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oran›, hastanede yat›fl süresi ve tam enteral beslenmeye geçifl
süreleri aç›s›ndan da iki grup aras›nda fark tespit edilmedi
(p>0.05).

Sonuç: Düflük do¤um a¤›rl›¤›n›n premetüre yenido¤anlarda
neonatal sonuçlar üzerine ek problemlere neden olmam›flt›r.

Anahtar sözcükler: Preterm, SGA, AGA, neonatal

PB-093

Heterotopik gebelik: Nadir bir olgu sunumu
Burcu Kasap, Melike Nur Ak›n, Eren Akbaba, Behiye Sar›-
y›ld›z, Kaz›m Hançer, Nilgün Turhan
Mu¤la S›tk› Koçman Üniversitesi, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Anabi-
lim Dal›, Mu¤la

Olgu: Bu makalede intrauterin ikiz gebeli¤i olan ve efl za-
manl› ektopik gebelik oda¤› da tesbit edilen bir vaka sunumu
yapmaktay›z. Vakam›zda tesbit edilen heterotopik gebelik
durumu intrauterin ve ekstrauterin gebeliklerin birlikte bu-
lunmas›d›r. Bildirilen insidans 1:100 ile 1:30000 gebelik ara-
s›nda genifl bir varyasyon göstermektedir. Klinisyenler ve
radyologlar intrauterine gestasyon tesbit edildi¤i zaman ad-
neksleri de mutlaka de¤erlendirmeli ve klinik olarak flüpheli
olmayan durumlarda bile ektopik gebelik oda¤› aramal›d›rlar.
Bizim vakam›zda da oldu¤u gibi ektopik gebelik odaklar› iler-
leyen gestasyona ragmen klinik flüphe uyand›rmayabilirler,
ani rüptür ve akut bat›n ile hayat› tehdit edecek boyutlara ula-
flabilirler.

Anahtar sözcükler: Akut bat›n, heterotopik gebelik, intra-
uterine inseminasyon

PB-094

PPROM olan hastalarda plasental alfa 
mikroglobulin-1 (PAMG-1) (amnisure) veya 
spekulum muayenesi ile tan› konulan tan›lar›n
perinatal sonuçlar›n›n karfl›laflt›r›lmas›
Sertaç Esin1, Aytaç Tohma1, Mahmut Güden1, ‹smail Alay1,
Eralp Baser2, Bülent Yirci1, Deniz Esinler1, Serdar Yalvaç1,
Ömer Kandemir1

1Etlik Zübeyde Han›m Kad›n Hastal›klar› E¤itim ve Araflt›rma Hastane-
si, Ankara; 2Zekai Tahir Burak Kad›n Hastal›klar› E¤itim ve Araflt›rma
Hastanesi, Ankara

Amaç: PPROM’da tan› klasik olarak hasta öyküsü ve speku-
lum muayenesinde posterior vajende s›v› göllenmesinin iz-
lenmesi ile konmaktad›r. Vajinal muayenede plasental alfa
mikroglobulin-1 (PAMG-1) (amnisure) testinin PPROM ta-
n›s›nda yüksek sensitivite spesifiteye sahip oldu¤u öne sürül-
müfltür. Ancak literatürde spekulum muayenesi veya amnisu-

re ile tan› konulan hastalar›n perinatal sonuçlar›n›n karfl›lafl-
t›r›ld›¤› çal›flma bulunmamaktad›r. 

Yöntem: Prospektif kohort olarak dizayn edilen çal›flmam›z-
da 34 hafta alt›nda su gelme flikayeti olan hastalara önce spe-
kulum muayenesi uyguland›, sonucu negatif olanlara ise
amnisure uyguland›. Tan›s› spekulum muayenesi veya
amnisure ile konulan hastalar takip edildi ve perinatal sonuç-
lar› karfl›laflt›r›ld›. Belirtilen süre içerisinde takipleri tam olan
313 PPROM hastas›n›n 234’ü 34 hafta alt›nda idi ve çal›flma-
ya al›nd›. Bu hastalardan 198’inde tan› spekulum muayenesi,
36’s›nda ise amnisure ile konuldu. Her iki grubun da demog-
rafik özellikleri benzerdi. 

Bulgular: ‹ki grup karfl›laflt›r›ld›¤›nda Amnisure grubunda
PPROM haftas› daha erken(29.9±3.7 vs 31.4±3.6, p=0.02) ve
do¤uma kadar geçen süre daha uzundu (9.5[4.0-21.89] vs
4,0[2.0-9.0], p=0.001). Her iki grupta do¤um haftalar›, do-
¤um flekilleri, koryoamniyonit oranlar›, surfaktan ihtiyac› ve
entübasyon oranlar› benzer iken nekrotizan enterokolit
(NEK)’e ba¤l› yat›fl (%9 vs %0, OR=7.3 95%CI 4.86-11.0,
p=0.021), antibiyotik ihtiyac› (%22.7 vs %7.9, OR=2.6
95%CI 1.12-6.05, p=0.05) ve bebek CRP pozitifli¤i (%18.2
vs %4.0, OR=5.4 95%CI 1.32-21.91, p=0.03) amnisure gru-
bunda daha yüksek olarak tespit edildi. 

