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ÖZET
Amaç: Yetersiz immüniteye sahip olduklar›ndan, anneye ait immün sistemin modülatör bir etkiye sahip oldu¤u fetüs için; obstetrikte
kullan›lan anestezi yöntemleri önem taﬂ›maktad›r. Bu çal›ﬂmada; iki farkl› anestezi yönteminde, fetal IL-6 düzeyleri ve NK hücre
aktivitesinin etkilenmesi aç›s›ndan fark olup olmad›¤› araﬂt›r›lm›ﬂt›r.
Yöntem: Elektif sezeryan planlanan 30 hasta iki gruba ayr›ld›: Spinal Anestezi Grubu (n:15)’nda; hiperbarik bupivakain ve
fentanil ile anestezi uyguland›. Genel Anestezi Grubu (n:15)’nda, anestezi indüksiyonu tiyopental, süksinilkolin ve sevofluran ile
yap›ld›. Kordon klemplenmesinden sonra fentanil ve veküronyum, eklendi. Annelerde IL-6 seviyelerine operasyon öncesinde ve
cilt kapat›l›rken bak›ld›. Yenido¤anda ise; do¤duktan sonra IL-6 seviyesi, NK hücre aktivitesi ve kortizol düzeylerine bak›ld›.
Bulgular: Spinal anestezi grubunda, anestezi baﬂlama zaman› ile kordon klemplenmesine kadar geçen süre (AbzKkz) uzun bulunmuﬂtur (p< 0,05) ve belirtilen süre ile fetal IL-6 seviyeleri aras›nda negatif bir korelasyon vard›r (p< 0,05). Preop- ve postoperatif
maternal IL-6 ve fetal IL-6 düzeyleri aç›s›ndan gruplararas›nda fark bulunamam›ﬂt›r (p> 0,05). Fetal kortizol düzeyleri, genel anestezi
grubunda daha yüksektir (p< 0,05). Her iki grupta; preop- ve postoperatif maternal IL-6 düzeyleri aras›nda; grup içinde anlaml› bir
fark bulunamam›ﬂt›r (p> 0,05). NK hücre aktivitesi aç›s›ndan her iki grup benzer bulunmuﬂtur (p> 0,05). NK hücre aktivitesi ile fetal
IL-6 düzeyleri aras›nda, genel anestezi grubunda, anlaml› negatif bir iliﬂki bulunmuﬂtur (p< 0,05).
Sonuç: Spinal anestezi grubunda; AbzKkz’n›n uzunlu¤u ve bunun IL-6 ile negatif korelasyonu ve genel anestezi grubundaki
yüksek fetal kortizol düzeyi; fetusun infeksiyon ve strese karﬂ› savunmas› için önemli olabilir.

