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Tablo 1 (SB-14): Hasta verileri.
Olgular

Prenatal bulgular

Postnatal izlem

Olgu 1, 33 y, G5P2Y2
(Tan› 18 GH)

- L1-2’de MMC
- Muz bulgusu (+), CM kapal›, Chiari II (+), ilerleyen
VM (11/9 mm' den 16/15 mm' ye)
- Bilateral PEV, ayak hareketleri (+)
- ->26+5’ te op

- Do¤um 35+3 GH (PPROM), 2950 gr, Apgar 7/9
- 6 gün YDYB, sürfaktan (-)

Olgu 2, 24 y, G2P1
(Tan› 17 GH)

-

- Do¤um 33+0 GH, kontraksiyonlar (+), 2170 gr, Apgar 6/9
- 20 gün YDYB, sürfaktan (+)

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)
- ->26+2’ de op

- 12 gün YDYB, sürfaktan (-)

L4’ te 23x27 mm MMC
Muz bulgusu, CM < 3mm, LV 11/10 mm)
Ayak hareketleri (+)
->26+3’ te op

ile klinik tecrübelerimizin paylaﬂ›lmas› ve çal›ﬂmalar›n devam
etmesi, daha düﬂük komplikasyon oranlar› ile daha iyi sonuçlar al›nmas› noktas›nda büyük önem taﬂ›d›¤›na inanmaktay›z.
Anahtar sözcükler: Fetal cerrahi, spina bifida aperta, prognoz.

SB-15
Fetal manyetik rezonans görüntüleme
endikasyonlar›: Mustafa Kemal Üniversitesi
deneyimi
‹lay Gözükara1, Hanifi Bayaro¤ullar›2, Kenan Serdar
Dolapç›o¤lu1, Arif Güngören1
1

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

Amaç: Bu retrospektif çal›ﬂmada Mustafa Kemal Üniversitesi 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›llar› aras›nda baﬂvuran fetal MRG istemi yap›lan gebe hastalar
retrospektif olarak incelendi. Hastalar›n yaﬂlar›, gebelik haftalar›, 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¤erlendirildi¤inde 41 gebe hastadan MRG istemi yap›ld›¤› saptand›.
Hastalar›n ortalama yaﬂlar› 28.9 (±5.8), ortalama gravida, parite 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 hastalarda 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) plasenta, %9.8 (4) iskelet, %9.8 (4) gastrointestinal sistem, %7.3
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(3) renal, %7.3 (3) anhidramnios, %7.3 (3) fetal asit ve %2.4
(1) yüz anomalisine ait sebeplerden oluﬂtu¤u kaydedildi. Plasenta ile iliﬂkili sebeplerin 3’ü invazyon anomalisini saptamaya yönelikken 1’i plasentomegali için istenmiﬂti. Santral sebeplerin ayr›nt›l› analizinde ventrikülomegali ve/veya nöral
tüp defekti (7), posterior fossa anomalileri (6), korpus kallosum 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’nde yap›lan fetal MRG endikasyonlar›nda ilk s›rada ve yaklaﬂ›k
tüm istemlerin yar›s›na yak›n bir oranda santral sinir siteminin patolojileri saptanm›ﬂt›r. Santral patolojilerin içerisinde
klinisyenlerin ileri tetkik ihtiyac› duydu¤u anomalilerin baﬂ›nda ise ventrikülomegali, nöral tüpdefekti ve posterior fossa anomalileri yer almaktad›r.
Anahtar sözcükler: Endikasyon, fetal MRG, santral sinir
sistemi.

SB-16
‹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 Anabilim 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 esnas›nda kromopertübasyon testi olmakla birlikte, laparoskopinin olas› riskleri ve maliyeti nedeniyle histerosalpingografi
(HSG) veya sonohisterosalpingografi (sono-HSG) kullan›l-

