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Adölesan gebelik riskleri ve sorunlar›
Pregnancy in adolescents, risks and problems
Serdar Kütük1

Summary

Adölesan dönem somatik, endokrinolojik ve psikolojik geliﬂim ve
dönüﬂüm ile karakterizedir. Tüm bu dönüﬂümlerin sonucunda menarﬂla beraber do¤urganl›k kazanan adölesan birey gebelik ve iliﬂkili tüm komplikasyonlar aç›s›ndan risk alt›ndad›r. Adölesan gebeler anemi, erken do¤um, düﬂük do¤um a¤›rl›kl› bebek, perinatal
mortalite, postpartum enfeksiyon gibi komplikasyonlar aç›s›ndan
eriﬂkin gebelere göre daha fazla risk alt›ndad›r. Buna karﬂ›n sezeryan, baﬂ pelvis uygunsuzlu¤u, do¤um indüksiyonu gereksinimi
adölesan gebelerde daha az görülmektedir. Artm›ﬂ riskin adölesan
gebeli¤e yol açan sosyo- demografik faktörlerin mi, adölesan olmaya ba¤l› biyolojik etmenlerin mi yoksa her iki faktörün bileﬂimi
sonucu mu oldu¤u tart›ﬂmal›d›r. Uygun antenatal bak›m ile bahsi
geçen risklerin bir bölümü engellenebilmekte ya da erken dönemde tan›n›p ikincil tedavi yaklaﬂ›mlar›n›n uygulanabilece¤i merkezlere yönlendirilmek sureti ile maternal- fetal morbidite azalt›labilmektedir. Bu nedenle adölesan gebelerin uygun antenatal bak›m›
almalar› yönünde aile bireylerini de içerecek ﬂekilde motive edilmeleri son derece önemlidir.

Adolescence is a period characterized by somatic, endocrinologic
and psychological development and differentiation. These developments culminate in menarch and, thus, make adolescent girls gaining reproductive potential, vulnerable to gestational complication.
Compared with pregnant adults, pregnant adolescents have a higher risk of anemia, preterm birth, postpartum infections giving birth
to low birth weight infants and infant mortality. In contrast, pregnant adolescents seemingly have a lower risks for needing
Caesarean section, augmentation of labour, and cephalopelvic disproportion. Whether increased risk of gestational complications
result from socio-demographic factors paving the way for adolescent pregnancy or biological factors associated with adolescence or
a combination of these factors are yet to be determined. It is possible to decrease maternal- fetal morbidity and mortality by the implementation of appropriate antenatal care. In addition, antenatal care
can provide early recognition of these complications and also make
it possible to refer these patients to appropriate centers. Because of
this, it is of utmost importance to motivate pregnant adolescents
along with their families to receive appropriate antenatal care.
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ünya Sa¤l›k Örgütü’ne göre adölesan, çocukluktan
yetiﬂkinli¤e geçiﬂ dönemi olarak tan›mlan›r ve 1019 yaﬂ aral›¤›n› kapsar. Geliﬂmekte olan ülkelerde
nüfustaki pay› belirgin derecede daha yüksek olmakla beraber, adölesanlar›n ortalama olarak dünya nüfüsunun
%20’sini teﬂkil etti¤i bilinmektedir. Artm›ﬂ metabolik aktivite, somatik geliﬂim ve psikolojik farkl›laﬂma ile karakterize adölesan evre bu dönüﬂümlerin getirdi¤i özel ihtiyaçlar› sa¤layacak ideal koﬂullar›n yoklu¤unda bireyin sa¤l›¤›n›
olumsuz yönde etkileyebilmektedir.

Adölesan dönem, k›zlarda menarﬂ ile sonuçlanacak endokrin de¤iﬂikliklerin baﬂlad›¤› ve do¤urganl›¤›n kazan›ld›¤› zaman dilimidir. Üretkenli¤in baﬂlad›¤› ancak üreme
fizyolojisi, korunma yöntem ve yollar›, gebelik oluﬂumu ve
sonuçlar› hakk›nda yeterli bilgisi olmayan adölesan birey,
istenmeyen gebelik, düﬂük, t›bbi tahliye gibi sonuçlarla bu
dönemde karﬂ›laﬂabilmektedir. Ülkemizde 1990’larda
adolesan fertilite oran› %0.90 civar›nda olarak tespit edilmiﬂtir. Günümüzde 15-19 yaﬂ grubundaki tüm kad›nlar›n
%6’s› gebe kalmaktad›r. Bu yaﬂ grubunda do¤urganl›k h›-

D

1)

