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ÖZET

DÜfiÜK TEHD‹D‹ SONRASI DÖRDÜZ GEBEL‹KTE FETAL REDÜKS‹YON

Amaç: Ço¤ul gebeliklerde fetal redüksiyonun uyguland›¤› ilk trimesterde (10-13. haftalar) erken uterin kanama ve
düflük tehdidi önemli problemler olarak karfl›m›za ç›kabilmektedir. Bu çal›flmam›zda, abortus imminensli bir dör-
düz gebeli¤e uygulanan fetal redüksiyon sunulmakta ve tart›fl›lmaktad›r.

Olgu: 28 yafl›nda, 3.5 y›ll›k infertil hastaya human menopozal gonadotropin ile yap›lan ovulasyon indüksiyonu son-
ras›nda 9. haftadaki ultrasonografik de¤erlendirmesinde dördüz gebelik oldu¤u tespit edildi. Embriyo redüksiyonu-
na karar verilen hastada hospitalizasyonun 2. gününde spontan vaginal kanama bafllad›. Ultrasonografik de¤er-
lendirmede 4 fetus da canl›yd› ve servikal uzunluk 4 cm, servikal kanal kapal› ve servikal kanal iç yüzünde 28x41
mm’lik hematom ile uyumlu oluflum izlendi. Bir hafta sonunda kanamas› kesilen hastada 2 fetusa 2 gün arayla re-
düksiyon uyguland›. ‹fllem sonras›nda kanamas› olmayan hasta 14. gebelik haftas›nda taburcu edildi. Hasta ge-
beli¤in 38. haftas›nda travay›n bafllamas› ve ilk fetüsün makat prezentasyonu nedeniyle sezeryanla ilk fetüs; can-
l›, k›z, 2000 g ve ikinci fetüs; canl›, erkek, 2400 g ve Apgar skorlar› normal olarak do¤urtuldu.

Sonuç: Düflük tehdidi olan ço¤ul gebeliklerde fetal redüksiyon mümkün oldu¤unca erken yap›lmal›d›r. Ancak cid-
di düflük tehdidi olan gebelerde fetal redüksiyon hala tart›flmal›d›r ve bu konuda kapsaml› çal›flmalara ihtiyaç du-
yulmaktad›r.

Anahtar kelimeler: Fetal redüksiyon, Düflük tehdidi.

SSUUMMMMAARRYY

FETAL REDUCTION IN A QUADRUPLET PREGNANCY AFTER THREATENED ABORTION

Background: Early uterine bleeding and threatened abortion appear as important problems in multiple
pregnancies in the first trimester (10-13 weeks) that fetal reduction is applied. In our study fetal reduction in a
quadruplet pregnancy after threatened abortion is presented and discussed.

Case: After ovulation induction with human menopausal Gonadotropine, a 28-year-old patient with infertility for 3.5
years, quadruplet pregnancy was diagnosed by ultrasonography in the 9th week of the pregnancy. Since she has
a quadruplet pregnancy, selective fetal reduction was decided, but spontaneous vaginal bleeding started at the
2nd day of hospitalization. By ultrasonography, 4 fetuses were alive, cervical length was 4 cm, cervical canal was
closed and there was a formation of hematoma (28x41 mm) on the interior side of cervical canal. After a week,
vaginal bleeding stopped and fetal reduction was applied to two fetuses by two days interval. She was externated
at the 14th weeks of gestation without any vaginal bleeding. At the 38th weeks of gestation, labour began and she
underwent cesarean section because of the breech presentation of the first fetus. First fetus; alive, female, 2000
g and second fetus; alive, male, 2400 g were borned with normal Apgar scores.

Conclusion: Fetal reduction in multiple pregnancies with threatened abortion must be applied as earlier as
possible but in pregnants with serious threatened abortion it is still controversial and comprehensive studies are
necessary on this subject.
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on yirmi y›ld›r, yard›mc› üreme teknikleri ve
ovulasyon indüksiyonu ajanlar›n›n kullan›m›

önemli ölçüde artm›flt›r. Bu durum beraberinde
maternal ve fetal komplikasyonlar› ile birlikte
ço¤ul gebelik oranlar›nda da bir art›fla yol açm›fl-
t›r. Bugün ço¤ul gebelik insidans›n› azaltmak
için IVF merkezlerince al›nan tüm önlemlere
ra¤men, birçok ço¤ul gebelik ovülasyon indük-
siyonu ve yard›mc› üreme tekniklerinin kaç›n›l-
maz bir komplikasyonudur. Her ne kadar litera-
türde baz› ço¤ul gebeliklerin baflar›l› sonuçlar›na
dikkat çeken nadir vaka yay›nlar› rapor edilmifl-
se de, genellikle ço¤ul gebeliklerin perinatal so-
nuçlar› tekil gebeliklere göre daha az yüz güldü-
rücüdür (1-3). Fetal komplikasyonlar ço¤unlukla
abortus, preterm do¤um ve intrauterin fetal geli-
flim gerili¤i ile iliflkilidir.

