Maternal Sigara İçiminin Ümbilikal Arter
Kan Akımına Etkisinin Doppler Ultrasonografi ile
Değerlendirilmesi
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ÖZET
Amaç: Maternal sigara içiminin umbiikal arter kan akımı üzerine etkisi araştırılarak fetûste oluşturduğu vazokonstrüksiyon ve hipoksi vurgulanmaya çalışılmıştır.

SUMMARY
Objectiva: The effect of maternai smoking on umbilical arte
ry blood flow was investigated, emphasizing the vaso
constriction and hypoxia experienced by the fetus.

Çalışmanın Yapıldığı Yar: SSK Ankara Doğumevi ve Kadın
Hastalıkları Hastanesi
Materyal ve Uetod: Olgular gebelik haftalarına göre II. ve
III. trimesterden seçildi. Her bir grup günlük içilen sigara
sayısına göre 3 alt gruba ayrılarak incelendi. Sigara içen
ve herhangibir obstetrik komplikasyonu olmayan 80 ge
be bu çalışmaya dahil edildi. Umbiikal arter kan akım hızı
S/D oram Doppler iie reai time ultrasonografi eşliğinde
değerlerdirildi.
Bulgular: II. trimesterdeki gebelerde içilen günlük sigara
miktarının umbiikal FVW S/D oranlarına etkili olmadığı,
ancak III. trimesterde günde 6-10 sigara içen gebelerde,
günde 10'dan fazla içen gebeler arasında umbiikal FVW
S/D oranının farklı olduğu bulunmuştur.
Sonuç: Günde içilen sigara sayısından ziyade sigaraya ma
ruz kalınan sürenin umbiikal FVW S/D oranı üzerinde
negatif etkisi olduğu ve fetüsü kötü yönde etkilediği sonu
cuna varılmıştır.
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Gebelikte sigara içilmesi prematür doğum, abiasyon plasenta, erken membran rüptürü, gestasyonel
yaşa göre ufak bebek, artmış perinatal mortalite ve

morbidité (1-4) ve ani bebek ölümüne yol açmaktadır.
İçilen sigara sayısı bebeğin doğum ağırlığını etkilemekte
dir (1). Bu grupta düşük doğum ağırlıklı bebek sayısının
artışı hem prematurite hem de l U G R ' y e bağlı olabilir
(5). Anneleri uzun süre ve yüksek sayıda sigara içen,
bebeklerin ileriki yaşamlarında gelişme, entellektualite,
e m o s y o n e l durum ve davranış bozuklukları s a p t a n 
mıştır (5,6).
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Material and Methods:
Cases were selected according to
the number of weeks gestation from the second and
third trimesters of pregnancy. Three subgroups were es
tablished according to the number of cigarettes smoked
per day. Eighty pregnant women who smoked and had
no obstetric complications were included in the study.
Umbilical artery blood flow velocity waveform systolic/diastolic (FVW S/D) rates were evaluated using
Doppler real-time ultrasonography.
Res-sits:
The number of cigarettes smoked per day by the
second trimester group had no effect on the umbilical
FVW S/D rate. However, a difference in umbilical FVW
S/D rates was found between third trimester pregnant
women smoking 6-10 cigarettes per day and those smo
king more than 10 cigarettes per day.
Conclusion: It was concluded that the length of time the
pregnant woman smoked had a greates effect on the
umbilical FVW S/D rate than did the number of cigarettes
smoked per day. The length of time the woman smoked
also negatively affected both the FVW rate ond the fetus.

Sigaraya bağlı olarak ortaya çıkan bozukluklardan
nikotinin fetus üzerindeki vazokonstruktif etkisi sorumluT Klin Jinekol Obst 1994, 4
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T a b l o 1. Günlük içilen sigara sayısına göre gebelik h a '
talarmın ortalamaları
Table 1. Means of gestational weeks according to the
number of smoked cigarettes in a day
X

<5 sigara içen
8-10 sigara içen
10<Sigara içen

34
39
7

30.62
28.77
27.0

Toplam

80

29.4

*

T - test p

Sx

fi

r 0.95
0.85
± 2.36

>0.05*
>0.05*
>0.05*

±

0.82

Gruplar arasındaki fark önemsizdir

dur. Karbonmonoksit fetal hipoksi ve tlOoiyonat toksisitesine yol açar (7,8). Karboksihemoglobin formasyonu
ve nikotinin vasokonstruktif etkisi önemlidir. Naeya si
gara İçen kadınların plasentalarının büyük olduğunu
göstermiş ve plasenta! perfuzyonda periyodik kesinti
lerle seyreden mikroskobik lezyonlar tarif etmiştir (9).
Son yıllarda Doppler U S G kullanılarak maternal si
gara içimine bağlı olarak ortaya çıkan fetal sirkulatuar
cevabın ölçümü gündemdedir (10,11).

di. Her bir grup kendi arasında günlük içilen sigara
sayısına göre üç gruba ayrıldı. İçilen sigara sayısına
göre birinci grupta 1-5/gün, ikinci grupta 6-10/gün ve
üçüncü grupta 10'un üzeri olmak üzere üç alt grup
oluşturuldu. 10'un üzerindeki grupta maksimum sayı 20
sigara/gün idi.

