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lokasyon dikkatlice de¤erlendirilerek önduvar-sa¤, önduvar
sol, arkaduvar sa¤ ve arkaduvar sol olarak s›n›fland›r›ld›. Tüm
plasental anomaliler, plasenta previa, uterin anomaliler, ço¤ul
gebelikler d›flland›. Fetal cinsiyet do¤umdan sonra do¤rula-
narak kaydedildi. 

Bulgular: Çal›flmaya 48 gebe dahil edildi. Yirmisekiz erkek
fetüsten 26’s›nda (%92.8) plasenta sa¤ yan yerleflimli idi. An-
cak 2 erkek fetüste (%7.1) sol yan yerleflimli plasenta tespit
edildi. Öte yandan 20 difli fetüsten 17 tanesinde (%85) pla-
senta uterusun soluna lokalize olmuflken 3 difli fetüste (%15)
sa¤ yerleflimli plasenta izlendi.

Sonuç: Ramzi’s method olarak bilinen bir metoda göre cin-
siyet tespitinde plasental/koryonik villüs lateralitesinin tespi-
ti oldukça güvenilirdir ve yüzde oranlar› çal›flmam›zdakinden
daha yüksektir. Bizim çal›flmam›zda da lateralitenin cinsiyet-
le iliflkisi özellikle erkek fetüslerin sa¤ yan yerleflimi için yük-
sek düzeyde anlaml› ç›km›flt›r. Çal›flmam›z 18-20. haftalar
aras›nda yap›lm›fl olsa da daha erken haftalarda yap›lacak ça-
l›flmalar tan›da çokdaha yard›mc› olacakt›r.

Anahtar sözcükler: Plasental lokasyon, fetal cinsiyet, ultra-
sonografi

PB-091
Term ve preterm düflük do¤um a¤›rl›kl› 
yenido¤anlar›n neonatal sonuçlar›n›n 
karfl›laflt›r›lmas›
Bülent Çakmak1, Deniz Anuk ‹nce2, fieyma Ünüvar2, 
Ayfle Hendekçi2, Mehmet Can Nacar1

1Gaziosmanpafla Üniversitesi T›p Fakültesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um
Anabilim Dal›, Tokat; 2Gaziosmanpafla Üniversitesi T›p Fakültesi Çocuk
Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› Anabilim Dal›, Tokat

Amaç: Bu çal›flman›n amac› term ve preterm düflük do¤um
a¤›rl›kl› (SGA) do¤an fetuslar›n antenatal özellikleri ve ne-
onatal sonuçlar›n›n karfl›laflt›r›lmas›d›r.

Yöntem: Ocak 2012 - Haziran 2013 tarihleri aras›nda klini-
¤imizde do¤umu gerçeklefltirilen ve do¤um sonras› Lubchen-
co e¤risi kullan›larak SGA tan›s› alan yenido¤anlar›n dosyala-
r› retrospektif olarak incelendi. Hastalar gebelik haftas› 37
hafta alt›nda do¤anlar ile 37 hafta ve üstü do¤an fetuslar ol-
mak üzere iki gruba ayr›ld› (41; term ve 20; preterm). Ante-
natal özellikler, maternal hastal›klar ve neonatal sonuçlar iki
grup aras›nda karfl›laflt›r›ld›.

Bulgular: Term do¤anlar›n ortalama do¤um haftas› 38.3±0.9
iken preterm do¤anlar›nki 33.9±2.0 olarak saptand›
(p<0.001). Maternal yafl, kilo, vücut kitle indeksi ve gebelikte
kilo al›m›, do¤um flekli, ço¤ul gebelik varl›¤›, maternel sigara
kullan›m›, sistemik hastal›k s›kl›¤›, anemi, preeklampsi varl›-
¤› aç›s›ndan gruplar aras›nda fark tespit edilmedi (p>0.05).

Preterm yenido¤anlar›n ortalama do¤um a¤›rl›¤› 1746.5±401
gram iken term do¤anlar›n 2377.3±372 gram olarak tespit
edildi (p<0.001). Her iki grupta 1. ve 5. dakika APGAR skor-
lar› s›ras› ile 7-8 ve 7-8 olarak saptanm›fl olup istatistiksel ola-
rak fark bulunmad› (p>0.05). Nekrotizan enterokolit, bron-
kopulmoner displazi, retim-nopati, sepsis, mekanik ventilatör
ihtiyac› aç›s›ndan iki grup aras›nda fark saptanmad› (p>0.05).
Yenido¤an 3. düzey yo¤un bak›mda yat›fl oran›, hastanede ya-
t›fl süresi ve tam enteral beslenmeye geçifl süreleri preterm
grupta daha fazla saptand› (p<0.001).

Sonuç: Düflük do¤um a¤›rl›¤› term ve preterm fetuslar› ben-
zer düzeydede etkilemekte olup SGA varl›¤› iki grup aras›n-
da prematüritenin getirdi¤i sorunlar d›fl›nda ek sorunlara ne-
den olmam›flt›r.

