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PB-013
Ilk trimesterde tan›s› konulmufl parapagus 
dicephalus yap›fl›k ikiz gebelik
Bülent Çakmak1, Ferdane Y›ld›zhan Çakmak2, 
Ça¤lar Deniz3, Fulya Zeynep Metin1

1Gaziosmanpafla Üniversitesi, T›p Fakültesi, Kad›n Hastal›klar› ve Do-
¤um Anabilim Dal›, Tokat; 2TC Sa¤l›k Bakanl›¤› Kamu Hastaneler Bir-
li¤i, Tokat Devlet Hastanesi, Tokat; 3TC Sa¤l›k Bakanl›¤› Kamu Hasta-
neler Birli¤i, Sorgun Devlet Hastanesi, Yozgat

Amaç: Yap›fl›k ikizler oldukça nadir görülen morbidite ve
mortalitesi yüksek olan durumlard›r. Erken tan› gebelik tabi-
binde önemlidir. Bu yaz›da ilk trimester ultrasonografi de-
¤erlendirilmesinde tan› alm›fl bir parapagus dicephalus yap›-
fl›k ikiz olgusunun sunulmas› amaçlanm›flt›r.

Olgu: 24 yafl›nda ikinci gebeli¤i olan hasta rutin ilk trimester
rutin muayene için klini¤imize baflvurdu. Özgeçmiflinde iki
y›l önce vajinal yolla do¤um öyküsü d›fl›nda herhangi bir
özellik yoktu. Ultrasonografik de¤erlendirmede 12 hafta ile
uyumlu parapagus dicephalus yap›fl›k ikiz görünümü mevcut-
tu. Ayr›nt›l› de¤erlendirmede iki boyun ve iki bafl ile birlikte
tek toraks ve abdomen izlendi. Kolumna vertebralis torakstan
itibaren birleflik olup üst kol ve üç alt ekstremite izlendi. Ai-
lenin onam› al›n›p terminasyon yap›ld›ktan sonar ya¤›lan
postabort materyalin incelemesinde de ultrasonografik de-
¤erlendirmede saptanan görünümler verifiye edildi.

Sonuç: Yap›fl›k ikizlerde erken tan› konulmas› gebelik yöne-
timinde ve gerekli olgularda erken gebelik terminasyonu ya-
p›lmas›na olanak sa¤lamas› aç›s›ndan önemlidir.

Anahtar sözcükler: Yap›fl›k ikiz, parapagus dicephalus, pre-
natal ultrasonografi.

PB-014
Preterm erken membran rüptürü olan gebelerde
maternal ve fetal sonuçlar
Abdulkadir Turgut, Ali Özler, Serdar Baflarano¤lu, 
Senem Yaman Tunç, Elif A¤açayak, Neval Yaman Görük,
Ahmet Y›ld›zbakan, Talip Gül
Dicle Üniversitesi T›p Fakültesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim
Dal›, Diyarbak›r

Amaç: Preterm do¤um, neonatal morbidite ve mortalitenin
önemli ve s›k bir nedeni olan prematür erken membran rüp-
türünün (PEMR) maternal ve fetal sonuçlar›n›n incelenmesi.

Yöntem: Çal›flmada Dicle Üniversitesi T›p Fakültesi Kad›n
Hastal›klar› ve Do¤um servisine Ocak 2011-Aral›k 2012 ta-
rihleri aras›nda baflvuran PEMR’li 94 hasta retrospektif ola-
rak incelendi. Hastalar›n yafl›, gravidas›, paritesi, abortus sa-
y›s›, yaflayan çocuk say›s›, obstetrik hikayeleri, do¤umdaki ge-

belik haftas›, klinik bulgular› ve laboratuvar de¤erleri, do¤um
flekli, sezeryan endikasyonu, bebe¤in do¤um a¤›rl›¤› ve boyu,
1.-5. dk APGAR skorlar› irdelendi. 

Bulgular: Hastanemizde PEMR insidans› %3.8 idi. Hastala-
r›m›zda ortalama do¤um haftas› 31.5±3.1 (minimum: 25.0 -
maksimum: 36.0), izlem süreleri 6.1±2.2 (minimum: 4.0 -
maksimum: 13.0) gündü. Yenido¤anlar›n 48’i (%51.1) gözle-
me, 46’s› (%48.9) yenido¤an yo¤un bak›ma al›nd›. Yo¤un ba-
k›ma al›nan 14 (%14.9) yenido¤an›n postpartum 24 saat için-
de ex oldu¤u, 5 (%5.3) yenido¤an›n sepsis sonras› ex oldu¤u
tespit edildi. Ex olan yenido¤anlar›n ortalama gebelik hafta-
lar› (26.7±1.6) idi. Gestasyonel hafta artt›kça 1. dk (r=0.660,
p=0.000) ve 5. dk (r=0.695, p=0.000) APGAR de¤erlerinin
artt›¤› gözlendi.

