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temindense 16S rRNA’ya yönelik yap›lan PZR yöntemi ile
amniyon s›v›s›nda bakteriyel etkenin tespitinin rutin olarak
çal›fl›lmas›yla hastalara k›sa sürede do¤ru ve etkin tedavi bafl-
lanacak ve bireysel, toplumsal fayda sa¤lanacakt›r.

Anahtar sözcükler: Acil serklaj, amniyosentez, gebelik
prognozu, PCR, preterm do¤um

PB-055
‹ntramural gebeli¤i taklit eden myom 
dejenerasyonu
Özge K›z›lkale, Gazi Y›ld›r›m, Asl› Somunk›ran, 
Cem F›ç›c›o¤lu, Olufl Api
Yeditepe Üniversitesi Hastanesi, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim
Dal› ‹stanbul

Amaç: Gebelikte oluflabilecek myom dejenerasyonunun
postpartum dönemde intramural gebelik ile benzerlik göste-
rebilece¤inin vurgulanmas›.

Olgu: G1P0, 36 yafl›nda 8 hafta önce sezaryenle do¤um ya-
pan hasta kas›k a¤r›s› flikayeti ile klini¤imize baflvurdu. Has-
tan›n yap›lan bat›n ve jinekolojik muayenesinde herhangi bir
patoloji saptanmad›. Transvajinal ultrasonografide uterus ar-
ka duvarda kaviteye yak›n yerleflim gösteren intramural
72x81 mm’lik gestasyonel kese ile uyumlu görüntü izlendi.
Kesenin s›n›rlar› hiperekojen olup içerisinde yolk kesesi ile
uyumlu imaj mevcuttu. Olas› intramural gebelik ve dejenere
myom ön tan›lar›yla serum β-Hcg tetkiki istendi. Sonucun
negatif gelmesi üzerine hastan›n gebelik öncesi muayene ka-
y›tlar›na ulafl›larak yapt›rm›fl oldu¤u jinekolojik ultrasonogra-
fide ayn› yerleflimde 2.7x2.3 cm ebatlar›nda myoma uteri var-
l›¤› saptand›. Takip s›ras›nda lezyonda geniflleme ve β-Hcg
testinde pozitifleflme izlenmedi. Bu nedenle olgunun myom
dejenerasyonu oldu¤u düflünüldü.

Sonuç: Bu olgu ile hastalar›n muayene kay›tlar›n›n tutulma-
s› ve ulafl›labilir olmas›n›n birbiriyle kar›flacak ön tan›lar›n
ay›r›lmas›nda faydal› oldu¤u vurgulanmaktad›r.

Anahtar sözcükler: Myom, intramural gebelik, myom deje-
nerasyonu

PB-056

Gebelikte koroner arter stent uygulamas›
Burcu Ayd›n1, Cihat fien2, Aytaç Yüksel2, Berna Aslan2, 
Begüm Aydo¤an2

1Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi, Malatya; 2‹.Ü. CerrahpaflaT›p
Fakültesi, ‹stanbul

Konunun Önemi: Hamilelerde akut miyokard infarktüsü ol-
dukça nadirdir. Son çal›flmalarda 10.000 hamilelikte 1 kez gö-

rüldü¤ü gösterilmifltir.Günümüzde ilerleyen yaflta çocuk do-
¤urma trendi, sigara kullan›m›nda artma, diyabet ve stres ne-
deniyle insidans gün geçtikçe artmaktad›r. 

Olgu: Gö¤üs a¤r›s› flikayeti ile baflvuran Lupuslu 12 haftal›k
gebede LADda stenoz sonras› MI saptanmas› üzerine PCI
uygulanm›fl, baflar›l› olmamas› üzerine maternal mortalite
göz önüne al›narak gebelik sonland›r›lm›flt›r. 

Sonuç: Lupus ço¤unlukla genç kad›nlarda görülen tekrarla-
yan venöz ve arteriyel trombuslerle giden otoimmün bir has-
tal›kt›r. Miyokard infarktüsü her ne kadar nadir de görülse
bafllang›ç bulgusu olabilir. Hamilelerde baflar›l› tedavi ço¤un-
lukla primer koroner giriflimi ve bare-metal stent uygulanma-
s›n› içerir. Uzun süre klopidogrel kullan›m›n›n gerekmesi ve
klopidogrelin fetus üzerine olan etkilerinin net olarak biline-
memesi nedeniyle ilaç sal›n›ml› stentler ilk tercih olmamak-
tad›r. ‹lk trimesterda MI geçiren lupuslu gebelerde gebeli¤in
sonland›r›lmas› düflünülmelidir.