Sözlü Bildiri Özetleri

maktad›r. Uterin kavitenin de¤erlendirilmesinde ise geleneksel olarak HSG kullan›lmaktad›r. Bu olgu serisinin amac›, yeni bir yöntem olan sonohisterosalpingografi köpük kiti
(HyFoSy) ve histeroskopi ile uterin kavitenin ve tubal aç›kl›¤›n tek ad›mda de¤erlendirdi¤imiz olgular›m›z› sunmakt›r.
Yöntem: Retrospektif olgu serisi olan çal›ﬂmam›za, infertilite tedavisi için haz›rlanan 23 infertil hastay› dahil ettik. Servikal displazi veya kanseri olan hastalar, aktif uterin kanamas› olan hastalar, pelvik enfeksiyon riski olan hastalar ve prosedürü reddeden hastalar çal›ﬂma d›ﬂ› b›rak›ld›. Tüm hastalara
uterus, over ve pelvik bölgenin tam bir de¤erlendirmesi için
iki boyutlu ultrasonografi yap›ld›. Devam›nda histereskopiye
geçmeden önce Piccioni ve ark.’n›n uygulad›¤› prosedüre uygun bir ﬂekilde HyFoSy (ExEm foam kit; IQ Medical Ventures VB, Delft, the Netherlands) uyguland› (ﬁekil 1-3 SB-16)..
Tüm hastalar, HyFoSy uygulamas› s›ras›nda uyan›k ve kooperatifti ve hastalara tubal aç›kl›klar›n›n durumu ultrasonografi ile gösterildi. Devam›nda hastalara Midazolam (0.1
mg/kg) ve fentanilin (1–2 μg/kg) IV uygulanmas› ile hafif sedasyon alt›nda ofis histeroskopisi uyguland›. Bu iﬂlemler hastaya negatif gebelik testi sonucu ile birlikte menstrüel döngüsünün 10–17. günü uyguland›.Tüm hastalara iﬂlem sonras›nda 5 gün süresince doksisiklin 100 mg reçete edildi.
Bulgular: Tüm hastalar›n özellikleri Tablo 1 SB-16’da özetlenmiﬂtir. On yedi hastada tuba uterinalar normal görünümde izlenmiﬂ olup köpü¤ün abdominal kaviteye s›z›ﬂ› gözlenmiﬂtir. Bu hastalardan birinde (13 numaral› hasta) HSG ile
sa¤ tubal t›kan›kl›ktan ﬂüphelenilmiﬂtir; fakat hyFoSy uygulamas›ndan sonra, sa¤ tuba uterina normal olarak gözlenmiﬂ ve
devam›nda uygulanan histeroskopide, intrauterin adezyonlar

ﬁekil 1 (SB-16): Sonohisterosalpingografi köpük kiti.

ﬁekil 2 (SB-16): Tuba uterina.

ﬁekil 3 (SB-16): Tubal polip.
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Tablo 1 (SB-16): Hastalar›n özellikleri.
Hasta
numaras›

Yaﬂ
(y›l)

HyFoSy

Histereskopi

Histerosalfingografi

Gebelik
sonucu

1
2

35

Sol tubal t›kan›kl›k

Polipoid endometrium

Sol tubal t›kan›kl›k

Spontan gebelik

28

Sa¤ tubal t›kan›kl›k

Regüler

-

Tedavide

3

31

Normal görünümde tuba uterinalar

Regüler

Normal

Negatif

4

33

Normal görünümde tuba uterinalar

T-uterus

-

Tedavide

5

39

Normal görünümde tuba uterinalar

Regüler

-

Negatif

6

31

Bilateral tubal t›kan›kl›k

Asherman

‹rregüler dolum defektleri

Tedavide

7

35

Normal görünümde tuba uterinalar

Tubal polip

-

Tedavide

8

40

Normal görünümde tuba uterinalar

Endometriyal mikropolip

-

Tedavide

9

30

Normal görünümde tuba uterinalar

Endometriyal polip

-

Tedavide

10

37

Normal görünümde tuba uterinalar

Regüler

-

Tedavide

11

37

Normal görünümde tuba uterinalar

Regüler

-

Tedavide

12

40

Normal görünümde tuba uterinalar

Intrauterin adezyon

Sa¤ tubal t›kan›kl›k?