ANAHTAR KEL‹MELER: Anestezi, Obstetrik; ‹nterlökin-6; Naturel Killer Hücreleri; Kortizol
SUMMARY
Objective: That they have insufficient immunity, mothers’ immune system have an modulator impact to fetus; obstetrics
anesthesia methods used is important. We investigated that the difference between different types of anesthesia on fetal IL-6 levels
and NK cell activity in this study.
Method: Thirty patients undergoing elective caesarean section were assigned to two groups: In Spinal Anesthesia Group
(n:15), anesthesia was performed with hyperbaric bupivacaine and fentanyl. In General Anesthesia Group (n:15), induction was
performed with thiopenthal, succinylcholine and sevoflurane. After clamping the umbilical cord, fentanyl and vecuronium were
administered. Maternal blood was collected for IL-6 levels at preoperative period and final closure of the skin incision. After
neonatal delivery, cord blood was collected for NK cell activity, IL-6 and cortisol levels.
Results: The time interval from the beginning of anaesthesia to umblical cord clamping (AbzKkz) was longer in spinal
anaesthesia group (p< 0.05) and there was negative correlation between this time and fetal IL-6 levels (p< 0.05). Pre- postoperative
maternal and fetal IL-6 levels were not influenced by anesthesia techniques (p> 0.05). Fetal cortisol levels were higher in general
anesthesia group (p< 0.05). There was no difference between pre-and postoperative maternal IL-6 levels within groups (p> 0.05).
NK cell activity was smilar in both groups (p> 0.05). There was negative correlation between NK cell activity and fetal IL-6 levels
in general anesthesia group (p< 0.05).
Conclusion: Longer AbzKkz and its negatively correlation with fetal IL-6 level in spinal anesthesia group and higher fetal
cortisol level in general anesthesia group may be important for fetal defense to stress and infection.
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G‹R‹ﬁ
Anestezi ve cerrahi s›ras›nda immün sistemin her
aﬂamas›nda de¤iﬂiklikler olur. Bunlar vücudun genel fizyolojik cevab› olup, cerrahinin yayg›nl›¤›na, hastan›n
yaﬂ›na, sa¤l›k durumuna, kulland›¤› ilaçlara ve yap›lan
kan transfüzyonlar›na ba¤l› olarak de¤iﬂir (1). Nöroendokrin sistemin aktivasyonu ile; operasyon s›ras›nda ve
sonras›nda özellikle IL-6 ve TNF-α sitokinleri sal›n›r
(2). Do¤al immünitenin bir parças› olan natural killer
(NK) hücreleri de bu stres cevaptan etkilenir (3).
Anestezik yöntemler; sitokinlerin ve NK hücrelerin
cevab›n› etkileyebilirler (3,4). Örne¤in; baz› çal›ﬂmalarda, spinal anestezi yönteminin genel anestezi yöntemine
göre; cerrahiye nöroendokrin yan›t› azaltmada avantajl›
oldu¤u gösterilmiﬂtir (5).
Özellikle obstetrikte kullan›lan farkl› anestezik yöntemlerin ve anesteziklerin; hem anne, hem de yenido¤an›n
immünitesini etkiledi¤inden, önemi daha da büyüktür
(6,7). Kord kan›ndaki IL-6’n›n, stres ve infeksiyona karﬂ›
yenido¤an›n savunma sistemine katk›da bulundu¤u düﬂünülse de; yenido¤an›n IL-6 üretimi henüz olgunlaﬂmam›ﬂt›r. Yine de kord IL-6 düzeyi genel olarak fetal immüniteyi
yans›tmaktad›r (8). De Jongh ve ark. (8)’lar›n›n çal›ﬂmalar›nda; do¤um ve anestezi tipiyle ilintili olmasa da, maternal IL-6 ile fetal IL-6 aras›nda istatistiksel olarak anlaml›
pozitif korelasyon oldu¤unu ileri sürmüﬂlerdir.
NK hücreleri; tümor hücrelerini, virüsle infekte hücreleri, bakterileri ve baz› normal hücreleri önceden sensitizasyona gerek duymadan lizise u¤ratabilecek özellikteki hücrelerdir. Konakç›y› infeksiyona karﬂ› koruyan
erken savunma sistemi oldu¤u gösterilmiﬂtir. Özellikle
bebeklerde, immün sistemin geliﬂimini tamamlamad›¤›
dönemde önemlidirler. Term bebeklerde NK aktivitesi
eriﬂkinlere göre az olsa da, NK hücre say›s› benzerlik
gösterir. Prematürlerde ise, hem NK hücre say›s› hem de
NK aktivitesi azd›r. NK hücre aktivitesi, kortizol ve adrenalin sal›n›m›ndan etkilenir (9).
Çal›ﬂmam›zda; iki farkl› anestezi yönteminin, maternal
ve fetal IL-6 düzeyleri ile fetal NK hücre aktivitesi ve kortizol seviyeleri üzerine etkilerini araﬂt›rmak amaçlanm›ﬂt›r.
GEREÇ VE YÖNTEM
Bu çal›ﬂma; iki farkl› anestezi yönteminin, 30 elektif
sezeryan (C/S) olgusunda, feto-maternal immünitede
önemli rol alan IL-6 ve NK hücre aktivitesine etkileri
araﬂt›rmak amac›yla yap›lm›ﬂt›r. Çal›ﬂma için; üniversite etik kurulundan onay al›nm›ﬂ olup; ayr›ca, çal›ﬂmaya
dahil edilecek hastalardan, çal›ﬂma öncesinde bilgi verilerek yaz›l› izinleri al›nd›.
ASA I-II, 30 hasta çal›ﬂmaya dahil edildi. ‹nfeksiyon
bulgular› bulunan (lökositoz, ateﬂ vb.), kronik medikal
hastal›¤› olan (diyabet, hipertansiyon, vb.), obstetrik
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komplikasyonlar› bulunan (preeklamsi, gestasyonel diyabet vb.), gestasyonel yaﬂ› 36 haftadan küçük olan, ilaç
tedavisi alan, çoklu gestasyon öyküsü olan, membran
rüptürü üzerinden 24 saat geçmiﬂ olan ve/veya amniotik
s›v›s› berrak olmayanlar ve fetal APGAR skoru 7’in alt›nda olan hastalar çal›ﬂma d›ﬂ› b›rak›ld›.
Hastalar›m›z; tabakal› randomizasyon yöntemi kullan›larak; hastan›n hangi grupta olaca¤›, hastan›n kayd›
baﬂlamadan önce haz›rlanan blok randomizasyon listesinden, araﬂt›rmac› ve hastalardan gizli tutularak üçüncü
bir ﬂah›s taraf›ndan bildirildi. Buna göre hastalar iki gruba ayr›ld›. Ancak spinal anestezi grubunda, do¤an bebeklerden birinin APGAR de¤erinin 7’nin alt›nda olmas› nedeniyle, bir hasta çal›ﬂma d›ﬂ› b›rak›ld›.
