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Komplikasyonları
Ø Amniyotik band sendromu
Ø Uterin basıya bağlı kas iskelet sistemi deformiteleri (clubfoot gibi)
Ø Umbilikal kordon basısı ve sezaryen oranında artış
Ø Pulmoner hipoplazi

Tedavi
Ø Fetal anomaliler ve fetal gelişme geriliği açısından değerlendirilmelidir. 

Oligohidramnios ile komplike olmuş İUGG olgularında morbidite 
artmıştır. Antepartum tedavi seçenekleri kısıtlıdır, ancak bazı yapısal 
bozukluklarda inutero cerrahi düzeltme şansı olabilir (erkek fetusta posterior 
üretral valv onarımı gibi).

Ø Doğum zamanlaması gestasyonel yaşa fetusun iyilik haline ve etiyolojiye 
bağlıdır. Travay sırasında amniotik kaviteye kristaloid solüsyon infüzyonu 
(amnioinfüzyon) yapılarak kordon basısı önlenebilir, sezaryen riski azaltılabilir 
ve neonatal mekonyum aspirasyonu riski en aza indirgenebilir. Travay dışında 
oligohidramniyos tedavisinde amniyoinfüzyon önerilmez.

PLASENTA VE KORDON ANOMALİLERİ

Anormal Plasenta Tipleri
• Bilobüle Plasenta (Plasenta Bipartita): Plasenta neredeyse iki eşit loblu 

formdadır.
• Multilobüle Plasenta: Üç ya da daha fazla loblu plasentadır.
• Plasenta Suksentriata: Ana plasentaya membranlar üzerindeki fetal damarlar ile 

bağlantıda olan bir ya da daha fazla küçük aksesuvar lobun olmasıdır. İkiz gebelikte 
daha sık görülmektedir. Aksesuar lobun doğum sonrası uterus içerisinde kalmasına 
bağlı olarak postpartum kanamalara neden olabilir. Vaza previaya neden olarak 
fetal kanamalara da neden olabilir. Abortuslarla ilişkisi olabilir.

• Membranöz Plasenta: Fetal membranların büyük kısmı ya da tamamı fonksiyon 
gören villuslarla kaplıdır.

• Halka Şekilli Plasenta: Plasenta anuler şekildedir ve bazen plasenta dokusu tam 
bir halka oluşturur. Antepartum ve postpartum kanama olasılığı artmıştır ve 
İUGG ile ilişkilidir.

• Pencereli Plasenta (Plasenta Fenestrata): Disk şeklindeki plasentanın orta kısmı 
yoktur fakat çoğunlukla defekt yalnızca villöz dokuları içerir ve koryonik plak sağlam 
kalır.

• Ekstrakoryal Plasenta: Plasentanın fetal yüzünde yer alan koryonik tabaka, 
maternal tarafta yer alan plasental bazal tabakadan daha küçük kalmasından dolayı 
plasentanın periferik yüzeyinin örtülememesi durumudur. İki tipi vardır:
Ø Sirkumvallat plasenta: Fetal yüzde kalın, gri-beyaz, dejenere desidua ve 

fibrin içeren koryon ve amnionun oluşturduğu çift kıvrımdan oluşan bir halkanın 
çevrelediği merkezi çökük bir alan bulunmasıdır. Antepartum kanama (hem 
dekolman hem de fetal kanama), preterm doğum, perinatal mortalite 
ve konjenital anomali riski artmıştır.

Ø Sirkummarjinat plasenta: Bu halkada membran katlantıları arasında merkezi 
çökük alanın olmamasıdır. Kötü klinik sonuçlar daha azdır.
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Plasental Anomaliler

Plasentomegali
• Etiyoloji
Ø Maternal diyabet
Ø Ciddi fetal anemi
Ø Fetal hidrops
Ø Plasental hemoraji
Ø Eritroblastozis fetalis
Ø İntrauterin enfeksiyonlar (sifiliz, toksoplazmoz, CMV ve parvovirüs enfeksiyonu)
Ø Kromozomal anomaliler
Ø Molar gebelikler
Ø Şiddetli maternal anemi

Plasenta Tümörleri
• Gestasyonel trofoblastik neoplaziler
• Koryoanjiom: Plasentanın tek benign tümörüdür. Antepartum kanama, 

preterm eylem, amniyotik sıvı anormallikleri ve İUGG, polihidramniyos, fetal anemi 
ve fetal kalp yetmezliği ile ilişkili olabilir.

