
Yöntem: Bu kesitsel çal›flma Kayseri E¤itim ve Araflt›rma
Hastanesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um klini¤inde 01/01/
2017–01/07/2017 tarihleri aras›nda yap›lm›flt›r. Çal›flmaya 37
hafta üzerinde düflük riskli tekiz gebeli¤e sahip ve gebelik
haftas›na göre 10 persentilin alt›nda do¤um yapm›fl gebe ka-
d›nlar dâhil edilmifltir. Gestasyonel yafl ilk trimester ultrason
ölçümlerine göre yap›lm›flt›r. Kronik hastal›klar, preeklamp-
si, gestasyonel diyabet, fetal anomali, oligohidroamniyoz, po-
lihidroamniyoz, fetal doppler incelemelerinde anormal bul-
gusu olanlar ve IUGR tan›s› alanlar çal›flma d›fl› b›rak›ld›.
SGA do¤umlar›n perinatal sonuçlar› yafla göre normal do-
¤um a¤›rl›¤›na sahip (AGA) do¤umlar ile karfl›laflt›r›ld›.

Bulgular: Toplam 480 gebe (SGA: 160, AGA: 320) kad›n ça-
l›flmaya dahil edildi. Her iki grupta maternal karekteristik
özellikler benzerdi. Ortalama fetal a¤›rl›k SGA grubunda
2389gr iken AGA grubunda 3255 g olarak bulundu
(p<0.001). Güven vermeyen fetal iyilik hali nedeni ile sezar-
yen, mekonyum aspirasyon sendromu, yenido¤an yo¤un ba-
k›m ihtiyac›, hiperbilirubinemi, H‹E ve sepsis oranlar› SGA
bebeklerde anlaml› olarak yüksek bulundu (p=0.049, p=0.015,
p<0.001, p=0.036, p=0.066, p<0.001, p<0.001,s›ras›yla).

Sonuç: Komplike gebeliklerde ve preterm do¤umlarda
olumsuz perinatal sonuçlar›n, ölü do¤um ve neonatal ölümün
anlaml› derecede art›¤›n› gösteren çal›flmalar bulunmaktad›r.
Çal›flmam›z›n sonuçlar›na bakt›¤›m›zda gebeli¤in komplike
olmad›¤› durumlarda bile term gebelik haftas›nda do¤an
SGA bebeklerin literatüre benzer flekilde olumsuz perinatal
sonuçlarla iliflkili oldu¤u görülmektedir. Bu nedenle SGA be-
beklerin antenatal erken tespiti ve do¤umun uygun bir mer-
kezde gerçeklefltirilmesi sa¤lanmal›d›r.
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Amaç: Klini¤imize birinci trimester tarama amac›yla baflvu-
ran hasta popülasyonunda uygulanan fetal anatomik tarama
prosedürünün tan› performans›n› de¤erlendirmek.

Yöntem: ‹nönü Üniversitesi T›p Fakültesi Kad›n Hastal›kla-
r› ve Do¤um Anabilim Dal› Perinatoloji Bilim Dal› bünyesin-
deki Prenatal Tan› ve Tedavi Ünitesine May›s 2015 ve May›s
2017 tarihleri aras›nda birinci trimester tarama amaçl› baflvu-
ran tüm hastalar›n kay›tlar› retrospektif olarak tarand›. Çal›fl-
ma periyodu boyunca klini¤imize gebeli¤in 11–14. haftalar›
aras› birinci trimester tarama amac›yla baflvuran tüm hastala-

ra Fetal Medicine Foundation (FMF) taraf›ndan ortaya konu-
lan kriterlere uygun olarak crown-rump length (CRL), nuc-
hal translucency (NT), duktus venosus Doppler’i, triküspit
yetmezli¤i ve nazal kemik ölçümüne ek olarak fetal intrakra-
nial, yüz kalp (dört boflluk görüntüsü, büyük damar ç›k›fllar›-
n›n B-mod ve color Doppler de¤erlendirmesi), toraks, abdo-
men (mide, mesane, umblikal arterler) ve dört ekstremitenin
de¤erlendirilmesini içeren rutin fetal anatomik tarama prose-
dürü uyguland›. Fetal ultrasonografik görüntüleme prosedür-
leri FMF birinci trimester tarama sertifikalar›na (Nuchal
translucency scan, Nasal bone, Ductus venosus flow, Tricus-
pid flow) sahip iki klinisyen taraf›ndan Voluson E6 (GE He-
althcare, Milwaukee, WI, USA) ultrasonografi cihaz›na ait
3.9 MHz’lik transduser kullan›larak gerçeklefltirildi.

