
lundu¤u ö¤renildi. Bu haftada, düflük doz aspirin, multivita-
min, demir ve d vitamini recete edildi¤i ö¤renildi. SAT a gö-
re 18 hafta iken yap›lan ultrason muayenesinde, fetüsün a¤›r-
l›¤›n›n %1 persantilin alt›nda oldu¤u, amnion maiinin azald›-
¤›, plasentan›n kal›nlaflt›¤› ve kistik alanlar içermekte oldu¤u,
intestinal ekoda art›fl ve her iki uterin arterde çentik saptan-
d›¤› ö¤renildi. Dörtlü tarama testi sonucu down sendromu
riski 1/2.300, nöral tüp defekti riski: 1/2.400’dir. 28. ve 32.
haftalarda betametazon uyguland›¤› ö¤renildi. Yap›lan ultra-
son muayenesinde biyometri 24 hafta 3 gün ile uyumlu, 597
gram, amnion s›v›s› en derin cepte 4 cm, plasental kal›nl›k 6.7
cm olarak ölçüldü ve bilateral uterin arterlerde çentik saptan-
d›. Yat›fl yap›ld›. Ultrason ile Doppler ve amniyotik s›v› ölçü-
mü takibine al›nd›. Umbilikal arter Doppler’inde end diyas-
tolik ak›m kayb› mevcut, duktus venozus Doppler indeksleri
normal s›n›rlarda ölçüldü, orta serebral arter ak›m›nda fetal
hipoksi izlenmedi PI: 5.3. TA takibinde tek de¤er 140/90 öl-
çüldü. Tam idrar tetkikinde proteinüri saptanmad›. Hemog-
ram ve biyokimya normal s›n›rlarda idi. SAT a göre 34 hafta
2 gün iken fetal distress geliflmesi üzerine sezeryan ile 615 gr
5/8 APGAR’l› canl› k›z bebek do¤urtuldu, entübe edilerek
yenido¤an yo¤un bak›m ünitesine (YDYBÜ) interne edildi.
Yenido¤an›n kranial ultrasonunda sa¤ lateral ventrikülde asi-
metrik geniflleme ve kalbinde patent foramen ovale (PFO)
saptand›. 6. ayda PFO kapand›, ventriküldeki geniflleme dü-
zeldi. 47. gün, 1.250 g, 30 cm ve bafl çevresi 35 cm iken ta-
burcu oldu. Prematüre retinopati muayenesi normal saptan-
d›. fiu an 18 ayl›k olan olgunun boyu %10–25 persantilde, ki-
losu %3–10. persantilde olup nörolojik geliflimi normaldir.

Sonuç: Fetal büyümenin takibi ile do¤um flekli ve zaman›n›n
uygun bir biçimde belirlenmesi, elde edilebilecek en iyi sonu-
cu sa¤lar. Fetal büyümenin ultrasonograf›k takibi ile birlikte
fetal arteriyal ve venöz Doppler ak›m paternlerinin izlenme-

si, fetal durumun de¤erlendirilmesinde ana noktalar› olufltu-
rur.

Anahtar sözcükler: Fetal geliflme gerili¤i, ‹UGR, fetal
Doppler, simetrik geliflme gerili¤i.
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Amaç: Bu çal›flman›n amac› plasental inflamasyona neden
oldu¤u gösterilmifl olan maternal obezitenin fetal trikuspit
kapak Doppler de¤erleri üzerine etkisinin araflt›r›lmas›d›r.

Olgu: Çal›flmam›z retrospektif olarak ilk dönem kromozom
anaomalisi tarama testi için klini¤imize 11–14 hafta aras›nda
baflvuran 350 sa¤l›kl› ve 52 obez gebe üzerinde dijital kay›tlar
incelenerek yap›ld›. Sistemik hastal›¤› olan, ço¤ul gebeli¤i
bulununan ve kromozomal veya kardiak anomali tespit edilen
gebeler çal›flma d›fl› b›rak›ld›. ‹statiksel analizler SPSS 20.0
program›nda yap›ld› ortalama ve standart sapma de¤erleri ba-
¤›ms›z örneklem testi ile karfl›laflt›r›ld› p<0.05 anlaml› olarak
kabul edildi.

Sonuç: Obez gebelerde triküspit kapak e dalgas› ve triküspit
kapak a dalgas›n›n normal BMI olan gebelerden anlaml› ola-
rak daha düflük oldu¤u trikuspit kapak r dalgas›nda anlaml›
fark olmad›¤› izlendi.

Anahtar sözcükler: Obezite, plasental inflamasyon, kromo-
zomal anomali taramas›, triküspit kapak Doppler’i.

Cilt 26 | Supplement | Eylül 2018

Poster Bildiri Özetleri 

S91

fiekil 4 (PB-61): 22. gebelik haftas› oligohidramnioz. fiekil 5 (PB-61): 22. gebelik haftas›, plasentada ödemli görünüm ve fe-
tal kranial yap›lar.


