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Anahtar sözcükler: Aort darl›¤›, biküspit aort kapa¤›, gebe-
lik, karbamazepin

PB-053

‹kizden ikize transfüzyon sendromu (TTTS) 
olgular›nda maternal ve perinatal sonuçlar›n›n
de¤erlendirilmesi
Serdar Baflarano¤lu, Abdulkadir Turgut, 
Senem Yaman Tunç, Mehmet Sait ‹çen, Elif A¤açayak, 
Ali Özler, Nurullah Peker, Ahmet Yal›nkaya
Dicle Üniversitesi T›p Fakültesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim
Dal›, Diyarbak›r

Amaç: Monokoryonik ikiz gebelerde görülen, nadir ve kar-
mafl›k bir fizyopatolojiye sahip TTTS olgular›nda maternal
ve perinatal sonuçlar›n› de¤erlendirmektir.

Yöntem: Çal›flmam›zda Dicle Üniversitesi Kad›n Hastal›kla-
r› ve Do¤um klini¤inde Temmuz 2008 ile Haziran 2013 tarih-
leri aras›nda do¤umu gerçekleflen 296 ço¤ul gebelik incelendi.
Olgular›n yafl, gravida, parite, do¤umdaki gebelik haftalar›,
obstetrik hikayeleri, demografik verileri, komplikasyonlar›,
koryonisite ve amniyonisite durumlar›, tedavi flekilleri, do¤um
flekli, sezeryan endikasyonlar› ve yenido¤ana ait verileri arfliv
dosyalar›ndan ve elektronik veri taban›ndan elde edildi. 

Bulgular: Klini¤imizde belirtilen sürede toplam 12.284 do-
¤um gerçekleflti¤i ve bunlar›n 296’s›n›n ço¤ul oldu¤u saptan-
d›. Ço¤ul gebelik insidans› %2.4 olarak bulundu. Ço¤ul ge-
beliklerin 276’s› ikiz 18’i üçüz, 2’si de dördüz idi. ‹kiz olgula-
r›n 167’si (%60.5) dikoryonik-diamniyotik, 97’si (%35.1)
monokoryonik-diamniyotik ve 12’si (%4.4) de monokorynik-
monoamniyotik idi. ‹kiz olgular›n, 230’u (%83.3) spontan ve
46’s› (%16.7) da yard›mc› üreme teknikleri (YÜT) sonras›
olufltu¤u tespit edildi. Monokoryonik-diamniyotik olgular›n
29’unda (%29.9) TTTS geliflti¤i, bunlar›n hepsine amniyod-
renaj uygulan›rken, 8 olguya ek olarak septostomi uyguland›-
¤› tespit edildi. Olgular›n ortalama yafl› 28.9±7.0, ortalama
gebelik haftas› fetus A-B için s›ras›yla 31.3±4.1 ve 28.6±3.8
olarak bulundu. Yenido¤an a¤›rl›klar› ortalama fetus A-B için
s›ras›yla 1907.9±674.5 ve 1460±664.6 g idi, 58 yenido¤andan
11’inin postpartum eks oldu¤u saptand›.

Sonuç: TTTS maternal-fetal morbidite ve mortaliteye ne-
den olan, günümüzde yard›mc› üreme tekniklerinin s›k kulla-
n›lmas›yla güncelli¤ini koruyan bir obstetrik problemdir. Ço-
¤ul gebelik tan›s› konulan olgular dikkatli bir flekilde de¤er-
lendirilmeli, koryonisite, amniyonisite ve gebelik haftalar›
göz önünde bulundurularak intrauterin giriflim dahil, olguya
özgü uygun tedavi yöntemi belirlenmelidir. Bu olgular›n ta-
kibi ve tedavisi ileri merkezlerde olmas› anne ve fetüsler için
daha uygun olacakt›r.

Anahtar sözcükler: Ço¤ul gebelik, transfüzyon, maternal ve
fetal sonuçlar

PB-054
Midtrimester amniyotik membran› prolabe 
kad›nlar›n amnion s›v›s›nda bakteri 16 S rRNA
varl›¤›n›n acil servikal serklaj baflar›s› ve gebelik
prognozu ile iliflkisinin araflt›r›lmas›
Hayal Uzelli fiimflek1, Emek Do¤er1,
Gülden Sönmez Tamer1, Murat Kasap1, Ayd›n Çorakç›2,
Eray Çal›flkan3

1Kocaeli Üniversitesi, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim Dal›; 2Ko-
caeli Üniversitesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dal›; 3Kocaeli Üniversitesi, T›b-
bi Biyoloji Anabilim Dal›, Kocaeli

Amaç: Amniyotik membran› prolabe kad›nlar›n amniyon s›-
v›lar›nda PZR ile enfeksiyon etkeninin tespitinin, acil serklaj
baflar›s› ve gebelik prognozu ile iliflkisini ortaya koymak.