D o p p l e r U S G ile u t e r i n v e u m b i l i k a l s i r k ü 
lasyondaki relatif hız değişimi bize daha önce ölçümü
m ü m k ü n o l m a y a n maternal ve fetal hemodinamik
değişimler hakkında bilgi verir. Bu değişimler ile mater
nal sigara içiminin artmış fetal ve neonatal morbidite
ile neden birlikte olduğu anlaşılır. Bu çalışmanın amacı
günlük içilen sigara sayısının fetal umbilikal arter kan
akımı üzerindeki etkisinin araştırılmasıdır.

işlem esnasında maternal kalp atımı radial atım
ile sistolik kan basıncı ise brakial arter oskültasyonu ile
saptandı. Fetal kalp atımı ultrasonografik kardiak moni
tör ile değerlendirildi (General elektrik RT-3600; U S A ) .
Umbilikal arter real time U S G ve Doppler prob ile
umbilikal arter dalga formları gösterilerek tanımlandı.
Umbilikal arter kan akım hızı 5/D oranı doppler ile real
time U S G rehberliğinde değerlendirildi. Kan akım hızı
en az 5 atım dalga boyu sistol/diastol oranı ölçülerek
hesaplandı. İstatistiki değerlendirme student's t testi ve
khi-kare ile yapıldı.

MATERYAL VE METOD
Bu çalışma Temmuz 1992-Ekim 1992 tarihleri ara
sında S S K Ankara Doğumevi ve Kadın Hastalıkları
Hastanesi Ultrasonografi Ünitesi'nde gerçekleştirildi.
Çalışmaya sigara içen ve herhangi bir obstetrik komplikasyonu olmayan 80 sağlıklı gebe dahil edildi.
Olgular gebe polikiliğine rutin muayene için baş
vuran gebeler arasından sigara içimi ve günlük içilen
sigara sayısına göre sorgulanarak seçildi. Olgular ge
belik haftalarına göre 18-26 hafta (II. trimester) ve 2740 hafta (III. trimester) olmak üzere iki grupta Incelen-

BULGULAR
Bu çalışma; sigara kullanan 80 sağlıklı gebe üze
rinde gerçekleştirilmiştir, incelemeye alınan olguların
gebelik haftaları günlük içilen sigara sayısına göre, um-

T a b l o 2. II. ve fil. trimesterdeki gebelerde günlük içilen sigara sayısına göre umbilikal F V W S/D oranlarının otlamaları
Table 2. Means of Umblical F V W S / D ratias according to the number of smoked cigarettes In a day in the s c a n d and
third trimesters
II. Trimester
±
Sx

P*

n

;•:

III Trimester
±
Sx

±

0.24
0.27
0.95

>
>
>

28
26
3

2.93
3.07
4.78

±
i

0.16
0.13
1.64

t

0.24

>

57

3.09

±

0.13

Günde içilen
sigara

n

X

< 5 sigara
6-10 sigara
10< sigara

6
13
4

3.34
4.19
4.88

+

Toplam

23

4.41

±

* Grup içi istatistiki analiz sonuçları
** Gruplar arası istatistiki analiz sonuçları
Anatolian J Gynecol Obst 1994. 4

Toplam
Sx
±

P*

n

X

>

34
39
7

3.04
3.44
4.83

±

t
t

0.18
0.24
1.7

>
<

80

3.46

±

0.28

<

<
<

P**

>
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T a b l o 3 . Günlük içilen sigara sayısına göre fetal umbii
kai arter kan akımının Thompson (*) eğrisi ile kıyaslan
ması
Table 3. The evaluation of fetal umblical arterial blood
flow with thompson(') Curve according to the number of
daily smoked cigarettes

