
baren prolapsus flikayetlerinin olufltu¤unu ve sonras›nda da fli-
kayetlerinin spontan olarak geriledi¤ini bildirmifltir. Hastaya
yat›fl verilerek yatak istirahat› ve antibiyoterapi önerildi. Olas›
bir erken do¤um tehditine yönelik hastaya celestone tedavisi 2
doz olarak 12 saat ara ile düzenlendi. Hastan›n hastanede kal-
may› istememesi üzerine hasta öneriler verilerek, poliklinik ta-
kiplerine devam etmifltir. Hasta pesser uygulanmas›n› kabul et-
memifltir. Hasta sanc› flikayetiyle taraf›m›za baflvurdu¤unda ya-
p›lan muayenede 5–6 cm aç›kl›¤› mevcut olup, bak›lan USG’de
ortalama 38w gebelikle uyumluydu. Hastan›n üç dört dakikada
effektif kontraksiyonlar› mevcuttu. hasta normal spontan vagi-
nal yol ile 3360 g 49 cm 6–7 APGAR’l› bir erkek bebek do¤ur-
du. hastan›n postpartum dönemde flikayetleri gerileyerek flifa
ile taburculu¤u yap›ld›.

Sonuç: Gebelikte prolapsus vakalar› yak›n takip gerektirir.
her vaka bireysel olarak de¤erlendirilmelidir. Bu nadir görü-
len vakalarda sezaryen her zaman tek seçenek olarak düflünül-
memeli, normal do¤um da alternatif olarak de¤erlendirilebil-
melidir.

Not: fiu anda poliklinik takiplerimizide CRL: 10w3d ölçüm-
leri bulunan gravide 3 parite 2 olan 26 yafl›nda geçirilmifl len-
foma öyküsü bulunan ve bu gebeli¤inde total uterin prolap-
sus ile takip edilen bir baflka gebemiz de bulunmaktad›r.

PB-22
Term gebelerde farkl› formüllerle ultrasonografik
fetal a¤›rl›k tahmini
Selim Gülücü1, ‹lhan Bahri Delibafl1, ‹smail Sa¤2, 
Bülent Çakmak2

1Gaziosmanpafla Üniversitesi T›p Fakültesi, Kad›n Hastal›klar› ve 
Do¤um Anabilim Dal›, Tokat; 2Sa¤l›k Bilimleri Üniversitesi Bursa 
Yüksek ‹htisas E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Kad›n Hastal›klar› ve
Do¤um Klini¤i, Bursa

Amaç: Term gebelerde tahmini fetal a¤›rl›¤›n (TFA) saptan-
mas›nda 17 farkl› formülün karfl›laflt›r›lmas›d›r.

Yöntem: Çal›flmaya term ve her hangi bir gebelik kompli-
kasyonu olmayan 132 gebe dahil edildi. Do¤umdan bir gün
önce veya ayn› gün tüm fetuslar›n ultrasonografi ile biparie-
tal çap (BPD), kafa çevresi (HC), kar›n çevresi (AC) ve femur
uzunlu¤u (FL) ölçümü al›nd›. Ultrasonografik TFA hesapla-
mas›nda kullan›lan 17 formül ile gerçek do¤um a¤›rl›¤›
(GDA) ortalama mutlak yüzde hata [(TFA-GDA)/GDA*
100], ortalama yüzde hata [(TFA-GDA)/GDA*100] ve kore-
lasyon yap›larak karfl›laflt›r›ld›.

Bulgular: Tüm gebelerin ortalama yafl 29.2±5.3 y›l, nullipari-
te oran› %15.9, do¤um haftas› 38.3±0.8 ve ortalama gerçek fe-
tal a¤›rl›k 3312±463 gram olarak tespit edildi. Ortalama mut-
lak yüzde hata <%10 olan formüller s›ras›yla Hadlock 1, Had-
lock 4, Ott, Hadlock 3, Hadlock 2, Combs, Warsof, Hadlock

5, Campbell, Higginbottom ve Merz 1 olup ilk üç formülün
ortalama mutlak yüzde hata oran› <%7 olarak saptand›.

Sonuç: Term gebelerde Hadlock 1, Hadlock 4 ve Ott en dü-
flük ortalama mutlak yüzde hata oran› ile fetal a¤›rl›k tahmi-
ninde en iyi formüllerdir.

PB-23
Mülteci gebelerde Hepatit B ve Hepatit C 
seropozitiflik oranlar›
‹smail Sa¤, Engin Korkmazer, Emin Üstünyurt, 
Bülent Çakmak
Sa¤l›k Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek ‹htisas E¤itim ve 
Araflt›rma Hastanesi, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Klini¤i, Bursa

Amaç: Mülteci ve Türk gebelerin hepatit B ve hepatit C se-
ropozitiflik oranlar›n›n karfl›laflt›r›lmas› amaçlanm›flt›r.

