
kriterin ‹ngilizce karfl›l›¤›n›n ilk harflerinin birlefliminden olufl-
mufl olup bu kriterler; L-(Latch); bebe¤in memeyi kavramas›-
n›, A-(Audible Swallowing); bebe¤in yutkunma sesinin duyul-
mas›n›, T-(Type of Nipple); annenin meme bafl›n›n tipini, C-
(Comfort of Breast/Nipple); annenin meme/meme bafl› rahat-
l›¤›n›, H-(Hold/Positioning); annenin bebe¤ini emme pozis-
yonuna efllefltirme için gereksinimi olan yard›m› tan›mlamak-
tad›r. Her madde için 0-2 aras›nda puan verilmekte ve al›nabi-
lecek en yüksek toplam puan 10’dur. Her iki grup ayr› ayr› befl
madde ve toplam puan aç›s›ndan karfl›laflt›r›ld›.

Bulgular: Çal›flmaya al›nan 269 lohusan›n 92’sini (%34.2)
mülteciler oluflturmaktayd›. Mülteci lohusalarda adölesan ge-
belik ve nulliparite oran› daha yüksek iken ortalama yafl, vü-
cut kitle indeksi ve düzenli gebelik kontrol oranlar› daha dü-
flük bulundu (p<0.05). Emzirme baflar›s› aç›s›ndan LATCH
her bir madde puan› ve toplam puan her iki grupta benzer
olarak saptand› (p>0.05).

Sonuç: Mülteci lohusalarda adölesan gebelik ve nulliparite
oran› gibi emzirme baflar›s›n› olumsuz etkileyen faktörler da-
ha fazla olmas›na ra¤men emzirme baflar›s› Türk lohusalarla
benzer saptanmam›flt›r.
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‹lk trimesterde tiroid fonksiyonunun 
gebelik sonuçlar›
Osman Samet Günkaya1, Ali Ekiz2, Hüseyin K›yak3, 
Ali Gedikbafl›2

1Bayburt Devlet Hastanesi, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Klini¤i, 
Bayburt; 2Sa¤l›k Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman E¤itim
ve Araflt›rma Hastanesi, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim Dal›,
Perinatoloji Klini¤i, ‹stanbul; 3Sa¤l›k Bilimleri Üniversitesi Kanuni 
Sultan Süleyman E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Kad›n Hastal›klar› 
ve Do¤um Klini¤i, ‹stanbul

Amaç: Bu çal›flma ilk trimesterde tiroid disfonksiyonu olan
gebelerde oluflabilecek kötü perinatal sonuçlar›n s›kl›¤›n›n
karfl›laflt›r›lmas› amac›yla yap›ld›.

Yöntem: Çal›flma grubuna Kanuni Sultan Süleyman E¤itim
ve Araflt›rma Hastanesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Klini¤i
Gebe Poliklini¤i’ne 2012–2015 tarihleri aras›nda baflvuran,
gebelik haftas› 4 ile 43 hafta aras›nda de¤iflen 1002 gebe al›n-
m›flt›r. ‹lk trimesterde tiroid fonksiyonlar›na bak›lan gebeler;
abortus, erken preterm, geç preterm, toplam preterm, EMR,
IUGR, oligohidroamnioz, preeklampsi, GHT, GDM, geç
term gebelik, postterm gebelik, do¤um flekli, 1. dk apgar sko-
ru, 5. dk apgar skoru, sezaryen endikasyonlar›, do¤um a¤›r-
l›klar›, yenido¤an yo¤un bak›m ihtiyac› ve tiroid disfoksiyonu
nedeniyle tedavi alan hastalar dahil edildi. Tüm olgular tiro-
id disfonksiyonlar› aç›s›ndan (serum TSH, FT4, FT3, düzey-
leri ölçülerek) tarand›.

