
tan› ve gebeli¤in tahliyesi konusunda ailelerin erken dönem-
de bilgilendirilmesi sa¤lanabilmektedir.

SB-09
Trombofili nedeniyle tekrarlayan gebelik 
kayb› yaflayanlarda gebelik öncesi düflük 
molekül a¤›rl›kl› heparin kullan›m›n›n 
oksidatif stres parametreleri ile klinik veriler
üzerine etkileri
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.

SB-10
Medyada yer alan sa¤l›kla ilgili haber ve 
programlar›n gebelerde glukoz tolerans 
testinin kabulü üzerine etkileri
fiükran Esra Özkaplan1, Merve Özusta2, 
Fatma Mekseliyna Kökmen2, Muhammed Azg›n2, 
Mehmet Y›lmaz2, Duygu Aykaç2, ‹layda Kavuzlu2, Elif Kiriflçi2,
Do¤ukan Karl›2, O¤uzhan Kara2, P›nar Günel Karadeniz3,
Zeynep Özlem Soran4,5

1SANKO Üniversitesi T›p Fakültesi, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Anabi-
lim Dal›, Gaziantep; 2SANKO Üniversitesi T›p Fakültesi, Gaziantep;
3SANKO Üniversitesi, Biyoistatistik Anabilim Dal›, Gaziantep; 4Pittsburgh
Üniversitesi, Kardiyoloji Anabilim Dal›, Pittsburgh, PA, ABD; 5SANKO
Üniversitesi T›p Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dal›, Gaziantep

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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¤ifltirmifl ve GTT testini yapt›rmalar›na neden olmufltur. E¤i-
timin katk›s›n› gösteren bu çal›flmam›z ayn› zamanda medyada-
ki bilgilendirmenin daha kontrollü yap›lmas› gereklili¤ini orta-
ya ç›karm›flt›r. Bu çal›flma SANKO Üniversitesi T›p Fakülte-
si Ö¤renci Bilimsel Araflt›rma Projeleri Uygulamas› çerçeve-
sinde desteklenmifltir (Proje no: PRJ2015).

SB-11
11–13+6 gebelik haftas›nda uterin arter Doppler
incelemesi ve maternal serumda PIGF, endoglin,
PAPP-A düzeyi ile preeklampsi öngörüsü
fiule Y›ld›r›m Köpük1, Gülseren Yücesoy2, Yigit Çak›ro¤lu2,
Yasin Ceylan3, Mustafa Baki Çekmen4

1Sa¤l›k Bilimileri Üniversitesi Ümraniye E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi,
Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim Dal›, ‹stanbul; 2Kocaeli Üniversite-
si T›p Fakültesi, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim Dal›, Kocaeli;
3Mardin Devlet Hastanesi, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Klini¤i, Mardin;
4Kocaeli Üniversitesi T›p Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dal›, Kocaeli

Amaç: Birinci trimester maternal serum PAPP-A, PIGF ve
sEng belirteçleri ve uterin arter Doppler incelemesi ile pre-
eklampsinin öngörülmesini araflt›rmak amaçland›.

Yöntem: 11+ 0 ile 13+ 6 haftalar› aras›nda birinci trimester
kombine tarama testi için hastanemize baflvuran 193 tekil ge-
be çal›flmaya dahil edildi. Maternal öykü, serum biyokimyasal
belirteçleri (PAPP-A, PIGF, sEng) ve uterin arter Doppler
incelemesi yap›ld›. Olgular›n gebelik sonuçlar› kay›t edildi.
Gruplar “preeklamptik ve kontrol grubu’’ olarak tan›mland›.
Gruplar›n ba¤›ms›z de¤iflkenlerinin karfl›laflt›r›lmas›nda
Mann Whitney U ve Ki-kare testi kullan›ld›. Anlaml› para-
metrelerin kestirim de¤erleri için sensitivite ve spesifisite
yüzdeleri ROC analizi kullan›larak hesapland›.

Bulgular: 193 olgunun 168’i (%87) kontrol grubu (Grup I),
preeklampsi geliflen 25’i (%12.9) “preeklamptik grup’’ olarak
tan›mland›. Preeklamptik grup; hafif preeklampsi ve GHT
geliflen 20 olgu (%10.3) “Grup II’’, a¤›r preeklampsi ve
HELLP geliflen 5 olgu (%2.5) “Grup III’’ olarak tan›mland›.
Preeklamptik grup ile kontrol grubu aras›nda maternal serum
PAPP-A, PIGF, sEng düzeylerinde istatiksel olarak anlaml›
farkl›l›k saptanmazken, uterin arter Doppler PI de¤erleri,
preeklamptik grupta istatiksel anlaml› olarak yüksek saptand›
(p=0.023). sEng düzeyi, a¤›r preeklampsi geliflen olgularda
(grup III) hafif preeklampsi geliflen olgulara göre (Grup II) is-
tatiksel anlaml› olarak yüksek saptand› (p=0.001). ROC ana-
lizi ile uterin arter PI kestirim de¤eri >2.23 olarak al›nd›¤›n-
da, sensitivite %42.31, spesifisite %82.10 olarak belirlendi.

