
Bulgular: ‹ki tarafl› çentik ve çift çentikli olgular, prematüri-
te, düflük 1.dakika Apgar skorlar›i daha fazla yenido¤an yo-
¤un bak›m ünitesi gereksinimi ve daha yüksek perinatal mor-
talite aç›s›ndan anlaml›yd›.

Sonuç: Uterine arterde çift çentik bulgusu ileri patoloji ve 
olumsuz yüksek fetal sonuçlar aç›s›ndan anlaml›

Anahtar sözcükler: Preeklampsi, çift çentik, fetal sonuçlar.
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Amaç: Olumsuz obstetrik sonuçlar› de¤erlendirmek amac›y-
la 3.trimesterde uterin arter doppler dalga formlar› ve çentik-
lerin de¤erlendirilmesi

Yöntem: 24-36. gebelik haftalar›nda bulunan 490 preek-
lamptik gebenin 166 tanesi hafif preeklampsi, 324 tanesi ise 
fliddetli preeklampsi olarak tan›mland›. Maternal obstetrik 
kay›tlar› her fleyi ile tamam olan olgular çentik yok (n:58), tek 
tarafl› çentik (n: 93), iki tarafl› çentik (n: 252) ve çift çentikli 
olguar (n: 39) olmak üzere s›n›fland›r›ld›.

Bulgular: ‹ki tarafl› çentik ve çift çentikli olgularda, daha k›-
sa klinik izlem, patolojik laboratuvar bulgular› (ortalam 24 sa-
atlik proteinüri, AST, LDH düzeyleri) ve HELLP sendro-
mu, magnezyum sülfat gereksinimi, daha yüksek sistolik ve 
diyastolik tansiyon bas›nc› saptand›.

Sonuç: Uterine arterde çift çentik bulgusu ileri patoloji ve 
olumsuz maternal sonuçlar aç›s›ndan anlaml›

Anahtar sözcükler: Preeklampsi, çift çentik, maternal so-
nuçlar.
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Fetal cinsiyetin umbilikal arter ve orta serebral 
arter Doppler bulgular›na etkisinin araflt›r›lmas›
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Celal Bayar Üniversitesi T›p Fakültesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um 
Anabilim Dal›, Perinatoloji Bilim Dal›, Manisa

Amaç: Fetal cinsiyetin, umbilikal arter ve orta serebral arter 
Doppler ölçümlerine etkisinin araflt›r›lmas› amaçland›.

Yöntem: 2013-2014 y›llar›nda Celal Bayar Üniversitesi Pe-
rinatoloji Poliklini¤i’ne baflvuran üçüncü trimesterde olan 60

sa¤l›kl› tekil gebeliklerde yap›lm›fl olan umbilikal arter (UA)
ve orta serebral arter (MCA) Doppler ultrasonografik ölçüm-
ler retrospektif olarak görüntü ve dosya kay›tlar›ndan taran-
d›. UA ve MCA Doppler endeksleri en az ard›fl›k 3 dalga for-
mu elde edilerek hesapland›. Gebelikler fetal cinsiyete göre
iki ayr› grupta de¤erlendirildi (k›z fetuslar 31 ve erkek fetus-
lar 29 olgu) ve karfl›laflt›r›ld›. Her iki grup aras›ndaki fark
SPSS v.20 ile de¤erlendirildi.

Bulgular: K›z ve erkek fetuslarda s›ras› ile ortalama maternal
yafl 29.14±6.21 ve 31.88±5.16 (p=0.162), ortalama gestasyonel
hafta 31.71±3.77 ve 33.88±4.41 (p=0.111) olarak tespit edildi.
UA PI k›z ve erkek fetuslarda s›ras› ile 1.00±0.24 ve 1.03±
0.21 olarak tespit edildi (p=0.761). MCA PI k›z ve erkek fe-
tuslarda s›ras› ile 2.16±0.67 ve 1.84±0.85 olarak tespit edildi
(p=0.197).

Sonuç: Günümüzdeki yeni konsept intrauterin dönemde be-
be¤in cinsiyetin göz ard› edilmemesi yönünde olmaktad›r.
Erkek fetuslarda MCA rezistans›nda azalma daha büyük ça-
l›flmalarda de¤erlendirilmelidir.

Anahtar sözcükler: Fetal cinsiyet, Doppler, umbilikal arter.
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Ocak 2014 ve Haziran 2014 tarihleri aras›nda
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Bölümü, ‹stanbul

Sezaryen do¤umlar, dünya çap›nda en yayg›n gerçeklefltirilen
operasyonlar olup zamanla say›lar› artmaktad›r. Sezaryen
maliyetleri vajinal do¤umlardan daha yüksektir ve maternal
morbiditeyi art›rabilir. Sezaryen oranlar›n› azaltmak için il-
gili endikasyonlar› bilmemiz gerekmektedir. Robson’›n 2011
y›l›nda önerilen 10’lu grup sistemi s›n›fland›rmas›, endikas-
yona göre de¤il hastaya göre yap›lmaktad›r. Klini¤imizde,
Robson’›n ilk dört grubundaki sezaryen operasyonlar›n›n en-
dikasyonlar›n› belgeledik. Çal›flmam›zda, Ocak 2014 - Hazi-
ran 2014 tarihleri aras›nda klini¤imizde gerçeklefltirilen do-
¤umlara iliflkin istatistiki bilgileri de¤erlendirdik. 2014’ün ilk
yar›s› boyunca toplam 7428 do¤um gerçeklefltirildi ve 7569
bebek do¤du. Bu do¤umlar›n 2779’u spontane vajinal olarak,
1793’ü vajinal episiyotomi ve 2933’ü sezaryen yard›m›yla
gerçekleflti. Primer sezaryen oran› bu dönem boyunca %18.2
(534/2779) idi. Robson’›n sezaryen do¤um s›n›fland›rmas›na
göre Grup 5 (daha önce uterin insizyon yaral› uterusa sahip

Perinatoloji Dergisi

11th Congress of the Mediterranean Association for Ultrasound in Obstetrics and Gynecology

S52




