Bildiri Özetleri

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
1

Etlik Zübeyde Han›m Kad›n Hastal›klar› E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Ankara; 2Serbest Hekim; 3Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi Kad›n
Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim Dal›, Antalya

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

PB-100
Do¤um ﬂekli tercihleri, neden, nas›l karar veriyorlar?
Tu¤ba Altun Ensari, Duygu Kavak, Bülent Yirci, Sertaç
Esin, Serdar Yalvaç, Ömer Kandemir
Etlik Zübeyde Han›m Kad›n Hastal›klar› E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Ankara

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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Bulgular: Hastalar›n yaﬂ ortalamalar› 26.8 (15-45), ortalama
gebelik say›s› 2.2 (0-11= ve %41,4’ü nullipard›. %28, ilkokul,
%60.8’i ortaokul ve lise, %11.4’ü üniversite mezunuydu.
Hastalar›n %24.4’ü sezaryen tercih ederken %75.6’s› vajinal
do¤um tercih etti. Sezaryen tercihinde ‘Do¤um yapamayaca¤›n› düﬂünmek’ (%19.9) ve ‘a¤r›dan korkmak’ (%18.1) etkiliyken vajinal do¤um tercihi için ‘Do¤al olan yol oldu¤u için’
(%73.2) ve ‘daha erken iyileﬂme oldu¤u için’ (%20) yan›tlar›
ço¤›nluktayd›. Sezaryen tercihinde en düﬂük oranda cinsel
hayat›n etkilenmesi korkusu gelmekteydi.(%0.7) E¤itim düzeyi artt›kça sezaryen tercihi artmaktayd›.
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Sonuç: Anne aday›n›n tercihleri s›ras›nda yaﬂad›¤› etkileﬂimler, sosyokültürel seviyesi ve e¤itim düzeyi gibi birçok faktörü yans›tmaktad›r. Bu çal›ﬂmaya göre sezaryen oranlar›ndaki
art›ﬂtan hasta tercihleri sorumlu de¤ilmiﬂ gibi görülmektedir.
Ancak do¤um eylemi tam anlam›yla baﬂlad›ktan sonra anne
adaylar› daha farkl› düﬂünebildikleri tecrübe edilmiﬂtir. Anne
aday› ile etkili iletiﬂim ve yeterli bilgilendirme do¤um ﬂekli
tercihini daha sa¤l›kl› bir yönde etkilemenin yan›nda hasta
uyumunu art›rarak sezaryen oranlar›ndaki istenmeyen art›ﬂ›n
önüne geçebilir. Hastalar›n e¤itim düzeyleri ve sosyal durumlar› ›ﬂ›¤›nda do¤um eylemini alg›lay›ﬂ biçimleri bu tür geniﬂ tabanl› ve iyi tasarlanm›ﬂ, belki hekim aya¤› da olan araﬂt›rmalarla ortaya kondu¤unda sezaryen oranlar›n› azaltmak
yönünde ülke çap›nda daha etkin bir eylem plan› oluﬂturulabilir. Bu da kad›n do¤um hekimlerini k›smen haks›z ünlerinden kurtarabilir.
Anahtar sözcükler: Do¤um, tercih, sezaryen, vajinal

PB-101
Eski sezaryenli gebede korporal rüptür
Iﬂ›l Turan Bak›rc›, Sevgi Kupik, Esra Can, Alev At›ﬂ Ayd›n
Kanuni Sultan Süleyman E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Kad›n Do¤um,
‹stanbul