Ço¤ul gebelik redüksiyonu intrauterin canl›
fetuslar›n say›s›n› azaltarak perinatal mortalite ve
morbiditeyi azaltmak amac›yla gelifltirilmifl gü-
venli ve efektif bir yöntemdir. Ancak redüksiyon
sonras› baflar›y› etkileyen önemli faktörlerden
birisi giriflimin zamanlamas›d›r. Ço¤ul gebelik
redüksiyonu genellikle ilk trimesterde (10-13.
haftalar) uygulanmaktad›r. Di¤er yandan ço¤ul
gebeliklerde erken uterin kanama veya düflük
tehdidi de önemli problemler olarak karfl›m›za
ç›kabilmektedir. Ço¤ul gebeliklerin %25’inden
fazlas›nda uterin kanama ço¤ul gebelik redüksi-
yonunun uyguland›¤› 10-13. haftalarda izlen-
mektedir. Bu durum klinisyenleri redüksiyonun
ertelenmesi veya iptalini tart›flmaya zorlamakta-
d›r.

Bu çal›flmada düflük tehdidi sonras› fetal re-
düksiyon uygulanan bir dördüz gebelik olgusu
sunulmakta ve fetal redüksiyon tart›fl›lmaktad›r.

OLGU

28 yafl›nda, 3.5 y›ll›k interfil ve ek özelli¤i ol-
mayan hastada anovulasyon nedeniyle klomifen
sitrat ile sonuç al›namamas› üzerine hMG (Per-
gonal; Serono ‹laç Sanayi, A.fi, ‹stanbul, Türkiye)
tedavisine al›nd›. Yap›lan ovulasyon indüksiyo-

nu sonras›nda gebe kalan olguda 9. haftada ya-
p›lan ultrasonunda dördüz gebelik oldu¤u tespit
edildi (Resim 1). 1. fetus için fetal kalp at›m›
(FKA) müspet croun-lump linght (CRL): 17 mm
8+6 hafta; 2. fetus için FKA müspet CRL: 19 mm
9 hafta; 3. fetus için FKA müspet CRL: 20 mm 9
hafta ve 4. fetus için FKA müspet CRL: 20 mm 9
hafta ile uyumluydu. Hastan›n ikinci prenatal vi-
zitinde son adet ve ultrasonografiye göre 11 haf-
ta ile uyumlu normal gebelik mevcuttu. Tüm fe-
tuslar›n nukal kal›nl›k ölçümleri 2 mm’nin alt›n-
dayd› ve ultrasonografik olarak herhangi bir
anomali izlenmedi. Aileye dördüz gebelik tafl›d›-
¤› ve muhtemel riskleri anlat›ld›. Hastanemiz pe-
rinatoloji konseyi karar› ile embriyo redüksiyonu
önerildi. ‹fllem ve komplikasyonlar› hakk›nda da
bilgilendirilen ailenin yaz›l› onay› al›narak emb-
riyo redüksiyonuna karar verilerek hasta hospi-
talize edildi.

