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Amaç: 27 gebelik haftas›ndan kadar gebelik haftas› ve fetal klavikula uzunlu¤u (CL) aras›ndaki korelasyonu de¤erlendirmek.
Yöntem: Bu çal›ﬂma, 14 ve 27 haftalar› aras›ndaki hastalardan oluﬂan kesitsel bir çal›ﬂmad›r. Al›nma kriterleri: son adet
tarihleri bilinen (erken hafta ultrasonografi ile do¤ruland›),
tekiz, normal fetuslar ve yeterli amniyotik s›v› ile intakt amniyotik membran› olanlard›r. Bipariyetal çap (BPD), baﬂ çevresi (HC), kar›n çevresi (AC), femur uzunlu¤u (FL), humerus
uzunlu¤u (HL), tahmini fetal a¤›rl›k (EFW), klavikula uzunlu¤u (CL) ve serebellum gibi ultrasonografik ölçümler yap›ld›. Klavikula uzunlu¤u ve di¤er biyometri ölçümleri aras›ndaki iliﬂkiler Pearson korelasyonlar› ve P-de¤erleri hesaplanm›ﬂt›r.
Bulgular: Klini¤imizde 77 hasta de¤erlendirildi. CL de¤erlendiren tüm giriﬂimler baﬂar›l› olmuﬂtur. Ortalama maternal
yaﬂ 29.11±5.85 y›l, ortalama gravida 3 (0-10), ve ortalama parite 2 (aral›k 0-5) idi. Fetal CL, BPD, HC, AC, HL, FL, fetal a¤›rl›k ve serebellum çap› gebelik haftas› ile anlaml› ve
güçlü bir koreleydi ve ayr›ca Pearson korelasyon de¤erleri s›ras›yla, 0.965, 0.951, 0.917, 0.964, 0.959, 0.965, 0.925 ve
0.954 idi (p<0.01).
Sonuç: Ultrasonografi ile milimetre olarak clavicula çap› gebelik haftalar› ile anlaml› pozitif korelasyon oldu¤unu gösterdik. Biz, 1 mm = 1 hafta kural›n›n serebellum ve vermis anomalisi ve ayr›ca son adet tarihi bilinmeyen hastalardan dolay›
kullan›labilece¤ini öneriyoruz. Klavikula uzunlu¤u gebelik
haftas› tespit etmek için kullan›labilir.
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mektedir. Nadir lokasyonlu ektopik gebeliklerle daha az s›kl›kta karﬂ›laﬂ›lmaktad›r ancak bu tür gebelikler daha da morbid duruma gelmiﬂ olabilir. Bu nadir ektopik gebeliklerin tedavisi, tubal gebeliklerin tedavisi kadar basit olmayabilir; ancak erken tan› ve etkin planlama sayesinde tedavileri eﬂit derecede etkili hale gelebilir.
Amaç: Bu çal›ﬂmada, ultrasonografi eﬂli¤inde yap›lan lokal
KCI enjeksiyonuyla yönetilen ve uygun durumlarda bunu intramüsküler MTX enjeksiyonunun izledi¤i nadir ektopik gebelik vakalar›n› aç›klamay› amaçlad›k. Çal›ﬂmam›zda ayr›ca,
geleneksel tedavi yöntemlerinin aç›klanmas› ve klinik biyolojik
ve ultrasonla izlemenin detaylar›n›n verilmesi amaçlanm›ﬂt›r.
Yöntem: Çal›ﬂmam›z, tedavisi geleneksel olan nadir implantasyon bölgesinde ektopik gebelikli hastalar› içeren ve üç y›l›
aﬂan bir süreyle gerçekleﬂtirilen retrospektif bir çal›ﬂmad›r.
Medikal tedavi, gebelik ölçülebilir oldu¤unda ultrason eﬂli¤inde gestasyonel keseye KCI enjeksiyonunu içermiﬂtir. Ard›ndan, tedaviyi tamamlamak üzere bir veya daha fazla intramüsküler Metotreksat enjeksiyonuyla devam ettik.
Bulgular: Çal›ﬂma süresi boyunca, medikal olarak tedavi edilen nadir ektopik gebeliklere yönelik 4 gözlemde bulunduk. 2
olguda interstisyel gebelik mevcuttu: Bir olguda servikal gebelik ve di¤er olguda sezaryen skarl› gebelik. Tüm olgularda
ultrasonla tan› konuldu ve 2 olguda MRI ile tan› do¤ruland›.
(Detaylar posterde sunulacakt›r). Tan›da ortalama süre, 6.
amenore haftas›yd›. 2 olguda gebelik kalp aktivitesiyle geliﬂmiﬂti. Ortalama MTX enjeksiyonu say›s› 1.3’tü. Tüm olgular›m›zda ektopik gebelik, cerrahi giriﬂim ya da anestezi olmaks›z›n, ultrason eﬂli¤inde ponksiyon ve KCI enjeksiyonu kullan›larak baﬂar›yla yönetilmiﬂtir.
Sonuç: Ultra-hassas serum β-hCG testleriyle birlikte geliﬂmiﬂ ultrasonografinin kullan›m›, bu tür gebeliklerin erken tan›s›na imkân tan›mal›d›r. Erken tan› ve çoklu yöntemlerin
kullan›m› ve nadir lokasyonlu ektopik gebelik olgular›n›n
morbiditesini ve mortalitesini azaltabilir ve bu olgular, lokal
KCI enjeksiyonu arac›l›¤›yla cerrahi giriﬂim olmaks›z›n baﬂar›yla yönetilebilir.
Anahtar sözcükler: Ektopik, gebelik.
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Giriﬂ: Kantitatif beta-human koryonik gonadotropine (βhCG) kolay eriﬂimin yan› s›ra ultrason ekipmanlar›ndaki geliﬂmelerle birlikte ektopik gebelik tan›s›n›n zamanlamas›, art›k birinci trimesterin daha erken bir dönemine tekabül et-
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Giriﬂ: Uterin malformasyonlar›, embriyojenez atan Müller
kanallar›n›n geliﬂiminden kaynaklanmaktad›r. Semptomlar