Anahtar sözcükler: Gebelik, koroner arter stent

PB-057

Bilateral konjenital diyafragmatik herni: Nadir
bir olgu sunumu
Elif A¤açayak1, Mehmet Özer2, Abdulkadir Turgut1, 
Ali Özler1, Senem Yaman Tunç1

1Dicle Üniversitesi T›p Fakültesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim
Dal›, Diyarbak›r; 2Özel Genesis Hastanesi Çocuk Cerrahi Klini¤i, Diyar-
bak›r

Amaç: ‹ntrauterin ultrasonagrafik (USG) muayenesinde sa¤
tarafl› konjenital diyafragmatik herni olan fetüsün herni ona-
r›m› esnas›nda bilateral konjenital herni vakas› oldu¤u sap-
tanm›flt›r.

Olgu: Hasta gebeli¤inin 15. haftas›nda klini¤imize baflvur-
mufltur. Yap›lan rutin USG muayenesinde toraksta fetal kal-
bin yan›nda mide ve karaci¤er sol lobu izlenmifltir. Ailenin
bilgi dahilinde hasta takibe al›nd›. 39. gebelik haftas›nda has-
ta sezeryana al›nd›. 2600 gr. a¤›rl›¤›nda; 1. ve 5. dakika apkar-
lar› s›ras›yla 5-4 olan erkek fetüs do¤urtuldu. Fetüse x-ray ak-
ci¤er grafisi çekildi. Her iki akci¤erinde havalanmad›¤› görül-
dü. Fetüs acil cerrahi operasyona al›nd›. Sol subkostal insiz-
yonla toraksa girildi. Dalak, mide, ince ba¤›rsak, karaci¤er sol
lobu ve sol kolon toraksta izlendi. Organlar abdominal kavi-
teye redükte edildi ve bilateral genifl konjenital diyafragma
hernisi oldu¤u gözlendi. Sol toraksa gö¤üs tüpü uyguland›.
Sualt› drenaj› yap›ld›. Defektin yar›s› primer onar›ld› ve di¤er
yar›s› ise prolen mech ile onar›ld›. Ancak fetüste operasyon
sonras› fliddetli pulmoner hipertansiyon geliflti¤i için fetüs
operasyon sonras› 56. saatte ex oldu. 
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Sonuç: Bilateral konjenital diyafragmatik hernili infantlar›n
yönetimi önemli ölçüde mortalite ile ilgili zor bir problem ola-
rak düflünülmektedir. Tek tarafl› konjenital diyafragmatik her-
ni; bilateral konjenital diyafragmatik herni ile k›yasland›¤›nda
major anomalilerle iliflkisinin daha s›k oldu¤u anlafl›lmaktad›r.

Anahtar sözcükler: Bilateral konjenital diyafragma hernisi,
pulmoner hipertansiyon, konjenital anomali

PB-058

Fetal kardiyak anatominin de¤erlendirilmesinde
üç boyutlu ultrasonografinin yeri
Talat Umut Kutlu Dilek, Filiz Çayan, Hüseyin Durukan,
Arzu Doruk
Mersin Üniversitesi T›p Fakültesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim
Dal›, ‹stanbul

Amaç: Bu çal›flmada 18-24. gebelik haftalar› aras›nda ultra-
sonografi ile fetal kardiyak muayenede s›ras›nda baflvurulan
standart anatomik kesitlerin elde edilmesinde; iki boyutlu ul-
trasonografi ile 3 boyutlu ultrasonografiyi karfl›laflt›rmay›
amaçlad›k

Yöntem: Proje kapsam›nda 16.01.2007 -19.12.2009 tarihleri
aras›nda Mersin Üniversitesi Sa¤l›k Uygulama ve Araflt›rma
Hastanesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um poliklini¤ine baflvu-
ran, 18-24. gebelik haftalar› aras›nda bulunan ve fetal anatomik
tarama için kabul edilen toplam 2839 hasta Philips HD-11 SE
ultrasonografi cihaz› ile 4-8 MHz konveks volüm probu ile ön-
ceden belirlenen çal›flma protokolüne göre de¤erlendirildi.

Bulgular: Proje kapsam›nda yafllar› 18-43 aras›nda de¤iflen
toplam 2839 gebe 18-24. gebelik haftalar› aras›nda de¤erlen-
dirildi. Olgular›n medyan yafllar› 27.3 (17-46 yafl aral›¤›nda),
ortalama gebelik say›lar› 1.9 (1-7 Aral›¤›nda), ortalama de-
¤erlendirme haftas› 21 hafta 4 gündü. Yap›lan de¤erlendir-
mede, toplam yakalanan konjenital anomali say›s› 143
(%5.03), bunlar içinde konjenital kalp anomalisi yakalananla-
r›n say›s› 28 (%0.9) idi. Üç boyutlu ultrasonografi ile yeterli
görüntü elde edilen olgular›n tamam›nda 4 odac›k görüntüsü
elde edildi. Aort ç›k›fl› %78, pulmoner ç›k›fl› ise %75, 3 da-
mar trakea kesiti ise %90 elde edildi.