Sonuç: PIGF, PAPP-A ve sEng preeklampsi öngörüsünde
etkili bulunmad›. Ancak bu belirteçler hafif preeklampsi ile
a¤›r preeklampsi ay›r›m›nda kullan›labilir. ‹lk trimester ute-
rin arter Doppler incelemesi, preeklampsi öngörüsünde etki-
li bir tarama yöntemidir.

SB-12
2004–2014 y›llar›nda gebeli¤in hipertansif 
hastal›klar›n›n karfl›laflt›r›lmas›
Ebru Çelik Kavak, Salih Burçin Kavak, Emre Yalç›n
F›rat Üniversitesi T›p Fakültesi, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim
Dal›, Elaz›¤

Amaç: Gebeli¤in Hipertansif Hastal›klar› (GHH), gebeliklerin
%10 kadar›n› komplike eder. Dünya genelinde halen maternal
ve perinatal mortalite ve morbiditenin en büyük sebeplerinden
birini oluflturur. Antenatal bak›m düzeyi ilerledikçe erken tan› ve
uygun tedavi hastal›¤a ba¤l› mortalite ve morbiditeyi azaltacak-
t›r. Bu çal›flmada klini¤imizde 2004 ile 2014 y›llar›nda GHH ta-
n›s› ile tedavi edilen gebelerin s›kl›¤›n› ve 10 y›ll›k süre zarf›nda
bu hastal›klar›n insidans›ndaki de¤iflimi incelemeyi amaçlad›k.

Yöntem: 2004 ile 2014 y›llar›nda klini¤imizde gerçekleflen
do¤um kay›tlar› incelendi. Bu kay›tlarda toplam do¤um say›-
s› ve GHH olgular› kay›t alt›na al›nd›. GHH olgular› belirle-
nirken ACOG’un 2013 y›l›ndaki GHH k›lavuzundaki tan›m-
lamalar esas al›nd›.

Bulgular: 2004 y›l›nda 1048 do¤um gerçekleflmifl olup, 288
olgu GHH olarak de¤erlendirilmifltir. 2014 y›l›nda 1189 do-
¤um gerçekleflmifl olup, 208 olgu GHH olarak de¤erlendiril-
mifltir. GHH olgular›n›n 2004 ve 2014 y›llar›nda görülme
s›kl›¤› ve yüzdeleri Tablo 1’de verilmifltir. 2004 ve 2014 y›l-
lar›nda gebeli¤in hipertansif hastal›¤›n›n bulundu¤u do¤um-
lar›n tüm do¤umlara oran› Tablo 2’de verilmifltir.

Tart›flma: GHH gebelikte en çok görülen medikal kompli-
kasyon olup, maternal ve perinatal mortaliteyi anlaml› olarak
art›r›rlar. Hastal›k spektrumunun erken tan›s› ve önlenme
stratejileri olumsuz gebelik sonuçlar›n› azaltmada en önemli
basamaklar› oluflturmaktad›r. Yapt›¤›m›z çal›flmada 2004 ile
2014 y›llar› aras› sürede görülen Preeklampsi olgular›n›n 3
kat artt›¤›n›, fiiddetli Preeklampsi, Eklampsi ve HELLP sen-
dromu olgular›n›n ise 3 ile 5 kat kadar azald›¤›n› bulduk.

Sonuç: Sonuçlar antenatal takip ve tan›da görülen ilerleme-
lerin GHH’nin fliddetli formlar›n› anlaml› oranda azaltt›¤›n›
göstermektedir.

SB-13
‹kinci trimester taramada nazal kemik yoklu¤u
Rauf Meleko¤lu1, Ebru Çelik2

1‹nönü Üniversitesi T›p Fakültesi, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim
Dal›, Malatya; 2Koç Üniversitesi T›p Fakültesi, Kad›n Hastal›klar› ve Do-
¤um Anabilim Dal›, ‹stanbul

Amaç: Klini¤imize birinci trimester tarama prosedürünü
yapt›rmadan mid-trimester fetal ultrasonografik muayene
amac›yla baflvuran ve nazal kemik yoklu¤u bulgusu saptanan
gebelerin sonuçlar›n› sunmay› amaçlad›k.
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