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Amaç: Klini¤imizde canl› ektopik gebelik, üçüzden ikize re-
düksiyon, ikiz eflinde major anomali olan vakalarda uygula-
nan selektif fetosid iflleminin perinatal sonuçlar›n› ve ektopik
gebeliklerin akibeti ile ilgili retrospektif verileri sunmay›
amaçlad›k. 

Yöntem: Selektif fetosid için ultrason eflli¤inde 2–3 ml KCL
(potasyum klorid) intrakardiak uygulanm›flt›r. 

Bulgular: ‹kiz efli majör fetal anomalili 3 DKDA ikiz gebeli¤e
ve redüksiyon amac› ile 1 üçüz gebeli¤e toplam 4 vakaya ultra-
sonografi eflli¤inde intrakardiak KCL uyguland›. ‹kiz eflinde
fetal anomalisi olan anensafali (n: 1), ensefalosel (n: 1), Patau
sendromu (trizomi 13) (n: 1), ve monokoryonik triamniotik
üçüz gebeli¤e (n:1) redüksiyon amaçl› selektif fetosid uygulan-
d›. Ayr›ca 3 tubal canl› ektopik gebelik vakas›na da fetosid ya-
p›l›p ard›ndan tek doz methotreksat uyguland›. ‹fllem s›ras›nda
maternal komplikasyon gözlenmedi. Üçüz olgunun ifllem s›ra-
s›nda gebelik haftas› 13–14 hafta idi ve do¤umdaki ortalama
gebelik haftas› 36 hafta idi. Üçüz olguda redüksiyon ifllemi
sonras› komplikasyon geliflmedi ve 36 haftada sa¤l›kl› ikiz be-
bekler do¤urtuldu. ‹kiz eflinde major anomalisi olan grupta en-
sefaloseli ikiz efli olan gebelikte 16. haftada fetosid yap›ld›, 1
gün sonra di¤er fetusta fka görülmedi ve 2 gün sonra hasta
abort etti. Anensefalili ikiz efli olan gebelikte 14 haftada fetosid
uyguland›. Redüksiyon uygulanan fetustan ayn› gün su gelme-
si oldu ve di¤er ikiz FKA +, suyu normal izlendi. 1 hafta sonra-
ki kontrolde biri ex di¤eri canl› 15 haftal›k, suyu normal gebe-
lik izlendi. Bu hasta daha sonra kontrollere gelmedi. Patau sen-
dromlu olan ikiz efline 16 haftada fetosid uyguland› ve fluan ise
yap›lan USG’de hastada 34 haftal›k, amniyon mayi normal
canl› gebelik ve ex fetus sol üstte olarak izlendi. Bu vakada flim-
diye kadar herhangi bir komplikasyon geliflmedi. Canl› tubal
ektopik gebeliklere ise tek doz MTX (methotreksat) öncesi ul-
trason eflli¤inde intrakardiak KCL uyguland›. ‹fllem s›ras›nda
maternal komplikasyon olmad›. Olgular 6–7 gebelik haftala-
r›nda, fka pozitif olup HCG de¤erleri yüksek idi (10.000,
27.000 ve 50.000 idi). Bu olgularda ise HCG de¤erleri 3–4 haf-
ta aras› geriledi ve operasyona gerek kalmad›. 

Sonuç: Dikoryonik diamniyotik ikiz efli majör fetal anomali-
li gebeliklerde, monokoryonik triamniyotik üçüz efline t›bbi
terminasyon ya da sa¤l›kl› fetüsün yaflam flans›n› art›rmaya ve
morbiditeyi azaltmaya yönelik selektif fetosid için ultraso-
nografi eflli¤inde intrakardiak KCL uygulanabilen bir yön-
temdir ve muhtemel komplikasyonlar› tart›fl›larak ailelere

prenatal tedavi seçene¤i olarak sunulmal›d›r. Ayr›ca yüksek
serum B-HCG titresine sahip canl› ektopik gebelikte, siste-
mik MTX ile efl zamanl› intrasac hipertonik KCL kullan›m›
potansiyel olarak tedavi sonucunu iyilefltirmektedir. Rüptüre
olmayan canl› ektopik gebeli¤in birçok tipi lokal KCL ile cer-
rahi müdahale olmadan baflar›l› bir flekilde yönetilebilir. 
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Objective: To retrospectively analyze 16 cases who had mo-
dified transabdominal cervicoisthmic cerclage. 

