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Bulgular: NT 3 mm ve üzerinde saptanan 85 gebenin 56’s›n-
da (%65.8) karyotip normal saptand›. 29 olguda (%34.2) kro-
mozom anomalisi saptand›. Kromozom anomalileri olarak;17
olguda trizomi 21,6 olguda trizomi 18,3 olguda 45X0,birer
olguda ise trizomi 13, dengesiz delesyon (46XX-17p (13) ve
normal polimorfizm saptand›. Karyotipi normal olan 56 ol-
gunun ultrasonografi taramalar›nda 6 olguda (%10.7) major
anomaliler veya kromozom anomalisi mark›rlar› saptand›.

Sonuç: NT yüksekli¤i olan fetuslarda belirgin kromozom
anomalisi (%34.2) saptanmaktad›r. Kromozom yap›s› normal
olan fetuslarda ise yap›sal anomaliler veya mark›rlar (%19.8)
yüksek oranda görülmektedir.

Anahtar sözcükler: NT yüksekli¤i

PB-075
Non-immün hidrops fetalis olgular› ve gebelik
prognozlar›
Cüneyt Eftal Taner, Serhat Sar›kaya, Ceren Besli, 
Gülin Okay, Atalay Ekin, Mehmet Özeren
Tepecik E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Kad›n Hastal›k ve Do¤um Klini-
¤i Perinatoloji Klini¤i, ‹zmir

Amaç: Hastanemizde non-immün hidrops fetalis tan›s› alm›fl
olgular›n;maternal ve fetal etyolojik nedenleri ve gebelik
prognozlar› incelendi.

Yöntem: Ultrasonografide hidrops fetalis tan›s› alan ve Rh
uyuflmazl›¤› saptanmayan olgular çal›flma grubunu oluflturdu.
Non-immün hidrops fetalis tan›s› alan 46 olgu etyolojik aç›-
dan incelendi. Maternal nedenler, fetal enfeksiyonlar, karyo-
tip anomalileri, yap›sal anomaliler,gebelik sonuçlar› ve otop-
si sonuçlar› gözden geçirildi.

Bulgular: Yafl ortalamas› 29.5, gebelik haftas› 17.2 hafta olan
46 gebelik olgusunun 26’s›nda (%56.5) kromozom anomalisi
saptand›. 20 olgunun (%43.5) karyotipi normal olarak sap-
tand›. Karyotipi normal olan 1 olguda (%2.17) tip 1 DM,1
olguda (%2.17) ise maternal aktif rubella infeksiyonu saptan-
d›. Karyotipi normal olan 14 olguda(%30.4) yap›sal anomali
tespit edildi.4 olguda (%8.76) ise hidrops fetalis d›fl›nda her-
hangi bir patoloji izlenmedi. 26 olguda patolojik otopsi yap›l-
d›. 12 olguda multipl anomali saptand›. Sadece 5 olguda pa-
tolojik bulgu saptanamad›. 46 olgunun 26’s›n›n gebeli¤i
(%56.5) termine edildi. 16 olguda (%34.8) fetus intrauterin
eksitus oldu. 3 olgu (%6.5) ise neonatal eksitus ile sonuçland›.
Bir olguda (%2.2) ise sa¤l›kl› bebek elde edildi.

Sonuç: Non-immün hidrops fetalis yüksek mortalite ile sey-
reden etyolojide maternal ve fetal birçok patolojinin rol oy-
nad›¤› bir patolojidir ve etyolojide multidisipliner bir yakla-
fl›mla araflt›r›lmal›d›r.

Anahtar sözcükler: Non-immün hidrops fetalis

PB-076

‹lk trimester maternal serum PAPP-A ve serbest
beta-hCG de¤erlerinin gebelik komplikasyonlar›
ile iliflkisi
Betül Nalbant, Gülseren Yücesoy, Yi¤it Çak›ro¤lu, 
Hayal Uzelli fiimflek, fiule Y›ld›r›m Köpük
Betül Nalbant Kocaeli Üniversitesi, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Ana Bi-
lim Dal›, Kocaeli

Amaç: Birinci trimester kombine tarama testinin serum be-
lirteçleri Pregnancy associated Plasma Protein-A (PAPP-A)
ve Serbest Beta Human Chorionic Gonadotropin (fβ-hCG )
nin de¤erlerinin olumsuz gebelik sonuçlar›n› öngörmedeki
yerini araflt›rmak.