Tedavide

13

34

Parsiyel sa¤ tubal t›kan›kl›k

Regüler

Parsiyel sa¤ tubal t›kan›kl›k

Tedavide

14

33

Sol tubal t›kan›kl›k

Sol kornual spazm

-

Tedavide

15

26

Normal görünümde tuba uterinalar

Polipoid endometrium

-

Tedavide

16

36

Sol hidrosalpinks

Regüler

Sol hidrosalpinks

Tedavide

17

39

Bilateral minimal ak›ﬂ

Bilateral kapal› tubal ostium

Normal

Tedavide

18

40

Normal görünümde tuba uterinalar

Regüler

Normal

Tedavide

19

31

Normal görünümde tuba uterinalar

Endometriyal polip

Normal

Tedavide

20

38

Normal görünümde tuba uterinalar

Intrauterin adezyon

-

Tedavide

21

29

Normal görünümde tuba uterinalar

Regüler

Normal

Tedavide

22

26

Normal görünümde tuba uterinalar

Regüler

Normal

Tedavide

23

29

Normal görünümde tuba uterinalar

Regüler

-

Spontan gebelik

HyFoSy: Sonohisterosalpingografi köpük kiti.

gözlemlenmiﬂ ve bu hasta ayn› seansta tedavi edilmiﬂtir. Üç
hastada HyFoSy ile tubal t›kan›kl›k gözlenirken bir hastada
hidrosalpinks gözlendi. Hidrosalpinks tan›s› HSG ile do¤ruland›. Bu dört hastadan birinde (6 numaral› hasta) HSG ile
intrauterin adezyondan ﬂüphelenildi ve ayn› seansta histeroskopi ile adezyonlar aç›ld›. HyFoSy ile tubal t›kan›kl›k gözlenen bir di¤er hastada (1 numaral› hasta), histereskopik gözlemde polipoid endometrium gözlendi ve ayn› seansta hasta
tedavi edildi. Bu iﬂlemden sonra, bu hasta spontan olarak gebe kald›. Ek olarak, bir hastada (14 numaral› hasta) HyFoSy
ile sol tubal t›kan›kl›k gözlendi, ancak histeroskopi yap›ld›¤›
zaman tubal spazm oldu¤u gözlendi ve tubal t›kan›kl›¤›n nedeni olarak tubal spazm kabul edildi. Baﬂka bir hastada (17
numaral› hasta), HyFoSy’de minimal tubal s›z›nt› gözlendi,
histereskopik gözlemde ise tubal ostiumlar›n bilatarel tubal
polip ile t›kal› oldu¤u gözlendi ve ayn› seansta tubal polipektomi uyguland›.
Sonuç: Bizim verilerimiz ›ﬂ›¤›nda, bu tek basamakl› yöntem
ile uterin kavite ve tubal aç›kl›k ayn› anda de¤erlendirilebilmekte ve hastan›n tedavisi ile ilgili planlar daha h›zl› yap›labilmektedir. Ek olarak, HyFoSy, HSG ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda
iyonize radyasyon ve iyot alerjisine maruz kalmadan iyi tole-
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re edilen, güvenli, h›zl› ve basit bir prosedürdür. Ancak bu tek
ad›ml› yöntemin fizibilitesini daha iyi anlamam›z için iyi tasarlanm›ﬂ, ileriye dönük, geniﬂ ölçekli çal›ﬂmalar gerekmektedir.
Anahtar sözcükler: ‹nfertilite, histerosalpingografi, histeroskopi, sonohisterosalpingografi köpük kiti.

SB-17
Uterin fibroidlerin vaskülarizasyonu: SMI (Superb
Microvascular Imaging) Doppler ultrasonografi
bulgular›n›n histopatolojik korelasyonu
‹rem ﬁenyuva1, ﬁirin Küçük2, Çi¤dem Turan3, Gökçe Yüksel3,
Senem ﬁentürk4, Çetin Çam5
1

Uﬂak Üniversitesi T›p Fakültesi E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Kad›n
Hastal›klar› ve Do¤um Klini¤i, Uﬂak; 2Uﬂak Üniversitesi T›p Fakültesi,
Patoloji Anabilim Dal›, Uﬂak; 3Uﬂak Üniversitesi T›p Fakültesi E¤itim ve
Araﬂt›rma Hastanesi, Radyoloji Klini¤i, Uﬂak; 4Uﬂak Üniversitesi T›p Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dal›, Uﬂak; 5Uﬂak Üniversitesi T›p Fakültesi,
Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim Dal›, Uﬂak

Amaç: Uterin fibroidler kad›nlarda premenopozal dönemde
%4.5–17.8 oran›nda görülür. Menoraji, pelvik a¤r› ve bas›nç