Yöntem: Çal›flmaya Kocaeli Üniversitesi KHD ABD’na
membranlar› sa¤lam olup serviksten amniyon membran› pro-
labe ve acil serklaj yap›lmas› gereken 19 hasta ile 2.trimester
genetik amniosentez için baflvuran ard›fl›k 56, toplam 75 has-
ta dahil edildi.Amniyosentez ile al›nan amniyon s›v›lar›nda
bakteriyel 16S rRNA varl›¤› PZR yöntemiyle incelendi.Am-
niyon s›v› kültürü, vajen ve idrar kültürleri ile CRP için kan
al›nd›. Amniyon membran› prolabe olan hastalara acil serklaj,
tokoliz, antibiyotik tedavilari uyguland›.‹statistiksel analizi
Spss 13 bilgisayar program› ile yap›ld›.

Bulgular: Hasta grubunun gebelik süresi kontrol grubunun
gebelik süresinden anlaml› olarak k›sayd› (p<0.001). Hasta
grubunda befl koryoamniyonit (%26.3) tespit edilirken kon-
trol grubunda tespit edilmedi (p=0.001). Hasta grubunda 3
bebekte sepsis varl›¤› (%18.8) tespit edilirken kontrol gru-
bunda tespit edilmedi (p=0.01). Hasta grubunda perinatal be-
bek ölüm say›s› (n=13, %68.4), kontrol grubundan (n=3,
%5.4) anlaml› olarak yüksek bulundu (p<0.001). PZR yönte-
miyle bakteri varl›¤› saptanan hasta grubunda CRP(>1) yük-
sekli¤i (n=8, %88), saptanmayan olgularla(n=8,%80) benzer
bulundu (p=0.81). PZR yöntemiyle bakteri varl›¤› saptanan
hasta grubunda eve canl› bebek götürülmedi¤i tespit edilir-
ken saptanmayan olgularda alt› hastan›n (%60) eve canl› be-
bek götürdü¤ü tespit edildi (p=0.008). PZR yöntemiyle bak-
teri varl›¤› saptanan hasta grubunda gebelik süresi (gün), sap-
tanmayan hasta grubundan anlaml› olarak düflük bulundu
(p=0.02).

Sonuç: Amniyotik membran› prolabe halde baflvuran, hem
enfeksiyon hem de prematürite aç›s›ndan yüksek risk tafl›yan
hastalarda olabilecek en k›sa sürede duyarl› ve özgün yöntem-
le etkenin tespiti önem arz etmektedir.Bu amaçla 3-4 gün gi-
bi uzun sürede ve her etkenin tespit edilemedi¤i kültür yön-



Cilt 21 | Supplement | Eylül 2013

Bildiri Özetleri

S45

temindense 16S rRNA’ya yönelik yap›lan PZR yöntemi ile
amniyon s›v›s›nda bakteriyel etkenin tespitinin rutin olarak
çal›fl›lmas›yla hastalara k›sa sürede do¤ru ve etkin tedavi bafl-
lanacak ve bireysel, toplumsal fayda sa¤lanacakt›r.

Anahtar sözcükler: Acil serklaj, amniyosentez, gebelik
prognozu, PCR, preterm do¤um

PB-055
‹ntramural gebeli¤i taklit eden myom 
dejenerasyonu
Özge K›z›lkale, Gazi Y›ld›r›m, Asl› Somunk›ran, 
Cem F›ç›c›o¤lu, Olufl Api
Yeditepe Üniversitesi Hastanesi, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim
Dal› ‹stanbul

Amaç: Gebelikte oluflabilecek myom dejenerasyonunun
postpartum dönemde intramural gebelik ile benzerlik göste-
rebilece¤inin vurgulanmas›.

Olgu: G1P0, 36 yafl›nda 8 hafta önce sezaryenle do¤um ya-
pan hasta kas›k a¤r›s› flikayeti ile klini¤imize baflvurdu. Has-
tan›n yap›lan bat›n ve jinekolojik muayenesinde herhangi bir
patoloji saptanmad›. Transvajinal ultrasonografide uterus ar-
ka duvarda kaviteye yak›n yerleflim gösteren intramural
72x81 mm’lik gestasyonel kese ile uyumlu görüntü izlendi.
Kesenin s›n›rlar› hiperekojen olup içerisinde yolk kesesi ile
uyumlu imaj mevcuttu. Olas› intramural gebelik ve dejenere
myom ön tan›lar›yla serum β-Hcg tetkiki istendi. Sonucun
negatif gelmesi üzerine hastan›n gebelik öncesi muayene ka-
y›tlar›na ulafl›larak yapt›rm›fl oldu¤u jinekolojik ultrasonogra-
fide ayn› yerleflimde 2.7x2.3 cm ebatlar›nda myoma uteri var-
l›¤› saptand›. Takip s›ras›nda lezyonda geniflleme ve β-Hcg
testinde pozitifleflme izlenmedi. Bu nedenle olgunun myom
dejenerasyonu oldu¤u düflünüldü.

