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PB-034

Postpartum hemorajinin yönetimi: Klini¤imizde
tedavi edilen 41 olgunun retrospektif analizi
Adnan ‹nceb›y›k1, Aysun Camuzcuo¤lu1, Nefle Gül Hilali1,
Ahmet Küçük2, Hasan Hüsnü Yüce2, Harun Aydo¤an2, 
Hakan Camuzcuo¤lu1, Mehmet Vural1

1Harran Üniversitesi T›p Fakültesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um
Anabilim Dal›, fianl›urfa; 2Harran Üniversitesi T›p Fakültesi Anestezi ve
Reanimasyon Anabilim Dal›, fianl›urfa

Amaç: Klini¤imizde tedavi edilen 41 postpartum hemoraji
olgusunun tedavi yöntemleri ve sonuçlar›n› de¤erlendirmek.

Yöntem: Hastanemiz elektronik kay›t sisteminden 1 Ocak
2009 ile 30 Haziran 2013 tarihleri aras›nda “International
Classification of Diseases” hastal›k kodlar›na göre Postpar-
tum kanama (O72, O72.1, O72.2) tan›s› ile obstetri servisine
yat›fl› yap›lan hastalar taranarak 41 hasta kayd›na ulafl›ld›.
Tüm hastalar›n tedavi s›ras›ndaki klinik durumlar› ve uygula-
nan cerrahi ve medikal tedavi sonuçlar› not edildi.

Bulgular: Dört y›ll›k dönem içerisinde PPH nedeniyle hasta-
nemizde tedavi alt›na al›nan 41 olgu saptand›. Do¤um flekli
olarak en çok 26 hasta (%63.4) ile normal do¤um saptan›rken,
12 hastada (%29.3) sezaryen, 3 hastada (%7.3) ise vakum yar-
d›m›yla vajinal do¤um yapt›r›ld›¤› görüldü. PPH neden olma
bak›m›ndan en s›k rastlan›lan klinik durum 30 hastada (%73.2)
görülen uterin atoni olarak tespit edildi. Atoni nedeniyle geli-
flen PPH’de en s›k uygulanan tedavi flekli 16 hastada (%53.33)
görülen medikal tedavi iken ard›ndan 9 hasta (%30.00) total
abdominal histerektomi + BHAL, 4 hasta (%13.33) B-Lynch +
BHAL ve 1 hasta (%2.44) intrauterin balon tamponat uygula-
mas›n›n yap›ld›¤› tespit edildi. Uterin rüptür saptanan 3 olgu-
dan sadece birinde histerektomi yap›ld›. Plasental yap›flma
anomalisi saptanan 3 hasta elle halas, uterin küretaj ve intraute-
rin balon tamponat uygulamas› ile tedavi edildi.

Sonuç: Risk faktörü bulunmayan gebelerde bile PPH aç›s›n-
dan dikkatli olunmal› ve özellikle do¤um 3. evresi dikkatle iz-
lenmelidir. Hemodinamik aç›dan durumu stabil olan hasta-
larda konservatif ve organ koruyucu cerrahi genelde olumlu
sonuçlar vermektedir.

Anahtar sözcükler: Cerrahi tedavi, medikal tedavi, postpar-
tum hemoraji, uterin atoni

PB-035

Maternal kan glikoz düzeylerinin NST üzerinde
etkileri
Bekir S›tk› ‹senlik1, Neslihan Erkal1, Mete Ça¤lar2, 
Onur Erol1, Özgür Özdemir1, Aysel Derbent Uysal1, 
Selahattin Kumru1

1Antalya E¤itim Araflt›rma Hastanesi, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Bö-
lümü, Antalya; 2Düzce Üniversitesi T›p Fakültesi Kad›n Hastal›klar› ve
Do¤um Anabilim Dal›, Düzce

Amaç: Maternal kan glikoz düzeylerinin NST üzerinde olan
etkilerini araflt›rmak için bu çal›flma yap›lm›flt›r.

Yöntem: Rutin prenatal bak›m için kontrole gelen 60 sa¤l›k-
l› gebe kad›n çal›flmaya dahil edildi. Gebeler açl›k (30) ve tok-
luk (30) durumlar›na göre iki gruba ayr›ld›. Her iki gruptan
kan glikoz düzeyi ölçümü için kan al›nd›. Ard›ndan 30 daki-
kal›k NST uyguland›. NST de fetal kalp h›z›, reaktivitesi, va-
riabilitesi, akselerasyon say›s› ve fetal hareket say›s› aç›s›ndan
de¤erlendirildi.

