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‹lk trimesterde fetal ön duvar defektinin üç 
boyutlu Doppler ultrasonografi ile 
görüntülenmesi
Mekin Sezik
Süleyman Demirel Üniversitesi T›p Fakültesi, Kad›n Hastal›klar› ve Do-
¤um Anabilim Dal›, Isparta

Amaç: Geç birinci trimesterde patolojik omfalosel ve gastro-
flizis ayr›m› önem tafl›maktad›r. Omfalosel saptand›¤›nda kro-
mozom ve kalp anomalileri aç›s›ndan dikkatli araflt›rma gere-
kirken, gastroflizise ciddi ek anomaliler nadiren efllik etmek-
tedir. Bu iki durumun erken dönemde ayr›lmas›nda renkli
Doppler destekli üç boyutlu görüntüleme tekniklerinden ya-
rarland›¤›m›z olguyu burada sunuyoruz.

Olgu: G1P0, 20 yafl›ndaki kad›n gebeli¤in 13üncü haftas›nda
de¤erlendirildi. Fetüste ön duvar defekti mevcuttu. Üç bo-
yutlu Doppler ultrasonografide, umbilikal kordonun lateral
seyri ve insersiyonu ile aç›ktaki ba¤›rsak segmentleri net ola-
rak görülmekteydi. Tomografik ultrasonografik görüntüleme
(TUI) gastroflizis tan›s›n›n kesinlefltirilmesine yard›mc› oldu.

Sonuç: Geç birinci trimesterde, omfalosel-gastroflizis ayr›-
m›nda TUI gibi üç boyutlu Doppler ultrasonografik yöntem-
lerin kullan›m› yararl› olabilir.

Anahtar sözcükler: Üç boyutlu ultrasonografi, gastroflizis,
omfalosel.
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Fetal cinsiyetin üç boyutlu ultrasonografi ile 
ölçülen plasental volüm üzerine etkisinin 
de¤erlendirilmesi
Burcu Artunç Ülkümen, Halil Gürsoy Pala, Y›ld›z Uyar,
Faik Mümtaz Koyuncu, Yeflim Baytur
Celal Bayar Üniversitesi T›p Fakültesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um
Anabilim Dal›,  Perinatoloji Bilim Dal›, Manisa

Amaç: Çal›flman›n amac›, üç boyutlu ultrasonografi taraf›n-
dan ölçülen plasental volüm ve plasental ortalama gri de¤e-
rinde fetal cinsiyetin etkisini de¤erlendirmek.

Yöntem: Bu prospektif olgu-kontrol çal›flmas›; 29 erkek ve
31 k›z olmak üzere gebelik yafl›, anne yafl› ve parite olarak efl-

lefltirilmifl 60 sa¤l›kl› tekil gebeyi içermektedir. Plasental vo-
lüm ve plasental ortalama gri de¤erleri de¤erlendirilmifltir.
Umbilikal arter ve fetal orta serebral arter Doppler paramet-
releri hesaplanm›flt›r.

Bulgular: Plasental volüm erkeklerde ve k›zlarda s›ras›yla
296.93±108.08 ve 399.12±135.08 cm3 olarak tespit edildi
(p=0.012). Plasentan›n ortalama gri de¤eri erkeklerde ve k›z-
larda s›ras›yla 39.68±7.83 ve 39.27±7.22 (p=0.863) olarak tes-
pit edildi. Umbilikal arter pulsatilite indeksi erkeklerde ve
k›zlarda s›ras›yla 1.03±0.21 ve 1.00±0.24 (p=0.761) olarak bu-
lundu. Orta serebral arter pulsatilite indeksi erkeklerde ve
k›zlarda s›ras›yla 1.84±0.85 ve 2.16±0.67 olarak tespit edildi.
Korelasyon analizinde, plasental volüm do¤umdaki fetal a¤›r-
l›k ile korele de¤ildi (r=0.224, p=0.164). Plasental volüm ve
umbilikal arter pulsatilite indeksi aras›nda anlaml› negatif ko-
relasyon tespit edildi (r=-0.401, p=0.006). 

Sonuç: K›z fetuslarda saptanan genifl plasenta volumü, k›z fe-
tusun olumsuz maternal çevre koflullar› ile daha iyi bafla ç›k-
mas›n› sa¤l›yor olabilir.

Anahtar sözcükler: Plasental volüm, üç boyutlu ultrasonog-
rafi, cinsiyet ba¤›ml› de¤ifliklik.
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Amaç: Bu çal›flman›n amac› normal vajinal do¤um ve sezar-
yen sonras› ilk 24 saat içinde geliflen maternal komplikasyon-
lar›n genel özelliklerini, laboratuvar verilerini karfl›laflt›rmak-
t›r. Bu flekilde, biz bu hastalarda do¤um sonras› maternal
komplikasyonlar›n sonuçlar›n› tespit etmeyi amaçlad›k.

Yöntem: Vajinal do¤um ve sezaryen sonras› ilk 24 saat için-
de bizim üçüncü basamak sa¤l›k merkezine çeflitli komplikas-
yonlar›n varl›¤› nedeniyle çevre hastanelerden sevkedilen
hastalar›n verileri 2009 dan 2013’e geriye dönük olarak taran-
d›, klinik ve demografik özellikler, fizik muayene, laboratuvar
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