Yöntem: Bu retrospektif çal›flmaya son 1.5 y›l içerisinde hasta-
nemize do¤um (vajinal do¤um, sezaryen) için baflvuran ve veri-
lerine ulafl›labilen gebeler al›nd›. Elektronik dosya verilerinden
çal›flmaya al›nan tüm gebelerin makro EL‹SA yöntemi ile çal›-
fl›lm›fl HBsAg, Anti-HBs, Anti-HCV ve Anti-HIV seropozitif-
likleri araflt›r›ld›. Mülteci ve Türk gebeler HBsAg, Anti-HBs,
Anti-HCV ve Anti-HIV sonuçlar› aç›s›ndan karfl›laflt›r›ld›.

Bulgular: Çal›flmaya al›nan 1373 gebenin 195’ini (%14.2)
mülteci gebeler oluflturdu. HBsAg, Anti-HCV ve Anti-HIV se-
ropozitiflik oranlar› her iki grupta benzer oranda saptand›
(p>0.05). Anti-HBs seropozitiflik oran› mülteci gebelerde Türk
gebelere göre daha düflük oranda bulundu (s›ras›yla %21.5 ve
%35.5; p=0.000).

Sonuç: Mülteci gebelerde Anti-HBs seropozitiflik oranlar›-
n›n daha düflük olmas› bu gebelerde hepatit B için afl›lanma
oran›n›n daha az oldu¤unu düflündürmektedir.

PB-24
32 hafta gebelikte masif perikardiyal efüzyona
neden olan mediastinal kitle
Asl›m Ç›nar1, Ali Ba¤c›2, Mehmet Okan Özkaya1, 
‹lker Günyeli1, Yasin Türker2

1Süleyman Demirel Üniversitesi T›p Fakültesi, Kad›n Hastal›klar› ve
Do¤um Anabilim Dal›, Isparta; 2Süleyman Demirel Üniversitesi T›p 
Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dal›, Isparta

Amaç: Gebelikte en s›k görülen perikart sendromu hidroperi-
kardiyumdur. 3. Trimesterda kad›nlar›n %40 kadar›nda görü-
lür ve genellikle hafif olma e¤ilimindedir. Efüzyon genellikle
asemptomatik, klinik bulgular ve EKG normaldir, tedavi ge-
rektimez. 

Olgu: 26 yafl›nda 32 hafta gebeli¤i mevcut olan acile dispne
flikayeti ile baflvuran masif perikardiyal efüzyon saptanan has-
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tada tüm mediastinal kompartmanlar› dolduran kitle tespit
edildi.

Bulgular: 26 yafl›nda 32 hafta gebe, acil servise nefes darl›¤›,
öksürük, pretibial ödem, kar›nda fliflkinlik flikayetleri ile bafl-
vuran hastada acil obstetrik patoloji saptanmay›p, kalp yet-
mezli¤i aç›s›ndan kardiyoloji taraf›ndan de¤erlendirilmifl
olup yap›lan EKO’da ciddi perikardiyal efüzyon tespit edil-
mesi üzerine kardiyoloji servisine yat›r›ld›. Hastan›n semp-
tomlar›nda gerileme olmamas› üzerine perikardiyosentez ya-
p›ld›. Perikardiyosentez sonras› sonras› klini¤inde kötüleflme
olmas› üzerine c/s karar› verildi. Postpartum arrest olan has-
ta anestezi ybü de takip edildi. Post operatif çekilen torax bt
de mediastende sa¤ akci¤erde atelektaziye neden olan, tüm
mediastinal kompartmanlar› dolduran, yer yer dejenere kistik
alanlar bar›nd›ran konglomere görünümde kitle tespit edildi.
Sonras›nda tekrar arrest olan hasta 60 dk süren cpr a cevap
vermedi, ex kabul edildi. Hasta yak›nlar›n›n otopsi istememe-
si nedeni ile kitlenin patolojik tan›s› belirlenemedi. Perikar-
diyal mayi benign benign sitoloji olarak raporland›.

Sonuç: Gebelikte dispne flikayeti ile baflvuran ve perikardiyal
effüzyon saptanan hastalarda mediastinal kitle bir neden ola-
rak düflünülmelidir. Malign ya da benign mediastinal kitleler-
de tan› genellikle baflka bir nedenden dolay› yap›lan radyolo-
jik incelemeler sonucu konulmaktad›r. Bu tür klinik ile bafl-
vuran hastalarda etyolojiyi ayd›nlatmak için mutlaka bat›n
korunarak tomografi ön planda düflünülmelidir. Gebelerde
sadece obstetrik patolojiler de¤il tüm dahili patolojiler aç›s›n-
dan sistematik olarak de¤erlendirme yap›lmal›d›r.

PB-25
Suriye savafl›nda kad›n travmalar›: 
Mustafa Kemal Üniversitesi deneyimi
‹lay Gözükara1, Atilla Y›lmaz2, Arif Güngören1

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

Amaç: Mustafa Kemal Üniversitesi, Tayfur Ata Sökmen T›p
Fakültesi acil servisine getirilen kad›n hastalar›n retrospektif
analizini yapmak ve sa¤ kal›m›n› de¤erlendirmek amaçlan-
m›flt›r.

