
normal do¤um grubunda, 20’si ise sezaryenle do¤um
grubundayd›. Bebeklerin 472’si canl› iken 8 adet ölü
do¤um saptand›; ölü do¤umlardan 5’inde annede dis-
semine intravasküler koagülasyon geliflmesi üzerine
masif kan transfüzyonu yap›lm›flt›.

Sonuç: Çal›flmam›zda sezaryenle do¤um yapanlarda
peripartum hemoglobin düflüflü epizyotomili normal
do¤um yapanlardan, epizyotomili gruptaki hemoglo-
bin düflüflü ise epizyotomisiz do¤um yapan gruptan
anlaml› olarak fazla bulunmufltur. 

Anahtar kelimeler: Anemi, peripartum hemoglobin,
normal do¤um, sezaryen
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Gebelerde HBSAG, anti-HBS ve anti-HCV s›kl›¤›
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Amaç: Hepatit B virüsü ile enfekte annelerden do¤an
bebeklerin enfeksiyon oran› % 60-90 aras›ndad›r ve te-
davi edilmedikleri takdirde % 90’›ndan fazlas› kronik
HBV (Hepatit B virüsü) tafl›y›c›s› olmaktad›r; bu da ha-
yatlar›n›n ilerleyen dönemlerinde kronik hepatit ve
hepatoselüler karsinom riskini beraberinde getirir. Biz
bu çal›flmada hastanemize baflvuran gebelerde HBsAg
(Hepatit B yüzey antijeni), anti-HBs (Hepatit B yüzey
antijenine karfl› antikor) ve anti-HCV (Hepatit C virüs
antikoru) pozitiflik oran›n› saptamay› amaçlad›k.

Yöntem: Bu çal›flmaya 01 Ekim-31 Aral›k 2010 tarihle-
ri aras›nda Taksim E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Ge-
be Poliklini¤i’ne baflvuran 795 gebe al›nd›. Gebelerin
HBsAg, anti HBs ve anti-HCV de¤erleri retrospektif
olarak incelendi. Hastalarda bulunan pozitif de¤erler
olgu say›s› ve yüzdelik de¤erler olarak hesapland›.

Bulgular: Yafl, gebelik haftas› ve sosyoekonomik du-
rumlara bak›lmaks›z›n çal›flmaya al›nan 795 gebenin
29’u (% 3.65) HBsAg pozitif, 69’u (% 8.68) anti HBs po-
zitif ve 6’s› (% 0.75) anti-HCV pozitif olarak bulundu.
Araflt›rmada buldu¤umuz de¤erler Türkiye’de gebeler-
de tespit edilmifl olan pozitiflik s›n›rlar› içerisindedir.

Sonuç: Gebe takibinde rutin olarak Hepatit B ve hepa-
tit C için serolojik tarama yap›lmas› yenido¤anlar›n en-
feksiyondan korunma ve tedavi edilmesi için gerekli-
dir. Gebeler bu konuda bilgilendirilmelidir. Hepatit B
için gerekli taramalar yap›ld›ktan sonra prekonsepsi-
yonel dönemde afl›lama yap›lmal›d›r. Ülkemiz afl›lama

program›na 1998 y›l›nda dâhil olmufltur. Türkiye’de
gebe kad›nlarda HBV taramas›, en yüksek olgu say›s›
ile Kuru ve arkadafllar›na aittir. Bu çal›flmada ‹stan-
bul’da yaflayan 5366 gebede, pozitif HBsAg oran› % 4.2
olarak rapor edilmektedir. 2009 y›l›nda At›lgan ve ar-
kadafllar› taraf›ndan yap›lan çal›flmada HBsAg % 2.56
oran›nda ve anti-HCV % 0.44 oran›nda pozitif bulun-
mufltur. Ad›yaman’da 2007 y›l›nda Kölgelier ve arka-
dafllar› taraf›ndan yap›lan çal›flmada ise pozitif HBsAg
oran› % 4.7 ve anti-HCV oran› % 1.1 olarak bulunmufl-
tur. Hastanemizde yapt›¤›m›z bu çal›flman›n sonuçlar›-
na göre hastanemize baflvuran gebelerin seropozitiflik
oran› ülkemiz istatistikleri ile örtüflmektedir. 

Anahtar kelimeler: Gebelik, Hepatit B, Hepatit C
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Plasenta perkreta tesbit edilen bir olgunun 
sunumu
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Amaç: Plasenta previa totalise efllik eden plasenta per-
kretal› olgunun sunulmas› ve yaklafl›m›n tart›fl›lmas›

Olgu: Gebeli¤in 38. haftas›nda, daha önce üç kez se-
zaryen olan ve kontrol amac› ile klini¤imize baflvuran
gebenin yap›lan ultrasonografisinde plasenta previa
totalis ve flüpheli plasental invazyon anomalisi saptan-
d›. Manyetik rezonans görüntüleme, plasenta previa
totalis d›fl›nda normal rapor edildi. Sezaryen operas-
yonu s›ras›nda plasenta perkreta hali izlendi. Hastaya
mesane diseksiyonu ve total histerektomi uyguland›. 

Sonuç: Plasenta previa totalis olan vakalarda flüpheli
ultrasonografi bulgular›nda invazyon anomalisi düflü-
nülmeli ve operasyon öncesi gerekli haz›rl›klar yap›-
l›p hastalara multidisipliner flekilde yaklafl›lmal›d›r. 

Anahtar kelimeler: Plasenta previa, plasenta perkreta,
peripartum histerektomi
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Do¤um yöntemi tercihi: Normal do¤um mu?
Sezaryen mi?
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