Bulgular: ‹nönü Üniversitesi T›p Fakültesi Kad›n Hastal›k-
lar› ve Do¤um Anabilim Dal› Perinatoloji Bilim Dal› bünye-
sindeki Prenatal Tan› ve Tedavi Ünitesine May›s 2015–Ma-
y›s 2017 tarihleri aras›nda birinci trimester tarama amaçl›
baflvuran 797 hastan›n gebelik kay›tlar› retrospektif olarak ta-
rand›. Birinci trimester anatomik taramada konjenital mal-
formasyon s›kl›¤› %10.5 (84/797) olarak saptand›. Birinci tri-
mester taramada patolojik bulgu saptanmayan 713 hastan›n
666 (%93.4)’s›na ikinci trimester (18–23 hafta) fetal ultraso-
nografik muayene prosedürü uygulanm›fl olup ikinci trimes-
ter taramada konjenital malformasyon s›kl›¤› %3.6 olarak
saptand›. Birinci trimester taramada en s›k saptanan major
konjenital anomali kistik higroma olup (%2), major konjeni-
tal malformasyonlardan akrania, ensefalosel, iniensefali, ho-
loprosensefali, ektopia cordis, omfolosel, body stalk anomali
ve megasistit’in birinci trimester tarama prosedüründe %100
duyarl›l›kla saptanabildi¤i izlendi. Birinci ve ikinci trimester
tarama prosedürü uygulanan 750 hastada konjenital malfor-
masyon s›kl›¤› %14.4 olup, birinci trimester taramada konje-
nital malformasyonlar›n %77.7’si saptan›rken, %22.3’ü ikin-
ci trimester tarama s›ras›nda saptanm›flt›r. Ventrikülomegali
saptanan hastalar›n %33.3’ünün (1/3), yar›k dudak-damak
saptanan hastalar›n %25’inin (1/4), kardiyak malformasyon-
lar›n %43.7’sinin (7/16), diafragma hernisi saptanan olgula-
r›n %33.3’ünün (1/3) ve letal iskelet displazilerinin %75’inin
(3/4) birinci trimester tarama program› s›ras›nda saptand›¤›,
corpus callosum agenezisi, Dandy-Walker malformasyonu,
konjenital pulmoner hava yolu malformasyonu ve pulmoner
sekestrasyon anomalilerinin ise birinci trimester taramada
saptanamad›¤› izlendi.

Sonuç: Tüm popülasyonun Trizomi 21, 18 ve 13 aç›s›ndan
taranmas› amac›yla yayg›nlaflan ve NT ölçümü esasl› yürütü-
len birinci trimester tarama program› ayn› zamanda konjeni-
tal anomalilerin erken dönemde saptanmas› için önemli bir
f›rsatt›r. Bu dönemde NT ölçümüne ek olarak rutin bir algo-
ritma ile yap›lan fetal anatomik tarama ile birçok konjenital
malformasyona erken tan› konulabilmekte, invaziv prenatal
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tan› ve gebeli¤in tahliyesi konusunda ailelerin erken dönem-
de bilgilendirilmesi sa¤lanabilmektedir.
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Trombofili nedeniyle tekrarlayan gebelik 
kayb› yaflayanlarda gebelik öncesi düflük 
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oksidatif stres parametreleri ile klinik veriler
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Yusuf Dal1, Mustafa Naz›ro¤lu2, Mehmet Okan Özkaya1, 
Bilal Çi¤2

1Süleyman Demirel Üniversitesi T›p Fakültesi, Kad›n Hastal›klar› ve Do-
¤um Anabilim Dal›, Isparta; 2Süleyman Demirel Üniversitesi T›p Fakül-
tesi, Biyofizik Anabilim Dal›, Isparta

Amaç: Tekrarlayan gebelik kayb› (TGK) gebeli¤in 20. hafta-
s›ndan önce yada 500 gram›n alt›nda fetal a¤›rl›kla birlikte üç
veya daha fazla ard›fl›k gebelik kayb› olarak tan›mlan›r ve üre-
me ça¤›ndaki kad›nlar›n %1'inde görülür. Etyolojide birçok
faktör bulunmakla beraber, etyolojisi tam olarak bilinme-
mektedir. Oksidatif stresin TGK etiyolojisinde rol oynayabi-
lece¤ine dair bildirimler vard›r. Oksidatif stres plasental
apoptozisin direk uyar›c›s›d›r, bu sebepten dolay› plasental
fonksiyonu korumak için antioksidan tedavi verilmelidir
(Chappell, 2002). Heparin, plasental apoptozis ile iliflikli ok-
sidasyon-redüksiyon sinyal yola¤›n› düzenleyerek trofoblas-
tik biyolojiye etki eder. Bu nedenle, bu çal›flman›n amac› ok-
sidatif stresin rolünü de¤erlendirmek ve trombofili için en
çok artan oksidatif stres parametrelerini belirlemektir.