Hospitalizasyonun 2. gününde hastada spon-
tan vaginal kanama bafllad›. Ultrasonografik de-
¤erlendirmede 4 fetus da canl›yd›. Servikal kanal
4 cm uzunlukta ve kapal› idi. Servikal kanal
önünde 28x41 mm’lik hematom ile uyumlu olu-
flum izlendi. Hastaya p.o progesteron kapsül 3x2
(Progestan kapsül; Koçak ‹laç Sanayi A.fi, istan-
bul, Türkiye) baflland›. Düflük tehdidi konusunda
bilgilendirilen olgu yatak istirahati ile bir hafta iz-
lendi. Bir hafta sonunda kanamas› kesilen hasta-
da ultrasonografik olarak normal bulunan 4 fe-
tustan amniyoreksis ve asendan infeksiyon riski-
ni azaltmak amac›yla serviksten en uzak olan fe-
tusa redüksiyon yap›ld›. Redüksiyon sonras›nda
di¤er fetuslarda da fetal kay›p ihtimali oldu¤u
için 2. redüksiyon 2 gün sonra uyguland›. Giriflim
öncesi hastaya 1 gr IV sefazolin (Cefozin; Bilim
‹laç Sanayi A.fi, ‹stanbul, Türkiye) baflland› ve ifl-
lem sonras› bir hafta devam edildi. Fetal redüksi-
yon steril koflullar alt›nda transabdominal ultra-
sonografi eflli¤inde 20-gauge i¤ne ile intrakardi-
ak 1 cc potasyum klorür injeksiyonu fleklinde uy-
guland›. ‹fllem bitiminde ortalama 30 saniye son-
ra redüksiyon uygulanan her 2 fetusta da fetal
kardiak asistol gözlendi. Yaflayan di¤er 2 fetusta
da fetal kardiak aktivite varl›¤› ultrason ile teyit
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edildi. Redüksiyon sonras› 10 gün mutlak yatak
istirahati ve progesteron tedavisi ile takip edilen
hastada vajinal kanama gözlenmemesi üzerine
hasta 14. gebelik haftas›nda hastaneden ç›kart›l-
d›. Hastan›n sonraki rutin prenatal takiplerinde
herhangi bir sorun gözlenmedi. Hasta gebeli¤in
38. haftas›nda travay›n bafllamas› ve ilk fetüsün
makat prezentasyonu nedeniyle sezeryanla birin-
ci fetüs; canl›, k›z, 2000 g ve ikinci fetüs; canl›,
erkek, 2400 g do¤urtuldu. Normal Apgarla do¤an
ikizlerin yap›lan muayenelerinde sa¤l›kl› oldukla-
r› gözlendi. Anne ve bebekler postoperatif 3.
günde sorunsuz olarak taburcu edildiler.

TARTIfiMA

Yard›mc› üreme tekniklerinin yayg›n olarak
kullan›lmaya bafllamas›n›n bir sonucu olarak ço-
¤ul gebelik prevelans›nda art›fl olmufltur (4). Ki-
elly ve arkadafllar› 1971-1998 y›llar› aras›nda
A.B.D.’de ikiz gebelik oran›n›n %1.8’den %2.8’e
art›fl gösterirken, üçüz gebelik oran›n›n 5.9 kat,
dördüz gebelik oran›n›n 11.0 kat, befliz oran›n›n
ise 5.3 kat artt›¤›n› bildirmifllerdir (5). Bu gebe-

liklerde perinatal morbidite ve mortalite riski de
artm›flt›r (1-3,6,7). Ço¤ul gebeliklerle iliflkili peri-
natal morbidite ve mortaliteden ço¤unlukla
abortus, preterm do¤um ve intrauterin geliflme
gerilikleri sorumludur (8). ‹kiz gebeliklerde risk
daha az oldu¤undan, yüksek say›l› (üç veya da-
ha fazla canl› fetusun bulundu¤u) ço¤ul gebelik-
lerin yönetimindeki seçeneklerden biri ilk tri-
mesterde embriyo redüksiyonudur (9-11).

Embriyo redüksiyonun as›l yarar› gestasyonel
yafl ve kiloda artma ve bunun sonucunda da ge-
ride kalan canl› fetuslarda hayatta kalabilirlili¤in
artmas›d›r (12). Bu konuda büyük bir seride 9
merkezin verilerinin topland›¤› 1789 gebelik in-
celenmifltir (13). Bafllang›çta ortalama dört fetus
(2 ile 6’den fazla fetus) bulunan gebeliklere re-
düksiyon uygulanarak iki fetusa indirilmifltir. Ol-
gular›n %11.7’si 24 haftadan önce, %13.3’ü 24-32
hafta aras›nda ve olgular›n %75’i 32. hafta sonra-
s›nda sonland›r›lm›flt›r. Gebelik kayb› ve preterm
do¤um oranlar› bafllang›çtaki ve redüksiyondan
sonraki fetus say›s› ile iliflkili bulunmufltur.

Sebire ve arkadafllar› ortalama dört fetustan
(3-8 fetus) ikize indirilen 127 ço¤ul gebeli¤in do-
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Resim 1: Dördüz fetuslar›n ultrasonografik görünümü.