Olgu: 24 yaﬂ›nda G2P1 miad›nda gebe, a¤r›lar› olmas› üzerine acile baﬂvuruyor. Muayenede vaginal tuﬂesi 1-2 cm %5060 silinmiﬂ olarak saptan›yor. Hasta 4 y›l önce sefalopelvik
disproporsiyon endikasyonu ile sezaryen ile do¤um yapm›ﬂ.
NST de aktif travay a¤r›lar› gözlenen hasta sanc›l› eski sezaryen endikasyonu ile ameliyata al›nd›. Bat›na girildi¤inde uterusun fundusun alt k›sm›ndan korpusa do¤ru rüptüre oldu¤u
fetusun omzunun rüptüre alandan d›ﬂar›ya ekspoze oldu¤u
izlendi. Baﬂ geliﬂi olan bebek ayaklar›ndan tutularak rüptüre
alandan ç›kart›ld›. 3420 gr, 50 cm Apgar 8-9 k›z bebek do¤urtuldu. Plasenta ve ekleri de ayn› yerden ç›kart›ld›.Eksplorasyonda uterus fundus üst k›s›mdan ve eski insizyon üzerinden
bat›n ön duvar›na yap›ﬂ›k oldu¤u izlendi. Yap›ﬂ›kl›klar disseke edildi¤inde eski insizyon hatt›n›n intakt oldu¤u izlendi.
Uterus rüptüre alan› korpusa kadar 3 kat separe olarak sütü-
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re edildi. 1 adet bat›n içi dren konularak operasyona son verildi. Postop erken komplikasyon olmayan hasta sonraki gebelik için s›k› tavsiyelerle taburcu edildi.
Anahtar sözcükler: Eski sezaryen, rüptür, miad›nda gebelik

PB-102
Profilaktik servikal serklaj uygulanan hastalarda
vücut kitle indeksinin (VK‹) perinatal sonuçlara
etkisi
Sertaç Esin, Ertu¤rul Karahano¤lu, Tu¤ba Altun Ensari,
Bülent Yirci, Oya Aldemir, Serdar Yalvaç, Ömer Kandemir
Etlik Zübeyde Han›m Kad›n Hastal›klar› E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi

Amaç: Tart›ﬂmal› olsa da servikal yetmezlik ön tan›s› ile profilaktik servikal serklaj uygulamas› s›k olarak yap›lmaktad›r.
Obesitenin pandemik oldu¤u günümüzde, VK‹’nin servikal
serklaja etisini incelemeyi amaçlad›k.
Yöntem: Takipleri tam olan 122 profilaktik servikal serklaj
vakas› retrospektif olarak incelendi. Hastalar VK‹’ne göre
<25, 25-30 ve ≥30 ﬂeklinde 3 gruba ayr›ld› ve gruplar karﬂ›laﬂt›r›ld›.
Bulgular: Hastalar›n 32’sinin (%26.1) VK‹’i normal (<25),
69’u kilolu (25-30), 21’i ise (%17.4) obez idi. VKi gruplar›na
göre (<25, 25-30 ve ≥30) ortalama do¤um haftalar› s›ras› ile
37.2±3.1, 36.0±5.3 ve 36.0±4.9 ﬂeklinde idi (p=0.591). Serklajdan do¤uma geçen zaman gruplarda s›ras› ile 24.3±3.2,
21.1±5.1 ve 21.4±4.9 haftayd› (p=0.171). VK‹ ile serklajdan
do¤uma kadar geçen zaman aras›nda korelasyon yoktu (Spearman’s rho= -0.252). Serklajdan sonra 39 (%32) hasta 37
hafta öncesi, 30 (%24.6) hasta ise 34 gebelik haftas›ndan önce do¤um yapt›. Multivaryans lojistik regresyon modelinde
preterm eylem oranlar›n› etkileyecek de¤iﬂken saptanmad›.
Sonuç: VK‹’nin profilaktik servikal serklaj sonuçlar›na etkisini gözlemlemedik. Normal a¤›rl›kta olan, kilolu ve obez
hastalar›n serklajdan do¤uma kadar geçen süreleri benzerdir.
Serklaj sonras› yüksek preterm do¤um oranlar› dikkat çekicidir.
Anahtar sözcükler: Preterm eylem, profilaktik servikal
serklaj, servikal yetmezlik

PB-103
PPROM olan hastalarda membran rüptürü
sonras› ve do¤um öncesi amniyotik s›v› düzeyi
ile perinatal sonuçlar›n›n karﬂ›laﬂt›r›lmas›
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