Erciyes Üniversitesi T›p Fakültesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim Dal›, Perinatoloji Bilim Dal›, Yard. Doç. Dr., Kayseri
2012 © Yay›n haklar› Türkiye Aile Hekimleri Uzmanl›k Derne¤i'ne (TAHUD) aittir. Deomed Yay›nc›l›k taraf›ndan yay›mlanmaktad›r. Bu makalenin koﬂullu kullan›m haklar›
Deomed Yay›nc›l›k ve TAHUD taraf›ndan Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisans› arac›l›¤›yla bedelsiz sunulmaktad›r.
Copyright © 2012 Turkish Society of Family Practice (TAHUD). Published by Deomed Publishing, Istanbul.
This article is licensed by Deomed Publishing and TAHUD under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.

Derleme

Özet

S31

Derleme

z› 2008 rakamlar›na göre %0.35’tir. Gebeli¤in anneye
yükledi¤i metabolik, hemodinamik ve psiklojik yüklerin
adölesan dönemin yaratt›¤› benzer koﬂullarla çak›ﬂmas›
adölesan gebelikleri ek problemlerin yoklu¤unda bile riskli gebelik kategorisine sokmaktad›r. Ülkemizde 15-19 yaﬂ
evli kad›nlar 15-49 yaﬂ evli kad›nlar›n %2.5’ini oluﬂturdu¤u halde, gebeli¤e ba¤l› ölümlerin %5.9’u 15-19 yaﬂ grubundad›r. 20-24 yaﬂ grubunda gebeli¤e ba¤l› ölüm oran›
100.000 canl› do¤umda 15.7 iken, 15-19 yaﬂ grubunda bu
oran 18.7’ye ç›kmaktad›r.
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Adölesan gebeli¤e yol açan faktörler ülkeler aras›nda
ve hatta ayn› ülke içerisindeki de¤iﬂik etnik gruplar aras›nda farkl›l›k göstermektedir. Bu nedenle adölesan gebelerde gestasyonel komplikasyonlar› inceleyen çal›ﬂmalarda, adölesan olman›n yaratm›ﬂ oldu¤u biyolojik etkilerin, dezavantajl› sosyal gruba ait olman›n getirdi¤i risklerden ay›rt edilmesi gerekmektedir. Son y›llarda bu gerçekli¤in benimsenmesinden sonra yap›lan çal›ﬂmalar
adölesan gebeli¤e ait riskler ile ilgili bilgimizi önemli ölçüde de¤iﬂtirmiﬂtir. Ayr›ca adölesan gebeli¤in 15 yaﬂ›ndan küçük “genç adölesan’’ ve 15-19 yaﬂ aras› “adölesan’’
gruplar›n›n farkl› sosyal altyap› ve gestasyonel risk profili gösterdi¤i kavram› oluﬂmaya baﬂlam›ﬂt›r. Adölesan gebelik ve gebelik komplikasyonlar›n› inceleyen çal›ﬂmalar
adölesan gebeli¤in, düﬂük, in utero mort fetus (IUMF),
erken do¤um, erken membran rüptürü, intra uterin geliﬂme gerili¤i (IUGR), artm›ﬂ sezeryan oran›, artm›ﬂ do¤um sonu kanama ve infeksiyon riski, artm›ﬂ anemi ve idrar yolu enfeksiyonu riskleri ile iliﬂkilendirmiﬂ ancak son
y›llarda gebeli¤i etkileyen di¤er faktörlerin eﬂlendi¤i çal›ﬂmalarda bu iliﬂkilerin en az›ndan bir k›sm› sorgulanmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Malabarey ve arkadaﬂlar› genç adölesan gebelerin obstetrik sonuçlar›n› incelemiﬂler ve 15 yaﬂ›ndan küçük gebelerde IUGR, çok düﬂük do¤um a¤›rl›kl› infant (VLBW), düﬂük do¤um a¤›rl›kl› infant
(LBW), erken do¤um ve neonatal ölüm riskinin 15 yaﬂ
üzerindeki gebelerle k›yasland›¤›nda anlaml› derecede
artm›ﬂ oldu¤unu gözlemiﬂlerdir.[1] Yine Eure ve arkadaﬂlar› adölesan gebelerde preeklampsi, eklampsi ve ‹UGR
oranlar›n›n fazla oldu¤unun göstermiﬂlerdir.[2] Buna karﬂ›l›k Thaithae ve ark. Tayland’da yaklaﬂ›k 11.000 adölesan gebenin verilerini incelemiﬂler ve adölesan gebelerde
preeklampsi ve erken do¤um riskinin eriﬂkinlerle ayn›
oranda izlendi¤ini göstermiﬂlerdir.[3] Yine ayn› çal›ﬂmada
VLBW, erken do¤um ve IUGR riskinin adölesan gebelerde artt›¤› ve bu art›ﬂ›n özellikle 11-15 yaﬂ aras› genç
adölesanlarda daha belirgin oldu¤unu ortaya koymuﬂlard›r. Sivas’ta yap›lan bir çal›ﬂmada erken membran rüptürünün adölesan gebelerde eriﬂkinlerden 2 kat daha s›k
görüldü¤ünün ortaya koymaktad›r.[4] Görünen o ki adölesan gebelik erken do¤um, düﬂük do¤um a¤›rl›¤› için bir
risk grubu oluﬂturmakta ve özellikle 15 yaﬂ alt›ndaki geKütük S | Adölesan gebelik riskleri ve sorunlar›