Spinal Anestezi Grubu (SAG, n:14): Hastalara
operasyon öncesi minimum 750 -1000 ml laktatl› ringer
solüsyonu verildi. Oturur pozisyonda L2-L3 veya L3-L4
lomber vertebra aral›klar› belirlenerek, 27 G spinal i¤ne
ile, 10 mg %0,5’lik hiperbarik bupivakain ve 10 mg fentanil subaraknoid aral›¤a verildi. Tüm hastalarda, operasyon baﬂlamadan önce, sensoriyal blok seviyesi T6T10 dermatomuna uyacak ﬂekilde uygun anestezi sa¤land›. Hastalara operasyon boyunca 4-6 l dk-1’dan nazal
O2 verildi ve arteriyal kan bas›nçlar› 3 dakikada bir izlendi. Kan bas›nçlar›, bazal de¤erin %20 alt›na düﬂen hastalara 5 mg efedrin uyguland›. Bulant› ve/veya kusma
geliﬂen olgularda metoklopropamid 10 mg yap›ld›.
Genel Anestezi Grubu (GAG, n:15): Hastalar preoperatif dönemde minumum 5 dakika oksijenize edildiler.
‹ndüksiyonda 5 mg kg-1 tiyopental, 1 mg kg-1 süksinilkolin, %100 O2 ve %2 sevofluran ile entübasyon sa¤land›.
‹damede; %60 oksijen (O2), %40 azot protoksit (N2O),
%1,5 sevofluran kullan›ld›. Kordon klemplenmesinden
sonra; 1 µg kg-1 fentanil, 0,1 mg kg-1 veküronyum, %60
N2O, %40 O2 ve %1-2 sevofluran ile anestezi devam›
sa¤land›. Ameliyat bitiminde; 0,01 mg kg-1 atropin ve 0,05
mg kg-1 neostigmin yap›lan hastalar, ekstübe edildiler.
Tüm hastalar; operasyon süresince elektrokardiyografi
(EKG), non-invazif sistolik-diastolik-ortalama arteriyal bas›nç ve puls oksimetre ile izlendi. Hastalara, kordon klemplenmesini takiben antibiyotik (1 gr sefazolin sodyum i.v.),
plesanta ç›kt›ktan sonra ise; 20 IU (10 IU i.v. yavaﬂ puﬂe ve
10 IU mayi içinde infüzyon) oksitosin uyguland›.
Hastalara ve fetüslere ait tüm demografik veriler,
anestezi baﬂlama zaman›, kordon klemplenme zamanlar›
kaydedildi.
Kan Örneklerinin Al›nmas›:
Annelerden, IL-6 seviyeleri bakmak için indüksiyon
öncesi ve cilt kapat›l›rken 5 ml venöz kan al›nd›. Fetüsten,
kordon klemplenmesi sonras› plasenta daha uterustan ayr›lmadan, plasentan›n fetal k›sm›ndan venöz olarak; IL-6
seviyesi, NK hücre aktivitesi ve kortizol düzeylerinin her
biri için 5 ml olmak üzere toplam 15 ml kan al›nd›.
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Analiz Yöntemi:
IL-6 Seviyeleri (8, 18):
IL-6 seviyelerine serumda ELISA (Enzyme LinkedImmuno-Sorbent Assay- Eurogenetics, Belgium) yöntemi
ile bak›ld›. Üretici firma, bu immünoesseye göre limiti
0-12,5 pg ml-1 olarak saptam›ﬂt›r. %95 oran›ndaki sa¤l›kl›
hastada; IL-6 seviyelerinin 5 pg ml-1‘nin alt›nda oldu¤u
tespit edilmiﬂtir. Bu test di¤er sitokinlerle kros reaksiyon
göstermez ve 1000 ng ml-1 üzerindeki çözünür IL-6
reseptör düzeylerinden etkilenmez. Bu yöntemle ölçülebilen IL-6 konsantrasyonu 0-500 pg ml-1’dir.
NK Hücre Aktivitesi (10):
NK aktivitesine bakmak için, heparinize kana, 10
mg ml-1 olacak ﬂekilde "carbonyl iron" ilave edilerek
kandaki monositleri uzaklaﬂt›rabilmek için 37 derecede
1 saat inkübe edildi. Toplanan monositler hücre kültür
flask›na aktar›larak 30 dakika 37 derecede inkübe edildi.
Hedef hücreler için, hücre kültüründe logaritmik fazdaki
K562 (Kronik Myeloid Lösemi Hücre Hatt›) hücreleri
toplanarak PI (Propidium Iodine, Sigma) ile canl›l›klar›
kontrol edildi ve %90 canl›l›ktaki hücreler ﬂekilde süspanse edildi. Effektör ve Hedef hücreler 1/1 oran›nda
hücre kültür tüpünde kar›ﬂt›r›ld›. Konjuge CD3/CD16+
56 monoklonal antikor, 20 µg ml-1 her 106 hücreye olacak ﬂekilde tüm örneklere eklendi. Flow Cytometry cihaz›yla K562 hücresine ba¤lanm›ﬂ ve ba¤lanmam›ﬂ
CD3 negatif, CD16+56 pozitif hücreler de¤erlendirildi.
Ba¤lanm›ﬂ hücre say›s›, ba¤lanm›ﬂ + ba¤lanmam›ﬂ hücre say›s› ile oranlanarak NK aktivitesi hesapland›.
‹statiksel Analiz:
‹statistiksel analiz için SPSS 11.0 istatistik program›
kullan›lm›ﬂt›r. Hastalar›n da¤›l›m›n›n normal olup olmad›¤› Kolmogorov-Smirnov testi ile yap›lm›ﬂt›r. Normal
da¤›l›m gösteren; demografik veriler (yaﬂ, boy ve gestasyonel yaﬂ), NK aktivitesinin her iki teknik için karﬂ›laﬂt›r›lmas› ve NK aktivitesinin bebek cinsiyetine göre de¤iﬂimi; Student’s t-testi ile analiz edilmiﬂtir. Normal da¤›l›m
göstermeyen de¤erler için – Maternal ve neonatal a¤›rl›k,
1. ve 5. dk.’daki APGAR skorlar›, plasenta a¤›rl›¤›, anestezi baﬂlama zaman› ile kordon klemplenmesine kadar
geçen süre, maternal ve fetal IL-6 düzeyleri, fetal kortizol
düzeyinin iki grup aras›ndaki farklar›n›n analizi, spinal ve
genel anestezi grubunda fetal IL-6 ve kortizol düzeylerinin bebek cinsiyetlerine göre de¤iﬂimini karﬂ›laﬂt›rmak
için- Mann-Whitney U testi kullan›lm›ﬂt›r. Pre- ve postoperatif maternal IL-6 düzeylerinin grupiçi karﬂ›laﬂt›r›lmas› için Wilcoxon testi kullan›lm›ﬂt›r. Pre- ve postoperatif
maternal IL-6 ile fetal IL-6 düzeylerinin birbirleri ile iliﬂkisinin her iki grup için de¤erlendirilmesi, fetal IL-6 ile
anestezi baﬂlama zaman› ile kordon klemplenmesine kadar geçen zaman›n aras›ndaki iliﬂkinin de¤erlendirilmesi
ve NK hücre aktivitesi ile fetal IL-6 ve kortizol düzeyleri
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aras›ndaki iliﬂkilerin de¤erlendirilmesi; Spearsman korelasyon analizi ile yap›lm›ﬂt›r. p< 0,05 de¤erler istatistiksel olarak anlaml› kabul edilmiﬂtir.
BULGULAR
Çal›ﬂmaya dahil edilen hastalarda yaﬂ, boy, gestasyonel yaﬂ normal da¤›l›m göstermiﬂ olup; spinal ve genel anestezi gruplar› aras›nda istatistiksel olarak belirgin
bir fark saptanmam›ﬂt›r (Tablo I).
Tablo I: Gebelere ait demografik verilerin da¤›l›m› (ort±SD)
GRUP