Methods: Cases who had abdominal cervicoisthmic cerclage
in the last 11 years were retrospectively analyzed. In this con-
text, records of sociodemographic characteristics, operation
and pregnancy results of the cases who had undergone cervi-
coisthmic cerclage were reviewed. 

Results: The rate of obtaining pregnancy in and after week
34 was found 78.5%. None of the cases had any intraopera-
tive complication. Two cases developed chorioamnionitis on
day 3 of week 17 and day 4 of week 20, while one case had an
unstoppable preterm labor in week 29. Cerclage stitch was
removed and abortus was performed in cases who developed
chorioamnionitis. Pregnancy was ended with a cesarean sec-
tion in all other cases. 

Conclusion: Modified transabdominal cervicoisthmic cercla-
ge is a substantial alternative which is reliable and has high
success rates in cases who are not suitable for transvaginal
cerclage. 
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Amaç: Oligohidramnios gebelik haftas›na göre amnion s›v›
miktar›n›n azalmas›d›r. Yeterli miktarda amnion s›v›n›n ol-
mamas› fetüsun hareketi, büyümesi, akci¤er geliflimi ve kord
kompresyonu ile iliflkili olarak fetal kay›ptan intrauterin as-
fiksiye kadar çeflitli komplikasyonlara sebep olabilir. Yaklafl›k
gebeliklerin %1’inde ikinci trimesterda oligohidramnios gö-
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rülmektedir. Geçmiflte erken bafllang›çl› oligohidramnios ço-
¤unlukla terminasyon sebebi olarak ortaya ç›kmaktayd›. An-
cak her ne kadar randomize kontrollü çal›flmalar olmasa da,
amnioinfüzyon ile amnion s›v› restorasyonunun en az›ndan
pulmoner maturite sa¤lanan kadar gebeli¤in uzat›lmas›na
faydas› oldu¤una dair çal›flmalar mevcuttur. Biz bu çal›flmada
ikinci trimester oligohidramnios vakalar›nda amnioinfüzyon
tecrübemizi sunduk. 

Yöntem: Retrospektif yap›lan çal›flmada Ocak 2013 ve Mart
2015 y›llar› aras›nda Mustafa Kemal Üniversitesi, Perinatolo-
ji Bölümünde ammnioinfüzyon yap›lan hastalar tarand›. Has-
talar›n tamam›n›n amnioinfüzyon sonras› ultrasonografik
anatomik de¤erlendirmesi mevcuttu. Hastalar›n yafllar›, gra-
vidalar›, pariteleri, amnioinfüzyonun yap›ld›¤› ve do¤um yap-
t›klar› gebelik haftalar› kaydedildi. Hastalar aranarak bebek-
lerin perinatal sa¤ kal›m› ile ilgili bilgi al›nd›. 

Bulgular: Amnioinfüzyon yap›lan 34 hastadan 6’s›n›n takip
bilgilerine ulafl›lamad›¤› için, 1’inde amnioinfüzyon sonras›
fetal anomali ve karyotiplemede Trizomi18 ç›kmas› üzerine
gebelik sonland›r›ld›¤› ve 1 hastada 31. haftada amnioinfüz-
yon yap›ld›¤› için çal›flmadan ç›kar›ld› ve kalan 26 hasta çal›fl-
maya dahil edildi. Ortalama hasta yafl› 29.2, gravida 2.9, pari-
te 1.1 ve abortus say›s› 0.7 olarak bulundu. ‹fllem yap›lan or-
talama gebelik haftas› 21.5 (15.3–27.2), amnion s›v› indeksi
2.1 (0.5–4), ifllem say›s› 1.6 (1–5) ve ortalama do¤um haftala-
r› 26.4 (18–35.4) olarak bulundu. Hastalar›n takiplerinde, 4
hastaya ifllem s›ras›nda veya hemen sonras›nda aktif amniyon
s›v› gelifli olmas› üzerine hasta ve yak›nlar›n›n onam› al›narak
terminasyon uyguland›. Dokuz fetüs do¤umda ex oldu, 10 fe-
tüsde canl› do¤um oldu ve 2 fetüsde ifllem sonras› kontrolde
intrauterin ex olarak saptand›. Bir gebelikte abortus ile so-
nuçland›. Canl› do¤umlar›n 6’s›n›n perinatal dönemde kay-
bedildi¤i rapor edildi. Toplam 4 bebe¤in canl› oldu¤u ö¤re-
nildi. Ortalama ifllem ve do¤um aras›ndaki süre 5.1 (0–17)
hafta olarak bulundu. 

