
deki Prenatal Tan› ve Tedavi Ünitesine Ocak 2016 ve Ocak
2017 tarihleri aras›nda ikinci trimester tarama amaçl› baflvu-
ran ve do¤um yapan tüm ikiz gebelerin kay›tlar› retrospektif
olarak tarand›. Fetal mid-trimester ultrasonografik tarama
prosedürü International Society of Ultrasound in Obstetrics
and Gynecology (ISUOG) taraf›ndan ortaya konulan rutin
mid-trimester fetal ultrasonografi taramas› klavuzuna uygun
olarak, prenatal tan› ve tedavi prosedürlerinde deneyim sahi-
bi iki klinisyen taraf›ndan Voluson E6 (GE Healthcare, Mil-
waukee, WI, USA) ultrasonografi cihaz›na ait 3.9 MHz’lik
transduser kullan›larak gerçeklefltirildi. Gebelerin gebelik ta-
kibi Sa¤l›k Bakanl›¤› Do¤um Öncesi Yönetim Rehberi ve
ISUOG taraf›ndan ortaya konan ikiz gebelerde ultrasonogra-
finin rolü k›lavuzuna uygun olarak, do¤umlar› ise Sa¤l›k Ba-
kanl›¤› Do¤um ve Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi’ne gö-
re haz›rlanm›fl izlem ve do¤um protokollerine göre uygun
gerçeklefltirildi.

Bulgular: ‹nönü Üniversitesi T›p Fakültesi Kad›n Hastal›kla-
r› ve Do¤um Anabilim Dal› Perinatoloji Bilim Dal› bünyesin-
deki Prenatal Tan› ve Tedavi Ünitesine Ocak 2016–Ocak 2017
tarihleri aras›nda ikinci trimester tarama amaçl› baflvuran 2196
hastan›n gebelik kay›tlar› retrospektif olarak tarand›. Çal›flma
periyodu boyunca 103 (%4.6)’ü ikiz, 7 (%0.3)’si üçüz ve 1
(%0.04)’i befliz olmak üzere toplam 111 (%5) ço¤ul gebelik ol-
gusu de¤erlendirildi. ‹kiz gebelerin %20.3 (21/103)’ünün mo-
nokoryonik, %79.7’sinin (82/103) ise dikoryonik koryonisite-
de oldu¤u izlendi. Monokoryonik ikiz gebelerden 19 (%90.4)
hastan›n monokoryonik/diamniyotik, 1 (%4.8) hastan›n mo-
nokoryonik/monoamniyotik, 1 (%4.8) hastan›n ise yap›fl›k ikiz
oldu¤u görüldü. ‹kiz gebelerin 29 (%28.1'nun in vitro fertili-
zasyon (IVF) ile gebe kald›¤› gözlenirken, fetal cinsiyet 35
(%34) hastada erkek/erkek, 40 (%39) hastada erkek/k›z, 28
(%27) hastada k›z/k›z olarak saptand›. Çal›flma periyodu bo-
yunca ikinci trimester tarama yap›lan 103 hastan›n 81’inin an-
tenatal gebelik takibi ve do¤um takibi verilerine ulafl›labildi. 34
hafta alt› preterm do¤um oran› %18.5 (15/81), 34–37 hafta
aras› preterm do¤um oran› %37.0 (30/81), antenatal kanama
oran› %11.1 (9/81) saptan›rken, gestasyonel diyabet s›kl›¤›
%13.6 (11/81), gebeli¤in hipertansif hastal›¤› s›kl›¤› %16
(13/81), gebelik kolestaz› ise %7.4 (6/81) olarak saptand›. Or-
talama do¤um haftas› 34.1 hafta olarak saptanan ikiz gebelerin
%96.2 (78/81)’si sezayen ile do¤um yaparken, en s›k sezaryen
endikasyonunun malprezentasyon %38.4 (30/78) oldu¤u gö-
rüldü. Postpartum kanama s›kl›¤› %6.2 (5/81) olarak saptan›r-
ken, antenatal veya postpartum dönemde venöz tromboembo-
li komplikasyonu izlenmedi.