Yöntem: 11+0 ile 13+6 haftalar›nda birinci trimester kombi-
ne tarama test için hastanemize baflvuran 970 gebe çal›flmaya
al›nm›flt›r. Gebelik komplikasyonu olmayan (Grup 1, n: 477)
ve olan (Grup 2, n:493) olmak üzere iki ana gruba ayr›lm›flt›r.
PAPP-A, serbest β- hCG MoM de¤erleri her iki grup aras›n-
da karfl›laflt›r›larak gebelik komplikasyonlar›n› ön görebilirli-
¤i araflt›r›lm›flt›r. ‹stasistiksel de¤erlendirilme SPSS 16 prog-
ram›yla yap›lm›flt›r.

Bulgular: Preeklampsi (p:0.03), gestasyonel hipertansiyon
(p:0.04), intrauterin geliflme k›s›tl›l›¤› (p:=0.001), erken do-
¤um (p:0.0032), oligohidramnios + intrauterin geliflme k›s›t-
l›l›¤› (p=0.001), intrauterin fetal ölüm (p:0.001) olgular›n›n
kontrol grubuna göre PAPP-A MoM de¤erleri istatistiksel
anlaml› olarak düflük bulunmufltur. Plasenta previa (p:0.021),
makrozomi (p:0.001) ve LGA (p:0.001) olgular› PAPP-A
MoM de¤erleri istatistiksel anlaml› olarak yüksek bulunmufl-
tur. PAPP-A ile gestasyonel diyabet, abourtus, ablasyo pla-
senta, erken membran rüptürü aras›nda bir iliflki izlenmemifl-
tir. β-hCG MoM de¤erleri kontrol grubuna göre gestasyonel
diyabet (p:0.005 ) ve plasenta previa (p:0.001), makrozomi
(p:0.001) olgular›nda istatistiksel anlaml› olarak yüksek bu-
lunmufltur.Kontrol grubu ile abortus, preeklampsi, IUGK,
EMR, ablasyo plasenta olgular›n›n β-hCG’nin MoM de¤er-
leri aras›ndaki iliflki istatistiksel olarak anlaml› bulunmam›fl-
t›r.

Sonuç: ‹lk trimester maternal serum PAPP-A seviyeleri dü-
flüklü¤ü gebeli¤in ileri haftalar›nda geliflen preeklampsi,
IUGK, erken do¤um ve intrauterin fetal ölüm ile iliflkilidir.
β-hCG’nin yüksek MoM de¤erleri ise gestasyonel diyabet ve
plasenta previa ile ilflkilidir. PAPP-A ve β-hCG MoM de¤er-
leri düflük veya yüksek tespit edilen vakalar› daha yak›n takip
etmenin yararl› olaca¤›n› düflünmekteyiz.

Anahtar sözcükler: Birinci tr‹mester tarama, β-hCG,
PAPP-A, olumsuz gebelik sonuçlar›
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PB-077

TRAP sekans›: Olgu sunumu ve literatür 
derlemesi
Sümeyra Nergiz, Selda Demircan Sezer, 
Sündüz Özlem Alt›nkaya, Mert Küçük, Alparslan Ünsal, 
Ali R›za Odabafl›, Hasan Yüksel
Adnan Menderes Üniversitesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim
Dal›, Ayd›n

TRAP (Twin Reversed Arterial Perfusion) sekans› monokor-
yonik ikiz gebeliklerde görülen, çok ender bir sendromdur.
Monokoryonik ikiz gebeliklerde %1 oran›nda görülmektedir.
TRAP sekans›nda multipl anomalilere sahip, kalbi geliflme-
mifl al›c› bir fetus ile bu fetusu plasentadaki vasküler anasto-
mozlar yoluyla besleyen pompa fetusun varl›¤› söz konusu-
dur. Pompa fetus yap›sal olarak normaldir ancak bu fetusta,
gebelik esnas›nda kardiomegali, perikardial efüzyon, plevral
efüzyon, asit ve polihidramnios ile birlikte kalp yetmezli¤i
geliflebilir. TRAP sekans› pompa fetus için yüksek mortalite
oran›na sahip iken, al›c› fetus için hemen her zaman ölümcül-
dür. Burada ondördüncü gebelik haftas›nda tan› konulan, ai-
lenin istemi do¤rultusunda konservatif gözlem ile takip edi-
len, akardiyak asefalik monokoryonik ikiz olgusu sunduk.