¤um haftalar›, a¤›rl›klar› ve yaflayan bebeklerin
sonuçlar›n›, kromozomal olarak normal 354 re-
düksiyon yap›lmam›fl ikiz gebelikle karfl›laflt›r-
m›flt›r (14). ‹kize indirilen ço¤ul gebeliklerde re-
düksiyon yap›lmayanlara göre 24 haftadan önce
gebelik kayb› riski 5 kat artm›fl (%2.5’a karfl›
%12.6), 33 hafta öncesi 2 kat daha fazla preterm
do¤um görülmüfl (%7.6’ya karfl› %17.1) ve gebe-
lik haftas›na göre do¤um a¤›rl›¤›nda hafif bir dü-
flüfl gözlenmifltir. Bu sonuçlar› destekleyen bafl-
ka çal›flmalar da izlenmektedir (12,15-19). Ancak
bütün bu baflar›l› sonuçlar komplike olmam›fl,
normal ço¤ul gebelikler de elde edilmifltir. Bizim
olgumuzdaki gibi düflük tehdidi olan ço¤ul ge-
beliklerde redüksiyon ve sonuçlar›yla ilgili litera-
tür bilgileri s›n›rl›d›r. Bu tür olgularda ço¤ul ge-
beli¤in yönetimi klinisyenler için ikilem yarat-
maktad›r. Düflük tehdidine ra¤men ço¤ul gebe-
lik redüksiyonunun uygulanmas›na veya kana-
ma kesilinceye kadar redüksiyonun ertelenmesi-
ne yarar-zarar oranlar› göz önüne al›narak karar
verilmelidir. Üç veya daha fazla say›da canl› fe-
tusun bulundu¤u ço¤ul gebeliklerin ilk trimester
ve erken ikinci trimester boyunca do¤al seyri
konusundaki bilgiler tam de¤ildir (19,20). Ayr›-
ca, düflük tehdidi varl›¤›nda ço¤ul gebelik re-
düksiyonu yap›lan hasta say›s› da azd›r.

Midtrimesterde fetosid uygulanmas› ve amni-
yosentez gibi benzer prosedürleri kapsayan ça-
l›flmalarda 28. gebelik haftas›na kadar gebelik
kay›p oranlar› %3.5-%9.3 aras›nda bulunmufltur
(18,19,21,22). Shalev ve arkadafllar› ilk trimester-
de düflük tehdidi olan üçüz gebeli¤e sahip 42
hastaya uygulanan ço¤ul gebelik redüksiyonu
ve sonuçlar›n›n ortaya kondu¤u bir çal›flma ya-
y›nlam›fllard›r (23). Bu çal›flmada 14-15. haftalar-
daki ço¤ulgebelik fetal redüksiyon uygulamas›
%38.5 gibi yüksek bir düflük oran›, do¤umda dü-
flük gestasyonel yafl (30.6 hafta) ve düflük ikiz
do¤um a¤›rl›¤› (1.376±218 g ve 1.014±202 g) ile
iliflkili bulunmufltur. Onuncu ve onüçüncü hafta-
larda uygulanan redüksiyonlar için bu oranlar
%18.8, 33.2 hafta ve 1.720±170 g olarak bulun-
mufltur. Ayr›ca orta veya fliddetli kanamas› olan
5 hastan›n 4’ünde gebelik düflükle sonlanm›fl ve

5. hastada 28 haftal›k prematüre do¤um izlenmifl
ve yenido¤anlar›n ikisi de kaybedilmifltir. Sonuç
olarak redüksiyon sonras› gebelik sonuçlar›, fe-
tal morbidite ve mortalite, direkt olarak ilk tri-
mester kanamas›n›n süresi ve miktar›yla ba¤lan-
t›l› bulunmufltur.

Bizim olgumuzda ise gebelik dördüz olup,
vaginal kanaman›n gözlendi¤i düflük tehdidi
mevcuttu. Bir hafta süren kanaman›n kesilmesi
üzerine 12. gebelik haftas›nda redüksiyon ifllemi
baflar›yla uyguland› ve 38. gebelik haftas›nda
(2000 g ve 2400 g) sa¤l›kl› bir flekilde ikizler se-
zeryan ile do¤urtuldu.

Ço¤ul gebeliklerdeki  geç ilk trimester ve
ikinci trimester boyunca devam eden düflük teh-
didi ile bu gebeliklerde uygulanan redüksiyon
sonras› görülen yüksek düflük oran› aras›ndaki
iliflki anlaml›d›r (23). Düflük tehdidi olan ço¤ul
gebeliklerde fetal redüksiyon mümkün oldu¤un-
ca erken yap›lmal›d›r. Fetal redüksiyon prematü-
rite oran›n› azaltmak, fetal geliflimi iyilefltirmek
ve maternal komplikasyonlardan kaç›nmak için
etkilidir. Bu nedenle ço¤ul gebeliklerde kullan›-
labilirler. yine de karar, giriflimin yararlar› ve
riskleri konusunda anne ve baba tam olarak bil-
gilendirildikten sonra onlarla birlikte al›nmal›d›r.
Ancak kanamas› fazla olan ve ciddi düflük tehdi-
di olan hastalarda fetal redüksiyon uygulanmas›
hala tart›flmal›d›r ve bu konuda daha kapsaml›
çal›flmalara ihtiyaç duyulmal›d›r.
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