YAﬁ (y›l)

BOY (cm)

*G (n:15)

31±5,6

164,4±6,3

38,5±1,4

**S (n:14)

31,3±5,4

165,6±3,6

38,5±1,02

0,864

0,553

0,890

p

***GESYAﬁ (hafta)

*G: Genel anestezi, **S: Spinal anestezi, ***GESYAﬁ: Gestasyonel yaﬂ
p> 0,05

Maternal ve neonatal a¤›rl›k, 1 ve 5. dakikalardaki
APGAR skorlar›, plasenta a¤›rl›¤› ve anestezi baﬂlama
zaman› ile kordon klemplenmesine kadar geçen süre
(AbzKkz) de¤erlendirilmiﬂtir. Spinal anestezi grubunda,
genel anestezi grubuna göre; AbzKkz kadar geçen süre
istatistiksel olarak anlaml› olacak ﬂekilde daha uzun bulunmuﬂtur (p= 0,003). Bu parametre d›ﬂ›nda kalan di¤er
parametreler ile anestezi teknikleri aç›s›ndan bir fark
bulunamam›ﬂt›r (p> 0,05) (Tablo II).
Anestezi teknikleri ile pre- postoperatif maternal IL6, fetal IL-6 ve fetal kortizol düzeyleri tek tek karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda; kullan›lan anestezi yönteminin, maternal ve
fetal IL-6 düzeylerine etkisinin olmad›¤› gösterilmiﬂtir
(p> 0,05) (Tablo III). Fetal kortizol düzeyleri genel
anestezi grubunda, spinal anestezi grubuna göre istatistiksel olarak anlaml› derecede yüksek bulunmuﬂtur. Ancak; her iki gruptaki de¤erler de normal s›n›rlar içindedir (p= 0,008) (Tablo III).
Preoperatif maternal IL-6 ve postoperatif maternal IL6 düzeyleri aras›nda; grup içinde anlaml› bir fark bulunamam›ﬂt›r (p< 0,05). Ayr›ca her iki anestezi tekni¤i için preoperatif maternal IL-6 ile fetal IL-6 (Genel Anestezi grubu
için: rho: 0,358, p: 0,190, p>0,01; Spinal Anestezi grubu
için: rho: 0,260, p: 0,930, p> 0,01) ve postoperatif IL-6
ile fetal IL-6 düzeyleri aras›nda (Genel Anestezi grubu
için: rho: 0,459, p: 0,085, p> 0,01; Spinal Anestezi grubu
için: rho: 0,14, p: 0,963, p> 0,01); istatistiksel olarak anlaml› bir iliﬂki bulunamam›ﬂt›r (Tablo IV).
Spinal anestezi grubunda genel anestezi grubuna göre
anestezi baﬂlama zaman› ile kordon klemplenmesine kadar
geçen süre istatistiksel olarak anlaml› olacak ﬂekilde daha
uzun bulunmuﬂtu. Spinal anestezi grubunda; fetal IL-6 seviyeleri anestezi baﬂlama zaman› ile kordon klemplenmesine
kadar geçen süre ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, aralar›nda negatif
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Tablo II: Maternal ve neonatal a¤›rl›k, 1 ve 5. dakikadaki APGAR skorlar›, plasenta a¤›rl›¤› ve AbzKkz da¤›l›m›.
Maternal
A¤›rl›k
(kg)

