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hastalar aras›nda istatistiksel olarak anlaml› fark yoktu; eflik
de¤er olarak 40. hafta al›nd›¤›nda da ayn› durum geçerliydi.

Sonuç: Termde gebe kad›nlarda do¤um eyleminin bafllama-
s›nda gecikme, TLR 2, TLR 3 veya 4 polimorfizmlerin var-
l›¤›ndan etkilenmiyor gibi görünmektedir. Bu konuda baflka
çal›flmalara ihtiyaç vard›r.

Anahtar sözcükler: TLR polimorfizm, do¤um eylemi,
postterm gebelik

PB-065
Adolesan ve ileri yafl gebeliklerinin prenatal 
dönemdeki obstetrik komplikasyonlar›n›n 
karfl›laflt›r›lmas›
Safak Özdemirci, Derya Akda¤ C›r›k, Neslihan Yerebasmaz,
Sezin Ertürk Aksakal, Fulya Kay›kç›o¤lu, Orhan Geliflen
Etlik Zübeyde Han›m Kad›n Hastal›klar› E¤itim ve Araflt›rma Hastane-
si, Ankara

Amaç: Bu çal›flman›n amac› hastanemizdeki adolesan ve ileri
yafl gebeliklerinin prenatal dönemdeki obstetrik komplikas-
yonlar›n›n karfl›laflt›r›lmas›d›r.

Yöntem: Hastanemizde Ocak 2012 ile Aral›k 2012 tarihleri
aras›nda 24. hafta ve üzerinde do¤um yapan adolesan (20 yafl
ve alt›) ve ileri yafl (35 yafl ve üzeri) gebeler çal›flmaya dahil
edildi. Bu hastalar›n demografik bilgileri, prenatal dönemde-
ki obstetrik komplikasyonlar hastalar›n dosyalar› retrospektif
olarak incelenerek karfl›laflt›r›ld›.

Bulgular: 0cak 2012 ile Aral›k 2012 tarihleri aras›nda 20 yafl
alt›nda ve 35 yafl üstünde olan ve 24. Hafta ve üzerinde do-
¤um yapan toplam 858 hastan›n kay›tlar›na ulafl›larak çal›fl-
maya dahil edildi. Bunlardan 311’i (%36.2) adolesan ve 547
(%63.8)’i ileri yafll› gebe idi. ‹ki grup aras›nda istatistiksel ola-
rak anlaml› flekilde gravida, parite ve yaflayan çocuk say›s› ile-
ri yafll› gebelerde daha yüksek bulundu (p<0.05). ‹leri yafll›
gebelerde istatistiksel anlaml› olmamakla birlikte obesitenin
daha s›k bulundu¤u saptand›. ‹ki grup aras›nda prepartum
hemoglobin de¤erleri benzer bulundu (p:0.22). 35 yafl üstü
gebeler adolesanlarla karfl›laflt›r›ld›¤›nda gestasyonel hiper-
tansiyon ve gestasyonel diabetin ileri yafll› gebelerde istatis-
tiksel olarak anlaml› flekilde yüksek oldu¤u bulundu (p<0.05 )
ve (p<0.05).

Sonuç: Biz çal›flmam›zda ileri anne yafll› gebelerde gestasyo-
nel hipertansiyon ve diabetin daha s›k oldu¤unu saptad›k. Li-
teratürde de anne yafl› artt›kça gebeli¤in indükledi¤i hastal›k-
lar›n daha s›k görüldü¤ü bildirilmektedir. Anemi aç›s›ndan
de¤erlendirildi¤inde ise her iki grubun sonuçlar› benzer idi
ancak literatürde adolesan gebelerde aneminin daha s›k gö-

rüldü¤ü belirtilmektedir. Günümüzde kad›nlar›n gebe kalma
yafllar› daha ileri yafllara do¤ru kayd›¤›ndan, ileri yaflla birlik-
te artan obstetrik komplikasyonlar hakk›nda hastalar› gebe
kalmadan önce bilgilendirmek gerekmektedir.