Sonuç: Bu olgu ile hastalar›n muayene kay›tlar›n›n tutulma-
s› ve ulafl›labilir olmas›n›n birbiriyle kar›flacak ön tan›lar›n
ay›r›lmas›nda faydal› oldu¤u vurgulanmaktad›r.

Anahtar sözcükler: Myom, intramural gebelik, myom deje-
nerasyonu

PB-056

Gebelikte koroner arter stent uygulamas›
Burcu Ayd›n1, Cihat fien2, Aytaç Yüksel2, Berna Aslan2, 
Begüm Aydo¤an2

1Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi, Malatya; 2‹.Ü. CerrahpaflaT›p
Fakültesi, ‹stanbul

Konunun Önemi: Hamilelerde akut miyokard infarktüsü ol-
dukça nadirdir. Son çal›flmalarda 10.000 hamilelikte 1 kez gö-

rüldü¤ü gösterilmifltir.Günümüzde ilerleyen yaflta çocuk do-
¤urma trendi, sigara kullan›m›nda artma, diyabet ve stres ne-
deniyle insidans gün geçtikçe artmaktad›r. 

Olgu: Gö¤üs a¤r›s› flikayeti ile baflvuran Lupuslu 12 haftal›k
gebede LADda stenoz sonras› MI saptanmas› üzerine PCI
uygulanm›fl, baflar›l› olmamas› üzerine maternal mortalite
göz önüne al›narak gebelik sonland›r›lm›flt›r. 

Sonuç: Lupus ço¤unlukla genç kad›nlarda görülen tekrarla-
yan venöz ve arteriyel trombuslerle giden otoimmün bir has-
tal›kt›r. Miyokard infarktüsü her ne kadar nadir de görülse
bafllang›ç bulgusu olabilir. Hamilelerde baflar›l› tedavi ço¤un-
lukla primer koroner giriflimi ve bare-metal stent uygulanma-
s›n› içerir. Uzun süre klopidogrel kullan›m›n›n gerekmesi ve
klopidogrelin fetus üzerine olan etkilerinin net olarak biline-
memesi nedeniyle ilaç sal›n›ml› stentler ilk tercih olmamak-
tad›r. ‹lk trimesterda MI geçiren lupuslu gebelerde gebeli¤in
sonland›r›lmas› düflünülmelidir.

Anahtar sözcükler: Gebelik, koroner arter stent

PB-057

Bilateral konjenital diyafragmatik herni: Nadir
bir olgu sunumu
Elif A¤açayak1, Mehmet Özer2, Abdulkadir Turgut1, 
Ali Özler1, Senem Yaman Tunç1

1Dicle Üniversitesi T›p Fakültesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim
Dal›, Diyarbak›r; 2Özel Genesis Hastanesi Çocuk Cerrahi Klini¤i, Diyar-
bak›r

Amaç: ‹ntrauterin ultrasonagrafik (USG) muayenesinde sa¤
tarafl› konjenital diyafragmatik herni olan fetüsün herni ona-
r›m› esnas›nda bilateral konjenital herni vakas› oldu¤u sap-
tanm›flt›r.

Olgu: Hasta gebeli¤inin 15. haftas›nda klini¤imize baflvur-
mufltur. Yap›lan rutin USG muayenesinde toraksta fetal kal-
bin yan›nda mide ve karaci¤er sol lobu izlenmifltir. Ailenin
bilgi dahilinde hasta takibe al›nd›. 39. gebelik haftas›nda has-
ta sezeryana al›nd›. 2600 gr. a¤›rl›¤›nda; 1. ve 5. dakika apkar-
lar› s›ras›yla 5-4 olan erkek fetüs do¤urtuldu. Fetüse x-ray ak-
ci¤er grafisi çekildi. Her iki akci¤erinde havalanmad›¤› görül-
dü. Fetüs acil cerrahi operasyona al›nd›. Sol subkostal insiz-
yonla toraksa girildi. Dalak, mide, ince ba¤›rsak, karaci¤er sol
lobu ve sol kolon toraksta izlendi. Organlar abdominal kavi-
teye redükte edildi ve bilateral genifl konjenital diyafragma
hernisi oldu¤u gözlendi. Sol toraksa gö¤üs tüpü uyguland›.
Sualt› drenaj› yap›ld›. Defektin yar›s› primer onar›ld› ve di¤er
yar›s› ise prolen mech ile onar›ld›. Ancak fetüste operasyon
sonras› fliddetli pulmoner hipertansiyon geliflti¤i için fetüs
operasyon sonras› 56. saatte ex oldu. 