Neonatal
A¤›rl›k
( g)

APGAR 1

APGAR 5

Plasenta
A¤›rl›¤›
(g)

AbzKkz*
(dk)

Mean

78,4667

3473,3333

Median

80,0000

3350,0000

8,8000

9,8000

494,0000

8,8000

9,0000

10,0000

500,0000

Minimum

58,00

8,0000

2900,00

8,00

9,00

400,00

Maksimum

5,00

95,00

4100,00

10,00

10,00

600,00

15,00

Mean

80,8214

3282,1429

9,1429

9,7857

446,4286

13,2857

Median

75,0000

3200,0000

9,0000

10,0000

450,0000

13,5000

Minimum

65,00

3000,00

8,00

9,00

395,00

7,00

Maksimum

120,00

3800,00

10,00

10,00

520,00

20,00

**p

0,878

0,146

0,245

0,926

0,075

0,003**

GRUP

G (n:15)

S (n:14)

*AbzKkz: Anestezi baﬂlama zaman› ile kordon klemplenmesine kadar geçen süre
**p< 0,05 Gruplararas› karﬂ›laﬂt›rma
Tablo III: Preop- ve Postoperatif Maternal IL-6, Fetal IL-6 ve Fetal Kortizol düzeylerinin gruplararas› karﬂ›laﬂt›r›lmas›.
GRUP

Mean
G (n:15)

S (n:14)

Median

Preoperatif
Maternal
IL-6
(pg ml-1)

Postperatif
Maternal
IL-6
(pg ml-1)

Fetal
IL-6
(pg ml-1)

Fetal
Kortizol
(µg dl-1)

25,5320

20,7520

21,400

7,6540

,7600

1,9000

,0000

5,2200

,00

,00

,00

4,00

Maksimum

202,39

267,26

25,44

33,60

Mean

39,6564

10,5557

34,9386

4,4979

Median

2,7550

,2350

,0000

3,9550

Minimum

,00

,00

,00

1,91

Maksimum

486,26

107,47

468,99

16,60

*p

0,560

0,415

0,375

0,008*

Minimum

*p< 0,05 [Genel Anestezi grubunda, fetal kortizol düzeyleri daha yüksektir. Sa¤l›kl› yenido¤an kordon kan›nda kortizol düzeyi, do¤um tipi ile
de¤iﬂebilmekle beraber genel olarak: 5-25 µg dl-1’dir (7, 11, 12).]

yönde istatistiksel olarak anlaml› bir korelasyon saptanm›ﬂt›r.
Dolay›s›yla spinal anestezi ile yap›lan sezeryan olgular›nda,
belirtilen süre uzad›kça fetal IL-6 seviyeleri azalmaktad›r
(rho: -0,573, p: 0,041, p< 0,05) (Grafik I). Bu iliﬂki genel
anestezi grubunda saptanamam›ﬂt›r (p= 0,901, p> 0,05).
Fetal kord kan›ndan elde edilen NK hücrelerinin aktiviteleri incelendi¤inde; genel anestezi ve spinal anestezi
gruplar› aras›nda belirgin bir fark saptanamam›ﬂt›r. Ayn›
zamanda; her iki bebek cinsiyeti ile NK hücre aktiviteleri
aras›nda da fark bulunamam›ﬂt›r (p> 0,05) (Tablo V ).
NK aktivitesi ile fetal IL-6 düzeyleri incelendi¤inde;
genel anestezi grubunda, istatistiksel olarak anlaml›, negatif iliﬂki bir saptanm›ﬂt›r (rho: -0,580, p: 0,023, p<
0,05). Fakat spinal anestezi grubunda, herhangi bir iliﬂki saptanamam›ﬂt›r (rho: 0,049, p: 0,869, p> 0,05).
NK aktivitesi ile fetal kortizol düzeyleri aras›nda,
her iki grupta da istatistiksel olarak anlaml› bir iliﬂki
saptanamam›ﬂt›r (Genel anestezi için; rho: -0,204, p:
0,466, p> 0,05; Spinal anestezi için; rho: 0,152, p:
0,605, p> 0,05).

Do¤an bebeklerin cinsiyeti ile her gruptaki fetal kortizol ve IL-6 düzeyi aras›ndaki iliﬂki incelendi¤inde; istatistiksel olarak anlaml› bir sonuç bulunamam›ﬂt›r (p>
0,05) (Tablo VI).

