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olgular çal›ﬂmaya al›nd›. Ultrasonda veya do¤umda
saptanan minör anomaliler çal›ﬂmaya dâhil edilmedi.
Tüm ultrason incelemeleri GE Voluson 730 Pro cihaz›
ile gerçekleﬂtirildi. Çal›ﬂma için etik kurul onay› al›nd›.
Bulgular: ‹ki y›ll›k sürede obstetrik poliklini¤imizde

10,419 gebe de¤erlendirildi. Çal›ﬂmam›zda majör
konjenital anomali insidans› %2.64 olarak bulundu.
Olgular›n 241’inde tek anomali saptan›rken, 34’ünde
de çoklu anomali saptand›. Ortalama anne yaﬂ›
28.1±6.6 y›l (da¤›l›m, 14-49 y›l) ve gebelik haftas›
24.9±7.7 (da¤›l›m, 11-41) idi. Eﬂler aras›nda %51.61
oran›nda de¤iﬂik derecelerde akrabal›k mevcuttu. Olgular›n 167’sinde (%60.7) merkezi sinir sistemi anomalileri en s›k rastlanan anomali grubuydu. S›ras›yla
genitoüriner sistem anomalileri 36 (%13.1), gastrointestinal sistem anomalileri ve kar›n ön duvar› defektleri 30 (%10.9), kardiyak anomaliler 13 (%4.7), torasik
anomaliler 13 (%4.7), iskelet sistemi anomalileri 15
(%5.4) olguda saptand›. Olgular›n 41’inde de (%14.9)
nonimmün hidrops fetalis saptand›.
Sonuç: Klini¤imizde majör fetal anomali insidans› %2.6

olarak saptanm›ﬂt›r. K›smen yüksek olan bu oran, kli¤imizin üçüncül merkez olmas›na ba¤l› olabilir. Popülâsyonumuzda majör anomalilerin en büyük grubunu
merkezi sinir sistemi anomalileri oluﬂturmaktad›r; bunun literatür ile uyumlu olmayabilece¤ini ve bu yönüyle araﬂt›r›lmas› gerekti¤ini düﬂünüyoruz.

anlaml› farkl›l›k saptanmad›. Ortalama uterin arter impedans ölçümleri IVF ve spontane ikizlerde s›ras›yla
0.82 ± 0.28 ve 0.97± 0.29 olarak saptand›. Ortalama
uterin arter impedans de¤eri IVF grubunda anlaml›
olarak düﬂüktü (p<0.05).
Sonuç: Uterin arter impedans de¤erleri IVF sonras›

ikiz gebeliklerde, spontane gebeliklere göre anlaml›
olarak daha düﬂük olma e¤ilimindedir.
Anahtar kelimeler: Doppler, ultrasonografi, uterin ar-

ter, impedans, ikiz
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Amaç: ‹n vitro fertilizasyon (IVF) sonras› ve spontane
ikizlerdeki koriyonisite da¤›l›m›n›n saptanmas› amaçland›.
Yöntem: May›s 1999 ve Ocak 2011 tarihleri aras›nda

taramas› yap›lm›ﬂ olan anatomik anomali, biyokimyasal de¤er anormalli¤i, aile öyküsünde genetik hastal›¤› olmayan spontane ve IVF ikiz gebelikleri retrospektif olarak incelendi.

Anahtar kelimeler: Majör konjenital anomaliler, prena-

Bulgular: Toplam 183 ikiz gebelik olgusu de¤erlendir-

tal, perinatal, ultrason

meye al›nd›. Spontane ikizlerin %72.8’i diamniyotik
dikoryonik ve %27.2’si diamniyotik monokoryonik
iken IVF ikizlerinin %90.9’u diamniyotik dikoryonik,
%7.7’si diamniyotik monokoryonik ve %1,4’ü monoamniyotik monokoryonik olarak saptand›.
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‹n vitro fertilizasyon sonras› ve spontane
ikizlerde ikinci trimester uterin arter impedans de¤erlerinin karﬂ›laﬂt›rmas›

Sonuç: Gebe popülâsyonumuzda IVF sonras› ve spon-

Rahime Nida Ergin, Murat Yayla

tane ikizlerin koriyonisite aç›s›ndan da¤›l›mlar›n›n
farkl›l›k göstermektedir.

International Hospital, ‹stanbul

Anahtar kelimeler: IVF, ikiz, koryonisite, ultrasonogra-

Amaç: ‹n vitro fertilizasyon (IVF) sonras› ve spontane

ikizlerde ikinci trimester uterin arter impedans de¤erlerinin saptanmas› ve karﬂ›laﬂt›rmas› amaçland›.
Yöntem: Retrospektif olarak May›s 1999 ve Ocak 2011

tarihleri aras›nda taramas› yap›lm›ﬂ olan anatomik
anomali, biyokimyasal de¤er anormalli¤i, aile öyküsünde genetik hastal›¤› olmayan spontane ve IVF ikiz
gebelikleri incelendi.

fi, fetüs
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Bulgular: Toplam 101 ikiz gebelik olgusu de¤erlendir-

meye al›nd›. Bunlar›n %77.2’si IVF sonras› olup ortalama gebelik süresi 22.4 ± 3.3 hafta idi. Spontane ikizlerin ortalama gebelik süresi ise 21.5 ± 3.6 hafta idi.
Gruplar aras›nda ortalama gebelik süreleri aç›s›ndan

Giriﬂ ve Amaç: Meralgia parestetika, lateral femoral ku-

taneus sinirin inguinal kanaldan geçiﬂi s›ras›nda s›k›ﬂ-

