
ektopik gebeliklerin say›lar›n› ve lokasyonlar›n› göstermekte-
dir. Kifli bafl›na ultrason muayenesi say›lar›n› ve tedavi öncesi ve
sonras›nda yatakta geçen ortalama gün say›s›n› sunduk. Trans-
vajinal ultrason korelasyonu ve serbest beta alt-ünite hCG se-
viyelerini de inceledik. Tüm olgularda tedavi operatifti; ço¤u
durumda minimal invazif prosedürler tercih edilen yöntemdi.

Bulgular ve Sonuç: Çal›flmam›zda, ektopik gebeliklere yöne-
lik olarak on y›ll›k bir dönem incelenmifltir. Klinik tablonun in-
sidans›nda artan e¤ilim departman›m›zda gözlemlenmifl olup,
transvajinal ultrasondaki geliflmeler sayesinde ektopik gebelik-
lerin tan›s› da iyilefltirilmifltir. Yeni cihazlar almak ve transvaji-
nal ultrason tekni¤inde daha deneyimli olma yolunda sergile-
nen çaba, daha iyi sonuçlar›n elde edilmesini sa¤layacakt›r.

Anahtar sözcükler: Ektopik gebelik, transvajinal ultrason,
beta alt-ünite HC seviyeleri.

PB-097
Anormal uterin kanama nedeni ile MIRENA 
uygulanan hastalarda uterin, radial ve 
spiral arter dopler parametrelerinin incelenmesi
Hanifi fiahin, Arif Güngören, Kenan Dolapç›o¤lu, 
Raziye Keskin Kurt, Orhan Nural, O¤uz Uyar
Mustafa Kemal Üniversitesi T›p Fakültesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um
Anabilim Dal›, Hatay

Amaç: Bu çal›flman›n amac› 1 y›ll›k takipte levonorgestrel
salg›layan intrauterin arac›n (LNG-RIA) uterin arter, radial
arter ve spiral arter kan ak›m›na olan etkilerini araflt›rmakt›r.

Yöntem: Mustafa Kemal Üniversitesi E¤itim Araflt›rma
Hastanesinde menometroraji nedeniyle LNG-RIA kullanan
117 fertil hastaya ait uterin, radial ve spiral arter kan ak›m›-
n›n 1 y›ll›k de¤ifliminin incelenmesi.

Bulgular: 91 olgu 1 y›ll›k kontrolü tamamlad›. Uterin arter
rezistans indeks (RI) ve pulsatil indekslerde (PI) anlaml› bir
de¤ifliklik olmazken, radial arter ve spiral arter rezistans in-
dekslerinde artma izlenmifltir. Ayr›ca endometrial kal›nl›kta
azalma, hemoglobin, hematokrit de¤erlerinde artma tespit
edilmifltir. Koagülasyon parametrelerinde (PT, PTT, INR)
de¤ifliklik izlenmemifltir.

Sonuç: LNG-RIA’n›n uterin artere anlaml› bir etkisi tespit
edilememifltir. Radial arter, spiral arter rezistans indekslerin-
de art›fl ve endometrium kal›nl›¤›n› azaltarak endometrial
bask›lanma yapmas› ile menstrual kan kayb›n›n azalmas› pro-
gestagenik lokal etkisini ön plana ç›kart›r. Koagülasyon para-
metrelerinde de¤iflimin olmamas› intrensek ve ekstrensek
p›ht›laflma yollar›na etki etmedi¤i ve sistemik etki ile kanama-
y› durdurmaya yard›mc› olmad›¤›na iflaret eder.

Anahtar sözcükler: LNG-R‹A, arter doppleri.

PB-098

Preterm gebelikte transperineal ultrasonografinin
kullan›m›
Helmi Temessek, Kaouther Dimassi, Narjess Karmous, 
Nizar Ben Aissia, Amel Triki, Mohamed Faouzi Gara
Mongi Slim Hastanesi, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Bölümü, La Mar-
sa, Tunus

Girifl: Preterm gebelik yönetiminde (PG) transvajinal ultra-
son (TVU), tan› ve prognoz bak›m›ndan alt›n standartt›r.
Transperineal ultrason (TPU), güvenilir bir alternatif olabi-
lir.

Amaç:
• Preterm gebelikte transperineal ultrason tekni¤ini sun-

mak.
• Servikal uzunluk ölçümlerinde ve internal os aç›l›m›n›n

görsellefltirilmesinde TVU ve TPU sonuçlar›n› karfl›lafl-
t›rmak. 

Yöntem: Çal›flmam›z, preterm do¤umlu 14 ila 36. gestasyo-
nel haftas› aras›ndaki hastalara yönelik prospektif bir ön çal›fl-
mad›r. Tüm hastalara transperineal ve transvajinal servikal
uzunluk de¤erlendirmesi uyguland›. Pearson korelasyon kat-
say›s› ve Lin uyum katsay›s› kullan›ld›. Kabul edilebilir uyum
>0.82 ve kabul edilebilir korelasyon >0.9 olarak tan›mland›. 