Grafik I: Spinal anestezi grubunda; AbzKkz (Anestezi baﬂlama
zaman› - Kordon klemplenme zaman›) ile Fetal IL-6’n›n, logaritmik korelasyonu
(rho: -0,573, p: 0,041, p< 0,05)
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Tablo IV: Her iki Grup için; Preop- ve Postoperatif Maternal IL-6 düzeylerinin karﬂ›laﬂt›r›lmas›; Preop- IL-6 ve Fetal IL-6, Postop IL-6
ve Fetal IL-6 düzeyleri aras›ndaki iliﬂkilerin de¤erlendirilmesi.
GRUP

G (n:15)

Preoperatif
Maternal
IL-6
(pg.ml-1)

Postperatif
Maternal
IL-6
(pg.ml-1)

Preoperatif
Maternal
IL-6
(pg.ml-1)

Fetal
IL-6
(pg.ml-1)

Postperatif
Maternal
IL-6
(pg.ml-1)

Fetal
IL-6
(pg.ml-1)

25,5320

20,7520

25,5320

21,400

20,7520

21,400

,7600

1,9000

,7600

,0000

1,9000

,0000

,00

,00

,00

,00

,00

,00

202,39

267,26

202,39

25,44

267,26

25,44

Mean
Median
Minimum
Maksimum
*P

S (n:14)

0,721‡

0,190 (rho:0,358)

0,085 (rho:0,459)

Mean

39,6564

10,5557

39,6564

34,9386

10,5557

34,9386

Median

2,7550

,2350

2,7550

,0000

,2350

,0000

,00

,00

,00

,00

,00

,00

107,47

486,26

468,99

107,47

468,99

Minimum

486,26

Maksimum
†P

0,086‡

0,930 (rho:0,260)

0,916 (rho:0,14)

*p< 0,001 (Genel anestezi grubunda; preop ve fetal IL-6, postop ve fetal IL-6 düzeyleri aras›ndaki iliﬂkiler)
†p> 0,01 (Spinal anestezi grubunda; preop ve fetal IL-6, postop ve fetal IL-6 düzeyleri aras›ndaki iliﬂkiler)
‡p> 0,05 (Genel ve spinal anestezi grubunda, grup içi preop- ve postoperatif IL-6 düzeylerinin karﬂ›laﬂt›r›lmas›)
Tablo V: Anestezi tekniklerine ve cinsiyetlere göre NK hücre
aktivite da¤›l›m› (Ort±SD).
NK HÜCRE AKT‹V‹TES‹ (%)
Cinsiyet

N

Ort±SD

*P

K

16

30,9±12,85

0,586

E

13

28,32±12,9

S

14

29,29±15,29

G

16

30,25±10,3

Gruplar
0,140

* p> 0,05

TARTIﬁMA
Sezeryan operasyonlar›nda s›kça kullan›lan iki farkl› anestezi yönteminin; fetal immün sistemi için önem
taﬂ›yan IL-6 düzeyi ve NK hücre aktivitesine etkisini inceledi¤imiz bu çal›ﬂmam›zda; temel bulgu olarak; spinal
anestezi grubunda fetal IL-6 düzeyleri ile AbzKkz süresi
aras›nda negatif bir korelasyon oldu¤u ve genel anestezi
grubunda fetal kortizol seviyelerinin, spinal anestezi
grubuna göre daha yüksek oldu¤u saptanm›ﬂt›r. Ayr›ca;
NK hücre aktivitesi ile fetal IL-6 düzeyleri aras›nda da,
genel anestezi grubunda negatif bir iliﬂki bulunmuﬂtur.

Tablo VI: Genel ve Spinal anestezi grubunda cinsiyete göre fetal IL-6 ve kortizol da¤›l›m›.
Cinsiyet

GENEL ANESTEZ‹ GRUBU
Fetal IL-6
(pg ml-1)

K

Total

138

Fetal
Kortizol
(µg dl-1)

9

9

4

4

3,5667

8,9267

1,2600

3,7275

Median

4,0250

0,0000

5,2200

,0000

Minimum

0,00

4,00

,00

2,19

Maksimum

25,44

33,60

5,04

4,67

6

6

10

10

Mean

0,0000

5,7450

48,4100

4,8060

Median

0,0000

5,1900

,0000

3,7800

Minimum

0,00

4,27

,00

1,91

Maksimum

0,00

9,85

468,99

16,60

N

15

15

14

14

Mean

2,1400

7,6540

34,9386

4,4979

Median

0,0000

5,2200

,0000

3,9550

0,00

4,00

,00

1,91

N

Minimum

*p> 0,05

Fetal IL-6
(pg ml-1)

Mean

n
E

Fetal
Kortizol
(µg dl-1)