I C I L E N SİGARA SAYISI
GEBELER

Şekil 2. Gebelerde günlük içilen sigara sayısına göre umbiikai
FVW S/D oranlarının ortalamaları.
Figüre 2. Means of umblical FVW S/D ratios according to the
number of daily smoked cigarettes in îe pregnants
bilikal arter kan akım hırı FVVS S / D oranları günlük içi
len sigara sayısı ve trimestere göre ve umbilikal arter
kan akımı ise günlük içilen sigara ve de Thompson
eğrisine göre değerlendirilmiştir.
Günlük içilen sigara miktarına göre gebelik hafta
larının ortalama değerleri Tablo 1 'de sunulmuştur, ince
lemeye alınan gebeler günlük içilen sigara miktarına
göre gruplanmış ve bu gruplardaki ortalama gebelik
haftaları incelenmiş; ancak günde içilen farklı sigara
miktarlarına göre gebelik haftaları arasında istatistik!
olarak anlamlı bir fark olmadığı bulunmuştur (p>0.05).
Araştırma kapsamına aiınan gebelerin ortalama gebelik
hartaları 29.4 ± 0.52'dir (Tablo 1).
Gebelerde umbilikal FVVV S / D oranlan incelenir
ken günlük içilen sigara miktarları ve trimester göz
önüne alınmıştır (Tablo 2, Şekil 1).
II. trimesterde bulunan gebelerin umbilikal FVVV
S/D oranlarına günde içtikleri sigara miktarlarının etkisi
oimadığı ancak III. trimesterde günde 6-10 sigara içen
gebelerde, günde 10'dan fazla sigara içen gebeler ara
sında umbilikal FVVV S / D oranının istatistiki olarak farklı
olduğu bulunmuştur (p<0.01). Sigaraya olan maruziyet
arttıkça umbilikal FVVV S / D oranı değiştiği ve III. trimes
terde günde içilen sigara sayısı arttıkça umbilikal FVVV
S/D oranının arttığı saptanmıştır (p<0.05).
Farklı trimesterlerdeki gebelerde sigara içme duru
mu ile umbilikal FVVV S / D oranı arasındaki ilişki ince
lendiğinde; günde 6-10 sigara içen gebelerdeki umbili
kal FVVV S/D oranının II. ve III. trimesterlerdeki farkın
istatistiki olarak önemli olduğu bulunmuştur (p<0.05),
Gebelerdeki umbilikal FVVV S/D oranları da trimesterlere göre değişmektedir. II. trimesterde ortalama 4.41 ±
0.24 olan umbilikal FVVV S/D oranı III. trimesterde ise
3.09 ± 0.13 olarak bulunmuştur (Şekil 2).
Araştırma kapsamına alınan gebelerde fetal umbi
likal arter kan akımının Thompson eğrisine göre değer-

içilen Sigara
Sayısı

%50 den küçük
Sayı
%

%50 den büyük
%
Say.

<5 sigara içen
6-10 sigara içen
10< sigara içen

19
14
2

54.3
40.0
5.7

15
25
5

33.3
56.5
11.1

Toplam

35

100.0

45

100.0

Khi-kare: 39.62 SD: 5 P<0.05
istatistiki fark 1 ve 3. gruplardan gelmektedir.
* Umbilikal arter rezistans indeksinin gebelik haftasına göre
elde edilen normafdeğerleri

l e n d i r i l m e s i T a b l o 3 ' d e s u n u l m u ş t u r . B u değer
lendirmede önemli olan Thompson eğrisine göre fetai
umbilikal arter kan akımının %50'den küçük ya da
büyük bir değer almasıdır ki, bu eğri dikkate alındığı z a 
man gebelik haftası d a s t a n d a r d i z e edilmiş olur.
Günde içilen sigara miktarının 5 adetten az ve 10
adetten fazla olmasının fetal umbilikal arter kan akımı
nın T h o m p s o n eğrisine göre % 5 0 ' d e n küçük y a d a
büyük olmasını etkilediği saptanmıştır (p<0.05).

TARTIŞMA
Bu çalşımadan elde edilen sonuçlara göre içilen
sigara sayısı ile umbilikal arter kan akımı arasındaki
ilişki III. trimesterdeki gebelerde negatif yönde etkilen
miştir. Bu grupta umbilikal arter FVVV S/D oranı artmış
olarak bulunmuştur. Bu da bize s i g a r a içilmesi ile
oluşan fetal vazokonstruksiyon ve hipoksi arasındaki
ilişkinin iyi bir göstergesidir.
Suzuki ve arkadaşları tarafından gebe maymunla
ra nikotin enjekte edildiğinde plasentadan hızlı geçiş ol
duğu ve kan seviyesinin fetüste daha uzun süre yük
sek kaldığı saptanmıştır (7).
Nikotin verildiğinde insanlarda ve koyunlarda sem
patik sinir sistemi aktive edilir. Kardiak atım volümü ar
tar, periferik vasküler değişimler ve sistemik vazokons
truksiyon ortaya çıkar (13-15). Nikotinin adrenerjik strmulasyon ve fetal kardiyovasküler sistem üzerindeki et
kileri yanında artmış fetal kardiyak kontraktilite ve azal
mış uteroplasental perfüzyona bağlı fetal hipoksi ortaya
çıkar.
Bu bulgular sigara içimiyle tespit edilen akut bul
gular olup doppler U S G ile tespiti oldukça kolaydır. Ni
tekim Bruner ve Morrow'un bu konudaki çalışmalarında
sigara kullanan ve kullanmayan gebelerde sigara içme
öncesi ve sonrasındaki doppler bulguları karşılaştırılmış
ve aradaki fark anlamlı bulunmuştur (16,17).
T Klin Jinokol Obst 1994, 4
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Bizim çalışma grubumuzda sigara içiminin akut
etkisi değerlendirilmemiş, a n c a k kronik sigara içici
lerde sigara sayısına bağlı olarak ortaya çıkan umbilikal arter değişimleri gösterilmeye çalışılmıştır. Ça
lışma grubunda günde 20 adetten fazla sigara içen
olguya rastlanmamıştır ve bu nedenle üst sınır 20
ile belirtilmiştir.
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