XIV. Ulusal Perinatoloji Kongresi Bildiri Özetleri, 19-22 Eylül 2013, Sar›germe - Mu¤la

(SAT) göre hesaplanan gebelik yaﬂlar› aras›nda 6 günden fazla olan olgular çal›ﬂmaya dahil edilmedi. Çal›ﬂma popülasyonu CRL ölçümü ile son adet tarihine göre hesaplanan gebelik yaﬂ› aç›s›ndan 3 gruba ayr›ld›. Grup A CRL ile hesaplanan
gebelik haftas› SAT’a göre 1-6 gün daha küçük olanlar; Grup
B CRL ile hesaplanan gebelik haftas› SAT ile uyumlu olanlar; Grup C CRL ile hesaplanan gebelik haftas› SAT’a göre
1-6 gün daha büyük olanlar olarak tan›mland›.
Bulgular: CRL ölçümü beklenenden düﬂük olan grupta
(Grup A), düﬂük do¤um a¤›rl›kl› bebek oran› di¤er gruplar
göre anlaml› olarak yüksek bulundu (p=0.026). CRL ölçümü
beklenenden fazla olan grupta (Grup C), makrozomik bebek
say›s› di¤er gruplara göre anlaml› olarak yüksek saptand›
(p=0.036). CRL de¤erleri ile preterm do¤um aras›nda istatistiksel aç›dan anlaml› bir iliﬂki gözlenmedi (p=0.519).
Sonuç: Gebeli¤in ilk trimesterinde do¤ru olarak ölçülen
CRL de¤eri, düﬂük do¤um a¤›rl›kl› ve makrozomik bebeklerin öngörülebilmesi aç›s›ndan faydal› bir belirteçtir.
Anahtar sözcükler: CRL, Do¤um a¤›rl›¤›, preterm eylem

ﬂük, bebek hospitalizasyon süresi daha uzun olarak tespit
edildi (p=0.001). Hunileﬂme ve prolabe poﬂ pozitifli¤i acil
serklaj grubunun %94.4 ve %66.7’sinde izlendi. Abort ve
stillbirth oran› acil serklaj grubunda, neonatal komplikasyon
gözlenmeyen olgular profilaktik serklaj grubunda anlaml›
olarak yüksek izlendi (p=0.001).
Sonuç: Profilaktik serklaj grubunda do¤uma kadar geçen süre acil serklaj grubuna gore anlaml› olarak fazla, yenido¤an ve
gebelik sonuçlar› belirgin olarak daha olumlu izlenmiﬂtir.
IVF gebeliklerinde uygulanan serklaj olgular›nda acil serklaj
oran› spontan gebeliklerde uygulanan serklaj olgular›ndaki
acil serklaj oran›na göre daha yüksek izlenmiﬂtir.
Anahtar sözcükler: Serklaj, servikal yetmezlik, preterm eylem

PB-097
Antenatal dönemde uygulanan steroid
tedavisinin fetal pulmoner kan ak›m›na etkisi
Emin Üstünyurt1, Özlem Baﬂak Üstünyurt2,
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PB-096
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Acil ve profilaktik serklaj›n gebelik sonuçlar›na
etkilerinin karﬂ›laﬂt›r›lmas›

Bursa ﬁevket Y›lmaz E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Klini¤i, Bursa; 2Zübeyde Han›m Do¤umevi, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Klini¤i, Bursa

P›nar Özcan Cenksoy, Özge K›z›lkale, Gazi Y›ld›r›m,
Cem F›ç›c›o¤lu, Oluﬂ Api

Amaç: Bu çal›ﬂmada antenatal betametazon tedavisinin, fetal
pulmoner kan ak›m›na etkilerinin araﬂt›r›lmas› amaçland›.

