saptamak
için ROC curve analizi sonuçlarý

Preterm eylem olgularýnda subklinik
enfeksiyon varlýðý özellikle tokolitik tedavinin
baþarýsýz olduðu hastalar arasýnda göz önünde
bulundurulmalýdýr(6). Çalýþmamýzda preterm
eylemde, infeksiyonun indirekt bir göstergesi
olan CRP düzeyleri incelenmiþtir. Literatürde
CRP deðerleri yüksek olan preterm eylem
olgularýnda tokoliz baþarýsýnýn düþük olduðu
bildirilmektedir(6). CRPnin sýnýr deðeri, bazý
çalýþmalarda klinik koryoamnionitisin göstergesi
olarak laser nefelometri yöntemi ile 1,5 mg/dl
olarak alýnmýþtýr. Serum CRP düzeyleri 1,5
mg/dl üzerinde olan olgularda koryoamnionit
bulma olasýlýðý artmaktadýr(7). Bir çalýþmada

Preterm doðumu ve histolojik koryoamnioniti önceden tahmin edebilmek için 1,2
mg/dldan daha yüksek CRP konsantrasyonunun
pozitif belirleyici deðeri %75, negatif belirleyici
deðeri ise %96,77 olarak saptandý. 1,2 mg/dl
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gebeliðin CRP düzeylerini tek baþýna arttýrmadýðý
düþünülerek, CRP için 0.7 mg/dl deðeri sýnýr
alýndýðýnda, bunun altýndaki deðerlerde tokoliz
baþarýsýnýn % 95,8 ve bu deðerin üzerindeki
deðerlerde ise % 37,5 olduðu bildirilmiþtir(6).
Biz çalýþmamýzda laser nefelometrik
yöntemle CRP olçümünü kullandýk. Preterm
eylem ve histolojik koryoamnioniti önceden
belirleyebilmek için 1,2 mg/dl den yüksek CRP
deðerlerinin pozitif belirleyici deðerini % 75,
negatif belirleyici deðerini % 96,77 saptadýk.
Handweker ve arkadaþlarý(8), 50 preterm
eylem olgusunda CRP düzeyleri ile tokoliz
arasýndaki korelasyonu çalýþmýþ ve CRP
deðerlerinin yüksek olduðu olgularda tokolizin
olgularýn % 85inde baþarýsýz olduðunu, pozitif
belirleyici deðerin % 73, negatif belirleyici
deðerin % 94 olduðunu saptamýþlardýr. Bu
çalýþmada elde edilen deðerler, bizim
sonuçlarýmýzla benzerlik göstermektedir (8).
Potkul ve arkadaþlarýnýn (6,40) Preterm eylem
olgusu üzerinde yaptýklarý çalýþmalarda, CRP
deðerini laser nefelelometre ile ölçmüþler ve
cut off deðeri olarak 0,7 mg/dl kullanmýþlardýr.
Bu çalýþmada, CRPnin pozitif olduðu olgularda
preterm doðum ve tokoliz baþarýsizlýðý % 37,5
olarak hesaplanmýþtýr. Watts ve arkadaþlarý(9),
105 preterm eylem olgusunda yaptýklarý
çalýþmalarda, amnion sývýsýndan kültür
yapmýþlar, olgulardan %29unda üreme
olduðunu bildirmiþlerdir. Kültürde üreme olan
olgularda lökositoz görülmez iken, CRP
deðerlerinin duyarlýlýðýný ve pozitif belirleyici
deðerini % 100 bulmuþlardýr.(9). Ayný yazarlar,
CRPnin 1,5 mg/dl üzerinde olduðunda,
doðumun 1 hafta içinde baþlayacaðýný
göstermesi açýsýndan, önemli olduðunu saptamýþlardýr. 7 gün içinde doðum yapanlarýn
yüksek CRP düzeyi klinik koryoamnionit ve
yenidoðan ölümü ile iliþkili olduðunu
göstermiþler ancak, pozitif membran kültürü
ve histolojik koryoamnionit ile iliþki
gösterilememiþtir(9). Biz de çalýþmamýzda,
plasenta histolojisi ile CRP düzeyi ve doðuma
kadar geçen süre arasýnda istatiksel açýdan
anlamlý bir farklýlýk saptamadýk. Bulduðumuz
sonuçlar, Watts ve arkadaþlarýnýn elde ettiði
verilerle uyuþmaktadýr.

SONUÇ
Preterm eylem nedeniyle hastaneye
yatýrýlan olgulardan rutin incelemeler yanýnda
istenebilecek bir CRP deðeri ile, subklinik
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koryoamnionit açýsýndan bu gebenin herhangi
bir risk taþýyýp taþýmadýðý ve bu olgunun
tokolize ne þekilde yanýt verebileceði
konusunda görüþ sahibi olunabilir. Riskli
bulunan olgularda oluþabilecek antenatal ve
perinatal enfeksiyonun, geliþebilecek fetal ve
maternal komplikasyonlarýna yönelik önceden
önlem alýnmasýný ve/veya tedavi seçenekleri
üzerinde düþünme olanaðýný saðlayacaktýr.
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