Bulgular: Çal›flma grubunda hipotiroidi s›kl›¤› %8.7 subklinik
hipotiroidi s›kl›¤› %8.6, hipertiroidi s›kl›¤› %3.6, subklinik hi-
pertiroidi %3.6 olarak tespit edildi. Tiroid hastal›¤› tespit edilen
ve edilmeyen abortus, erken preterm, geç preterm, toplam pre-
term, IUGR, oligohidroamnioz, preeklampsi, GHT, GDM,
geç term gebelik, postterm gebelik, do¤um flekli, 1.dk apgar
skoru, 5. dk apgar skoru, sezaryen endikasyonlar›, do¤um a¤›r-
l›klar›, yenido¤an yo¤un bak›m ihtiyac› ve tiroid disfoksiyonu
nedeniyle tedavi alan hastalar aç›s›ndan istatistiksel olarak an-
laml› bir fark bulunmad›. Hipotiroidisi olan gebelerde EMR an-
laml› olarak yüksek olarak bulundu. Bu farkl›l›k k›s›tla hasta sa-
y›s›ndan kaynakland›¤› düflünüldü. Çal›flmam›z›n tümü göz
önüne al›nd›¤›nda; ilk trimesterde ötiroid, hipotiroid, hipertiro-
id, subklinik hipotiroid ve subklinik hipertiroid olan gebeler ara-
s›nda gebelik sonuçlar› aras›nda anlaml› bir fark bulunamad›.

Sonuç: Endokrin çal›flma gruplar›, tiroid hastal›klar› aç›s›ndan
ilk trimesterde rutin tiroid fonksiyon testi yap›lmas›n› aç›s›ndan
net bir fikir birli¤ine varamam›fl olsalar da, olas› tiroid patoloji-
sinin fetusta zararl› etkide bulunabilme ihtimali nedeniyle özel-
likle ülkemiz gibi endemik iyot eksi¤inin bulundu¤u ülkelerde
rutin TSH taramas› mant›kl› görünmektedir.

PB-43
Preeklampside plasentadaki histopatolojik 
de¤ifliklikler
Ak›n Usta1, Gülay Turan2, Ceyda Sancakl› Usta3, 
Ertan Adal›1

1Bal›kesir Üniversitesi T›p Fakültesi, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um 
Anabilim Dal›, Bal›kesir; 2Bal›kesir Atatürk Devlet Hastanesi, Patoloji
Bölümü, Bal›kesir; 3Bal›kesir Atatürk Devlet Hastanesi, Kad›n Hastal›klar›
ve Do¤um Klini¤i, Bal›kesir

Amaç: Preeklampsi gebeli¤in indükledi¤i sistemik inflamatu-
var bir hastal›kt›r ve klinik olarak 20 hafta ve üzeri bir gebe-
de hipertansiyon ve proteinürinin olmas› ile tan›n›r. Perina-
tal morbidite ve mortalitenin en s›k sebeplerinden biridir ve
gebelerin %5’ini etkiler. Bu çal›flman›n amac› preeklampsi ta-
n›s› alan hastalarda plasentada meydana gelen de¤ifliklikleri
ve maternal/fetal sonuçlarla iliflkisini araflt›rmakt›r.

Yöntem: Toplam 84 gebe (bunlar›n 54 tanesi preeklampsi ve 30
kontrol) çal›flmaya dahil edildi. Plasenta örnekleri do¤um s›ra-
s›nda plasentan›n ç›kar›lmas›n›n ard›ndan kordon insersiyon ye-
rinden al›nd›. Tüm örnekler %10 tamponize formol ile fiske
edildi ve arkas›ndan parafine gömüldü. Hastalardan ç›kar›lan
tüm plasentalar›n a¤›rl›klar› ve kordonun girifl yerleri kaydedil-
di. Histoloji de¤erlendirmede trofoblast proliferasyonu, villöz
ödem ve plasentan›n vaskülaritesi gruplar aras›nda karfl›laflt›r›ld›.

Bulgular: Plasentan›n morfolojik analizinde dokunun villöz
kapillerler, trofoblastlar ve sinsityotrofoblast tabaka, makro-
fajlar ve fibroblastlardan olufltu¤u tespit edildi. Kontrol pla-
senta dokular›yla karfl›laflt›r›ld›¤›nda, preeklampsi olan hasta-
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