Sonuç: ‹kiz gebeliklerde izlenen artm›fl gebelik komplikas-
yonlar›, yüksek maternal morbidite ve mortalite ile iliflkilidir.
Bu gebelerin yüksek riskli kabul edilip, ço¤ul gebeliklerin an-
tenatal bak›m›nda deneyimi olan merkezlerde takip edilmesi
maternal sa¤l›¤›n korunmas›nda fayda sa¤layacakt›r.

PB-37
Fetal trizomi 22'nin prenatal tan›s›
Hasan Berkan Sayal1, Rauf Meleko¤lu2

1Malatya E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Malatya; 2‹nönü Üniversitesi
T›p Fakültesi, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim Dal›, Malatya

Amaç: Bu çal›flmadaki amaç non mozaik trizomi 22 vakalar›-
n›n ço¤unlukla abortus ya da do¤um sonu erken dönemde ka-
y›p flekilde oldu¤unu ve daha s›k olarak görülebilen trizomi
13, 18 ile baz› fenotipik özelliklerinin benzer oldu¤unun vur-
gulanmas›d›r. Çeflitli yüz anomalileri (hipertelorizm, düflük
yerleflimli kulak), intrakranial anomaliler (vermian agenezi),
üro-genital anomaliler (anal atrezi, hipospadias) ve erken bafl-
lang›çl› intra uterin geliflme gerili¤i gibi major yap›sal ano-
maliler görüldü¤ünde sitogenetik anomaliler aç›s›ndan inva-
ziv tan› testi seçene¤i ailelere sunulmal›, olas› sonuçlar› ara-
s›nda bizim vakam›zda oldu¤u gibi di¤er nadir görülen gene-
tik bozukluklar›n da olabilece¤i ak›lda tutulmal›d›r.

Olgu: Hastam›z 31 yafl›nda, G2A1Y0, 18-22. hafta fetal ano-
mali taramas› için 22 hafta 1 günlük gebe iken baflvurmufltur.
Yap›lan ultrasonografik incelemesinde sol diafragma hernisi,
kalpte mediasatinal flift, nazal hipolazi (ölçümü <5p), Dandy-
Walker malformasyonu, erken bafllang›çl› intra uterin gelifl-
me gerili¤i (ölçümleri <10p) tespit edilmifltir. Hastaya amni-
osentez yap›lm›fl ve sonucu 47, **, +22 olarak rapor edilmifl-
tir. Aile bilgilendirilmesi sonras›, hastan›n iste¤i üzerine ge-
beli¤i termine edilmifltir.

Sonuç: S›ras›yla 1/5000 ve 1/10000 insidansla görülen trizo-
mi 18 ve trizomi 13’te görülen ultrasonografik bulgular trizo-
mi 22 olgular›nda da yüksek bir oranda görülmektedir. Kar-
diak anomaliler, Dandy Walker malformasyonu, diafragma
hernisi, erken bafllang›çl› intra uterin geliflme gerili¤i gibi tri-
zomi 18 olgular›nda s›kl›kla görülen ya da yüz anomalileri,
üro-genital anomaliler gibi trizomi 13 olgular›nda görülebi-
len anomaliler araflt›r›l›rken trizomi 22 gibi nadir görülen si-
togenetik anomalilerin de ay›r›c› tan›da yer almas›n›n uygun
oldu¤u kanaatindeyiz. Oldukça s›n›rl› say›da görülen ve ge-
nellikle vaka takdimi fleklinde litaratürde yer alan trizomi 22
vakalar›n›n fenotipik özellikleri ve do¤um sonras› sürecin
tüm yönleriyle ortaya konulmas› için daha fazla vakan›n ince-
lenmesi, bunun için de flüpheli olgularda ailelere mutlaka in-
vaziv tan› testlerinin önerilmesi gerekmektedir.

PB-38
Sa¤ ve sol atrial izomerizm: Üç olgunun sunumu
Hasan Berkan Sayal1, Rauf Meleko¤lu2

1Malatya E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Malatya; 2‹nönü Üniversitesi
T›p Fakültesi, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim Dal›, Malatya

Amaç: Toplumda görülme insidans› ortalama 1/10.000 ola-
rak bildirilen, beraberinde kardiak ve ekstra kardiak anomali-
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lerin efllik edebildi¤i, hem sol hem de sa¤ atrial izomerizm
tespit etti¤imiz üç vakam›z›n özelliklerini litaratür çerçeve-
sinde tart›flmay› amaçlad›k.