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim
Dal›, ‹stanbul

Amaç: Bu çal›ﬂmada acil ve profilaktik serklaj›n gebelik sonuçlar› üzerine etkilerinin karﬂ›laﬂt›r›lmas› amaçlanm›ﬂt›r.
Yöntem: Yeditepe Üniversitesi Hastanesinde acil ve profilaktik serklaj uygulanan 59 hastaya ait veriler hasta kay›tlar›ndan elde edilerek gebelik sonuçlar› karﬂ›laﬂt›r›ld›.
Bulgular: Çal›ﬂmaya dahil edilen hastalar›n 18 tanesine
(%30.5) acil, 41 tanesine (69.5) profilaktik serklaj uyguland›¤› saptand›. Tüm serklaj operasyonlar› Mc Donald tekni¤iyle
yap›lm›ﬂt›r. Acil serklaj yap›lan hastalar›n yaﬂ› 32.5±5.9 iken,
profilaktik serklaj uygulanan hastalar›n yaﬂ› 32.8±3.8 idi
(p=0.87). Gravida, parite ve abortus aç›s›ndan gruplar aras›nda istatistiksel fark izlenmedi. Serklaj yap›lan gebelik haftas›
acil ve profilaktik olgularda 19.4±5.0 ve 16.1±4.0 idi (p=0.01).
Acil serklaj grubunda istatistiksel anlaml› olarak servikal dilatasyon daha fazla, servikal k›salma daha belirgin saptand›. Olgular›n 26’s› IVF gebeli¤i olup bunlar›n 9 tanesine acil, 17 tanesine profilaktik serklaj uyguland›. Serklaj sonras› do¤uma
kadar geçen sure acil grubunda 6.1±4.8 hafta iken, profilaktik
grupta 18.4±5.2 hafta izlendi (p=0.001). Acil serklaj grubunda do¤um haftas› daha erken, bebek do¤um a¤›rl›¤› daha dü-
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Yöntem: Preterm do¤um aç›s›ndan yüksek risk taﬂ›mas› nedeni ile antenatal steroid tedavisi baﬂlanan 28 gebe çal›ﬂma
kapsam›na al›nd›. Tüm hastalara 24 saat aral›klarla 2 doz 12
mg betametazon tedavisi uyguland›. Tedavi öncesi, steroidin
ilk dozundan 24, 48 saat ve 7 gün sonra fetal pulmoner arter
Doppler ölçümleri yap›ld›. Doppler kan ak›m› de¤erleri fetal
pulmoner arterin orta segmentinden ölçüldü.
Bulgular: Steroid tedavisinden 24 ve 48 saat sonras›nda ölçülen fetal pulmoner arter pulsatilite indeks (P‹) ve resistans indeks (R‹) de¤erlerinde, tedavi öncesine göre istatistiksel aç›dan anlaml› düzeyde düﬂüﬂ izlendi (P‹ için s›ras›yla p=0.022
ve p=0.018, R‹ için p=0.001 ve p=0.004). Tedavi sonras› 7.
Günde, fetal pulmoner arter P‹ ve R‹ de¤erlerinin tedavi öncesi düzeylere döndü¤ü saptand› (P‹ için p=0.216, R‹ için
p=0.249).
Sonuç: Antenatal dönemde uygulanan betametazon tedavisi
fetal pulmoner arter pulsatilite ve resistans indeks de¤erlerinde geçici bir azalmaya neden olmaktad›r. Bu bulgular betametazonun, fetal pulmoner kan ak›m› üzerine do¤rudan etkisi bulundu¤una iﬂaret etmektedir.
Anahtar sözcükler: Betametazon, Doppler, pulmoner arter
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PB-098
Çift embriyo transferinden sonra geliﬂen
komplet mol hidatiform olgusu
Sertaç Esin1, ‹skender Baﬂer2, Nasuh Utku Do¤an3,
Bülent Yirci1, Ertu¤rul Karahano¤lu1, Serdar Yalvaç1,
Ömer Kandemir1
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Etlik Zübeyde Han›m Kad›n Hastal›klar› E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Ankara; 2Serbest Hekim; 3Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi Kad›n
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Amaç-Olgu: Mol hidatiform ve sa¤l›kl› gebelik birlikteli¤i
nadir olarak rapor edilmiﬂtir. 34 yaﬂ›nda G7P0A6 olan hasta
acile 17 hafta iken vajinal kanama ﬂikayeti ile baﬂvurdu. Öyküsünde hepsi 10 hafta alt› 6 erken gebelik kayb› mevcuttu. Hastaya özel tüp bebek merkezinde 2 embriyo transfer edilmiﬂti
ve transferden önce yap›lan preimplantasyon genetik tan›da
(PGD) embriyo karyotipleri normal olarak belirtilmiﬂti. Hastan›n d›ﬂ merkezde yap›lan ultrasonunda tek fetüsün geliﬂti¤i
ancak ayr› yap›da 2. bir plasental yap›n›n gözlendi¤i rapor
