
Antenatal diagnosis of AVSD is an important echocar-
diographic sign that necessities karyotyping.
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Kronik pelvik a¤r› skorlamas›n›n preterm 

eylem ve do¤um flekli üzerine olan etkisi

Ça¤dafl Bayram, Mehmet A. Osmana¤ao¤lu, Turhan Aran,

Süleyman Güven, Hasan Bozkaya 

Karadeniz Teknik Üniversitesi T›p Fakültesi Kad›n Hasta-

l›klar› ve Do¤um Anabilim Dal›, Trabzon 

Amaç: Bu çal›flmadaki temel amaç gebelik öncesi dö-

nemde kronik pelvik a¤r›s› olan olgularda kronik pel-

vik a¤r› skorunun preterm eylem ve do¤um flekli ile

olan iliflkisinin araflt›r›lmas›d›r.

Yöntem: Eylül 2009 - Aral›k 2010 aras›nda, Karadeniz

Teknik Üniversitesi T›p Fakültesi Kad›n Hastal›klar›

ve Do¤um Anabilim Dal› Gebe Poliklini¤i’ne baflvu-

ran, gebe kalmadan önce kronik pelvik a¤r› öyküsü

veren ve görsel analog ölçe¤e (VAS) göre 6 puan ve

üzerini alan 57 olgu araflt›rma kapsam›nda de¤erlen-

dirildi. Tüm olgularda total kronik pelvik a¤r› skoru

uluslararas› pelvik a¤r› de¤erlendirme formuna

(UPADF) göre hesapland›. 

Bulgular: VAS’a göre ortalama pelvik a¤r› skoru term

grupta 7.33 ± 1.37, preterm grupta 7.90 ± 1.04 idi

(p>0.05). Jinekolojik nedenlere ba¤l› olarak her iki

grup aras›nda ovulasyon a¤r›s› skoru ortalamas›, dis-

menore, adet kramplar›n›n seviyesi skoru ortalamas›,

endometriyozis flüphesi s›kl›¤› aç›s›ndan, preterm

grupta daha fazla saptand› (s›ras›yla p<0.05, p<0.05,

p<0.05 ve p<0.05). Mesane dolu iken a¤r› skoru ortala-

mas›, idrar yaparken a¤r› skoru ortalamas›, “Acil s›k›-

fl›kl›¤›n›z sizi rahats›z eder mi?” fleklindeki soruya

“evet” yan›t› ve interstisyel sistit flüphesi s›kl›¤›, pre-

term grupta daha fazla saptand› (s›ras›yla p<0.05,

p<0.05 ve p<0.05). Kas-iskelet sistemine ba¤l› olarak

her iki grup aras›nda kas/eklem a¤r›s› skoru ortalama-

s›, bel a¤r›s› skoru ortalamas›, oturma ile a¤r› skoru or-

talamas›, preterm grupta daha fazla idi (s›ras›yla

p<0.05, p<0.05 ve p<0.05). Total a¤r› skoru ortalamas›,

term grupta 38.33 ± 12.94, preterm grupta 52.43 ±

12.60 idi (p<0.01). Grup I’de olgular›n %72’si vajinal

do¤um yaparken, grup II’de olgular›n % 62’si vajinal

do¤um yapt› (p>0.05). Sadece normal do¤um yapan

olgular de¤erlendirildi¤inde, Grup I’in toplam UPADF

a¤r› skoru 39.69 ± 12.22 iken grup II’nin (preterm) top-

lam UPADF a¤r› skoru 56.38 ± 10.21 idi (p<0.05). 

Sonuç: Preterm do¤um yapm›fl gebelerde, gebelik ön-
cesi dönemde kronik pelvik a¤r› skoru daha yüksek
olarak bulunmufltur.

Anahtar kelimeler: Preterm eylem, kronik pelvik a¤r›,
sezaryen do¤um, inflamasyon.
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Antenatal dönemde tan› konan ve nadir 
görülen bir olgu: Fetal serebellar hemoraji

Zehra Kurdo¤lu, Mertihan Kurdo¤lu, E. Gülçin Ay 

Yüzüncü Y›l Üniversitesi T›p Fakültesi, Kad›n Hastal›klar›

ve Do¤um Anabilim Dal›, Van 

Girifl: Serebellar hemoraji do¤um öncesi dönemde fe-
tüste nadir görülen bir patolojidir. Fetal dönemde in-
trakraniyal hemorajinin muhtemel nedenleri aras›nda
travma, asfiksi, enfeksiyonlar, vasküler bozukluklar,
kanama diyatezleri, ilaç al›m›, alloimmün ve izoim-
mün trombositopeni gibi nedenler bulunmaktayken
serebelluma s›n›rl› hemorajili vakalarda ise etiyoloji
genellikle belirsizdir.