Anahtar sözcükler: ‹leri anne yafl›, adolesan, gebelik

PB-066

Fetal megasistis- artm›fl ense kal›nl›¤› ve 
kromozomal anomali birlikteli¤i: Olgu sunumu
Fatma Uysal1, Gürhan Adam1, Mustafa Reflorlu1, 
Meryem Gecer2, Ayflenur Çak›r Güngör2, Ahmet Uysal2

1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Radyoloji Anabilim Dal›, Çanak-
kale; 2Çanakkale Onsekiz Mart üniversitesi, Kad›n Do¤um Anabilim Da-
l›, Çanakkale

Amaç: Kromozomal anomaliler ile birlikteli¤i s›kl›kla izle-
nen fetal megasistis olgusunu sunmay› amaçlad›k.

Olgu: Otuzyedi yafl›nda ve gebeli¤inin 13. haftas›ndaki gebe-
de obstetrik ultrasonografide fetal mesane longitudinal çap›
21x32 mm olup amniyon s›v›s› normaldi. NT de¤eri 4.4 mm
ölçüldü. Ultrasonografide baflka bir özellik saptanmad›. Has-
tan›n 16. haftada yap›lan ultrasonografisinde ayn› bulgular›n
persistans› üzerine amniosentez yap›ld›. Amniosentez sonucu
Trizomi 13 ç›kan hastan›n gebeli¤i ailesinin de izni al›narak
sonland›r›ld›. 

Tart›flma: Gebeli¤in 10-14. haftalar›nda fetal mesane longi-
tudinal çap›n›n > 7 mm olmas› olarak tan›mlanan fetal mega-
sistis 1/1500 do¤umda görülür. Gebeli¤in 18-20 haftalar›
aras›ndaki anomali taramas› s›ras›nda, mesane görülmelidir.
Normal bir fetus düzenli olarak miksiyon yapar ancak mesa-
ne tam olarak boflalmaz, daima bir miktar rezidü idrar içerir.

Fetal megasistis iki ana sebeple oluflur. Birincisinde mesane-
nin d›fl›ndaki idrar ak›m›nda problem olabilir, bu durum s›k-
l›kla erkeklerde üretran›n yanl›fl gelifliminin bir sonucu olarak
meydana gelir. ‹kinci grup ise obstrüktif olmayan sebeplere
ba¤l› mesane büyümesidir. 

Sonuç: Fetal Megasististe, gebeli¤in 10-14.haftas›ndaki fetal
mesane longitudinal çap› 7-15 mm aras›nda olan fetuslar›n
%25’inde kromozomal anomaliler saptanmaktad›r. Bu ano-
malilerden en s›k görülenleri Trizomi 13 ve 18 olabilece¤i
unutulmamal›d›r. Kromozomal olarak normal olan grupta
sonras›nda herhangi bir sekel ya da yan etki geliflmeksizin ol-
gular›n %90’› iyileflmektedir.

Anahtar sözcükler: Megasistis, artm›fl NT kal›nl›¤›, kromo-
zomal anomali
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PB-067
Gebelik ve distal renal tubuler asidoz: Olgu 
sunumu
Onur Erol, Hülya Ay›k, Bekir S›tk› ‹senlik, 
Aysel Uysal Derbent, Selahattin Kumru
Antalya E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um
Klini¤i, Antalya

Konunun önemi: Distal renal tubüler asidoz; hipokalemi,
hiperkloremik metabolik asidoz ve idrar pH’›n 5.8’in üzerin-
de olmas› ile karakterize metabolik bir hastal›kt›r. Kal›tsal
otozomal dominant (tip 1, 2 veya 3) veya kazan›lm›fl form fle-
kilde klinik bulgu vermektedir. Gebelik üzerine etkileri net
bilinmemekle birlikte, kronik asidoz durumu fetal geliflimi
olumsuz etkiliyebilmekte ve fetal distrese yol açabilmektedir.

Olgu: Bu olgumuzda 7 sene önce distal renal tubüler asidoz
tan›s› konulan, 22 yafl›nda ilk gebeli¤i olan bir hasta gebelik
boyunca elektrolit dengesini korumak amac›yla potasyum ve
bikorbonat replasman› alm›flt›. Gebeli¤in 40. haftas›nda oli-
gohidroamnios endikasyonuyla do¤um indüksiyonu yap›lm›fl,
vaginal yolla 3000 gr a¤›rl›¤›nda, APGAR’› 1 ve 5. dakikada
8/10 olan canl› bir erkek bebek do¤urtulmufltur. Postpartum
dönemde replasman tedavisi devam edilmifl, do¤um sonras› 1.
günde hasta sa¤l›kl› bir flekilde taburcu edilmifltir. Yenido¤an
taramas› amac›yla neonatoloji ünitesine bebek sevk edilmifl-
tir.