Anahtar sözcükler: Preterm, SGA, neonatal

PB-092
Düflük do¤um a¤›rl›¤›n›n prematüre 
yenido¤anlarda neonatal sonuçlara etkisi
Deniz Anuk ‹nce1, Bülent Çakmak2, Ayfle Hendekçi1, 
fieyma Ünüvar1, Mehmet Can Nacar2

1Gaziosmanpafla Üniversitesi T›p Fakültesi Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar›
Anabilim Dal›, Tokat; 2Gaziosmanpafla Üniversitesi T›p Fakültesi Kad›n
Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim Dal›, Tokat

Amaç: Bu çal›flman›n amac› preterm düflük do¤um a¤›rl›kl›
(SGA) ve normal do¤um a¤›rl›kl› (AGA) fetuslar›n antenatal
özellikleri ve neonatal sonuçlar›n›n karfl›laflt›r›lmas›d›r.

Yöntem: Ocak 2012 - Haziran 2013 tarihleri aras›nda klini-
¤imizde do¤umu gerçeklefltirilen ve do¤um sonras› Lubchen-
co e¤risi kullan›larak AGA ve SGA tan›s› alan 46 prematüre
yenido¤an›n (26;AGA ve 20;SGA) dosyalar› retrospektif ola-
rak incelendi. Prematüre yenido¤anlar SGA ve AGA olmak
üzere iki gruba ayr›ld›. Antenatal özellikler, maternal hasta-
l›klar ve neonatal sonuçlar iki grup aras›nda karfl›laflt›r›ld›.

Bulgular: Preterm yenido¤an AGA bebeklerde ortalama do-
¤um haftas› 32.7±2.6 iken SGA bebeklerin 33.9±2.0 olarak
saptand› (p>0.05). Maternal yafl, kilo, vücut kitle indeksi ve
do¤um flekli, ço¤ul gebelik varl›¤›, maternel sigara kullan›m›,
sistemik hastal›k s›kl›¤›, anemi, preeklampsi varl›¤› aç›s›ndan
gruplar aras›nda fark tespit edilmedi (p>0.05). SGA yenido-
¤anlar›n ortalama do¤um a¤›rl›¤› 1746.5±401 gram iken
AGA do¤anlar›n 2117.3±597 gram olarak tespit edildi
(p<0.05). AGA grubunda 1. ve 5. dakika APGAR skorlar› s›-
ras› ile 6-7 ve SGA grubunda 7-8 olarak saptanm›fl olup ista-
tistiksel olarak fark bulunmad› (p>0.05). Nekrotizan entero-
kolit, bronkopulmoner displazi, retinopati, sepsis, mekanik
ventilatör ihtiyac› aç›s›ndan iki grup aras›nda fark saptanma-
d› (p>0.05). Ayr›ca yenido¤an 3. düzey yo¤un bak›mda yat›fl
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oran›, hastanede yat›fl süresi ve tam enteral beslenmeye geçifl
süreleri aç›s›ndan da iki grup aras›nda fark tespit edilmedi
(p>0.05).

Sonuç: Düflük do¤um a¤›rl›¤›n›n premetüre yenido¤anlarda
neonatal sonuçlar üzerine ek problemlere neden olmam›flt›r.

Anahtar sözcükler: Preterm, SGA, AGA, neonatal

PB-093

Heterotopik gebelik: Nadir bir olgu sunumu
Burcu Kasap, Melike Nur Ak›n, Eren Akbaba, Behiye Sar›-
y›ld›z, Kaz›m Hançer, Nilgün Turhan
Mu¤la S›tk› Koçman Üniversitesi, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Anabi-
lim Dal›, Mu¤la

Olgu: Bu makalede intrauterin ikiz gebeli¤i olan ve efl za-
manl› ektopik gebelik oda¤› da tesbit edilen bir vaka sunumu
yapmaktay›z. Vakam›zda tesbit edilen heterotopik gebelik
durumu intrauterin ve ekstrauterin gebeliklerin birlikte bu-
lunmas›d›r. Bildirilen insidans 1:100 ile 1:30000 gebelik ara-
s›nda genifl bir varyasyon göstermektedir. Klinisyenler ve
radyologlar intrauterine gestasyon tesbit edildi¤i zaman ad-
neksleri de mutlaka de¤erlendirmeli ve klinik olarak flüpheli
olmayan durumlarda bile ektopik gebelik oda¤› aramal›d›rlar.
Bizim vakam›zda da oldu¤u gibi ektopik gebelik odaklar› iler-
leyen gestasyona ragmen klinik flüphe uyand›rmayabilirler,
ani rüptür ve akut bat›n ile hayat› tehdit edecek boyutlara ula-
flabilirler.