Olgu: ‹lk vakam›z 29 yafl›nda annenin 2. gebeli¤i olup, 21. ge-
belik haftas›nda yap›lan ultrasonografik incelemesinde deks-
trokardi, sa¤ atrial izomerizm, komplet atrioventriküler septal
defekt (AVSD), büyük arter transpozisyonu (BAT), hipoplastik
pulmoner arterler, bilateral minimal pelvikaliektazi, midline
yerleflimli karaci¤er ve aspleni izlendi. Hastaya amniosentez
yap›ld›. Amniyosentez sonucu normal karyotip olarak rapor-
lanmas› üzerine aileye fetal prognoz hakk›nda detayl› bilgi ve-
rildi. Aile gebeli¤in her koflulda devam›n› istedi. fiu an gebeli-
¤in 36. haftas›nda olan hastan›n gebelik takiplerinde ek mater-
nal veya fetal komplikasyon saptanmad›. ‹kinci vakam›z 37 ya-
fl›nda annenin 2. gebeli¤i olup 18. gebelik haftas›nda yap›lan
ultrasonografik incelemesinde sol atrial izomerizm ve komplet
avsd izlendi. Hastaya amniosentez yap›ld›. Amniyosentez so-
nucu normal karyotip olarak raporland›. Aileye fetal prognoz
hakk›nda detayl› bilgi verildi. Aile gebeli¤in her koflulda deva-
m›n› istedi. Hasta flu an gebeli¤in 20. haftas›nda olup gebelik
takipleri sürmektedir. Üçüncü vakam›z 23 yafl›nda annenin 2.
gebeli¤i olup 24. gebelik haftas›nda yap›lan ultrasonografik in-
celemesinde sol atrial izomerizm ve bilateral hafif pelviektazi
izlendi. Kardiak yap›sal anomali izlenmedi. Hasta amniosente-
zi kabul etmedi. Aileye fetal prognoz hakk›nda detayl› bilgi ve-
rildi. Aile gebeli¤in her koflulda devam›n› istedi. Gebelik takip-
lerinde ek maternal veya fetal komplikasyon geliflmeyen hasta
gebeli¤in 38. haftas›nda vajinal yoldan do¤um ile APGAR 8/9,
3100 gr k›z bebek do¤urdu. Neonatal dönemde kardiyak
semptomu olmayan ve aritmi, siyanoz bulgusu saptanmayan
yenido¤an çocuk kardiyoloji poliklinik kontrolü önerilerek iyi-
lik hali ile taburcu edildi.

Sonuç: Sol atrial izomerizm, sol tarafl› yap›lar›n çift olmas› ve
sa¤ tarafl› yap›lar›n az geliflmifl ya da hiç geliflmemifl olmas›yla il-
gilidir. Sol atrial izomerizmde en s›k görülen durumlardan biri
inferior vena kavan›n intrahepatik k›sm›n›n olmamas›d›r. Bu ne-
denle inferior vena kava suprarenal bölgesinden kesilir ve abdo-
minal venöz kan azigos venöz sistemi ile sa¤ atriuma drene olur.
Bu anatomik bozukluk prenatal ultrasonografide abdomenin üst
k›sm›n›n enine kesitinde ya da dört oda görüntüsünde kalbin ar-
kas›nda çift damar belirtisi olarak prezente olur. Sa¤ atrial izo-
merizm ise sa¤ tarafl› yap›lar›n çift olmas› ve sol tarafl› yap›lar›n
az geliflmifl ya da hiç geliflmemifl olmas›yla ilgilidir. Kardiak aks
s›kl›kla sa¤ tarafta olup dengelenmemifl AVSD, anormal ventri-
külo-arterial ba¤lant›lar (çift ç›k›fll› sa¤ ventrikül, BAT), stenoz
ve atrezi gibi kardiyak anomaliler sa¤ izomerizmde s›k görülür.
Prognoz her iki durumda da efllik eden anomaliler ve bunlar›n
karmafl›kl›¤› ile ters orant›l›d›r. Aritmi veya hidrops izlenmeyen
sol izomerizmi olan olgularda yaflam beklentisi %60’›n üzerin-
de iken, sa¤ izomerizmli olgularda yaflam beklentisi kardiak ano-
malinin ciddiyetine ba¤l› olarak %20 civar›ndad›r Fetal kardiyak