Anahtar sözcükler: Distal renal tubüler asidoz, gebelik

PB-068
Midtrimester amniyotik membran› prolabe 
kad›nlar›n amnion s›v›s›nda bakteri 16S 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 Tamer2, Murat Kasap3, Ayd›n Çorakç›1,
Eray Çal›flkan1

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

Amaç: Amniyotik membran› prolabe gebe kad›nlar›n amni-
yon s›v›lar›nda polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) ile enfek-
siyon etkeni tespitinin, acil serkilaj baflar›s› ve gebelik prog-
nozuyla iliflkisini ortaya koymak. 

Yöntem: Çal›flma grubunda gebeli¤inin 2. trimesterinde am-
niyon membran›n›n prolabe olmas› nedeniyle acil serkilaj en-
dikasyonu konulmufl 19 ve kontrol grubunda genetik amni-
osentez için baflvuran 56 olmak üzere toplam 75 hasta dahil
edildi. Amniyosentezle al›nan amniyon s›v›lar›nda bakteriyel

16S rRNA varl›¤› PZR yöntemiyle incelendi. Amniyon s›v›,
vagen ve idrar kültürü, kan lökosit ve C-reaktif protein
(CRP) düzeyleri elde edildi. 

Bulgular: Çal›flma grubunda 5 koryoamniyonit, 3 neonatal
sepsis ve 13 perinatal ölüm olgusu oldu. PZR’de bakteri sap-
tanan hastalarda amniyon s›v›, vagen ve idrar kültürü sonuç-
lar› ile lökosit ve CRP düzeyleri, saptanmayanlarla benzer
bulundu. PZR’de bakteri saptanan hastalarda eve canl› bebek
götürülmesi olmazken, saptanmayan olgularda alt› hasta eve
canl› bebek götürdü (p=0.008). PZR’de bakteri saptanan has-
ta grubunda gebelik süresi, saptanmayan hastalardan anlaml›
olarak düflüktü (p=0.02). 

Sonuç: Amniyotik membran› prolabe baflvuran hastalarda
amniyon s›v›s›nda PZR’de 16S rRNA ile bakteriyel etkenin
tespiti, kültür, gram boyama veya inflamasyon belirteçlerin-
den de¤erlidir.

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

PB-069

Preeklampsiyi tahmin edebilir miyiz?
Utku Akgör, Filiz Çayan
Mersin Üniversitesi, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim Dal›, Mer-
sin

Amaç: MikroRNAlar (miRNA) küçük RNA molekülleri
olup mRNA’lara ba¤lanarak translasyonu bask›lar ve gen eks-
presyonunu de¤ifltirirler. Yak›n zamanda yap›lan çal›flmalar
sonucunda dolafl›mdaki miRNA’lar›n birçok kanser türünde,
gebelikte, doku yaralanmalar›nda ve birçok hastal›kta biyo-
marker olarak kullan›labilece¤i gösterilmifltir. Serum ve plaz-
madan bak›lan miRNA’lar›n çal›fl›lmas›ndaki kolayl›k ve non-
invaziv bir yöntem olmas›, miRNA’lar›n biyomarker olarak
kullan›lmas›nda büyük potansiyel oluflturmaktad›r. Preek-
lampsi, gebelikte maternal mortalite-morbidite, perinatal
ölüm,preterm do¤um ve intrauterin geliflme gerili¤ine neden
olan önemli bir gebelik komplikasyonudur. Bu çal›flmada,
preeklampsi olgular›nda plasmada de¤iflen miRNA de¤erleri-
ni araflt›rd›k.

Yöntem: Mersin Üniversitesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um
A.D.’da, yeni tan› al›p, tedavi gören 31 preeklampsili gebe ve
32 adet sa¤l›kl› gebenin, 39 miRNA sal›n›m profilleri, yüksek
ç›kt›l› gerçek zamanl› kantitatif polimer zincir reaksiyonu ile
de¤erlendirildi.

Bulgular: Bu çal›flmada preeklampsi olgular› kontrol grubu
ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda, miRNA’lar›n sal›n›m›nda sekiz miR-
NA’da (miR-210, miR-375, miR-197-3p, miR-132-3p, miR-