Sonuç: Çal›flmam›zda ikinci trimester gebeliklerinde amnioin-
füzyonun %18 oran›nda perinatal sa¤ kal›m oran› ile iliflkili ol-
du¤u ve ortalama 5 hafta gebeli¤i uzatt›¤› görünmektedir. 
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Amaç: Bu çal›flmada geç prematüre bebeklerin (32–37 hafta
aras›) nöro-geliflimsel prognozunu araflt›rmak, prognoza etki

eden antenatal, natal ve postnatal risk faktörlerini belirlemek
amaçlanm›flt›r. 

Yöntem: Çal›flma, Sa¤l›k Bakanl›¤› Dr. Sami Ulus E¤itim ve
Araflt›rma Hastanesi Psikiyatri Çocuk Poliklini¤inde rutin ta-
kibi olan, ayn› hastanenin kad›n do¤um klini¤inde Ocak
2008–Ocak 2013 tarihleri aras›nda do¤an, 6 ay–6 yafl aras›,
bilinen herhangi bir kronik hastal›¤› olmayan, 100 adet pre-
matüre ve 100 adet matür do¤mufl çocuk olmak üzere toplam
200 çocuk üzerinde gerçeklefltirildi. Çocu¤a ait bilgiler birin-
ci derece yak›nlar›n›n doldurdu¤u anket formu ile elde edil-
di. Antenatal ve natal risk faktörleri dosyalar incelenerek ç›-
kar›ld›. Çal›flmaya al›nan çocuklar›n psiko-sosyal ve motor
geliflimleri Ankara Geliflim Tarama Envanteri (AGTE) ile
de¤erlendirilerek prematür ve matür bebekler nörolojik geli-
flim aç›s›ndan karfl›laflt›r›ld›. 

Bulgular: Çal›flmam›zda gruplar aras›nda kronolojik yafl, 1.
ve 5. dakika apgar skorlar› aç›s›ndan istatistiksel olarak an-
laml› fark bulunmam›flken (p>0.05), do¤um haftas› ve do¤um
a¤›rl›¤› aras›ndaki fark›n istatistiksel olarak anlaml› oldu¤u
saptand› (p<0.05). Geç prematürelerin daha s›k RDS, hipo-
termi, hipoglisemi, sar›l›k ve apne yaflad›klar› ve hastanede
kal›fl sürelerinin termlerden anlaml› ölçüde yüksek oldu¤u iz-
lendi (p<0.05). Gestasyonal hafta, do¤um a¤›rl›¤›, antenatal
steroid proflaksisi, 1. ve 5. dk Apgar skoru, anne e¤itim düze-
yi ve ailelerin sosyo-ekonomik düzeyi ile AGTE aras›nda an-
laml› bir iliflki bulunmad› (p>0.05). Gruplar aras›nda genel
geliflim, dil geliflimi, ince ve kaba motor geliflim ve kiflisel-sos-
yal geliflim aç›s›ndan istatistiksel olarak anlaml› bir fark sap-
tanmad› (p>0.05). 

Sonuç: Geç prematüre ve matüre gruplar aras›nda nörolojik
geliflim aç›s›ndan anlaml› fark bulunmam›fl olmakla birlikte,
geç prematüre bebekler neonatal morbidite ve mortalite aç›-
s›ndan risk tafl›makta ve birçok sorunla karfl›laflmaktad›r. Do-
lay›s›yla do¤um zamanlamas›na prematüritenin getirece¤i
risklere karfl›l›k gebeli¤in devam ettirilmesi halinde anne ve
fetusta oluflabilecek komplikasyonlar›n riskini düflünerek ka-
rar verilmelidir. Bunun yan› s›ra geç prematürelerin ya anne
yan›nda izlem süreleri uzat›lmal› ya da taburculuk sonras› ilk
günlerde yak›ndan izlenmeleri sa¤lanmal›d›r. 
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