beler bu komplikasyonlar aç›s›ndan artm›ﬂ riske sahip
görünmektedir.
Biyolojik immaturasyon ve buna ba¤l› olarak geliﬂen
baﬂ-pelvis uygunsuzlu¤u adölesan gebelik ile iliﬂkilendirilmiﬂtir. Son y›llarda di¤er faktörlerin kontrol edildi¤i
çal›ﬂmalarda adölesanlarda baﬂ pelvis uyumsuzlu¤unun
yetiﬂkinlerden daha az görüldü¤ü, buna ba¤l› olarak da
do¤um travmas›, operatif do¤um ve sezaryen gereksiniminin eriﬂkinlerden daha az oldu¤unu ortaya koyan çal›ﬂmalar yap›lm›ﬂt›r.[3,5] Bilindi¤i üzere normal vaginal do¤umda maternal infeksiyon, kanama komplikasyonlar›
daha az olmakta, laktasyon daha erken baﬂlay›p anne ve
fetus aras›ndaki iliﬂki daha sa¤l›kl› ﬂekilde kurulabilmektedir. Bu nedenlerle adölesan gebelerde tek kriter olarak
anne yaﬂ›n› dikkate alarak yetersiz normal do¤um performans›n› öngörmek sezaryan oranlar›n› art›racak ve bu
genç gebeleri artm›ﬂ postpartum komplikasyon risklerine
maruz b›rakacakt›r. Adölesan gebelerde do¤umun ﬂekline karar verirken eriﬂkin gebelerde kullan›lan kriterler
dikkate al›nmal›d›r.
Adölesan gebelerde artm›ﬂ riskler neonatal riskler ve
erken do¤um ile iliﬂkili komplikasyonlarla s›n›rl› kalmamakta, do¤um sonras› komplikasyonlar› da kapsamaktad›r. Pereira ve ark. Adölesan gebelerde postpartum endometrit, cerrahi yara dehisans› ve pyelonefrit riskinin
eriﬂkinlerden fazla oldu¤unu göstermiﬂlerdir.[6] Benzer
ﬂekilde Thaitae ve ark adölesan gebelerde postpartum
ateﬂ, perineal infeksiyon ve meme angorjman›n›n yetiﬂkinlerden daha s›k görüldü¤ünü ortaya koymuﬂlar, artan
prevalans›n 15 yaﬂ alt› grupta daha belirgin oldu¤unu
vurgulam›ﬂlard›r.[3] Postpartum dönemde yetersiz laktasyon performans›, kalabal›k ailelerde ikamet etmekten
kaynaklanan yetersiz yaﬂam alan› ve hijyen koﬂullar›, adölesan pelvisindeki dolaﬂ›m›n yetersiz olmas›[7] gibi nedenler subklinik infeksiyona meyil haz›rlamakta ve do¤uma/
laktasyona ba¤l› travma alanlar›n›n infekte olmas›n› kolaylaﬂt›rmaktad›r. Buna karﬂ›n, adölesan gebelerde daha
fazla fonksiyonel myometrium dokusu olmas›, oksitosin
ile do¤um indüksiyonuna daha az gereksinim duyulmas›,[3] ortalama do¤um a¤›rl›¤›n›n ve do¤um say›s›n›n daha
düﬂük olmas› nedeni ile postpartum kanama daha az görülmektedir.
Geç postpartum dönemde adölesan annelerin yüzleﬂmesi gereken en önemli sorun laktasyonun baﬂlat›lmas›
ve yegâne besin kayna¤› olarak devam edilmesidir. Maalesef mevcut literaturde adölesan annelerin emzirme
davran›ﬂlar›n› ve performanslar›n› inceleyen s›n›rl› say›da
çal›ﬂma bulunmaktad›r. Bu konuda yap›lan en kapsaml›
çal›ﬂma Tucker ve ark.’n›n Kuzey Carolina’daki adölesan
gebeler üzerinde yapt›klar› retrospektif çal›ﬂmad›r. Çal›ﬂman›n sonuçlar› sorunun büyüklü¤ünü göstermesi aç›-