SP‹NAL ANESTEZ‹ GRUBU

Maksimum

0,00

4,27

468,99

16,60

*P

0,129

1,000

0,621

0,888
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Önceki y›llarda yap›lan çal›ﬂmalarda; IL-6 düzeyinin annenin kan›nda (13) ve amniotik s›v›da (13-14) do¤um s›ras›nda artt›¤› saptanm›ﬂt›r. Fetal IL-6 üretimi immatür oldu¤undan (15), annenin do¤um s›ras›nda artan bu IL-6 düzeyleri önem kazanmaktad›r. Çünkü; annenin bu artm›ﬂ
IL-6 düzeyi sayesinde pasif diffüzyonla, IL-6 sitokinleri
fetusa geçebilir (15-16). Bu transplasental geçiﬂte; IL-6 sitokininin moleküler a¤›rl›¤› ve elektriksel yap›s›n›n yan›nda; bu pasif geçiﬂ için annenin IL-6 düzeylerinin yüksek
olmas›n›n da önemi büyüktür (17). Ayn› ﬂekilde; yine önceki çal›ﬂmalarda, kord kan›ndaki NK hücre aktivitesinin,
eriﬂkin periferik kan›ndakinden daha düﬂük oldu¤u gösterilmiﬂtir (18). Dolay›s›yla; bu iki parametreyi hem anne
aç›s›ndan hem de fetüs aç›s›ndan etkileyen, sezeryan ameliyatlar›n›n oluﬂturdu¤u stres ve doku hasar›n›n neden oldu¤u cevab›n önlenmesi aç›s›ndan, kulland›¤›m›z anestezi
tekniklerinin önemi büyüktür. Bu yüzden biz çal›ﬂmam›zda, s›k kullan›lan bu iki tür anestezi yönteminin hem anne
hem de fetüs aç›s›ndan etkilerini araﬂt›rd›k.
De Jongh ve ark. (1)’lar›n›n yapt›klar› bir çal›ﬂmada;
neonatal IL-6 seviyeleri üzerinde maternal IL-6 seviyelerinin etkili oldu¤u; bu iliﬂkinin, do¤um ve anestezi tipiden ba¤›ms›z oldu¤u belirtilmektedir. Ancak bu tür bir
iliﬂki, benzer baﬂka çal›ﬂmalarda bulunamam›ﬂt›r (19).
Yine De Jongh ve ark. (20)’lar›n›n yapt›klar› baﬂka bir
çal›ﬂmada; normal spontan vajinal do¤um (Epidural olmadan n:31, Epidural ile : 20) ve elektif C/S (Epidural
olmadan n:10, Epidural ile n:20) ile do¤um yapan 81
hastada; vajinal do¤umda (epiduralli ve epiduralsiz) IL6 hemen do¤um sonras› yükselirken; C/S ile do¤umda
(epiduralli ve epiduralsiz), do¤um esnas›nda düﬂük, fakat do¤umdan 12 saat sonra artm›ﬂ oldu¤unu göstermiﬂlerdir. Görünüﬂe göre cerrahinin etkisi o kadar çoktur ki;
di¤er özgün de¤iﬂkenlerin etkileri maskelenmektedir.
Genel olarak C/S sonras› IL-6 seviyeleri elektif cerrahideki gibi olmaktad›r. Bu çal›ﬂmada; cerrahi s›ras›ndaki
IL-6 seviyeleri ile neonatal (yenido¤an›n ve plesentan›n
a¤›rl›¤›), maternal (gestasyonel yaﬂ, parite, gravite, annenin a¤›rl›¤›) ve anestezik de¤iﬂkenler (epidural analjezi)
aras›nda anlaml› iliﬂki saptanmam›ﬂt›r. Do¤um s›ras›ndaki (vajinal ya da C/S) IL-6 seviyeleri ve anestezinin
tipi; 12. saat ve 24. saatteki IL-6 seviyelerini belirleyememiﬂtir. Uzam›ﬂ do¤um; postpartum IL-6 seviyelerini
yükseltmiﬂtir. Bizim çal›ﬂmam›zda da; anestezi yöntemleri ile maternal ve fetal IL-6 seviyeleri aras›nda bir iliﬂki gösterilememiﬂtir. Yani çal›ﬂmam›za göre; maternal
ve fetal IL-6 düzeyleri; anestezi yönteminden etkilenmemektedir. Yine; preoperatif ve postoperatif IL-6 seviyeleri ile fetal IL-6 seviyeleri aras›nda; De Jongh ve ark.
(1)’lar›n›n bulduklar› gibi, IL-6 düzeyleri aç›s›ndan fetomaternal bir ba¤l›l›k bulunamam›ﬂt›r. Ancak çal›ﬂmam›zda; spinal anestezi grubunda AbzKkz intervali, genel