Bulgular: NST trasesi aç iken çekilen gebe grubunun fetal
kalp h›z› ortalamas› 137±10 iken, tok olan grupta 142±8 bu-
lunmufltur (P=0.047). Reaktivite, variabilite, akselerasyon sa-
y›s› ve fetal hareket say›s› aç›s›ndan gruplar aras›nda istatiksel
anlaml› bir fark bulunmam›flt›r (p>0.05).

Sonuç: Gebenin aç oluflu NST de normal s›n›rlar içinde ka-
lan bazal kalp h›z›nda düflüklü¤e sebep olurken, di¤er NST
parametreleri üzerine etkisi gösterilememifltir.

Anahtar sözcükler: Fetal NST, glikoz, gebelik

PB-036

Aç›k nöral tüp defektine efllik eden kromozomal
ve yap›sal anomaliler
Atalay Ekin1, Cenk Gezer1, Cüneyt Eftal Taner1, 
Mehmet Özeren1, Özge Özer2, Altu¤ Koç2,
Naciye Sinem Gezer3

1‹zmir Tepecik E¤itim Araflt›rma Hastanesi, Perinatoloji Klini¤i, ‹zmir;
2‹zmir Tepecik E¤itim Araflt›rma Hastanesi, Genetik Klini¤i, ‹zmir; 3Do-
kuz Eylül Üniversitesi, Radyoloji Anabilim Dal›, ‹zmir

Amaç: Çal›flmam›z›n amac› aç›k nöral tüp defekti olan fetus-
larda ultrason ve otopsi sonuçlar›yla efllik eden anomalilerin
s›kl›¤› ve tiplerini de¤erlendirmek ve prenatal karyotipleme-
nin gereklili¤ini belirlemektir.

Yöntem: 2008 ve 2012 y›llar› aras›nda nöral tüp defekti tan›-
s› alan fetuslar retrospektif olarak incelendi. Prenatal karyo-
tipleme yap›lan, sonland›r›lan ve postmortem incelenen 167
fetus de¤erlendirildi. Efllik eden anomaliler ayr›nt›l› ultraso-
nografi ve otopsi bulgular›yla belirlendi ve s›n›fland›r›ld›.

Bulgular: 57 fetusta (%34.1) ek baflka anomaliler vard›. Pre-
natal ultrasonografi otopsi ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda ek anomali-
lerin %73.1’ini belirleyebildi. Kromozom anormalli¤i olan 3
fetusta da multipl ek anomaliler bulundu.

Sonuç: Nöral tüp defekti saptanan fetuslarda ayr›nt›l› bir
anatomik inceleme ve genetik de¤erlendirmeye ihtiyaç var-
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d›r. Çal›flmam›z ultrasonografinin nöral tüp defektlerinin
izole olup olmad›¤›n› belirlemede yetersiz oldu¤unu göster-
mifltir. Bu yüzden izole vakalarda da kromozom analizinin
gerekli oldu¤unu düflünüyoruz.

Anahtar sözcükler: Otopsi, fetal anomali, kromozomal
anomali, nöral tüp defekti, prenatal ultrason

PB-037
Multipl anomalinin efllik etti¤i Dandy-Walker
malformasyonu: Prenatal ultrasonografik 
bulgular
Fatma Uysal1, Ahmet Uysal2, Gürhan Adam1, 
Meryem Gencer2, Mustafa Reflorlu1, 
Ayflenur Çak›r Güngör2

1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Radyoloji Anabilim Dal›, Çanak-
kale; 2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Kad›n Do¤um Anabilim Da-
l›, Çanakkale

Amaç: Prenatal ultrasonografik de¤erlendirmede Dandy
Walker malformasyonu (DWM) ve efllik eden multipl ano-
malileri bulunan olgunun ultrasonografik görüntülerini sun-
may› amaçlad›k.

Olgu: Son adet tarihi ve di¤er parametrelerine göre 27 haf-
tal›k gebelik yap›lan sonografik de¤erlendirme tipik
DWM’na ait posterior fossa bulgular› (anahtar deli¤i görü-
nümü), hidrosefali ek olarak bilateral polikistik böbrek bir
ayakta polidaktiliden oluflan multipl anomali izlenmifltir.