s›ndan dikkat çekicidir. 389 adölesan gebenin de¤erlendirildi¤i çal›ﬂmada %52’sinin emzirmeye baﬂlad›¤›, ancak
bunlar›n yar›s›n›n 1. ayda emzirmeye son verdi¤i, siyah
annelerin ancak %16’s›n›n, beyaz annelerin ise %26’s›n›n 4 haftadan daha uzun süre emzirdi¤i belirlenmiﬂtir.[8]
Konuyla ilgili ülkemizde ﬁahin M. yapt›¤› araﬂt›rmada
adölesanlar›n %30.6’s›n›n emzirme ile ilgili problem yaﬂad›¤› saptanm›ﬂ ancak orta ve uzun vadedeki emzirme
performanslar› hakk›nda veri sunulmam›ﬂt›r.[9] Yine Tucker ve ark. çal›ﬂmas›nda antepartum ve postpartum erken
dönemde annenin laktasyonun gereklili¤i ve laktasyon
yöntemi konusunda bilgilendirilmesinin laktasyon performans›n› art›raca¤›n› savlam›ﬂlard›r.[8]

Adölesan gebeli¤in anne ve fetusun hayat›n› hangi
aç›lardan ve ne derece etkileyece¤i, biyolojik faktörlerin
sosyal etmenlerden ayr›lmas›, sa¤l›k hizmetlerinin iyileﬂtirilmesinin süreci ne derece katk› yapaca¤›, adölesan
cinselli¤i, evlili¤i ve korunma yöntemleri özellikle geliﬂmekte olan ülkelerde hararetle tart›ﬂ›lmakta, çözümlere
dair farkl› görüﬂler öne sürülmektedir. Tüm bu veriler
›ﬂ›¤›nda ortaya ç›kan sonuçlar ana hatlar›yla ﬂu ﬂekilde
özetlenebilir:
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Yaz›n›n baﬂ›nda da belirtildi¤i gibi adölesan gebelik
düﬂük sosyoekonomik seviye, k›rsal yerleﬂim, düﬂük okula
devam ve temel sa¤l›k göstergeleri ile yak›n iliﬂki göstermektedir. Son y›llarda do¤um öncesi bak›m›n (DÖB) adölesanlar baﬂta olmak üzere gebeliklerdeki maternal ve perinatal komplikasyonlar üzerindeki etkilerini inceleyen çal›ﬂmalar bize adölesan gebeli¤in biyolojik etkileri ve risk
faktörlerinin modifikasyonu konusunda önemli ipuçlar›
sunmuﬂtur. Yap›lan çal›ﬂmalar›n bir bölümü adölesanl›¤›n
tek baﬂ›na biyolojik bir riski temsil etti¤ini öne sürerken,[7,10] bir k›sm› sosyo-ekonomik ve davran›ﬂsal etmenler
ile biyolojik etmenlerin bir bileﬂimi sonucu oluﬂtu¤unu savunmaktad›r.[5,11,12] Malabarey ve arkadaﬂlar› temel riskler
ve antenatal izlem parametreleri aç›s›ndan eﬂleﬂtirdikleri
adölesan gebelerde artm›ﬂ neonatal ve perinatal risk oldu¤unu saptam›ﬂlar ve adölesanl›¤›n kendi baﬂ›na artm›ﬂ riski temsil etti¤ini öne sürmüﬂlerdir.[1] Benzer ﬂekilde Orvos
ve arkadaﬂlar› adölesanlar›n %65’inin normal antenatal
bak›m ald›¤› halde %18’inin 37 haftan›n alt›nda do¤um
yapt›¤›n› ve %16’s›n›n bebeklerinde ‹UGR izlendi¤ini
tesbit etmiﬂlerdir.[13] Young ve arkadaﬂlar›n›n 2007’de Jamaika’da 175 adölesan üzerinde yapt›klar› prospektif kontrollü çal›ﬂmada eﬂde¤er antenatal bak›m alan gebelerde
neonatal komplikasyonlar aç›s›ndan adölesanlar ve eriﬂkinler aras›nda anlaml› bir fark olmad›¤›n› göstermiﬂlerdir.[14] Çal›ﬂmada sadece idrar yolu enfeksiyonu aç›s›ndan
adölesanlar›n artm›ﬂ prevalansa sahip oldu¤u izlenmiﬂtir.
Çetin ve arkadaﬂlar›n›n Malatya’da yapt›klar› çal›ﬂmada
adölesan annelerin %50’sinin yeterli antenatal bak›m almad›¤›n› ve yetersiz antenatal bak›m›n düﬂük sosyoekonomik seviye ve k›rsal yerleﬂim ile iliﬂkili oldu¤unu göstermiﬂlerdir.[15] Yukar›da verilen literatür bulgular› farkl› sonuçlar› iﬂaret etse de yeterli perinatal bak›m adölesan gebelerde neonatal komplikasyonlar› azaltmakta ya da bu
komplikasyonlara yol açabilecek minör faktörleri düzeltebilmekte, gebenin bu komplikasyonlar› gerekli ﬂekilde yönetebilecek bir sa¤l›k merkezine uygun zamanda naklini
planlayarak maternal/ fetal morbidite ve mortaliteyi azaltmaktad›r.