Olgu: Olgumuzda gebeli¤inin 29. haftas›nda yap›lan
obstetrik ultrasonografi ile fetal serebellar ekojenite
saptanan ve yap›lan fetal beyin manyetik rezonans
görüntüleme ile serebellar hematom olarak de¤erlen-
dirilen olguyu nadir görülen bir durum olmas› nede-
niyle sunmay› amaçlad›k.

Sonuç: Serebellar hemorajiye, antenatal dönemde ul-
trasonografi ve manyetik rezonans görüntüleme ile
tan› konulabilmektedir.

Anahtar kelimeler: Fetal serebellar hemoraji, ultraso-
nografi, MRI
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Klini¤imizdeki preeklampsi olgular›na ait göz
dibi bulgular› ve retina dekolman›
1Zehra Kurdo¤lu, 1Mertihan Kurdo¤lu, 1E. Gülçin Ay, 
2Tekin Yaflar 

1Yüzüncü Y›l Üniversitesi, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um

Anabilim Dal›, 2Yüzüncü Y›l Üniversitesi, Göz Hastal›klar›

Anabilim Dal›, Van 

Amaç: Yüzüncü Y›l Üniversitesi T›p Fakültesi Kad›n
Hastal›klar› ve Do¤um Klini¤i’nde son 5 y›lda preek-
lampsi tan›s›yla izlenen hastalar›n göz dibi bulgular›n›
incelemek ve retina dekolman› s›kl›¤›n› belirlemek.
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Yöntem: Eylül 2005 ile Eylül 2010 tarihleri aras›nda, Yü-
züncü Y›l Üniversitesi T›p Fakültesi Hastanesi Kad›n
Hastal›klar› ve Do¤um Klini¤i’nde preeklampsi tan›s›
ile yat›r›lan ve göz hastal›klar› konsültasyonu istenen
193 gebenin kay›tlar› retrospektif olarak incelendi. 

Bulgular: Göz dibi muayenesi yap›lan preeklamptik
gebelerde en s›k görülen flikâyet bafl a¤r›s›, epigastrik
a¤r›, gözlerde sinek uçuflmas› ve görmede azalma idi.
Yüz k›rk sekiz hastan›n göz dibi muayene sonuçlar›na
ulafl›labildi; 98’inde göz dibi muayenesi normal olarak
de¤erlendirilmiflti; 50’sinde ise göz dibi muayenesi
patolojik bulunmufltu. Anormal göz dibi muayenesi
olan 50 gebenin 8’inde retina dekolman› mevcuttu. 

Sonuç: Preeklamptik gebelerde görme ile ilgili flikâ-
yetlerin ay›r›c› tan›s›nda hipertansif retinopati ve
ödem yan›nda retina dekolman› da düflünülmelidir. 

Anahtar kelimeler: Preeklampsi, eklampsi, retina de-
kolman›
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Anjiogenezle ilgili faktörlerden vitamin D, 
soluble endoglin (seng), soluble fms-like 
tyrosine kinase 1 (sflt-1) ve vasküler endotelyal
growth faktör (vegf)’ün geç bafllang›çl› 
preeklampsi tan›s›nda ve hastal›k fliddetinin
de¤erlendirilmesindeki rollerinin araflt›r›lmas›
1Numan Çim, 1Mertihan Kurdo¤lu, 2Ibrahim Hakk› Yörük,
3Görkem Yaman 

1Yüzüncü Y›l Üniversitesi T›p Fakültesi, Kad›n Hastal›klar›

ve Do¤um Anabilim Dal›, 2Yüzüncü Y›l Üniversitesi Fen

Fakültesi, Kimya Bölümü , 3Yüzüncü Y›l Üniversitesi T›p

Fakültesi, T›bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal›, Van 

Amaç: Anjiogenezde rolü olan proanjiojenik faktörler-
den serum vitamin D ve vasküler endotelyal büyüme
faktörü (VEGF) ile antianjiojenik faktörlerden soluble
endoglin (sEng) ve soluble fms-like tyrosine kinase 1
(sFlt-1)’ün geç bafllang›çl› preeklampsi tan›s› ve flidde-
tinin de¤erlendirilmesindeki rollerini araflt›rmak.