Tart›flma: DWM posterior fossan›n geliflim bozuklu¤u ile
karekterize olup 4. ventrikül tavan›ndaki Magendie ve Lusc-
ka foraminalar›n disgenezisi sonucu ventrikülün kistik genifl-
lemesi sonucu oluflur. Posterior fossan›n kistik dilatasyonu,
serebellar vermiste de¤iflik derecelerde hipoplazi yada agene-
zinin görülmesi ile tan› konmaktad›r. Olgulara hidrosefali efl-
lik edebilir. Vakalar›n ço¤u sporadiktir, ancak 9. kromozom
anomalisi ile birlikte olan vakalar bildirilmifltir Hastalar›n
1/3’ünde sinir sistemi d›fl›nda yar›k dudak-damak, kardiyak,
renal, ve üriner sistem anomalileri, polidaktili saptanabilir. 

Sonuç: DWM posterior fossa lezyonlar›ndan olup, santral si-
nir sistemi ve ekstra kraniyal, özellikle kalp malformasyonla-
r›, anomalileriyle birlikte seyredebilir. Bu nedenle di¤er sis-
tem anomaliler de taranmal›d›r.

Anahtar sözcükler: Dandy Walker malformasyonu, prena-
tal tan›, ultrasonografi, multipl anomali

PB-038
Prenatal ultrasonografi ile tan› konan trizomi 21
olgusu: Ultrasonografik bulgular

Fatma Uysal1, Ahmet Uysal2

1Çanakkale Onsekiz Mart üniversitesi, Radyoloji Anabilim Dal›, Çanak-
kale; 2Çanakkale Onsekiz Mart üniversitesi, Kad›n Do¤um Anabilim Da-
l›, Çanakkale

Amaç: Kromozomal anomali kuflkusuna neden olan multipl
anomali saptanan fetusta yap›lan amniosentez ile do¤rulanan
trizomi 21 tan›s› nedeniyle saptanan prenatal sonografik bul-
gular›n›n sunulmas› amaçlanm›flt›r. 

Olgu: Anomali taramas› için klini¤imize baflvuran otuz bir
yafl›nda G3P2 takipsiz gebeye yap›lan ultrasonografik de¤er-
lendirmede BPD–HC-AC ölçüm parametrelerine göre 17
hafta ile uyumlu kardiyak aktivitesi pozitif fetus saptand›. Fe-
mur ölçümü 1 hafta geri bulundu. Nazal kemik hipoplazisi,
kalp apeksinde sa¤a rotasyon ve kalpte tek atrium- ventrikül
görünümü, ayakta sandal gap görünümü, tek umbilikal arter,
bilateral hafif pelvikaliektazi, saptand›. Kromozomal anomali
ön tan›s› ile amniyosentez yap›lan olguda tan› do¤ruland›. Ai-
lenin de onam› ile gebelik sonland›r›ld›.

Tart›flma: Kromozomal anomali saptanan fetüslerde sonog-
rafik olarak belirlenen majör yap›sal belirteçler; kardiyak
(VSD, ASD, genifllemifl sa¤ ventrikül, perikardiyal efüzyon),
santral sinir sitemi (ventrikülomegali, mega sisterna magna),
renal (multikistik böbrek) abdominal ( omfalosel), ekstremite
(club food, sandal gap), di¤er (tek umbilikal arter, kistik hig-
roma, hidrops fetalis), minör yap›sal belirteçler; artm›fl ense
kal›nl›¤›, piyelektazi, koroid pleksus kisti, k›sa femur, hipere-
kojen barsak, ekojenik kardiyak fokus, hepatik kalsifikasyon-
dur. Trizomi 21 tan›s› alan olgular›n %37’sinde sonografik
belirteç tespit edilememektedir. 

Sonuç: Trizomi 13 ve 18 büyük oranda sonografik bulgu ve-
rirken trizomi 21 olgular›n›n ise önemli bir k›sm›nda sonog-
rafik belirteç tespit edilememektedir. Bu nedenle sonografik
bulgular ile birlikte serum biyokimyasal tarama testlerinin
de¤erlendirilmesi kromozomal anomalilerin tespit edilebilme
flans›n› art›racakt›r.

Anahtar sözcükler: Prenatal tan›, ultrasonografi, trizomi 21

PB-039

Erken dönem akrani ve termde anensefali: 
Olgu sunumu
Fatma Uysal1, Ahmet Uysal2

1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Radyoloji Anabilim Dal›, Çanak-
kale; 2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Kad›n Do¤um Anabilim Da-
l›, Çanakkale

Amaç: Tan›s› 12 hafta 4 günde konan akrani olgusunun
termdeki anensefali görünümü 2 ve 3D sonografi görüntüle-
ri eflli¤inde sunulacakt›r. 