• Metastatik tümörler: En sık plasentaya metastaz yapan tümörler; melanom, 
lösemi, lenfoma ve meme kanseridir. Metastatik hücreler intervillöz mesafede 
bulunurlar. Fetusa en sık metastaz yapan tümör melanomdur.
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Tek Umbilikal Arter
• Daha önce normal olan umbilikal arterin sekonder atrofisine bağlıdır. İnsidansın 

arttığı durumlar; diyabet, epilepsi, preeklampsi, antepartum kanama, 
oligohidramnios, hidramnios, kromozomal anomalisi olan gebelikler, ikiz 
gebelikler.

• Çoğu olguda izole bulgudur ancak olguların 1/3’ünde ek anomali bulunur (en 
sık kardiovasküler ve genitoüriner anomalileri). Ek olarak başka yapısal 
anomaliler eşlik etmediği taktirde anöploidi riskinde artış yoktur.

• İUGR ve perinatal mortalite ile de ilişkisi olabilir. 

Kordon İnsersiyon Anomalileri

Marjinal İnsersiyon (Battledore Plasenta)
Ø Kordonun plasentanın kenarına insersiyonudur. Çoğul gebeliklerde ve ivf 

gebeliklerinde sık görülmektedir. Marjinal insersiyon nadiren probleme yol 
açar.

Valementöz (Membranöz) İnsersiyon
Ø Umbilikal damarlar, plasentanın kenarından uzakta umbilikal kordondan ayrılır 

ve sadece amnion kalıntısı ile sarılı halde plasentaya ulaşırlar. Plasenta previa ve 
çoğul gebeliklerde insidansı artar. Vasa previa riski yüksektir. Düşük apgar 
skoru, ölü doğum, erken doğum ve SGA ile ilişkili olabilir.

ANTEPARTUM KANAMALAR

• 28. haftadan sonra genital sistemde oluşan kanamalardır. Maternal mortalitenin önemli 
nedenlerindendir.

Antepartum kanama nedenleri

Obstetrik Nedenler (%95) Non-obstetrik Nedenler (%5)

• Ablasyo plasenta (%30-50) • Servisit, servikal erozyon ve polipler

• Plasenta previa (%10-15) • Vajinal laserasyon, travma ve varisler

• Vasa previa / Velamentöz insersiyon • Vajinal malign/benign neoplaziler

• Uterus rüptürü • Servikal malign/benign neoplaziler

• Koagülasyon bozuklukları

@ Antepartum kanamaların en sık nedeni dekolmandır.

Dekolman (Ablasyo – Abruptio Plasenta)
• Fetusun doğumundan önce plasentanın erkenden implantasyon alanından 

ayrılmasıdır. Ayrılma total veya parsiyel olabilir. En çok gebeliğin 37-39. haftaları 
arasında görülmektedir.
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Risk faktörleri

   Ablasyo Plasenta Risk Faktörleri                  Rölatif Risk

1. Ablasyo öyküsü  10-188
2. Düşük doğum ağırlığı  14
3. Çoğul gebelikler  2 – 8
4. Hidramniyos  2 – 8
5. Preterm erken membran rüptürü  2.4 – 4.9
6. Preeklampsi  2.1- 4.0
7. Tek umblikal arter  3,4
8. Koryoamniyonit  3
9. Kronik hipertansiyon  1.8 – 3
10. İleri yaş (> 35) ve multiparite  1.3- 2.3
11. Sigara  1.4- 1.9
12. Kokain   –
13. Leiomiyom (implantasyon bölgesinde)   –  

@ •  Dekolman etiyolojisinde riski en fazla arttıran; dekolman öyküsü

Patoloji
Ø Desidua bazalis içerisine kanama ile başlar. Daha sonra desidua miyometriuma 

bitişik ince bir tabaka bırakarak ayrılır. Sonuçta desidual hematom ortaya çıkar. 
Retroplasental hematom genişler ve komşu plasentanın ayrılmasına neden 
olur. 