Anahtar sözcükler: TRAP sekans›, akardiak fetus

PB-078

Plasenta invazyon anomalilerinde yönetim: 
Merkezimizin 3 y›ll›k deneyimi
Ayfle Güler Okyay, Raziye Keskin Kurt, Atilla Karateke,
Arif Güngören, Kenan Dolapç›o¤lu, 
Dilek Benk fiilfeler, Ali Ulvi Hakverdi
Mustafa Kemal Üniversitesi, Tayfur Ata Sökmen T›p Fakültesi, Kad›n
Hastal›klar› ve Do¤um AD, Hatay

Amaç: Plasenta invazyon anomalileri, çeflitli nedenlerden
dolay› desidua bazalis tabakas›n›n hasarland›¤› ya da olmad›-
¤› durumlarda, plasentan›n myometriuma tutunmas› sonu-
cunda ortaya ç›kar. Risk faktörleri aras›nda geçirilmifl sezar-
yen, endometrial küretaj, multiparite, submuköz myom ve as-
herman sendromu say›labilir. Klini¤imizde plasenta invazyon
anomalisi öntan›s› ile operasyona al›nan olgular›n klinik ve
operatif özelliklerini inceleyerek olgular›n yönetimi ile ilgili
deneyimlerimizi sunmay› amaçlad›k.

Yöntem: Bu çal›flmada Ocak 2009 – Aral›k 2012 y›llar› ara-
s›nda Mustafa Kemal Üniversitesi T›p Fakültesi Kad›n Has-
tal›klar› ve Do¤um Anabilim Dal›’nda plasenta invazyon ano-
malisi endikasyonuyla opere edilmifl olan hastalar›n dosyalar›
retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: Toplam 67 hastaya, plasenta invazyon anomalisi
nedeni ile 32-38 inci gebelik haftalar›nda operasyon uygulan-
d›. Olgular›n 58’inde (%86.6) en az bir kez sezaryen öyküsü
oldu¤u tespit edildi. Olgular›n 48’i (%71.6) elektif olarak
operasyona al›n›rken, 19’u (%28.4) acil olarak operasyona
al›nd›. Operasyonda kanaman›n çok fliddetli olmas› nedeniy-
le 30 (%44.7) hastada bilateral hipogastrik arter ligasyonu ya-
p›l›rken, 16 (%23.8) olguda histerektomi gerek duyuldu. His-
terektomi yap›lan olgular›n 2’sinde (%6.25) 1, 10’unda
(%62.5) 2, 4’ünde (%25) ise 3 veya daha fazla sezaryen öykü-
sü vard›. Befl (%7.4) olguda mesane yaralanmas› nedeniyle
tam kat mesane onar›m› yap›ld›. Olgular›n 31’ine (%46.26)
kan transfüzyonu yap›ld›. Postoperatif dönemde 7 (%10.44)
olgu yo¤un bak›mda takip edildi Tüm hastalar flifa ile tabur-
cu edildi. 

Sonuç: Plasenta invazyon anomalileri, s›kl›¤› günümüzde gi-
derek artan bir obstetrik problemdir. Morbitide ve mortalite-
si yüksek olan bu durumun takip ve tedavisi, multidisipliner
yaklafl›m›n mümkün oldu¤u tersiyer merkezlerde deneyimli
ekipler taraf›ndan yap›lmal›d›r.

Anahtar sözcükler: Plasenta invazyon anomalisi, histerek-
tomi

PB-079
Klomifen gebeli¤inde çok ender görülen grade
3-4 overyen hiperstimulasyon sendromu
Aytekin Ayd›n, Mustafa Öztürk
Etimesgut Asker Hastanesi, Ankara

Amaç: Klomifenle ovulasyon indüksiyonu yap›l›rken bazen
hafif, çok ender olarak da ileri derecede overyen hiperstimu-
lasyon (OHSS) görülebilece¤ini vurgulamakt›r. 

Girifl: Klomifenle ovulasyon indüksiyonu yap›l›rken %13,5
oran›nda grade 1-2 (hafif) OHSS görülebilir. Ancak daha flid-
detli OHSS çok ender görülür. OHSS oluflumunda Vascular
Endotelyal Growth Factor (VEGF) etkin rol oynar. VEGF
nedeniyle damarlarda artm›fl geçirgenlik, hemokonsantras-
yon, ovaryen büyüme görülür. OHSS’nin yönetiminde hasta-
n›n klini¤ine yönelik ifllemler yap›l›r. 

Olgu: Hasta 30 yafl›nda G1 P0 A0 olup, 3 y›ld›r evlidir. Ko-
runmamalar›na ra¤men çocuk sahibi olamam›flt›r. Sonografi-
de overlerin polikistik yap›da oldu¤u saptanm›flt›r. Hastaya
çocuk iste¤i nedeniyle klomifenle ovulasyon indüksiyonu ya-
p›ld›. Bir hafta sonra sonografide overlerde en büyü¤ü 19
mm’lik 6 adet folikül izlendi. Hasta adet gününü birkaç gün
geçti¤inde karn›nda hassasiyet belirtirken, β-hCG 132 m›-
u/ml ve sonografide overler büyümüfl ve Douglas bofllu¤un-
da 17 ml’lik s›v› bulundu. Alt›nc› haftada sonografide uterin