Sonuç: Amnisure ile PPROM tan›s› konan hasta grubunun
PPROM haftas› klasik spekulum muayenesine göre daha er-
ken, do¤um haftalar› benzer ve do¤uma kadar geçen süre da-
ha uzun olarak bulunmufltur. Bulgular›m›z, amnisure ile tan›
konabilen hastalar›n PPROM’un daha kötü prognozlu bir alt
grubunu temsil edebilece¤ini düflündürmektedir.

Anahtar sözcükler: NEK, plasental alfa mikroglobulin-1,
PPROM

PB-095
Fetal CRL de¤eri ile do¤um a¤›rl›¤› aras›ndaki
iliflki
Emin Üstünyurt, Harun fiimflek, Bar›fl Korkmaz
Bursa fievket Y›lmaz E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Kad›n Hastal›klar›
ve Do¤um Klini¤i, Bursa

Amaç: Bu çal›flmada ilk trimesterde ölçülen fetal bafl-popo
mesafesinin (CRL) do¤um a¤›rl›¤› ve preterm do¤um ile ilifl-
kisinin incelenmesi amaçland›.

Yöntem: 10-14 haftalar aras›nda ultrasonografi ile fetal CRL
ölçümü yap›lan 999 gebe çal›flma kapsam›na al›nd›. Ovülas-
yon indüksiyonu ya da yard›mc› üreme teknikleri sonucunda
gebe kalm›fl olgular, sistemik hastal›¤› bulunan, ço¤ul gebeli-
¤i olan, gebelik s›ras›nda preeklampsi tespit edilen gebeler
çal›flma d›fl› b›rak›ld›. CRL ölçümleri ile son adet tarihine
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(SAT) göre hesaplanan gebelik yafllar› aras›nda 6 günden faz-
la olan olgular çal›flmaya dahil edilmedi. Çal›flma popülasyo-
nu CRL ölçümü ile son adet tarihine göre hesaplanan gebe-
lik yafl› aç›s›ndan 3 gruba ayr›ld›. Grup A CRL ile hesaplanan
gebelik haftas› SAT’a göre 1-6 gün daha küçük olanlar; Grup
B CRL ile hesaplanan gebelik haftas› SAT ile uyumlu olan-
lar; Grup C CRL ile hesaplanan gebelik haftas› SAT’a göre
1-6 gün daha büyük olanlar olarak tan›mland›.

Bulgular: CRL ölçümü beklenenden düflük olan grupta
(Grup A), düflük do¤um a¤›rl›kl› bebek oran› di¤er gruplar
göre anlaml› olarak yüksek bulundu (p=0.026). CRL ölçümü
beklenenden fazla olan grupta (Grup C), makrozomik bebek
say›s› di¤er gruplara göre anlaml› olarak yüksek saptand›
(p=0.036). CRL de¤erleri ile preterm do¤um aras›nda istatis-
tiksel aç›dan anlaml› bir iliflki gözlenmedi (p=0.519). 

Sonuç: Gebeli¤in ilk trimesterinde do¤ru olarak ölçülen
CRL de¤eri, düflük do¤um a¤›rl›kl› ve makrozomik bebekle-
rin öngörülebilmesi aç›s›ndan faydal› bir belirteçtir.

Anahtar sözcükler: CRL, Do¤um a¤›rl›¤›, preterm eylem

PB-096
Acil ve profilaktik serklaj›n gebelik sonuçlar›na
etkilerinin karfl›laflt›r›lmas›
P›nar Özcan Cenksoy, Özge K›z›lkale, Gazi Y›ld›r›m, 
Cem F›ç›c›o¤lu, Olufl Api
Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim
Dal›, ‹stanbul

Amaç: Bu çal›flmada acil ve profilaktik serklaj›n gebelik so-
nuçlar› üzerine etkilerinin karfl›laflt›r›lmas› amaçlanm›flt›r. 

Yöntem: Yeditepe Üniversitesi Hastanesinde acil ve profi-
laktik serklaj uygulanan 59 hastaya ait veriler hasta kay›tlar›n-
dan elde edilerek gebelik sonuçlar› karfl›laflt›r›ld›. 