Bulgular: 59 hastaya protokol uyguland›. Pearson korelasyon
katsay›s› 0.64’tü. Tüm servikal uzunluklar için transperineal ve
transvajinal ölçümleri aras›nda yak›n benzerlik gözlemlendi. 

Sonuç: Transperineal ultrason, transvajinal ultrason kadar
güvenilirdir. Ayr›ca bu teknik, h›zl›, kesin ve aç›k olup, anksi-
yete gelifltiren hastalarda daha fazla konfor sa¤lamaktad›r.

Anahtar sözcükler: Preterm labor, serviks uzunlu¤u, trans-
perineal.

PB-099

Histerektomi öncesi klitoral arter Doppler indek-
slerinin karfl›laflt›r›lmas›

Yesim Bayoglu Tekin, Senol Senturk, Ulku Mete Ural, Emine
Seda Guvendag Guven, Figen K›r Sahin
Recep Tayyip Erdo¤an Üniversitesi T›p Fakültesi, Kad›n Hastal›klar› ve
Do¤um Anabilim Dal›, Rize

Amaç: Çal›flmam›zda, selim uterus lezyonlar› nedeniyle histe-
rektomi geçiren kad›nlar›n klitoral arter Doppler indekslerini
de¤erlendirmeyi ve de¤ifliklikleri kad›n seksüel fonksiyon in-
deksiyle (KSF‹) karfl›laflt›rmay› amaçlad›k.

Yöntem: Çal›flmam›za yirmi kad›n kat›ld›. Selim uterin lez-
yonlu pre-menopozal kad›n olmak, çal›flmaya dâhil edilme kri-
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teriydi. Klitoral arter Doppler ultrasonografi de¤erlendirmesi,
13.5 Mhz lineer probla gerçeklefltirildi. Muayeneler, genital
dokuya herhangi bir bas›nç uygulamaks›z›n litotomi pozisyo-
nunda yap›ld›. Pulsatilite (PI), direnç (RI) indeksleri ve sis-
tol/diastol oran› (S/D) hesapland› ve KSF‹ skorlar› cerrahi ifl-
lemden önce ve 6 ay sonra de¤erlendirildi. 

Bulgular: Kad›nlar›n ortalama yafl› 45.2± 31 idi. PI, RI ve S/D
indeksleri, cerrahi ifllem öncesinde 1.25±0.41, 0.65±0.10 ve
3.31±1.53 olarak, cerrahi ifllem sonras›nda da 1.01±0.41,
0.59±0.10 ve 2.69±1.01 hesapland›. Cerrahi öncesi ve sonras›
Doppler indeksleri de¤erlendirmesi aras›nda istatistiksel olarak
anlaml› bir fark vard› (p<0.001 for PI, RI and S/D). KSF‹ skor-
lar› histerektomi öncesinde 28.3±5.4 ve cerrahi ifllemden 6 ay
sonra 20.5±8.6 olarak bulundu; KSF‹ skoru, cerrahi ifllem son-
ras›nda anlaml› derecede azald› (p<0.05). 

Sonuç: Sonuçlar›m›z, klitoral arter kan ak›fl›n›n histerektomi
sonras›nda de¤iflti¤ini ve bu de¤iflikliklerin, kad›n seksüel fonk-
siyonlar›n› anlaml› derecede de¤ifltirdi¤ini göstermektedir.

Anahtar sözcükler: Klitoral arter Doppler, seksüel fonksi-
yon, histerektomi.

PB-100
‹ntrauterin fokal lezyonlar›n tespitinde Power
Doppler USG’nin hassasiyeti: Doppler ultrason ve
histeroskopik histopatolojiyle korelasyon
Ebru Çö¤endez1, Meryem Eken1, Osman Temizkan2, 
Ecmel Ifl›k Kaygusuz3, Dilflad Herkilo¤lu1, Mustafa Ero¤lu1,
Murat Muhçu1

1Zeynep Kamil E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Kad›n Hastal›klar› ve
Do¤um Bölümü, ‹stanbul; 2fiiflli Etfal E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi,
Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Bölümü, ‹stanbul; 3Zeynep Kamil E¤itim ve
Araflt›rma Hastanesi, Patoloji Bölümü, ‹stanbul

Amaç: Endometriyal poliplerle submukozal fibroidlerin Po-
wer Doppler ak›fl haritalamas›n› karfl›laflt›rmak ve farkl› Power
Doppler özelliklerinin bu fokal endometriyal lezyonlar› ay›rt
etmede yard›mc› olup olamayaca¤›n› analiz etmek.