Anahtar sözcükler: Akut bat›n, heterotopik gebelik, intra-
uterine inseminasyon

PB-094

PPROM olan hastalarda plasental alfa 
mikroglobulin-1 (PAMG-1) (amnisure) veya 
spekulum muayenesi ile tan› konulan tan›lar›n
perinatal sonuçlar›n›n karfl›laflt›r›lmas›
Sertaç Esin1, Aytaç Tohma1, Mahmut Güden1, ‹smail Alay1,
Eralp Baser2, Bülent Yirci1, Deniz Esinler1, Serdar Yalvaç1,
Ömer Kandemir1

1Etlik Zübeyde Han›m Kad›n Hastal›klar› E¤itim ve Araflt›rma Hastane-
si, Ankara; 2Zekai Tahir Burak Kad›n Hastal›klar› E¤itim ve Araflt›rma
Hastanesi, Ankara

Amaç: PPROM’da tan› klasik olarak hasta öyküsü ve speku-
lum muayenesinde posterior vajende s›v› göllenmesinin iz-
lenmesi ile konmaktad›r. Vajinal muayenede plasental alfa
mikroglobulin-1 (PAMG-1) (amnisure) testinin PPROM ta-
n›s›nda yüksek sensitivite spesifiteye sahip oldu¤u öne sürül-
müfltür. Ancak literatürde spekulum muayenesi veya amnisu-

re ile tan› konulan hastalar›n perinatal sonuçlar›n›n karfl›lafl-
t›r›ld›¤› çal›flma bulunmamaktad›r. 

Yöntem: Prospektif kohort olarak dizayn edilen çal›flmam›z-
da 34 hafta alt›nda su gelme flikayeti olan hastalara önce spe-
kulum muayenesi uyguland›, sonucu negatif olanlara ise
amnisure uyguland›. Tan›s› spekulum muayenesi veya
amnisure ile konulan hastalar takip edildi ve perinatal sonuç-
lar› karfl›laflt›r›ld›. Belirtilen süre içerisinde takipleri tam olan
313 PPROM hastas›n›n 234’ü 34 hafta alt›nda idi ve çal›flma-
ya al›nd›. Bu hastalardan 198’inde tan› spekulum muayenesi,
36’s›nda ise amnisure ile konuldu. Her iki grubun da demog-
rafik özellikleri benzerdi. 

Bulgular: ‹ki grup karfl›laflt›r›ld›¤›nda Amnisure grubunda
PPROM haftas› daha erken(29.9±3.7 vs 31.4±3.6, p=0.02) ve
do¤uma kadar geçen süre daha uzundu (9.5[4.0-21.89] vs
4,0[2.0-9.0], p=0.001). Her iki grupta do¤um haftalar›, do-
¤um flekilleri, koryoamniyonit oranlar›, surfaktan ihtiyac› ve
entübasyon oranlar› benzer iken nekrotizan enterokolit
(NEK)’e ba¤l› yat›fl (%9 vs %0, OR=7.3 95%CI 4.86-11.0,
p=0.021), antibiyotik ihtiyac› (%22.7 vs %7.9, OR=2.6
95%CI 1.12-6.05, p=0.05) ve bebek CRP pozitifli¤i (%18.2
vs %4.0, OR=5.4 95%CI 1.32-21.91, p=0.03) amnisure gru-
bunda daha yüksek olarak tespit edildi. 

Sonuç: Amnisure ile PPROM tan›s› konan hasta grubunun
PPROM haftas› klasik spekulum muayenesine göre daha er-
ken, do¤um haftalar› benzer ve do¤uma kadar geçen süre da-
ha uzun olarak bulunmufltur. Bulgular›m›z, amnisure ile tan›
konabilen hastalar›n PPROM’un daha kötü prognozlu bir alt
grubunu temsil edebilece¤ini düflündürmektedir.

Anahtar sözcükler: NEK, plasental alfa mikroglobulin-1,
PPROM

PB-095
Fetal CRL de¤eri ile do¤um a¤›rl›¤› aras›ndaki
iliflki
Emin Üstünyurt, Harun fiimflek, Bar›fl Korkmaz
Bursa fievket Y›lmaz E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Kad›n Hastal›klar›
ve Do¤um Klini¤i, Bursa

Amaç: Bu çal›flmada ilk trimesterde ölçülen fetal bafl-popo
mesafesinin (CRL) do¤um a¤›rl›¤› ve preterm do¤um ile ilifl-
kisinin incelenmesi amaçland›.

Yöntem: 10-14 haftalar aras›nda ultrasonografi ile fetal CRL
ölçümü yap›lan 999 gebe çal›flma kapsam›na al›nd›. Ovülas-
yon indüksiyonu ya da yard›mc› üreme teknikleri sonucunda
gebe kalm›fl olgular, sistemik hastal›¤› bulunan, ço¤ul gebeli-
¤i olan, gebelik s›ras›nda preeklampsi tespit edilen gebeler
çal›flma d›fl› b›rak›ld›. CRL ölçümleri ile son adet tarihine