Ayhan ve ark: Fetal IL-6, NK Hücre Aktivitesi ve Anestezi

anestezi grubuna göre daha uzun bulunmuﬂ ve fetal IL-6
düzeyleri ile bu zaman intervali aras›nda negatif bir korelasyon saptanm›ﬂt›r. Bu bulgumuz; De Jongh ve ark.
(20)’lar›n›n yapt›klar› çal›ﬂmada bulduklar›, uzam›ﬂ do¤umun; postpartum IL-6 seviyelerini yükseltmesi sonucu ile çeliﬂmektedir. Bu korelasyonun bu ﬂekilde olma
nedeni; ya erken C/S yap›lmas›, ya da cerrahinin uzad›kça strese maruziyetin artm›ﬂ olmas›d›r. Ayr›ca araﬂt›r›c›lar bu sonuca, postoperatif 12 ve 24. saatlerdeki IL-6
düzeylerine bakarak ulaﬂm›ﬂlard›r. Bizim bulgular›m›z
ise; erken postoperatif döneme aittir.
Çal›ﬂmam›zda NK hücre aktivitesi aç›s›ndan; genel
anestezi ve spinal anestezi gruplar› aras›nda fark bulunamam›ﬂt›r. Oysa De Amici ve ark. (7,21)’lar›n›n 64
hasta üzerinde yapt›¤› çal›ﬂmada (n:24 genel anestezi ile
C/S; n:21 epidural anestezi ile C/S; n: 19 vajinal do¤um) NK hücre aktivitesinin do¤um metodundan etkilendi¤i ve bu etkinin anneye verilen anesteziklerle iliﬂkili olabilece¤i belirtilmiﬂtir. Ayn› çal›ﬂmada; kortizolün
NK hücre aktivitesini inhibe etti¤i ve bu yüzden fetal
kortizol seviyelerinin çok önemli oldu¤u bildirilmiﬂtir.
Epidural anestezi ile yap›lan C/S’larda; umbilikal ven
kortizolünün yüksek oldu¤u gösterilmiﬂtir ve NK hücre
aktivitesinin, genel anestezi alt›nda ya da vajinal yolla
yap›lanlara oranla, belirgin olarak düﬂük oldu¤u gösterilmiﬂtir. Bu sonuç; genel anestezi alt›nda ya da vajinal
yolla do¤um s›ras›nda, annelerin kortizol seviyelerinin
yüksek olmas› nedeniyle, bebe¤e geçen bu kortizolün,
hipotalamo-hipofizer aksta negatif feedbeck oluﬂturarak;
düﬂük fetal kortizol seviyeleri sa¤lamas› ile aç›klanm›ﬂt›r. Dolay›s›yla; epidural yolla yap›lan C/S’larda; kullan›lan lokal anestezikler, fetal hipotalamusta CRH ve dolay›s›yla ACTH düzeyini artt›rarak, fetal kortizolün de
artmas›n› sa¤lamaktad›rlar. Bu da yine NK hücre aktivitesinin bask›lanmas›na neden olur (21). Biz de, stres cevab› en iyi gösteren parametrelerden biri oldu¤undan ve
hem IL-6 hem de NK aktivitesini etkileyebilece¤inden;
fetal kortizol düzeylerini de inceledik. Lindahl ve ark.
(22), yapt›klar› bir çal›ﬂmada elektif C/S hastalar›nda
(genel anestezi grubu:9, epidural anestezi grubu:8), histerotomi s›ras›nda, genel anestezi grubunda epidural
anestezi grubuna göre, adrenokortikotropik hormon düzeyi, istatistiksel olarak anlaml› olacak ﬂekilde daha
yüksek bulunmuﬂtur. Epidural anestezi grubunda kortizol düzeyleri histerotomiden 30 dakika sonra anlaml›
ﬂekilde düﬂmüﬂtür. Yine Purtulo¤lu T ve ark. (12)’lar›n›n, elektif sezeryan uygulanan olgularda, genel ve spinal anestezinin maternal ve fetal etkilerini karﬂ›laﬂt›rd›klar› çal›ﬂmalar›nda; genel anestezi grubunda fetal kortizol düzeylerini normal düzeyde fakat spinal anestezi
grubuna göre yüksek bulmuﬂlard›r. Bizim çal›ﬂmam›zda
da buna paralel bir sonuç elde edilmiﬂtir. Genel anestezi
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grubunda spinal anestezi grubuna göre, fetal umblikal
ven kortizol düzeyleri istatistiksel olarak anlaml› ﬂekilde
yüksek bulunmuﬂtur ancak her iki anestezi grubunda da
kortizol düzeyleri normal s›n›rlar içindedir. Bunun yan›nda, bizim çal›ﬂmam›zda; NK hücre aktivitesi ile fetal
kortizol düzeyleri aras›nda, genel anestezi grubunda
kortizol düzeyleri daha yüksek olmas›na ra¤men, her iki
grup aç›s›ndan bir iliﬂki saptanmam›ﬂt›r. Bu durum; genel anestezi grubunda, spinal anestezi grubuna göre kortizol seviyelerinin yüksek olmas›na ra¤men yine de normal s›n›rlarda olmas› ile aç›klanabilir. Yine çal›ﬂmam›zda; NK hücre aktivitesi ile fetal IL-6 aras›nda, sadece
genel anestezi grubunda negatif bir iliﬂki saptanm›ﬂt›r.
Bu iliﬂkinin nedeni yine; genel anestezi grubundaki kortizol seviyesinin daha yüksek olmas› olabilir.
Çal›ﬂmam›zda; baﬂka çal›ﬂmalarda da gösterildi¤i gibi,
do¤an bebeklerin cinsiyeti ile fetal IL-6 ve kortizol düzeyleri
aç›s›ndan fark bulunamad›¤› gibi (23-25); ayr›ca bizim çal›ﬂmam›zda; NK hücre aktivitesi ile bebek cinsiyetleri aras›nda
da her iki grup aç›s›ndan fark saptanamam›ﬂt›r.
Sonuç olarak; spinal anestezi grubunda; AbzKkz’n›n
uzunlu¤u ve bunun IL-6 ile negatif korelasyonu ve genel
anestezi grubundaki yüksek fetal kortizol düzeyi; fetusun
infeksiyon ve strese karﬂ› savunmas› için önemli olabilir.
Bu konunun daha iyi ayd›nlat›labilmesi için; geniﬂ hasta
popülasyonu kullan›larak yap›lan; anneye uygulanan do¤um yöntemleri ile perinatal infeksiyonlar aras›ndaki iliﬂkiyi inceleyen yeni çal›ﬂmalara ihtiyaç vard›r.
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