ultrasonografik de¤erlendirmeye kardiyak pozisyon ve aks›n be-
lirlenmesi ile birlikte abdomen kesitindeki aorta ve vena cava in-
ferior iliflkisinin gözlenmesi ile bafllanmas› sa¤ ve sol izomeriz-
min prenatal tan› flans›n› artt›racakt›r.

PB-39
Mülteci gebelerde toksoplazma, rubella, 
sitomegalovirüs ve sifiliz seropozitiflik oranlar›
‹smail Sa¤, Mehmet Özgür Akkurt, Engin Korkmazer,
Emin Üstünyurt, Bülent Çakmak
Sa¤l›k Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek ‹htisas E¤itim ve Araflt›rma
Hastanesi, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Klini¤i, Bursa

Amaç: Mülteci ve Türk gebelerin Toksoplazma (Toxo), Ru-
bella, Sitomegalovirüs (CMV) ve Sifiliz (Sy) seropozitiflik
oranlar›n›n karfl›laflt›r›lmas› amaçlanm›flt›r.

Yöntem: Bu retrospektif çal›flmaya son 1.5 y›l içerisinde has-
tanemize ilk trimester gebelik takibi için baflvuran ve verile-
rine ulafl›labilen gebeler al›nd›. Elektronik dosya verilerinden
çal›flmaya al›nan tüm gebelerin Toxo, Rubella, CMV IgM,
IgG ve Sy VDRL-RPR seropozitiflikleri araflt›r›ld›. Mülteci
ve Türk gebeler Toxo, Rubella, CMV IgM, IgG ve Sy
VDRL-RPR sonuçlar› aç›s›ndan karfl›laflt›r›ld›.

Bulgular: Çal›flmaya al›nan 2681 gebenin 355’ini (%13.2)
mülteci gebeler oluflturdu. Toxo IgM, Toxo IgG, Rubella IgM,
Rubella IgG, CMV IgG ve Sy VDRL-RPR seropozitiflik oran-
lar› her iki grupta benzer oranda saptand› (p>0.05). CMV IgM
seropozitiflik oran› mülteci gebelerde Türk gebelere göre daha
yüksek oranda bulundu (s›ras›yla %2.6 ve %1; p=0.01).

Sonuç: Mülteci gebelerde CMV IgM seropozitiflik oran›n›n
daha yüksek olmas› bu gebelerin takibinde akut CMV enfek-
siyonu aç›s›ndan biraz daha dikkatli olunmas› gerekti¤ini dü-
flündürmektedir.

PB-40
Mülteci lohusalar›n emzirme baflar›s›n›n 
de¤erlendirilmesi
Esra Kartal, ‹smail Sa¤, Mehmet Özgür Akkurt, 
Engin Korkmazer, Emin Üstünyurt, Bülent Çakmak
Sa¤l›k Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek ‹htisas E¤itim ve Araflt›rma
Hastanesi, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Klini¤i, Bursa

Amaç: Bu çal›flman›n amac› mülteci lohusalar›n emzirme ba-
flar›s›n›n Türk lohusalarla karfl›laflt›r›lmas›d›r.

Yöntem: Bu kesitsel çal›flmaya hastanemizde son 1.5 ay içeri-
sinde do¤um yapan ve bebe¤i annesinin yan›na verilen 269 lo-
husa al›nd›. Tüm lohusalar›n demografik özellikleri kay›t alt›-
na al›nd›ktan sonra LATCH Emzirme Tan›lama Ölçe¤i em-
zirmenin de¤erlendirilmesi amac›yla kullan›ld›. LATCH befl
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