
mas› sonras›nda oluflan bir tablodur. Sadece duysal lif
tafl›mas›ndan dolay› bu sinirin innerve etti¤i ön ve
yan uyluk bölgesinde uyuflma ve hissizlik görülmek-
tedir. Özellikle gebelik, dar elbise giyilmesi, retroperi-
ton bölge tümör cerrahileri etken olabilmektedir. Ma-
kat prezantasyon nedeniyle sezaryen do¤um gerçek-
lefltirilen bir hastam›zda intramusküler enjeksiyona
ba¤l› olarak geliflen meralgia parestetika olgumuzu
sunuyoruz. 

Olgu sunumu: Yirmi befl yafl›nda birinci çocu¤una
term gebe olan hastaya makat prezantasyon nedeniy-
le, genel anestezi alt›nda sezaryen do¤um planland›
ve 3300 g a¤›rl›¤›nda sa¤l›kl› erkek bebek do¤urtuldu.
‹ntraoperatif ve postoperatif bir problem ile karfl›lafl›l-
mayan hasta postoperatif 2. günde taburcu edildi.
Hasta postoperatif 3. gün sol uyluk ön yan k›s›mda
yanma, uyuflma ve kar›ncalanma hissi ile klini¤imize
tekrar baflvurdu; yap›lan muayenesinde sol uyluk ön
yan bölgede derin palpasyonda a¤r› ve hassasiyet
saptand›. Hastan›n nörolojik muayenesi do¤al olarak
saptand›. Hastan›n ameliyat notlar› ve postoperatif
ilaç tedavi takip formalar› incelendi¤inde, 100 mg me-
peridinin intramusküler olarak ameliyat bitiminde sol
uyluk yan k›sma uyguland›¤› saptand›. Biyokimyasal
ve hematolojik parametreleri do¤al olan hastaya gün-
de 3 kez parasetamol 500 mg tablet önerildi. Hastan›n
takiplerinde mevcut flikâyetlerinin azalarak 3 hafta
sonra kayboldu¤u izlendi. 

Sonuç: ‹ntramusküler enjeksiyonlar, analjezi ve antibi-
yoterapi amaçl› olarak kolay uygulanabilirlik ve h›zl›
etkinlik nedeni ile düflük dozlarda ilaç kullan›m› için
s›kl›kla tercih edilmektedir. Özellikle intramusküler
enjeksiyonlarda uygun anatomik lokalizasyon seçimi
ve uygun teknikle yap›lmas› önemlidir. Özellikle
anestezi alt›ndaki hastalara yap›lan intramusküler en-
jeksiyonlar s›ras›nda dikkatli olunmal›d›r. 
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‹kizlerin ikinci trimester biyometrik 
de¤erlerinin karfl›laflt›r›lmas›

Rahime Nida Ergin, Murat Yayla 

International Hospital, ‹stanbul 

Amaç: ‹kinci trimester ultrasonografik de¤erlendirme-
sinde elde edilmifl biyometrik de¤erlerin ikizler ara-
s›nda karfl›laflt›r›lmas› amaçlanm›flt›r. 

Yöntem: Retrospektif olarak May›s 1999 ve Ocak 2011
tarihleri aras›nda taramas› yap›lm›fl olan anatomik
anomali, biyokimyasal de¤er anormalli¤i, aile öykü-
sünde genetik hastal›¤› olmayan spontane ve in vitro
fertilizasyon (IVF) sonras› ikiz gebelikler de¤erlendir-

meye al›nd›. Ultrasonografi (USG) parametreleri ek-
sik olanlar de¤erlendirme d›fl› b›rak›ld›. Fetüslerin
USG taramalar› sonucunda elde edilen biyometrik de-
¤erleri 16-20 ve 20-24 haftalar için ve gebeli¤in IVF
sonras› veya kendili¤inden gerçekleflmifl olmas›na gö-
re karfl›laflt›r›ld›. 

Bulgular: Toplam 280 ikiz gebelik olgusu de¤erlendir-
meye al›nd›. Ortalama anne yafl› 31.3 ± 4.6 y›l idi. Gebe-
liklerin %79.9’una IVF uygulanm›flt›. Birinci fetüste
prezantasyon a¤›rl›kl› olarak bafl (%55.9) ve makat
(%30.1) iken 2. fetüste prezantasyon da¤›l›m›; trans-
vers (%41.2), bafl (%29) ve makat (%27.6) fleklindeydi.
Birinci fetüste plasenta yerleflimi %48.9 anterior ve
%40.3 posterior iken 2. fetüste plasenta %37.6 anterior
ve %44.6 posterior yerleflimliydi. De¤erlendirilen ikiz-
lerin biyometri de¤erleri tabloda mevcuttur. Paramet-
reler aras›nda istatistiksel anlaml› fark saptanmad›. 

Sonuç: ‹kinci trimesterde (16-24 hafta) ikiz gebelikle-
rin prenatal ultrasonografik de¤erlendirmesi s›ras›n-
da elde edilen biyometrik de¤erler, gebeli¤in IVF son-
ras› olup olmamas›na göre anlaml› farkl›l›k gösterme-
mektedir.

Anahtar kelimeler: ‹kiz gebelik, ultrasonografi, biyo-
metri, IVF
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Tekil gebeliklerde birinci trimester fetal nazal
kemik ölçümleri

Rahime Nida Ergin, Murat Yayla 

International Hospital, ‹stanbul

Amaç: Tekil gebeliklerde birinci trimester fetal nazal
kemik ölçümlerinin gebelik haftalar›na göre persentil
da¤›l›mlar›n›n saptanmas› amaçland›. 

Yöntem: Retrospektif olarak 2004 ve 2010 tarihleri
aras›nda taramas› yap›lm›fl olan anatomik anomali, bi-
yokimyasal de¤er anormalli¤i, aile öyküsünde gene-
tik hastal›¤› olmayan spontane tekil gebelikler de¤er-
lendirmeye al›nd›. 11, 12 ve 13. gebelik haftalar› için
fetal nazal kemik ölçümlerinin persentil de¤erleri sap-
tand›.

Bulgular: Dâhil edilen 1762 tekil gebeli¤in %99.6’s›n-
da nazal kemik görüntülenmiflti; bunlar›n %16.5’inde
nazal kemik sadece var ya da yok olarak not edilmifl-
tir. Ortalama anne yafl› 29.7±4.5 y›l ve ortalama gebe-
lik haftas› 12.5 ± 0.6 idi. Nazal kemik ölçümlerinin
medyan de¤erleri 110/7–116/7, 120/7–126/7 ve
130/7–136/7gebelik haftalar› için s›ras›yla 1.7, 1.9, ve
2.2 mm olarak saptand›. Nazal kemik uzunlu¤u (NBL)
ilerleyen gebelik haftas› ve artan CRL ile artmaktayd›
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