Bulgular: Çal›flmaya dahil edilen hastalar›n 18 tanesine
(%30.5) acil, 41 tanesine (69.5) profilaktik serklaj uyguland›-
¤› saptand›. Tüm serklaj operasyonlar› Mc Donald tekni¤iyle
yap›lm›flt›r. Acil serklaj yap›lan hastalar›n yafl› 32.5±5.9 iken,
profilaktik serklaj uygulanan hastalar›n yafl› 32.8±3.8 idi
(p=0.87). Gravida, parite ve abortus aç›s›ndan gruplar aras›n-
da istatistiksel fark izlenmedi. Serklaj yap›lan gebelik haftas›
acil ve profilaktik olgularda 19.4±5.0 ve 16.1±4.0 idi (p=0.01).
Acil serklaj grubunda istatistiksel anlaml› olarak servikal dila-
tasyon daha fazla, servikal k›salma daha belirgin saptand›. Ol-
gular›n 26’s› IVF gebeli¤i olup bunlar›n 9 tanesine acil, 17 ta-
nesine profilaktik serklaj uyguland›. Serklaj sonras› do¤uma
kadar geçen sure acil grubunda 6.1±4.8 hafta iken, profilaktik
grupta 18.4±5.2 hafta izlendi (p=0.001). Acil serklaj grubun-
da do¤um haftas› daha erken, bebek do¤um a¤›rl›¤› daha dü-

flük, bebek hospitalizasyon süresi daha uzun olarak tespit
edildi (p=0.001). Hunileflme ve prolabe pofl pozitifli¤i acil
serklaj grubunun %94.4 ve %66.7’sinde izlendi. Abort ve
stillbirth oran› acil serklaj grubunda, neonatal komplikasyon
gözlenmeyen olgular profilaktik serklaj grubunda anlaml›
olarak yüksek izlendi (p=0.001).

Sonuç: Profilaktik serklaj grubunda do¤uma kadar geçen sü-
re acil serklaj grubuna gore anlaml› olarak fazla, yenido¤an ve
gebelik sonuçlar› belirgin olarak daha olumlu izlenmifltir.
IVF gebeliklerinde uygulanan serklaj olgular›nda acil serklaj
oran› spontan gebeliklerde uygulanan serklaj olgular›ndaki
acil serklaj oran›na göre daha yüksek izlenmifltir.

Anahtar sözcükler: Serklaj, servikal yetmezlik, preterm ey-
lem

PB-097

Antenatal dönemde uygulanan steroid
tedavisinin fetal pulmoner kan ak›m›na etkisi
Emin Üstünyurt1, Özlem Baflak Üstünyurt2, 
Engin Korkmazer2

1Bursa fievket Y›lmaz E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Kad›n Hastal›kla-
r› ve Do¤um Klini¤i, Bursa; 2Zübeyde Han›m Do¤umevi, Kad›n Hastal›k-
lar› ve Do¤um Klini¤i, Bursa

Amaç: Bu çal›flmada antenatal betametazon tedavisinin, fetal
pulmoner kan ak›m›na etkilerinin araflt›r›lmas› amaçland›.

Yöntem: Preterm do¤um aç›s›ndan yüksek risk tafl›mas› ne-
deni ile antenatal steroid tedavisi bafllanan 28 gebe çal›flma
kapsam›na al›nd›. Tüm hastalara 24 saat aral›klarla 2 doz 12
mg betametazon tedavisi uyguland›. Tedavi öncesi, steroidin
ilk dozundan 24, 48 saat ve 7 gün sonra fetal pulmoner arter
Doppler ölçümleri yap›ld›. Doppler kan ak›m› de¤erleri fetal
pulmoner arterin orta segmentinden ölçüldü. 

Bulgular: Steroid tedavisinden 24 ve 48 saat sonras›nda ölçü-
len fetal pulmoner arter pulsatilite indeks (P‹) ve resistans in-
deks (R‹) de¤erlerinde, tedavi öncesine göre istatistiksel aç›-
dan anlaml› düzeyde düflüfl izlendi (P‹ için s›ras›yla p=0.022
ve p=0.018, R‹ için p=0.001 ve p=0.004). Tedavi sonras› 7.
Günde, fetal pulmoner arter P‹ ve R‹ de¤erlerinin tedavi ön-
cesi düzeylere döndü¤ü saptand› (P‹ için p=0.216, R‹ için
p=0.249). 

Sonuç: Antenatal dönemde uygulanan betametazon tedavisi
fetal pulmoner arter pulsatilite ve resistans indeks de¤erlerin-
de geçici bir azalmaya neden olmaktad›r. Bu bulgular beta-
metazonun, fetal pulmoner kan ak›m› üzerine do¤rudan etki-
si bulundu¤una iflaret etmektedir.

Anahtar sözcükler: Betametazon, Doppler, pulmoner arter