Yöntem: Anormal uterin kanamas› ve transvajinal ultrasonda
infertilite sergileyen ve sonohisterografide fokal endometriyal
lezyonlar› oldu¤u görülen 58 kad›n (medyan yafl: 37; aral›k, 25-
51 y›l) bu prospektif çal›flmaya dâhil edildi. Üç farkl› vasküler
yap› tan›mland›: Yap› A: Tek damarl› yap›; Yap› B: Ç›k›nt› ben-
zeri damar yap›s›; Yap› C: çoklu damar yap›s›. Bunlar, son his-
topatolojik tan›yla karfl›laflt›r›ld›.

Bulgular: Histolojik tan›lar flöyleydi: Endometriyal polip 40
(%69), submukozal miyoma 18 (%31). Power Doppler sinyal-
leri bunlar›n 53’ünde gözlemlendi; endometriyal polipli befl
hastada gözlemlenmedi. Vaskülarize poliplerde Yap› A’y› %75
oran›nda, Yap› B’yi %2.5 oran›nda ve Yap› C’yi %7.5 oran›n-

da bulduk; ayr›ca submuköz miyomalarda Yap› A’y› %5.6 ora-
n›nda, Yap› B’yi %66.7 oran›nda ve Yap› C’yi %27.8 oran›nda
bulduk. Endometriyal polipleri tan›lamada tekli damar yap›s›
için hassasiyet, özgüllük ve pozitif ile negatif prediktif de¤erle-
rini s›ras›yla %27.78, %92.5, %62.5 ve %74 olarak bulurken,
submukozal fibroidleri tan›lamada ç›k›nt› benzeri damar yap›s›
için bu de¤erleri s›ras›yla %72.22, %100, %100 ve %88.9 ola-
rak bulduk.

Sonuç: Power Doppler kan ak›fl› haritalamas›, intrauterin fo-
kal lezyonlar›n tan›s›nda kabul edilebilirdir ve endometriyal
polipleri ve submukozal fibroidleri ay›rt etmede pratik bir yön-
temdir.

Anahtar sözcükler: Power Doppler, histeroskopi, fokal in-
trauterin lezyonlar.

PB-101
Ultrasonografiyle over kitle tan›s›nda 
radyologlar›n de¤erlendirme geçerlili¤i ve 
kategori ay›rt etme becerisi
Gholamreza Babaei Rouchi
‹slami Azad Üniversitesi, Kerec Bölümü, Kerec, ‹ran

Amaç: De¤erlendirme geçerlili¤i, herhangi bir hastal›¤› göz-
lemlemede ve tan›s›na karar vermede büyük öneme sahiptir.
Bu inceleme, over kistlerini gözlemlemeyi ve ultrason imajlar›-
n› okumay› ve herhangi bir radyolog için kategorisini ay›rt et-
meyi amaçlamaktad›r. Ay›rt etme becerisi, bu konuyla ilgili
fleylerden biridir ve radyologlar›n do¤ru tan› koyma becerisi
büyük önem tafl›maktad›r. Bu çal›flmada, radyologun ultrason-
da over kisti hastal›klar›na yönelik s›ralanm›fl kategorilerde (se-
lim, s›n›rda, habis) ay›rt etme becerisini de¤erlendirdik. Bunu
yapabilmek için, A¤›rl›kl› Kappa katsay›s›yla radyologlar›n de-
¤erlendirme geçerlili¤ini ölçtük ve ard›ndan “kare puanlar› bir-
liktelik modeli” yard›m›yla over kisti hastal›klar›n›n fliddetine
tan› koymada ay›rt etme becerilerini de¤erlendirdik.

Yöntem: Bu analitik kesitsel çal›flmada iki radyolog ve üç
radyoloji asistan hekimi, (bir hafta arayla) iki ayr› dönemde
ayr› ve ba¤›ms›z olarak 40 hastan›n ultrasonunu de¤erlendir-
mifltir. Hastalar, Ocak 2012’de Mirza Koockk Khan Hastane-
si’ne baflvuranlardan seçilmifltir. Ultrason muayeneleri, uz-
man bir radyolog ve tek bir cihaz taraf›ndan gerçeklefltiril-
mifltir.

Bulgular: Radyologlardan al›nan veriler, üstün ay›rt etme be-
cerileri nedeniyle “kare puanlar› birliktelik modeli” ile de¤er-
lendirilmifltir. Radyologlar›m›z için A¤›rl›kl› Kappa katsay›s›
ortalamas› 0.81, de¤erlendirme geçerlili¤i 0.99 idi; fakat asistan
hekimlerimizin düflük sonuçlar› nedeniyle analiz için “geçerli-
lik art› kare puanlar› birliktelik modeli”ni kulland›k ve asistan
hekimler için buldu¤umuz A¤›rl›kl› Kappa katsay›s› ortalamas›
0.65, de¤erlendirme geçerlili¤i ise 0.97 olarak bulunmufltur. 
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