Yöntem: Çal›flmam›za trombofili öyküsü klinik ve laboratu-
ar olarak kan›tlanm›fl ve en az 2 düflük öyküsü olan hastalar
dahil edilmifltir. Çal›flmada 6 kontrol, 6 heparin öncesi trom-
bofili hastas› (hasta grubu), 6 heparin sonras› (tedavi grubu)
trombofili hasta grubu olmak üzere üç gruptan venöz kan an-
tikoagülan içeren tüplere al›nm›fl olup plazma ve trombosit-
ler izole edilmifltir.

Bulgular: Kontrol grubuna k›yasla hasta grubunda plazma ve
trombosit lipit peroksidasyon (MDA) düzeyleri artarken, te-
davi grubunda azald›¤› gözlemlendi. Yine kontrol grubuna
k›yasla, hasta grubunda trombosit glutatyon peroksidaz akti-
vitesi (GSH-Px), vitamin A ve vitamin E düzeyleri azald›¤›
gözlenmifltir. Hasta grubuna k›yasla, tedavi grubunda GSH-
Px aktivitesi artm›flt›r. Gruplar aras› trombosit indirgenmifl
glutatyon düzeyleri bak›m›ndan farkl›l›k olmad›¤› gözlenmifl-
tir. Klinik olarak ele al›nd›¤›nda tedavi grubunda abortus sa-
y›s›nda azalma oldu¤u gözlemlenmifltir.

Sonuç: Literatürde ilk defa, trombofili nedeniyle tekrarlayan
gebelik kayb› yaflayan hastalarda gebelik öncesi düflük mole-
kül a¤›rl›kl› heparin uygulanmas›n›n GSH-Px enzim aktivite-
sini destekleyerek oksidatif stresi önledi¤i gözlemlendi.
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Amaç: Günümüzde sa¤l›kla ilgili haberlere medyada s›k yer
verilmekte ve bu haberler kiflilerin yaflamlar›nda bazen olum-
lu bazen olumsuz de¤iflikliklere neden olmaktad›r.Bu çal›fl-
madaki amac›m›z gebelerin fleker yükleme testi (GGT=
Glukoz Tolerans Testi) hakk›ndaki bilgi düzeylerini belirle-
mek, bu konu ile ilgili medyada yer alan programlar›n ve uz-
man› taraf›ndan bilgilendirmenin gebeler üzerindeki etkisini
tespit etmektir.

Yöntem: Araflt›rmam›za Gaziantep ilinde bulunan Özel Sani
Konuko¤lu Hastanesi Kad›n Do¤um Poliklini¤ine gelen 17–52
yafl aras› gebe\do¤urgan kad›nlar dahil edilmifltir. GTT’nin ne
kadar bilindi¤i, teste olumlu\olumsuz bakanlar›n hangi kay-
naktan bilgi ald›¤› gibi veriler yüz yüze anket uygulama meto-
du kullan›larak toplanm›flt›r.

Bulgular: Araflt›rmam›za yafl ortalamas› 31 olan 588 kad›n dahil
edilmifltir. Yüzde 39’u lise mezunu olan kat›l›mc›lar›n %59’u ça-
l›flmamaktad›r. Kat›l›mc›lar›n %87’si gebedir ve ilk gebeli¤i ol-
mayanlar›n %48’i önceki gebeliklerinde GTT yapt›rmam›flt›r.
GTT yapt›rmayanlar›n %44’ü lise mezunu, %62’si ise çal›flma-
maktad›r ve büyük ço¤unlu¤u GTT’nin bebe¤e zarar verece¤i-
ni düflünmektedir. GTT’nin içeri¤ini yanl›fl bildi¤i halde GTT
yapt›rmayanlar›n oran› %53’tür. fiimdiki gebeli¤inde GTT
yapt›rmayanlar›n %43’ünün fikri herhangi bir kaynaktan ald›¤›
bilgiler sonucu olumsuz de¤iflmifltir, testi yapt›rmayanlar›n
%41’i fikrinin olumlu\olumsuz de¤iflmesinde medyan›n etkili
oldu¤unu belirtmifltir.Daha önceden GTT hakk›nda bilgi sahi-
bi oldu¤unu ancak fikrinin olumsuz de¤iflmesinde medyan›n et-
kili oldu¤unu söyleyenlerin oran› ise %51’dir. Testi yapt›rma-
yanlar›n %73’ü çevresinde testten olumsuz etkilenen olmad›¤›-
n› belirtmifltir. Doktorundan bilgi alanlar %78 oran›nda GTT
yapt›rm›flt›r. GTT ile ilgili verilen e¤itimden sonra testi onayla-
mayanlar›n %68’inin fikri olumlu yönde de¤iflmifltir.

Sonuç: Çal›flmam›z›n sonucunda gebe veya gebe kalma ihtima-
li olan kad›nlar›n medyadan ald›¤› bilgiler do¤rultusunda GTT
hakk›nda olumsuz düflündükleri belirlenmifltir. Doktor taraf›n-
dan verilen e¤itim büyük ço¤unlu¤un olumsuz düflüncesini de-
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