edilmiﬂti. Bölümümüzde yap›lan ultrasonografide 17 hafta ile
uyumlu, plasentas› posteriorda olan morfolojik olarak normal
fetüs ve uterus ön yüzde bal pete¤i manzaras› gösteren hidropik avasküler di¤er plasenta gözlendi. Hastan›n vajinal kanama ﬂikayeti mevcut oldu¤undan hospitalize edildi. 3 haftal›k
takip sonras›nda hastada spontan abortus geliﬂti. Fetüs ve plasentas› ile di¤er plasenta patolojiye gönderildi. Ayn› zamanda
genetik örnekler de al›nd›. Patolojik de¤erlendirme normal
yap›da ve mol hidatiform özellikli 2 ayr› plasentan›n oldu¤unu gösterdi. Mol hidatiform yap›s›ndaki plasentan›n karyotipi
46,XX olarak rapor edildi ve tek nükleotid polimorfizm incelemesinde karyotipin paternal oldu¤u belirtildi. Komplet Mol
Hidatiform tan›s› konulan hastan›n takibinde beta-hCG düzeylerinin plato çizmesi üzerine intramuskuler tek doz Methotrexat uyguland› ve beta-hCG düzeyleri normal seviyeye
geriledi. Bu olgu sunumunda transfer edilen embriyolardan
birinin normal, di¤erinin komplet mol hidatiform ﬂeklinde
geliﬂti¤ini düﬂündüren bulgular mevcuttur. Plasentalar›n birbirinden ayr› fetüslerden geliﬂti¤ini gösterebilecek tek nükleotid polimorfizmi çal›ﬂmalar› halen devam etmektedir.
Anahtar sözcükler: ‹kiz gebelik, komplet mol hidatiform,
tek nükleotid polimorfizmi
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Servikovajinal VEGF ölçümü ile preterm eylem
öngörülebilir mi?
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Amaç: Bu çal›ﬂmada preterm eylemin öngörülmesinde, servikovajinal s›v›da VEGF ölçümünün faydas›n›n araﬂt›r›lmas›
amaçland›.
Yöntem: Bursa ﬁevket Y›lmaz E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesine Aral›k 2012 ve Mart 2013 tarihleri aras›nda, gebeli¤inin
24 ile 34. haftalar›nda preterm eylem tehdidi semptom ve bulgular› ile baﬂvuran hastalar ile sa¤l›kl› gebelerden oluﬂan toplam 60 olgu çal›ﬂma kapsam›na al›nd›. Preterm eylem tehdidi
tan›s› alan 30 gebe ile kontrol grubu sa¤l›kl› 30 gebede, EL‹SA yöntemi ile servikovajinal s›v›da VEGF ölçümü yap›ld›.
Bulgular: Preterm eylem tehdidi grubundaki hastalar ile
kontrol grubundakiler aras›nda, servikovajinal VEGF düzeyleri aç›s›ndan istatistiksel aç›dan anlaml› fark saptanmad›
(p>0.05). Preterm do¤um yapanlar ile miad›nda do¤um yapanlar karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, servikal uzunluk ile servikovajinal
VEGF düzeyleri aç›s›ndan, her iki grup aras›nda istatistiksel
olarak anlaml› fark bulunmad› (p>0.05). Benzer ﬂekilde servikal uzunluk ile servikovajinal VEGF düzeyleri aras›nda da
anlaml› bir korelasyon saptanmad› (p>0.05).
Sonuç: Bu çal›ﬂmada servikovajinal VEGF düzeyleri ile preterm do¤um aras›nda bir iliﬂki gösterilememiﬂtir. Ancak servikovajinal VEGF ölçümünün preterm eylemi öngörmedeki
rolünün aç›kl›¤a kavuﬂmas› aç›s›ndan, geniﬂ serili iyi dizayn
edilmiﬂ çal›ﬂmalara ihtiyaç bulunmaktad›r.
Anahtar sözcükler: Preterm eylem, servikal uzunluk,
VEGF
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Do¤um ﬂekli tercihleri, neden, nas›l karar veriyorlar?
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Amaç: Do¤um ﬂekli anne ve yenido¤an sa¤l›¤›n› do¤rudan
etkileyebilen önemli bir olgudur. Hastan›n kendi do¤um ﬂekline karar vermesi öteden beri tart›ﬂ›lmakta iken son y›llarda
artan primer sezaryen oranlar› nedeniyle tekrar yo¤un bir ﬂekilde göndeme gelmiﬂtir.
Yöntem: Antenatal poliklini¤ine baﬂvuran 1110 hastan›n tamamlad›¤›, sosyodemografik bilgiler yan›nda, do¤um ﬂekli
tercihleri ve nedenlerini sorgulayan çoktan seçmeli 15 sorudan oluﬂan anket formu üzerinden de¤erlendirme yap›ld›.
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