Tart›flma: Üç boyutlu ultrasonografi ile fetal kardiyak mu-
ayenede baflvurulan standart kesitlerin %75-90’ lara aras›nda
de¤iflen oranlarda elde edildi¤i izlendi. Öte yandan konvansi-
yonel ultrasonografik de¤erlendirmede önümüze ç›kan tek-
nik koflullar›n bu yöntemde de muayene s›ras›nda tatminkar
sonuçlar›n elde edilmesini etkiledi¤i gözlendi.

Anahtar sözcükler: Fetal kalp, 3 boyutlu ultrasonografi,
aort ç›k›fl›, pulmoner arter ç›k›fl›, 4 oda kesiti

PB-059

Hemoglobinopati aç›s›ndan yüksek riskli 
fetuslar›n mutasyon analiz sonuçlar›
Arif Güngören1, Rahime Nida Ergin2, Kenan Dolapç›o¤lu1,
Dilek Benk fiilfeler1, Hanifi fiahin1, Ali Ulvi Hakverdi1

1Mustafa Kemal Üniversitesi, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim
Dal›, Hatay; 2Bahçeflehir Üniversitesi, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um
Anabilim Dal›, ‹stanbul

Amaç: Hemoglobin patolojisi aç›s›ndan her iki ebeveynin ta-
fl›y›c› yada hasta oldu¤u fetus aç›s›ndan yüksek riskli takip ge-
beliklerimizde saptad›¤›m›z mutasyon tiplerinin demografik
olarak sunulmas› amaçland›.

Yöntem: Haziran 2009 ile Aral›k 2012 tarihleri aras›nda ta-
kip edilen hemoglobin patolojisi aç›s›ndan her iki ebeveynin
tafl›y›c› yada hasta yüksek riskli gebelik dosyalar› retrospektif
olarak de¤erlendirildi. Mutasyon analiz sonucu olmayanlar
de¤erlendirme d›fl› tutuldu.

Bulgular: Toplam 193 gebeli¤e ait 199 fetusa ait mutasyon
analizlerinin sonuçlar› de¤erlendirildi. 6/193 gebelik ikiz ge-
belik olup bunlardan 1 tanesi monozigottu. Analiz için örnek
toplama CVS yöntemi (%79) ve AS (%21) yöntemiydi. Orta-
lama anne yafl› 29.1±5.8 y›l saptand›. CVS ve AS gruplar› ara-
s›nda anne yafl› aç›s›nda anlaml› farkl›l›k saptanmad›
(26.1±6.3 vs 26.2±4.8). Ortalama gebelik haftas› CVS gru-
bunda 86.6±5.2 gün iken AS grubunda 114.7±5.0 gün saptan-
d›. Fetuslar›n %31,8’i normal olup, %52.5’i mutasyon aç›s›n-
dan heterozigot, %13.6’s› homozigot olup %2 birleflik hete-
rozigottu. Mutasyon tipi aç›s›ndan %90.9’unda baz de¤iflimi
olup %9.1’inde gen delesyonu mevcuttu.

Sonuç: Hemoglobin patolojisi aç›s›ndan her iki ebeveynin ta-
fl›y›c› yada hasta oldu¤u gebeliklerde hastal›k oran› %13.6 gi-
bi yüksek bir oranda saptanm›flt›r. Bu sonuç, bu tip gebelikle-
rin takibinin önemi bir kez daha vurgulamaktad›r.

Anahtar sözcükler: Hemoglobin, mutasyon, fetus, analiz,
gebelik, risk

PB-060

Genetik amniyosentez yap›lan 16-22 haftal›k 
gebelerin amniyosentez sonuçlar›n›n
de¤erlendirilmesi
Alev Timur1, ‹brahim Uyar2, ‹brahim Gülhan2, 
Nagehan Tan Saz2, Alper ‹leri2, Mehmet Özeren2

1Özel Sada Hastanesi, Kad›n Do¤um Klini¤i, ‹zmir; 2‹zmir Tepecik E¤i-
tim ve Araflt›rma Hastanesi, Kad›n Do¤um Klini¤i, ‹zmir

Amaç: Prenatal tan› amaçl› genetik amniyosentez yap›lan ol-
gular›n kromozom analizi sonuçlar›n› de¤erlendirmek.