Sonuç: PEMR maternal-fetal morbidite ve mortaliteye yol
açan ve hala güncelli¤ini koruyan bir obstetrik problemdir.
Baflvuran hastalar dikkatli bir flekilde de¤erlendirilmeli, tan›
mutlaka kesinlefltirilmeli, gebelik haftas› ve enfeksiyon bulgu-
lar› baflta olmak üzere gebeli¤i komplike edebilecek tüm fak-
törler göz önünde bulundurularak hastaya özgü uygun tedavi
yöntemi uygulanmal›d›r. Bu olgular eriflkin ve yenido¤an yo-
¤un bak›m servisi hizmetinin verildi¤i ileri merkezlerde takip
ve tedavi edilmelidir.

Anahtar sözcükler: Erken do¤um, maternal ve fetal sonuç-
lar, preterm erken membran rüptürü,

PB-015
Postpartum retroperitoneal hematoma sekonder
geliflen akut derin ven trombozu
Ali Özler1, Serdar Baflarano¤lu1, Abdulkadir Turgut1, 
Ahmet Türko¤lu2, Ahmet Yal›nkaya1

1Dicle Üniversitesi T›p Fakültesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim
Dal›, Diyarbak›r, Türkiye; 2Dicle Üniversitesi T›p Fakültesi Genel Cerra-
hi Anabilim Dal›, Diyarbak›r, Türkiye

Amaç: Postpartum dönemde genel durum bozuklu¤u nede-
niyle baflvuran, yayg›n bat›n içi kanama nedeniyle relaparoto-
mi yap›lan ve retroperitoneal hematom nedeniyle takiplerde
akut derin ven trombozu geliflen bir olgunun sunumu amaç-
lanm›flt›r.

Olgu: 42 yafl›nda, miad gebe (G9P8Y7), d›fl merkezde mü-
kerrer sezeryan endikasyonu ile operasyona al›n›yor. Hasta-
n›n operasyon sonras› vital bulgular›n›n bozulmas› üzerine
(nab›z >120/dk; TA< 90/60 mm-Hg) yap›lan ultrasonografik
de¤erlendirmede yayg›n bat›n içi kanama izlenmifl ve hasta
klini¤imize refere edilmifl. Hastan›n klini¤imizde yap›lan ba-
t›n içi ultrasonografik de¤erlendirmesinde perihepatik, pe-
risplenik ve douglasta yayg›n serbest mayi izlendi. Hastaya
acil relaparatomi karar› al›nd›. Yap›lan bat›n içi gözlemde
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uterus insizyon hatt› ve sol uterin arter seviyesinden aktif ka-
nama ve bat›n içinde yaklafl›k 1500 cc hemorajik mayi oldu¤u
gözlendi. Hemorajik mayi aspire edildi, uterus insizyon hatt›
ve sol uterin arter segmenti yeniden süture edildi. Kanama
kontrolü sonras› retroperitoneal sahada yayg›n hematom ol-
du¤u gözlendi. ‹ntraoperatif genel cerrahi ile konsulte edildi
ve hastaya retroperitona müdahele düflünülmedi. Bat›n dren
yerlefltirilmesi sonras› kapat›ld›. 

Hastan›n postoperatif izleminde vital bulgular› stabil seyret-
ti. Post-operatif dördüncü gün sa¤ baca¤›nda fliflme, k›zar›k-
l›k ve a¤r› geliflmesi üzerine alt ekstremite renkli doppler ul-
trasonografik incelemesi yap›ld›. Bu incelemede akut derin
ven trombozu ile uyumlu görünüm izlendi. Hastaya antit-
rombotik tedavi baflland› ve post-operatif 12. gün hasta flifa
ile taburcu edildi. 

Sonuç: Sezeryan do¤um esnas›nda uterin arter veya dallar›n-
dan retroperitona kanama olabilece¤i unutulmamal›. Bu kana-
malar›n bat›n içi ve retroperitoneal sahada yayg›n hematom
oluflturabilece¤i ve nadir de olsa hayat› tehdit eden morbidite-
lerin geliflimine sebep olabilece¤i göz ard› edilmemelidir.

Anahtar sözcükler: Derin ven trombozu, post-partum ka-
nama, relaparotomi, sezaryen

PB-016
Nadir görülen lethal iskelet displazisi: 
Roberts-SC fokomeli sendromu
Serdar Baflarano¤lu, Ali Özler, Neval Yaman Görük, Senem
Yaman Tunç, Elif A¤açayak
Dicle Üniversitesi T›p Fakültesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim
Dal›, Diyarbak›r, Türkiye

Amaç: Post partum dönemde muayene bulgular› ve görüntü-
leme yöntemleriyle Roberts-SC sendromu düflünülen bir ol-
gunun sunumu amaçlanm›flt›r.

