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GONADOTROP‹N ‹LE OVÜLASYON ‹NDÜKS‹YONU SONRASI ON HAFTALIK B‹R GEBEDE 
TEKRARLAYAN OVER TORS‹YONU
O Özkaya, M Sezik, H fiahiner, R Desdicio¤lu, F Demir, H Kaya
Süleyman Demirel Üniversitesi T›p Fakültesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim Dal›, Isparta

‹nfertil çiftlerin tedavisinde ovülasyon indüksiyonu s›k kullan›lan bir yöntemdir, fakat gonodotropinlerle ovülasyon indük-
siyonu sonras› geliflen çok say›da follikül veya lütein kistler nedeniyle overler büyüyüp torsiyone olabilmektedir. Torsiyon
vakalar› reprodüktif dönemde ve ovülasyon indüksiyonu alan infertil hastalarda daha s›k karfl›m›za ç›kmaktad›r. Bu nedenle
bu hastalarda overlerin korunmas› için erken tan› çok önem kazanmaktad›r. Biz gonadotropinlerle ovülasyon indüksiyonu
sonras›nda 10 haftal›k bir gebe kad›nda onbefl gün arayla meydana gelen tekrarlay›c› over torsiyonu vakas›n› ve bunun
tedavisinde uygulanan laparoskopik cerrahiyi sunduk. Hastan›n klini¤imizde laparoskopik tedavisinden 15 gün önce yine
over tosiyonu nedeniyle laparoskopik detorsiyon yap›lma öyküsü vard›. Hastaya gebelik ve tekrarlayan over torsiyonu tan›s›
ile laparoskopi uyguland›. Laparoskopide uterusun 2-2,5 ayl›k gebelik cesametinde oldu¤u, sol overin iri olmakla beraber
normal görünümde bulundu¤u, sa¤ overin ise iri ve mor renkte göründü¤ü, ligamentum suspansorium aks›nda 2 kez kendi
etraf›nda torsiyone oldu¤u saptand›. Douglasta ve bat›n içinde serbest s›v› izlendi. Sa¤ over detorsiyone edildi ve takiben
normal kan ak›m›n›n olmas›na ba¤l› renginde düzelme saptand›. Sa¤ ligamentum overi-propriyum kendi üzerinde sütüre
edilerek k›salt›ld›. Mezoovarium bölgesi ile sa¤ bat›n yan duvar› aras›na ikinci bir sütür koyularak over yerinde sabitlendi.
Operasyon sonras›nda klinik bulgular geriledi ve gebeli¤in takibine devam edildi. Özellikle infertilite nedeniyle ovülasyon
indüksiyonu alan ve overleri hiperstimüle olmufl vakalarda torsiyon aç›s›ndan yak›n takip gerekmektedir. Torsiyon olan
vakalarda laparoskopik detorsiyon güvenilirdir, ama tekrar ayn› over veya karfl› overde torsiyon riski olmas›ndan dolay› ilk
operasyonda mümkün oldu¤u kadar overi sabitleyici sütürler koyulmas› önemlidir. 
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ADOLESAN GEBEL‹KLERDE PROGNOZ: ÜN‹VERS‹TE DENEY‹M‹
Y Üstün, Y Engin Üstün, M Meydanl›, R Atmaca, A Kafkasl›
‹nönü Üniversitesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um AD, Malatya

Amaç: Ülkemizde adolesan gebeliklere s›kça rastlan›lmakta ve hem psikososyal aç›dan hem de anne-çocuk sorunlar›
aç›s›ndan önemli bir halk sa¤l›¤› sorunudur. Bu çal›flmadaki amac›m›z adolesan gebeliklerin maternal ve perinatal
sonuçlar›n› tespit ederek bu gebeliklere en uygun yaklafl›m›n verilmesini sa¤lamakt›r.

Materyal-Metot: 2001 ile aral›k 2004 tarihleri aras›nda ‹nönü Üniversitesi T›p Fakültesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um
Klini¤inde do¤um yapm›fl 3351 hasta, obstetrik aç›dan de¤erlendirildi. Çal›flma populasyonu 19 yafl ve alt› ile 19 yafl üstü
kad›nlar olarak iki gruba ayr›ld›.

Sonuçlar: Çal›flmaya dahil edilen 3235 (% 96.5) kad›n 19 yafl üstü iken, 116 (% 3.5) kad›n 19 yafl ve alt› idi. Hastalar›n
okur-yazarl›k oran› farkl›l›k göstermemekteydi. Gebelik komplikasyonlar›ndan preeklampsi ve antenatal kanaman›n gruplar
aras›nda farkl›l›k göstermedi¤i saptand›. Preterm eylem adolesan grupta istatistiksel aç›dan anlaml› olarak daha yüksek
bulundu (p=0.001). Do¤um flekli aç›s›ndan karfl›laflt›r›ld›¤›nda, adolesan grupta normal do¤um oranlar›n›n daha yüksek
oldu¤u görüldü (p=0.001). Do¤um a¤›rl›¤› ve beflinci dakika Apgar skorlar›n›n adolesan grupta, di¤er gruba oranla anlaml›
olarak daha düflük oldu¤u görüldü (s›ras›yla p=0.001 ve p=0.021).

Tart›flma: Perinatal sonuçlar›n iyilefltirilmesi için adolesanlara kontrasepsiyon, erken yafl evlilikleri ve antenatal takip ile
ilgili planl› programl› çok ciddi e¤itim verilmelidir.
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