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Etlik Zübeyde Han›m Kad›n Hastal›klar› E¤itim ve Araflt›rma Hastane-
si, Ankara

Amaç: Membran rüptürü sonras› rezidüel amniyotik s›v› öl-
çümünün prognostik de¤eri tart›flmal›d›r. Çal›flmam›zda
membran rüptürü sonras› ve do¤um öncesi dönemdeki amni-
yotik s›v› indeks (AS‹) ölçümünün perinatal sonuçlara etkisi-
ni araflt›rmak amac› ile 234 PPROM hastas› prospektif olarak
incelendi.

Yöntem: 34 hafta alt› PPROM tan›s› konan ve do¤umu has-
tanemizde gerçekleflen hastalar prospektif olarak takip edildi.
Baflvuru s›ras›nda ve do¤um öncesindeki AS‹ düzeyleri <50
mm (oligohidramnios) ve ≥50 mm (normal) olarak grupland›
ve perinatal sonuçlar karfl›laflt›r›ld›.

Bulgular: Membran rüptür tan›s› alan hastalar›n tan›dan he-
men sonra 161’inin (%68.8) AS‹ ≥50 iken 73’ünde (%31.2)
AS‹ <50 mm idi. PPROM özellikleri karfl›laflt›r›ld›¤›nda bafl-
vuruda oligohidramnios saptanan grupta ortalama PPROM
haftas› 30,0±3,4 iken normal AS‹ grubunda 30.8±3.5 haftayd›
(p=0.009). Do¤um haftalar› karfl›laflt›r›ld›¤›nda ise oligohid-
ramnios grubunda do¤um haftas› 31.1±3.1, normal AS‹ gru-
bunda 32.0±3.2 haftayd› (p=0,002). Gruplar karfl›laflt›r›ld›¤›n-
da do¤uma kadar geçen süre ile atefl, koryoamniyonit ve ute-
rin hassasiyet oranlar› benzerdi. Perinatal sonuçlarda sadece
yenido¤an yo¤un bak›m ihtiyac› oligohidramnios grubunda
daha fazla (%91.5 vs %71.1, OR=3.13 95%CI 1.34-7.31,
p=0.001). Do¤um haftalar› karfl›laflt›r›ld›¤›nda oligohidram-
nios grubunda 31.5±3.2, normal AS‹ grubunda 32.1±3.2 haf-
tayd› (p=0.015). Bafllang›çta AS‹’si normal olan ancak do-
¤umda oligohidramnios geliflen grupta yo¤un bak›m ihtiyac›
bafllang›çta normal olan grupla benzer iken bafllang›çta oligo-
hidramnios olan gruba göre daha azd› (%90.9 vs %73.6,
OR=0.60 95%CI 0.42-0.85, p=0.023).

Sonuç: Çal›flmam›zda membran rüptürü sonras› ve do¤um
öncesi oligohidramnios tespit edilenlerde do¤um haftas› nor-
mal AS‹ düzeyi olan PPROM hastalar›na göre daha erkendir.
Takipte oligohidramnios geliflenlerin prognozu geliflmeyen-
ler ile benzerdir. Yenido¤an yo¤un bak›m ihtiyac› baflvuruda
oligohidramnios olanlarda daha fazla bulunmufltur.

Anahtar sözcükler: Amniyotik s›v› indeksi, PPROM, peri-
natal sonuçlar

PB-104
PPROM olan hastalarda do¤um öncesi fetal 
prezentasyon ile perinatal sonuçlar›n›n 
karfl›laflt›r›lmas›
Sertaç Esin, Mahmut Güden, ‹smail Alay, Aytaç Tohma,
Deniz Esinler, Serdar Yalvaç, Ömer Kandemir
Etlik Zübeyde Han›m Kad›n Hastal›klar› E¤itim ve Araflt›rma Hastane-
si, Ankara

Amaç: Gebeliklerin %3’ünde PPROM görülmektedir.
PPROM olan olgularda verteks d›fl› prezentasyonlar›n komp-
likasyonlar› artt›rd›¤› bildirilmifltir. PPROM olgular›m›zda
do¤um öncesi prezentasyonunun perinatal sonuçlara etkisini
araflt›rmak için hastalar›m›z›n sonuçlar›n› inceledik.

Yöntem: Takipleri Perinatoloji ünitemizde gerçekleflen 234
PPROM olgusunun do¤um öncesi fetal prezentasyonlar› ile
perinatal sonuçlar› karfl›laflt›rd›k.