Olgu: 28 yafl›nda, gravida 5, para 2 olan gebe hasta, d›fl mer-
kezden iskelet displazisi ön tan›s›yla poliklini¤imize refere
edildi. Hastan›n detayl› ultrasonografik de¤erlendirmesinde
ortalama 19 hafta ile uyumlu gebeli¤i, her iki üst ve alt eks-
tremitelerin proksimal ve distalinde ileri derecede k›sal›k
(fliddetli mikromeli), vertebral kemik yap›larda demiyelini-
zasyon, bilateral koroid pleksus kistleri ve toraks ön-arka ça-
p›n›n azald›¤› izlendi. Hastada mevcut bulgularla lethal iske-
let displazisi düflünüldü. Patolojik ultrasonografik bulgular
nedeniyle aileye fetal kromozom analizi önerildi, fakat kabul
edilmedi ve gebeli¤in devam› yönünde karar al›nd›. Gebelik
takiplerini d›fl merkezde yapt›ran hasta sanc›lar›n›n olmas›,
suyunun gelmesi nedeniyle do¤umunu yapmak üzere tekrar
klini¤imize refere edildi. Kontrol ultrasonografik de¤erlen-
dirmede ileri derecede hidrosefali ve azalm›fl beyin parankim

dokusu mevcuttu, kar›n çevresi 38 hafta ile uyumluydu, bila-
teral alt ve üst ekstremiteler amniyon mayinin yetersiz olma-
s› nedeniyle net de¤erlendirilemedi. Mükerrer sezeryan endi-
kasyonuyla opere edilen hasta 2700 gr, 42 santimetre boyun-
da, 3-4 APGAR skorlu bir k›z bebek do¤urtuldu. Yenido¤an
yo¤un bak›m›nda gözleme al›nan bebe¤in genel durumunun
kötüleflmesi üzerine post-partum 24 saat içinde kaybedildi.
Anne postpartum 2. gün flifa ile taburcu edildi.

Sonuç: Roberts-SC fokomeli sendromu de¤iflik klinik bulgu-
lar›n birarada bulundu¤u nadir görülen otozomal resesif kal›-
t›m gösteren bir hastal›kt›r. Prenatal ultrasonografik de¤er-
lendirme ve sitogenetik incelemelerde erken sentromer ayr›l-
mas›n›n bulunmas› di¤er iskelet displazilerden ayr›m›n› sa¤-
layabilir. Hastalara sonraki gebeliklerinde fetal anomalinin
erken tespiti ile dan›flmanl›k hizmetinin verilmesi önem arz
etmektedir.

Anahtar sözcükler: Roberts sendromu, fokomeli, fetal ano-
mali, prenatal tan›

PB-017
Komplike gebelik veya do¤um sonras› cinsel
fonksiyonlarda uzun dönemde görülen 
de¤ifliklikler
Ali Özler1, Mehmet S›dd›k Evsen1, P›nar Em1, 
Adulkadir Turgut1, Serdar Baflarano¤lu1, Yasin Bez2, 
Ahmet Yal›nkaya1, Talip Gül1

1Dicle Üniversitesi T›p Fakültesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim
Dal›, Diyarbak›r; 2Dicle Üniversitesi T›p Fakültesi Psikiyatri Anabilim
Dal›, Diyarbak›r

Amaç: Bu çal›flmada komplike gebelik veya do¤um öyküsü-
nün hastalar›n uzun dönemde cinsel fonksiyonlar› üzerine
olan etkilerini de¤erlendirmek ve cinsel fonksiyonlar› etkile-
yen olas› risk faktörlerini belirlemek.

Yöntem: Çal›flma grubu obstetrik öykülerinde a¤›r preek-
lampsi, plasenta previa totalis, dekolman plasenta, post par-
tum atoni komplike gebeli¤i olan hastalardan oluflturuldu.
Kontrol grubu yafl, parite, do¤um flekli, meslek, gelir düzeyi
ve e¤itim durumu çal›flma grubu ile eflleflen kad›nlardan olu-
fluyordu. Her iki grupta yer alan hastalar›n do¤um öyküleri
son 6 ay ile 2 y›l içerisindeydi. Hastalar›n tekrar gebe kalma
ve son do¤umdaki ölüm korkusu anketler ile ölçüldü. Cinsel
fonksiyonlar› de¤erlendirilmesi amac›yla Arizona cinsel de-
neyim skalas› (ASEX) kullan›ld›. Komplike gebelik veya do-
¤umu olan ve olmayan kad›nlar›n cinsel fonksiyonlar› karfl›-
laflt›r›ld›.

Bulgular: Çal›flma grubunda son do¤umda görülen ölüm ve
tekrar gebe kalma korkusu kontrol grubuna göre anlaml› ola-




