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SB-01
Term düflük riskli gebelerde 2 ve 3 boyutlu 
ultrasound ile farkl› tahmini fetal a¤›rl›k 
formüllerinin karfl›laflt›r›lmas›
Hasan Energin, Elif Gül Yapar Eyi
Zekai Tahir Burak Kad›n Sa¤l›¤› E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Ankara

Amaç: 2 boyutlu ve 3 boyutlu ultrasound ölçümlerinde kul-
lan›lan formüllerin tahmini fetal a¤›rl›k (TFA) do¤ruluklar›-
n›n karfl›laflt›r›lmas›.

Yöntem: Zekai Tahir Burak Kad›n Sa¤l›¤› E¤itim ve Arafl-
t›rma Hastanesi do¤um salonunda do¤um yapan165 düflük
riskli gebede, Etik Kurul onay› ve gebelerden bilgilendirilmifl
onam sonras› yap›lan prospektif çal›flmaya. 37- 42 haftalar
aras›nda, ve ultrasound ölçümünden sonraki 48 saat içinde
do¤uran gebeler dahil edildi. 2D ve 3D ultrasound ölçümle-
ri ayn› hekim (H.E.) taraf›ndan yap›ld›. Kay›t edilen 2D bio-
metrik de¤erler ve 3D uyluk görüntüleri Viewpoint PIA
program›nda ifllenerek tahmini fetal a¤›rl›klar(TFA)’lar he-
sapland›. 2D ölçümlerle TFA de¤erlerini bulmak için en yay-
g›n kullan›lan Hadlock I (BPD, AC, FL), Hadlock II (BPD,
HC, AC, FL), Shepard (BPD, AC) formüllerinden yararla-
n›ld›. 3D ölçümlerle TFA de¤erlerini bulmak için Lee I
(TVol), Lee II (TVol, AC), Lee III (TVol, AC, BPD) kulla-
n›ld›. Çal›flman›n istatiksel veri analizleri SPSS 17
(SPSS,Chicago, IL USA) kullan›larak yap›ld›. Formüller ile
hesaplanan TFA ile bebek gerçek do¤um a¤›rl›¤› aras›ndaki
farkl›l›k paired sample T-Test kullan›larak hesapland› ve “p”
de¤erlerine göre s›ralama yap›ld›.

Bulgular: Bebek do¤um a¤›rl›klar› ile tahmini fetal a¤›rl›klar›
her formül için istatistiksel olarak korele saptanm›flt›r. Bebek
do¤um a¤›rl›klar› ile bu formüllerden elde edilen tahmini fetal
a¤›rl›klar ayr› ayr› karfl›laflt›r›ld›klar›nda: Lee I, Hadlock II,
Hadlock I ile bebek do¤um a¤›rl›klar› aras›nda anlaml› bir fark
görülmezken, Lee II, Lee III, Shephard ile bebek do¤um a¤›r-
l›klar› aras›nda istatistiksel anlaml› fark saptand›. “p” de¤erle-
rine bak›ld›¤›nda; bebek do¤um a¤›rl›klar› ile en az fark s›ra-
s›yla: Lee I, Hadlock II ve Hadlock I’ de (Plee1= 0.667, PHad-
lock2= 0.526, PHadlock1= 0.016) görüldü.

Sonuç: Ultrasonografik fetal a¤›rl›k tahmini, obstetrisyenin
do¤um eylemi yönetiminde giderek artan s›kl›kta kullan›l-
maktad›r. 3 boyutlu ultrasoundlarla yap›lan fetal a¤›rl›k tah-
minleri içinde Lee, 1 di¤er formüllere göre düflük riskli ve öl-

çümden sonraki 48 saat içinde do¤uran term gebelerde daha
do¤ru sonuçlar vermektedir.

Anahtar sözcükler: 2 boyutlu ultrasound, 3 boyutlu ultra-
sound, fetal a¤›rl›k.

SB-02
‹leum volvulus perforasyonuna sekonder 
akut mekonyum peritonitinin prenatal tan›s›:
Olgu sunumu
Ugur Keskin1, Kaz›m Emre Karaflahin1, Mustafa Öztürk3,
Cüneyt Atabek2, Suzi Demirba¤2, Ali Ergün1

1Gülhane Askeri T›p Fakültesi, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim
Dal›, Ankara; 2Gülhane Askeri T›p Fakültesi, Pediyatrik Cerrahi
Anabilim Dal›, Ankara; 3Etimesgut Askeri Hastanesi, Kad›n Hastal›klar›
ve Do¤um Bölümü, Ankara

Çal›flmam›zda, çok erken tan›s›yla ve do¤um sonras› cerrahi gi-
riflimiyle, daha önce tan›mlanan prenatal olgulardan oldukça
farkl› s›ra d›fl› bir olgu sunduk. K›rk yafl›ndaki gravida hasta, fe-
tal abdomende intestinal dilatasyonla uyumlu kistik yap› varl›¤›
sergiledi. Gebeli¤in 32. haftas›nda gerçeklefltirilen kontrol ul-
trasonunda, ba¤›rsak dilatasyonu kollaps› ve fetal abdomende
hiperekojenik s›v› varl›¤› tespit edildi. Sezaryen gerçeklefltirildi.
Bu çal›flman›n klinik önemi, mekonyum peritonitin tipik ultra-
son özellikli akut fazda tan› alabilecek olmas›d›r ve azalm›fl fetal
hareketli olgular›n ay›r›c› tan›s›nda düflünülmelidir. Mekon-
yum peritonit olgular›nda morbidite ve mortalitenin gestasyo-
nel yafla ba¤l› oldu¤u görülmektedir ve olgu sunumumuz, prob-
lemin prenatal tan›s› sonras›nda uygun do¤um zaman› ve teda-
vi seçene¤i belirlemek üzere benzer olgular› yönetmede yar-
d›mc› olabilir.

Anahtar sözcükler: Mekonyum peritonit, prenatal tan›, ul-
trasonografi.

SB-03
Türkiye'de mezuniyet öncesi t›p e¤itiminde 
obstetrik ve jinekolojik ultrasonografi e¤itimi
Mekin Sezik
Süleyman Demirel Üniversitesi T›p Fakültesi, Kad›n Hastal›klar› ve Do-
¤um Anabilim Dal›, Isparta

Amaç: Ultrasonografinin kad›n hastal›klar› ve do¤um branfl›n-
da kullan›m› artmaktad›r. Ultrasonografi yeterlili¤i genellikle
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