Ø Kanama hemen her zaman maternaldir (ayrılma maternal desiduada 
olduğundan dolayı), ancak travmatik olgularda fetal kanama da olabilir (plasental 
hasarlı bölgeden).

Klinik (E-92)

Ø Vajinal kanama: Biriken kan membranları uterus duvarından ayırabilir ve 
eksternal kanama görülebilir (%78) (aşikar kanama) ya da tamamıyla 
uterus içerisinde kalabilir (gizli kanama). Aşikar kanama olup fetus tehlikede 
olmayabilirken, aşikar kanama olmayıp fetus kaybedilmiş olabilir.

Ø Courvelaire uterus (uteroplasental apopleksi): Uterus kas yapısına ve 
serozanın altına olan yaygın ekstravazasyondur. Nadiren uterin atoniye neden 
olabilir ve histerektomi için endikasyon değildir.

Ø Uterin hassasiyet, sık uterin kontraksiyonlar ve hipertonisite vardır (uterus 
tetanik ve kontrakte) (%66). Bu nedenle fetal distres gelişinceye kadar 
yanlışlıkla preterm eylem ön tanısı konulabilir (%20).

Ø Fetal distres sıktır (%60) ve fetal ölüm görülebilmektedir.
Ø Şiddetli olgularda kanamaya bağlı olarak hipovolemik şok, akut böbrek 

yetmezliği ve Sheehan sendromu görülebilir. Gebelikteki akut kortikal 
nekrozun en sık nedeni dekolmandır.

Ø Obstetrik nedenlere bağlı DIC’in en sık nedeni dekolmandır. Gizli ayrılmada 
risk daha fazladır ve fetusun hayatta olduğu durumlarda daha az görülür. Doku 
tromboplastinlerinin maternal dolaşıma geçmesi sonucunda gelişmektedir.
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Ablasyo plasenta şekilleri

Tanı ve Ayırıcı Tanı
Ø Vajinal kanama ile birlikte olan canlı gebeliklerde ultrasonografi ile plasenta 

previa ve diğer kanama nedenleri ekarte edilmelidir. Ancak ultrasonografi 
ile özellikle erken dönemdeki dekolman plasenta tanısı nadiren (%2) 
konulabilmektedir. Dekolman tanısında MR görüntüleme çok başarılıdır.

Ø Ağrılı uterin kanama dekolmanı, ağrısız kanama ise previayı 
düşündürmelidir; ancak plasenta previanın eşlik ettiği preterm eylemde ağrılı 
kanama olabileceği unutulmamalıdır.

Ø Laboratuvar bulguları arasında kanamanın düzeyine bağlı olarak anemi ve 
trombositopeni izlenebilir. Fibrinojen ve koagülasyon faktörleri azalırken, fibrin 
yıkım ürünleri artabilir. Koagülasyon testleri tanıda yardımcıdır.

Tedavi
Ø Dekolman öyküsü varlığında doğum 37-38 haftada planlanmalıdır. Diğer hastalarda 

tedavi gebelik yaşı, anne ve fetusun durumuna göre şekillendirilmelidir.
þ Term gebede yaklaşım: Fetus canlı ve vajinal doğum yakın değilse acil 

sezaryen tercih edilir.
þ Preterm gebede yaklaşım: Belirgin plasental ayrılmalarda tokoliz 

kontrendikedir.
Ø Doğum şekli: Fetus canlı, ancak distreste ise sezaryen ile doğurtulmalıdır. 

Ayrılma fetusu öldürecek kadar şiddetli ise genellikle vajinal doğum tercih edilir. 
Yoğun kan replasmanı ile bile üstesinden gelinemeyecek ciddi kanama ve diğer 
obstetrik komplikasyonların varlığı durumunda vajinal doğum kontrendikedir.

Komplikasyonları
Ø Maternal komplikasyonlar:
þ Maternal mortalite artar (%0,5-%5) (hemoraji, kalp ve böbrek yetmezliği). 

Vakaların %10’unda klinik olarak belirgin koagülopati (DIC) görülebilir.