Adölesan dönem yüksek büyüme h›z› ve buna ba¤l›
artm›ﬂ vitamin ve mineral gereksinimi ile karakterizedir.
Bu nedenle adölesan gebelerde demir ve kalsiyum gereksinimi önemli derecede art›ﬂ gösterir. Bu art›ﬂ›n karﬂ›lanamamas› kemik kitlesi kayb› ve anemi gibi durumlara neden olabilir. Adölesan ve gebelik ve anemi aras›ndaki iliﬂki çok iyi bilinmesine karﬂ›n[3,10,16] gebelik ve ostopeni/osteoporoz aras›ndaki iliﬂki nisbeten daha geç çal›ﬂ›lmaya
baﬂlanm›ﬂt›r. Cho ve ark. adölesan gebelerde postmenapozal kemik kayb›n›n adölesan gebeli¤i olan kad›nlarda
anlaml› derecede artt›¤›n› ortaya koymuﬂtur.[17] Adölesan
gebeli¤in postmenapozal osteoporoz ﬂiddetini nas›l etkiledi¤i ve bu gebelerde ilave kalsiyum takviyesinin gereklili¤i henüz bilimsel bir tabana oturmam›ﬂt›r. Ancak yine de
yetersiz beslenen, düﬂük sosyoekonomik kesimden gelen
gebelerde bu iliﬂkinin bilinmesi ve gerekli takviyenin yap›lmas› ﬂu an için uygun görünmektedir.

Sonuçlar
1. Adölesan gebelerde anemi, erken do¤um, intrauterin
geliﬂme gerili¤i, erken membran rüptürü, preeklampsi daha s›k görülmekte. Artm›ﬂ prevelans özellikle 15
yaﬂ alt›ndaki gebelerde daha belirgin olmaktad›r.
2. Adölesan gebelerde baﬂ- pelvis uygunsuzlu¤u ve ba¤›nt›l› olarak artm›ﬂ sezeryan riski san›lan›n aksine
artmam›ﬂt›r. Bu gebelerde artm›ﬂ infeksiyon ve postpartum komplikasyon e¤ilimi de dikkate al›nd›¤›nda
normal do¤umun tercih edilmesi önerilmektedir.
3. Adölesan gebelerde postpartum endometrit, üriner sistem enfeksiyonu ve meme angorjman› artm›ﬂ s›kl›kta
görülmektedir. Bu gebelerin postpartum bak›m› özellikle bu komplikasyonlar›n erken tespiti ve tedavisinin
yap›labilmesini sa¤layacak ﬂekilde planlanmal›d›r.
4. Adölesan gebelerde emzirmeye baﬂlama ve idame performanslar› düﬂüktür ve bu performans›n do¤um öncesi ve sonras›nda anne ve yak›nlar› ile yap›lan bilgilendirme toplant›lar›yla art›r›labilece¤i gösterilmiﬂtir.
5. Antenatal düzenli kontrol edilmiﬂ adolesan gebelerde
konjenital anomali s›kl›¤›n›n artt›¤›n› gösteren deliller bulunmamaktad›r.
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6. Adölesan gebelerde uygun antenatal izlenme neonatal komplikasyonlar› azaltmakta ya da erken tan›n›p
do¤ru ﬂekilde yönetilmesini sa¤lamaktad›r. Bu nedenle adölesan gebelerin tespiti, kayd› ve aile bireyleri ile
birlikte uygun takibi almas› yönünde motive edilmeleri son derece önemlidir.
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