
ile klinik tecrübelerimizin paylafl›lmas› ve çal›flmalar›n devam
etmesi, daha düflük komplikasyon oranlar› ile daha iyi sonuç-
lar al›nmas› noktas›nda büyük önem tafl›d›¤›na inanmaktay›z.

Anahtar sözcükler: Fetal cerrahi, spina bifida aperta, prognoz.
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Fetal manyetik rezonans görüntüleme 
endikasyonlar›: Mustafa Kemal Üniversitesi 
deneyimi
‹lay Gözükara1, Hanifi Bayaro¤ullar›2, Kenan Serdar 
Dolapç›o¤lu1, Arif Güngören1

1Mustafa Kemal Üniversitesi T›p Fakültesi, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um
Anabilim Dal›, Hatay; 2Mustafa Kemal Üniversitesi T›p Fakültesi, Rad-
yoloji Anabilim Dal›, Hatay

Amaç: Bu retrospektif çal›flmada Mustafa Kemal Üniversite-
si T›p Fakültesi’nde fetal manyetik rezonans görüntüleme
(MRG) endikasyonlar›n›n de¤erlendirilmesi amaçland›.

Yöntem: Mustafa Kemal Üniversitesi Kad›n Hastal›klar› ve
Do¤um Poliklini¤i’ne 01 Ocak 2013 ve 01 A¤ustos 2018 y›l-
lar› aras›nda baflvuran fetal MRG istemi yap›lan gebe hastalar
retrospektif olarak incelendi. Hastalar›n yafllar›, gebelik haf-
talar›, gravide, parite, yaflayan çocuk say›s› kaydedildi. Ayr›ca
obstetrik ultrasonografi ve MRG raporlar› incelendi. 

Bulgular: Befl y›ll›k retrospektif arfliv kay›tlar› de¤erlendiril-
di¤inde 41 gebe hastadan MRG istemi yap›ld›¤› saptand›.
Hastalar›n ortalama yafllar› 28.9 (±5.8), ortalama gravida, pa-
rite ve yaflayan çocuk say›s› s›ras›yla 2.8 (±1.7); 1.3 (±1.5) ve
1.2 (±1.4) olarak kaydedildi. Ortalama gestasyonel hafta 24.4
(±5.9) idi. MRG endikasyonlar›na bak›ld›¤›nda tüm hastalar-
da obstetrik usg sonras›nda istem yap›ld›¤› ve endikasyonlar›-
n›n da¤›l›m›n›n %46.3 (19) santral sinir sistemi, %9.8 (4) pla-
senta, %9.8 (4) iskelet, %9.8 (4) gastrointestinal sistem, %7.3

(3) renal, %7.3 (3) anhidramnios, %7.3 (3) fetal asit ve %2.4
(1) yüz anomalisine ait sebeplerden olufltu¤u kaydedildi. Pla-
senta ile iliflkili sebeplerin 3’ü invazyon anomalisini saptama-
ya yönelikken 1’i plasentomegali için istenmiflti. Santral se-
beplerin ayr›nt›l› analizinde ventrikülomegali ve/veya nöral
tüp defekti (7), posterior fossa anomalileri (6), korpus kallo-
sum agenezi (4), frontal kist (1) ve intrakranial hemoraji (1)
endikasyonlar›n›n yer ald›¤› izlendi. 

Sonuç: Mustafa Kemal Üniversitesi Kad›n Do¤um Klini¤i’n-
de yap›lan fetal MRG endikasyonlar›nda ilk s›rada ve yaklafl›k
tüm istemlerin yar›s›na yak›n bir oranda santral sinir sitemi-
nin patolojileri saptanm›flt›r. Santral patolojilerin içerisinde
klinisyenlerin ileri tetkik ihtiyac› duydu¤u anomalilerin ba-
fl›nda ise ventrikülomegali, nöral tüpdefekti ve posterior fos-
sa anomalileri yer almaktad›r.

Anahtar sözcükler: Endikasyon, fetal MRG, santral sinir
sistemi.
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‹nfertil kad›nlarda uterin kavitenin ve 
tuba uterinan›n tek ad›mda de¤erlendirmesi 
için yeni bir yaklafl›m: Histereskopi ile birlikte 
sonohisterosalfingografi köpük kiti (HyFoSy)
Hulusi Bülent Zeynelo¤lu, Yusuf Aytaç Tohma, 
Gö¤flen Önalan
Baflkent Üniversitesi T›p Fakültesi, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Anabi-
lim Dal›, Üreme Endokrinolojisi ve ‹nfertilite Bilim Dal›, Ankara

Amaç: ‹nfertilite tedavisi öncesinde tuba uterinalar›n aç›kl›-
¤›n›n de¤erlendirmesinde alt›n standart test laparoskopi es-
nas›nda kromopertübasyon testi olmakla birlikte, laparosko-
pinin olas› riskleri ve maliyeti nedeniyle histerosalpingografi
(HSG) veya sonohisterosalpingografi (sono-HSG) kullan›l-

Perinatoloji Dergisi

10. Ulusal Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi, 27–30 Eylül 2018, Dalaman

S14

Tablo 1 (SB-14): Hasta verileri.

Olgular Prenatal bulgular Postnatal izlem

Olgu 1, 33 y, G5P2Y2 - L1-2’de MMC - Do¤um 35+3 GH (PPROM), 2950 gr, Apgar 7/9
(Tan› 18 GH) - Muz bulgusu (+), CM kapal›, Chiari II (+), ilerleyen - 6 gün YDYB, sürfaktan (-)

VM (11/9 mm' den 16/15 mm' ye)
- Bilateral PEV, ayak hareketleri (+)
- ->26+5’ te op

Olgu 2, 24 y, G2P1 - L4’ te 23x27 mm MMC - Do¤um 33+0 GH, kontraksiyonlar (+), 2170 gr, Apgar 6/9
(Tan› 17 GH) - Muz bulgusu, CM < 3mm, LV 11/10 mm) - 20 gün YDYB, sürfaktan (+)

- Ayak hareketleri (+)
- ->26+3’ te op

Olgu 3, 24 y, G1P0 - L1’de 25x25 mm MMC - Do¤um 33+1 GH, kontraksiyonlar (+), 2290 gr, Apgar 7/9

(Tan› 22 GH) - Muz bulgusu, CM < 3mm, LV 15/12 mm) - 12 gün YDYB, sürfaktan (-)
- ->26+2’ de op




