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Amaç: Ultrafast görüntüleme yöntemlerinin geliflimi ile bir-
likte MR inceleme fetal anomalilerin tan›s›nda USG’ye yar-
d›mc› ikinci bir baflvuru arac› olmufltur. Bu çal›flman›n amac›
fetal MR görüntülemenin, prenatal USG’de saptanan ano-
malilerin tan›s›na katk›s›n›n araflt›r›lmas›d›r.

Yöntem: Prenatal USG de¤erlendirmesi s›ras›nda fetal ano-
mali saptanan 190 ard›fl›k gebe çal›flmaya dahil edildi. Bu ol-
gular saptanan anomalilere göre kategorize edildi ve daha
sonra yap›lan fetal MR görüntüleme bulgular› ile tan›lar›n
uyumlulu¤u, farkl›l›¤› ve ek bulgular aç›s›ndan karfl›laflt›r›ld›.

Bulgular: Fetal MR de¤erlendirme sonuçlar› ile prenatal
USG’de saptanan fetal lezyonlar karfl›laflt›r›ld›¤›nda; olgula-
r›n %70.6’s›nda (n=137) uyumlu, %29.4’ünde (n=57) ise ise
farkl› oldu¤u görüldü. Ayr›ca olgular›n %16.5’inde (n=32) ise
fetal MRI incelemede USG de görülmeyen ek anomaliler
saptand› (Tablo 1 ve 2 SB-08).

Sonuç: Bizim çal›flmam›zda hastalar›n %29.4’ünde de fetal
MR bulgular›, prenatal USG bulgular› ile farkl›l›k göstermek-
tedir. Bu farkl›l›k özellikle ventrikülomegali ve koroid pleksus
kisti tan›lar›nda görülmektedir. USG tarihi ile MR görüntüle-
me tarihi aras›nda geçen zaman›n uzun olmas› bu farkl›l›kta rol

oynuyor olabilir. Zira fetal beyin gelifliminin gebelik boyunca
devam etmesi ve USG’de saptanan patolojinin iki tetkik aras›n-
da geçen bu sürede rezolusyona u¤ramas› sonucu MR bulgula-
r›n›n farkl› olmas›na neden olabilir. Sonuç olarak erken gebe-
lik haftalar›nda MR’n›n s›n›rl› spatial rezolusyonu nedeni ile
USG günümüzde gold standart tan› yöntemidir. Ancak gebe-
li¤in ilerleyen haftalar›nda fetal geliflimin devam etmesi nede-
ni ile MR’da ilk yap›lan USG de¤erlendirmeden farkl› veya ek
bulgulara rastlanabilece¤i göz önünde bulundurulmal›d›r.

Anahtar sözcükler: Prenatal tan›, ultrasonografi, fetal MRI.

SB-09
Gebelikte elektronik sigara kullan›m›n›n Doppler
kan ak›m h›zlar›na etkileri
Bu¤ra Çoflkun1, Ramazan Erda Pay2

1Gülhane E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um
Anabilim Dal›, Ankara; 2Sa¤l›k Bilimleri Üniversitesi Gülhane T›p Fa-
kültesi, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim Dal›, Ankara

Amaç: Bu çal›flmam›zda gebelikte elektronik sigara içiminin
gebelik s›ras›nda fetal-plasenta-maternal dolafl›mdaki arteri-
yel kan ak›m h›zlar› üzerindeki etkileri ve fetal do¤um a¤›rl›-
¤› ile patofizyolojik iliflkisi de¤erlendirildi.

Yöntem: Çal›flmam›za ek metabolik hastal›¤› bulunmayan,
tekil gebeli¤i olan, fetal herhangi bir genetik anomali saptan-
mayan gebeler dahil edildi. Grup 1: Hiç sigara kullanmayan
83 gebeden, Grup 2: Tütün ürünü sigara kullanan 63 gebe-
den, Grup 3: Elektronik sigara kullanan 8 gebeden oluflmak-
tayd›. Gruplar aras›nda maternal uterin, fetal umbilikal kord
ve middle serebral arterlerdeki Doppler ak›mlar› ve fetal do-
¤um a¤›rl›klar› istatistiksel olarak karfl›laflt›r›ld›..

Bulgular: Gruplar aras›nda maternal yafl, nulliparite-multi-
parite oran›, maternal BMI aç›s›ndan istatistiksel olarak fark
saptanmam›flt›r (Tablo 1 SB-09). Fetal do¤um a¤›rl›¤› ve ges-
tasyonel hafta Grup 2’de istatistiksel olarak anlaml› olarak
Grup 1’den düflüktür (p<0.05). Gebelikte al›nan kilo ve hem
Grup 2’de, hem de Grup 3’de Grup 1’e göre istatistiksel ola-
rak anlaml› düflüktür (p<0.05). Grup 2 ve 3’de uterin arter PI,
RI de¤erleri istatistiksel olarak anlaml› olarak Grup 1’den
yüksek izlenmifltir (p<0.05). Grup 2’nin umblikal arter RI, PI,
S/D ve uterin arter RI, PI, S/D de¤erleri Grup 1 ve Grup 3’-
e göre istatistiksel olarak anlaml› yüksek izlenmifltir (p<0.05).
Gruplar aras›nda amniotik s›v› volümü aç›s›ndan fark saptan-
mam›flt›r (Tablo 2 SB-09).

Sonuç: Gebelikte annenin sigara içimi hem umblikal arter
hem de uterin arter Doppler ak›m de¤erlerinde bozulmaya,
ayr›ca do¤um a¤›rl›¤›, gebelikte al›nan kilo gibi de¤erlerde de
kötüleflmeye neden oldu¤u bulunmufltur. Ayr›ca elektronik
sigara kullananlarda gebelikte al›nan kilo de¤eri düflük ayr›ca
uterin arter Doppler ak›m de¤erlerinde bozulma bulunmufl-
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Tablo 1 (SB-08): Fetal MRI sonuçlar› ile USG sonuçlar›n›n karfl›laflt›r›lmas›.

Fetal MR sonucu Say› (n) Yüzde (%)

USG ile uyumlu 137 70.6

USG den farkl› 57 29.4

Total 194 100

USG’ye ek bulgu mevcut 32 16.5

USG’ye ek bulgu yok 162 83.5

Total 194 100

Tablo 2 (SB-08): Olgular›n demografik parametreleri.

Ortalama Standart sapma

Maternal yafl 28.508 (14–42) 5.70

USG yap›lan gebelik haftas› 23.334 (9–35.4) 5.98

MRI yap›lan gebelik haftas› 24.660 (11–36.5) 5.09

USG ile MRI aras›ndaki zaman (gün) 6.394 (0–41) 5.28