Yöntem: Arfliv kay›tlar›ndan Acil servise 2012–2017 y›llar›
aras›nda baflvuran savafl yaralanmalar› aras›ndan Suriyeli ka-
d›n hastalar retrospektif olarak incelendi. Hastalar›n yafl,
travma sebebi, geçirdi¤i operasyon, yo¤un bak›m ihtiyac› ve
sa¤ kal›mlar› de¤erlendirildi. Hastalar›n ayr›ca tam kan say›-
m› ve biyokimya de¤erleride kaydedildi.

Bulgular: Çal›flmaya 43 hasta dahil edildi. Hastalar›n 21
(%48.8)’inde bomba, 12 (%27.9)’sinde ateflli silah, 4
(%9.3)’ünde göçük alt›nda kalma, 5 (%11.6)’inde trafik kazas›

ve 1’inde yüksekten düflme sebebine ba¤l› travma oldu¤u rapor
edildi. Ortalama glasgow koma skoru 8.2±4.2 olarak bulundu.
Hastalar›n 23 (%53.5)’ünün exitus oldu¤u 20 (%46.5)’sinin ise
taburcu edildi¤i rapor edildi. Görüntüleme yöntemleri ile ya-
ralanan organlara bak›ld›¤›nda 39 (%90.7) hastada kranial, 2
(%4.7) hastada akci¤er ve 1 (%2.3) hastada karaci¤er ve 1
(%2.3) hastada multiple travma oldu¤u saptand›. Kranial yara-
lanmas› olan hastalar›n ek olarak 2’sinde akci¤er, 1’inde böbrek
ve 1’inde ekstremite yaralanmas› oldu¤u anlafl›ld›. Hastalar›n
11 (%25.6)’ine cerrahi uygulanm›fl ve 32 (%74.4)’si bekleme
tedavisine al›nd›. Hastalar›n 10 (%23.25)’unda gebelik saptan-
d›. Bu hastalar›n 4’ünün exitus oldu¤u ve 6’s›n›n taburcu edil-
di¤i, gebelerin 1’inin 1. ve 9’unun 3. trimesterda oldu¤u kay-
dedildi. ‹ki hastada do¤um gerçeklefltirildi. Bir fetus d›fl›nda
tüm fetüslerin canl› oldu¤u rapor edildi. Çal›flmaya dahil olan
hastalardan 1’i d›fl›nda tamam›n›n yo¤un bak›mda takip edildi.

Sonuç: Çal›flmam›zda kad›nlarda öncelikle bombaya ba¤l›
kranial yaralanmalar›n oldu¤u anlafl›lm›flt›r. Hastalar›n ço¤u-
nun reprodüktif yafl grubunda oldu¤u yaklafl›k 1/4’ünün gebe
oldu¤u kaydedilmifltir. Ayr›ca vakalar›n yaras›ndan fazlas›n›n
mortal seyretti¤i görülmüfltür.

PB-27
Multipar gebelikte uterus rüptürü sonras› 
internal ve eksternal iliak damar yaralanmalar›
Koray Selçuk, Utkucan Okuducu, Yusuf Dal, 
Mehmet Okan Özkaya
Süleyman Demirel Üniversitesi T›p Fakültesi, Kad›n Hastal›klar› ve 
Do¤um Anabilim Dal›, Isparta

Amaç: Gebelikte uterus rüptürü; uterusun musküler duvar›-
n›n bütünlü¤ünün bozulmas›yla karakterize, nadir görülen
ancak yüksek fetal ve maternal morbidite ve mortalite ile sey-
reden bir durumdur.

Olgu: 36 yafl›nda, G6P4A1Y3 hasta 38. gebelik haftas›nda
baflka bir merkezde uterus rüptürü ön tan›s›yla sezeryana al›-
nan sonras›nda histerektomi ifllemine geçilen hasta durduru-
lamayan aktif kanama nedeniyle klin¤imize sevk edildi. Has-
ta acil flartlarda klini¤imizde operasyona al›nd›.Bat›n gözle-
minde pelvisin kanla dolu (yaklafl›k 1500–2000 cc) ve uteru-
sun histerektomi ile ç›kar›ld›¤›, bilateral overlerin b›rak›ld›¤›
histerektomize pelvis görüntüsü saptand›. Sa¤da retroperito-
nun obturator fossaya kadar diseke oldu¤u, sa¤ internal iliak
arterin ön dal›n›n diseke, sa¤daki eksternal iliak venin 0.5 cm
büyüklü¤ünde rüptüre oldu¤u görüldü. Operasyona kalp ve
damar cerrahisi davet edildi. ‹nternal ve eksternal iliak da-
marlar›n onar›m› yap›ld›. Dissemine intravasküler koagülas-
yon (DIC) tablosunda olan hastan›n yayg›n bat›n içi s›z›nt›
fleklinde kanamalar› oldu¤u için, 25 adet spongiostone ile
patching yap›ld› Hastaya intraoperatif 14 ünite eritrosit süs-
pansiyonu, 6 ünite taze donmufl plazma (TDP) verildi.
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