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NEONATAL URETEROSEL-OLGU SUNUMU 
C.Z. SUNAR ERDEM, L.OKTAY ERDEM* 

SSK Ġzmir Tepecik Eğitim Hastanesi, SSK Ġzmir Eğitim Hastanesi* Radyoloji Bölümü 

Antenatal ultrasonografi (US) bakısında sol hidronefroz tanısı alan olgunun, postnatal 8. günde uygulanan kontrol 
US bakısında sol böbrek üst polde, dilate ureter ile birleşen kistik lezyon ve mesanede "kist içinde kist" görünümü 
saptandı. İntravenöz pyelografi tetkikinde mesanede düzgün kenarlı dolma defekti ve sol böbrek kali-siyel 
yapılarında sağa oranla sayıca azalma belirlendi. Kontrastlı Abdomen Bilgisayarlı Tomografi tetkikinde ise sol 
böbrek üst polünde üstü polde sıvı dansiteli lezyon, solda çift üreter ve mesanede sıvı dansitesinde dolma defekti 
izlendi. Böylece Üreterosel ön tanısı ile miksiyosistografi uygulandı ve üreterosel için patognomonik görünüm 
elde olundu. Olgumuzu postnatal 8. gün gibi erken bir dönemde üreterosel tanısı alması, morbiditenin minimize 
edilmesi, antenatal hidronefrozun takibi bakımından ilginç bulunması nedeniyle sunmaya değer bulduk. 

GEBELĠĞE, BAĞLI BACAK KRAMPLARINDA ORAL MAGNEZYUM TEDAVĠSĠ 
C.TANER, M.SANCI, E.BALIK, N.YENSEL, E.TURAN, ġ.KILIÇ, G.DERĠN, A.KAÇAR SSK 

Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim Hastanesi 

Gebeliğe bağlı bacak kramplarında oral magnezyum tedavisinin etkinliği araştırıldı. Polikliniklerimize 20 ila 36. 
gebelik haftaları arasında bacak krampları nedeniyle başvuran hastalarda rutin incelemelerle birlikte serum mag-
nezyum ve kalsiyum seviyeleri ölçüldü. Bacak krampları hakkında ayrıntılı anamnez alınarak krampların ağrı 
derecesi visüel skala ile değerlendirildi. 48 olgudan oluşan çalışma grubuna tek doz demir preparatı ile birlikte 
610 mg Magnezyum Sitrat içeren çiğneme tabletlerinden 3x1 (Magnezyum Diasporal, Protina Germany), kontrol 
grubunu oluşturan 17 olguya ise plasebo olarak tek doz demir preparatı verildi, 15 ila 30 gün sonra yapılan 
kontrollerde şikayetler tekrar değerlendirilerek senim magnezyum ve kalsiyum değerleri incelendi. Her iki gru-
bun klinik özellikleri arasında anlamlı bir farklılık yoktu. Her iki grubun tedavi öncesi ve sonrası serum mag-
nezyum ve kalsiyum değerleri arasında anlamlı bir farklılık yoktu. Tedavi grubunda bacak kramplarının anlamlı 
ölçüde azaldığı saptandı, (p<0.0001) Bacak krampları plasebo verilen kontrol grubunda ise anlamlı bir azalma 
göstermedi. Tedavi grubunda bir olgu yan etkiler nedeniyle tedaviyi sürdüremedi. Altı olguda ise hafif yan etkiler 
izlendi. Sonuç olarak gebelikte oluşan bacak kramplarında oral magnezyum tedavisinin etkin olarak kul-
lanılabileceği kanısına varıldı. 

NORMAL GEBELĠKLERDE GEBELĠK HAFTASINA GÖRE FETAL ENSE SAYDAMLIĞI VE 
KALP ATIM HIZLARI DEĞERLERĠ 
B.URAN, E.KABACAOĞLU 
Nisa Kadın Sağlığı Merkezi, DENĠZLĠ 

Amaç; Yöremizin hamile populasyonunda normal hamileliklerin 10-14. haftalarında fetal ense saydamlığı ve kalp 
atım hızları değerlerini belirlemek. 
Metod; Son adet tarihi belirli ve gebeliğinin 10-14 haftaları arasında olan 143 hamilede ultrasonografik olarak fe-
tal ense saydamlığı ölçümü yapıldı. Aynı anda dopler ultrasonografi ile fetal kalp atım hızları ölçüldü. Her hafta 
için ense saydamlığının median ve mod değerleri belirlendi. Fetal kalp atım hızlarının ortalama değerleri her hafta 
için hesaplandı. Sonuçlar CRL'ye göre korele edildi. 
Bulgular; fetal ense saydamlığı median değerleri 10. haftada 0.9 mm, 11. haftada 1.1 mm, 12. haftada 1.2 mm, 
13. haftada 1.3 mm ve 14. haftada 1.4 mm olarak bulundu. Mod değerlerinin 10. haftada 0.9 mm, 11. haftada 
1.1 mm, 12. haftada 1.2 mm, 13. haftada 1.6 mm, 14. haftada 1.4 mm olduğu belirlendi. Ortalama fetal kalp atım 
hızları 10 haftada 171, 11. haftada 164, 12. haftada 164, 13. haftada 161 ve 14. haftada 158 olarak bulundu. 
Sonuç; Normal seyreden hamileliklerde yöremiz için maksimum ense saydamlığı kalınlığının 2.0 mm olduğu 
bulundu. Yanlış yorumları azaltmak için en uygun ölçüm zamanının 12. gebelik haftası olacağı düşünüldü. 