Yöntem: Aral›k 2007 ile Temmuz 2009 tarihleri aras›n-
da Yüzüncü Y›l Üniversitesi T›p Fakültesi, Kad›n Has-
tal›klar› ve Do¤um Klini¤i’nde son adet tarihine göre
veya ultrasonografik fetal biyometrik ölçümlerine gö-
re 32 hafta ve üzeri gebeli¤i tespit edilen ve preek-
lampsi tan›s› konulan 40 olgu (geç bafllang›çl› preek-
lamptik gebe grubu) ile benzer yafl ve gebelik hafta-
s›nda sa¤l›kl› 40 gebe (kontrol grubu) çal›flmaya dâhil
edilmifltir. Her iki gruptaki olgular›n, sistolik ve diyas-
tolik kan bas›nçlar› ile spot ve 24 saatlik idrarda prote-

in, hemogram, serum üre, kreatinin, karaci¤er fonksi-
yon testleri (AST, ALT), LDH, vitamin D3, 25(OH) vita-
min D3, 1,25(OH)2 vitamin D3, soluble endoglin
(sEng), soluble fms-like tyrosine kinase 1 (sFlt-1) ve
vasküler endotelyal growth factor (VEGF) de¤erleri
ve do¤an bebeklerin 1. ve 5. dakika Apgar skorlar› ile
do¤um a¤›rl›klar› saptanarak birbirleri ile karfl›laflt›r›l-
m›flt›r. Ayr›ca, bak›lan parametreler aras›nda bir iliflki
olup olmad›¤› da de¤erlendirilmifltir.

Bulgular: Geç bafllang›çl› preeklamptik gebe grubu ve
kontrol grubunda ortalama gebelik haftalar› s›ras›yla
35.18 ± 2.97 ve 35.28 ± 3.02 olarak bulunmufltur. Her
iki grup aras›nda yafl, gravida, parite, gebelik haftas›,
vitamin D3, 25(OH) vitamin D3, 1,25(OH)2 vitamin
D3, VEGF de¤erleri ve bebek do¤um a¤›rl›klar› bak›-
m›ndan istatistiki olarak anlaml› bir fark tespit edilme-
mifltir (p>0.05). Kontrol grubu ile k›yasland›¤›nda geç
bafllang›çl› preeklamptik gebe grubunda sistolik ve
diyastolik kan bas›nçlar› ile spot ve 24 saatlik idrarda
protein miktar›, beyaz kan küresi, hemoglobin, serum
üre, kreatinin, AST, ALT, LDH, sEng ve sFlt-1 düzeyleri
istatistiksel olarak anlaml› flekilde daha yüksek; trom-
bosit ile 1. ve 5. dakika Apgar skorlar› ise daha düflük
bulunmufltur (p<0.05). Ancak, serum sEng, sFlt-1,
VEGF, vitamin D3, 25(OH) vitamin D3 ve 1.25(OH)2
vitamin D3 düzeyleri aras›nda anlaml› bir korelasyon
tespit edilmemifltir. Geç bafllang›çl› preeklamptik ge-
beler, hastal›k fliddetine göre hafif ve fliddetli olarak
iki alt gruba ayr›ld›¤›nda; sEng, fliddetli preeklamptik-
lerde hafif preeklamptiklere göre daha yüksek tespit
edilmifl (p<0.05) ancak sFlt-1, VEGF, vitamin D3,
25(OH) vitamin D3, 1,25(OH)2 vitamin D3 bak›m›n-
dan aralar›nda istatistikî olarak anlaml› bir fark tespit
edilmemifltir (p>0.05). 

Sonuç: Geç bafllang›çl› preeklampsi tan›s›nda antianji-
ojenik faktörlerden hem sEng, hem de sFlt-1’in de¤e-
ri yüksek iken; tan› alan olgulardaki hastal›k fliddeti-
nin de¤erlendirilmesinde sadece sEng faydal› olabilir. 

Anahtar kelimeler: Preeklampsi, soluble endoglin, so-
luble fms-like tyrosine kinase 1, vasküler endotelyal
büyüme faktörü, anjiogenez, vitamin D
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Gebelikte saptanan ektopik böbrek: 
olgu sunumu

Ali Kolusar›, Numan Çim, Ça¤dafl Özgökçe, H. Güler fiahin,

Mansur Kamac› 

Yüzüncü Y›l Üniversitesi T›p Fakültesi Kad›n Hastal›klar›

ve Do¤um Anabilim Dal›,Van
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