Bulgular: Baflvuru esnas›nda 234 PPROM olgusunun 184’ü
(%78,2) verteks prezentasyonda iken 50’si (%21.8) verteks
d›fl› prezentasyonda idi. Verteks grubundakiler daha gençti
[27.0 (22.8-32.0) vs. 29.5 (25.0-34.0), p=0.004] ve nulliparite
oranlar› daha yüksekti (%53.0 vs. %33.3, OR=1.59 95%CI
1.05-2.40, p=0.017). Verteks grubunda membran rüptürü da-
ha geç [32.3 (28.6-34.0) vs. 27.4 (26.3-29.7), p=0.000] ve do-
¤um haftas› daha fazla [32.3 (30.2-34.0) vs. 29.3 (27.6-33.2),
p=0.000] iken do¤uma kadar geçen süre daha k›sayd› [5.0
(2.0-9.0) vs. 8.5 (5.0-18.8), p=0.000]. Yenido¤an yo¤un bak›m
ünitesinde yat›fl ve TPN süresi verteks grubunda daha k›say-
d› [6.5 (3.0-23.0) vs. 33.5 (6.0-61.0), p=0.000] ve [1.0 (0-5.3)
vs. 7.5 (0-22.3), p=0.000]. Verteks grubunda yo¤un bak›m ya-
t›fl ihtiyac› (%73.9 vs. %88.9, OR=0.83 95%CI 0.72-0.96,
p=0.041), sepsis nedeniyle yat›fl oran› (%3.8 vs. %16.7,
OR=0.23 95%CI 0.70-0.73, p=0.012), kafein tedavisi (%7.5
vs. %26.2, OR=0.29 95%CI 0.13-0.67, p=0.005), antibiyotik
tedavisi (%4.7 vs. %23.8, OR=0.20 95%CI 0.70-0.55,
p=0.001) CPAP oranlar› (%27.4 vs. %61.9, OR=0.44 95%CI
0.30-0.65, p=0.000), entübasyon ihtiyac› (%20.8 vs. %50.0,
OR=0.41 95%CI 0.26-0.67, p=0.001) ve sürfaktan verilme
oran› (%18.9 vs. %46.0, OR=0.40 95%CI 0.24-0.66,
p=0.001) daha düflüktü. 

Sonuç: PPROM s›ras›nda fetal prezentasyonun verteks d›fl›
olmas› kötü prognoz kriteridir. Bu nedenle PPROM tan›
an›nda verteks d›fl› pozisyonlarda olan gebelikler olas› komp-
likasyonlar yönünden daha dikkatli takip edilmelidir.

Anahtar sözcükler: Fetal prezentasyon, PPROM, perinatal
sonuçlar

PB-105
11-14 hafta PAPP-A ve plasental volüm
ölçümlerinin preeklampsi öngörüsündeki yeri
Öznur Dündar1, Yusuf Olgaç1, Deniz Acar2, Ali Ekiz2, 
Gökhan Y›ld›r›m2, ‹brahim Polat2, Ali Gedikbafl›2

1Kanuni Sultan Süleyman EAH, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um, ‹stanbul;
2Kanuni Sultan Süleyman EAH, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um, Perina-
toloji Ünitesi, ‹stanbul

Amaç: Çal›flman›n amac› 11+0 ile 13+6 gebelik haftalar›n
aras›nda ölçülen düflük PAPP-A ve plasental volümün, preek-
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lampsi geliflimindeki öngörüsünü ortaya koymak ve istatistik-
sel olarak bir fark olup olmad›¤›n› saptamak.

Yöntem: Gebeli¤inin 11+0 ile 13+6 haftalar›nda rutin kon-
trol için hastanemize baflvuran 740 gebenin, PAPP-A ve pla-
sental volüm de¤erleri ölçüldü. 502 olgunun antenatal takip-
leri do¤uma kadar baflar› ile tamamland›. 

Bulgular: Gebeli¤ini tamamlayan 502 olgunun 460’› preek-
lampsiden etkilenmezken, 18’ i gebeli¤in 34. haftas›ndan ön-
ce (erken preeklampsi), 24’ ü ise 34. haftas›nda veya daha son-
ra (geç preeklampsi) do¤umla sonuçlanacak flekilde preek-
lampsi tan›s› ald›lar. Geç preeklampsi grubunda (p<0.01) ve
etkilenmemifl grupta (p<0.001) plasental volume ortalamas›
erken preeklampsili gruptan anlaml› olarak daha yüksekti.
Geç preeklampsi ile etkilenmemifl grubun plasental volume
de¤erleri aras›nda anlaml› farkl›l›k yoktu.

Sonuç: Ortalama PAPP-A ve plasental volüm ölçümleri pre-
eklampsi grubunda, etkilenmemifl gruba göre anlaml› derece-
de daha düflük saptand›. Literatürde bu konudaki çal›flma ve-
rileri çeliflkili olup, PAPP-A ve plasental volüm ölçümü ile
gebe popülasyonunda olas› preeklampsi geliflimini d›fllamak
amac›yla kullan›m› daha uygundur. Preeklampsi öngörüsün-
de yaln›zca bu iki parametrenin kullan›m› ile anlaml› sonuç-
lar ve öngörü sa¤lamak güçtür. PAPP-A ve plasental volüm
bulgular›n›n d›fl›nda hasta ile iliflkili di¤er faktörlerin eklen-
mesi, preeklampsi öngörüsünde daha baflar›l› sonuçlar sa¤la-
mam›zda yararl› olabilir.

Anahtar sözcükler: Preeklampsi öngörüsü, PAPP-A, pla-
sental volüm

PB-106
PAPP-A ve uterin arter pulsatilite indeksi 
ölçümlerinin preeklampsi öngörüsündeki yeri
Yusuf Olgaç1, Öznur Dündar1, Alev Ayd›n2, Ali Gedikbafl›2,
Ali ‹smet Tekirda¤1

1Kanuni Sultan Süleyman EAH, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um, ‹stanbul;
2Kanuni Sultan Süleyman EAH, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um, Perina-
toloji Ünitesi, ‹stanbul

Amaç: Çal›flman›n amac› 11+0 ile 13+6 gebelik haftalar›n
aras›nda ölçülen PAPP-A ve Ut-PI de¤erlerinin preeklampsi
geliflimindeki öngörüsünü ortaya koymak ve istatistiksel ola-
rak bir fark olup olmad›¤›n› saptamak.

Yöntem: 740 gebe, 11+0 ile 13+6 haftalar›nda ikili tarama
testi amac›yla rutin kontrol için hastanemize baflvurdu ve
bunlar›n PAPP-A ve Ut-PI de¤erleri ölçülerek do¤uma kadar
antenatal takipleri yap›ld›.

Bulgular: Toplam 238 olgu çal›flmad›fl› b›rak›ld›: 227 olgu-
nun gebelik sonuçlar›na ulaflamad›k, 6 olgu fetal anomali ne-

deni ile ve 5 olgu da gebeli¤in 24. haftas›ndan önce fetal ölü-
mü ya da düflük meydana gelmesi nedeni ile çal›flma d›fl› b›ra-
k›ld›. Çal›flmaya dahil edilen 502 gebede PAPP-A ortalamas›
preeklampsi grubunda etkilenmemifl gruptan anlaml› olarak
daha düflük olup, Ut-PI ortalamas› etkilenmemifl gruptan an-
laml› olarak daha yüksekti.

Sonuç: Literatürde bu konudaki çal›flmalar çeliflkilidir. An-
cak, düflük PAPP-A preeklampsi geliflimi için bir belirteçtir.
PAPP-A’ya ba¤l› hastaya özgü preeklampsi riski Ut-PI ölçü-
mü ile desteklenebilir.

Anahtar sözcükler: Preeklampsi öngörüsü, PAPP-A, uterin
arter doppleri

PB-107
Plasenta invazyon anomalileri ve atonide 
transvers transuterin sütür ve basamakl› uterus
devaskülarizasyonunun etkinli¤i
Yasemin Do¤an, Eray Çal›flkan
Kocaeli Üniversitesi Araflt›rma ve Uygulama Hastanesi Kad›n Hastal›kla-
r› ve Do¤um Klini¤i, Kocaeli

Amaç: Plasenta invazyon anomalileri ve atonide transuterin
sütür ve basamakl› uterus devaskülarizasyonu tekni¤inin et-
kinli¤ini araflt›rmak.

Yöntem: Kocaeli Üniversitesi Araflt›rma ve Uygulama Has-
tanesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Klini¤i’nde May›s 2007
ile May›s 2013 tarihleri aras›nda postpartum kanama nede-
niyle transvers transuterin sütür koyulan hastalar›n dosyalar›
retrospektif olarak incelendi. Plasenta invazyon anomalileri
ve atoni olgular› demografik özellikleri, obstetrik parametre-
leri, uygulanan cerrahi yöntemler, histerektomiye gidifl, kan
transfüzyonu ve yo¤un bak›m ihtiyac› aç›s›ndan karfl›laflt›r›l-
d›.

Bulgular: Çal›flma sürecinde postpartum kanama sebebiyle
basamakl› tedavi edilen 115 hastaya transvers transuterin sü-
tür tekni¤i uyguland›¤› saptand›, kanamas› durmayan olgula-
ra uterin arter ligasyonu (n=80), hipogastrik arter ligasyonu
(n=20) ve histerektomi (n=22) yap›ld›. Postpartum kanama
olgular› 61 plasenta invazyon anomalisi (%53) ve 54 atoni ol-
gusundan (%47) oluflmaktayd›. Plasenta invazyon anomalisi
grubunda transuterin sütür uterus devaskülarizasyonuna ra¤-
men kanaman›n sürmesi nedeniyle histerektomi %26 (n=16),
atoni grubunda %11 (n=6) idi (p:0.04). ‹nvazyon anomalileri
s›n›fland›r›ld›¤›nda, 28 plasenta akreata olgusunun ikisine, 17
plasenta inkreata olgusunun üçüne, 16 plasenta perkreata ol-
gusunun 11’ine kanamay› durdurmak için konzervatif tedavi
sonras› histerektomi yap›ld›. Yo¤un bak›m ihtiyac› ve yat›fl
süresi aç›s›ndan atoni ve invazyon gruplar› aras›nda fark sap-
tanmad›. Eritrosit süspansiyonu, trombosit ve tam kan trans-




