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PREEKLAMPSĠDE ĠNSÜIĠN RESĠSTANSI VE MATERNAL VE PERINATAL PROGNOZA  

ETKĠSĠ 

Ö.YÖRÜK ERGĠN, N.DANIġMAN, E.G.BAYRAK 
Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Hastanesi  

AMAÇ: Preeklampsi ve hiperinsülinemi arasındaki iliĢkiyi ve bu iliĢkinin perinatal prognoza etkisini araĢtırmak. 
METOD: 24-34 haftalar arası gebeliği olan 30 preeklamptik, 32 kontrol gebe kadın çalıĢmaya dahil edilmiĢtir. 
Ġnsülin resistansında farklılık oluĢturabilecek yaĢ, obesite, gebelik haftası açısından iki grup denkleĢtirilmiĢtir. 
Tüm hastalarda altta yatan aĢikar bir glikoz intoleransının ekartasyonu için 50 gr glikoz yükleme testi yapılmıĢ tır. 
Birinci saat kan Ģekeri 40 mg/dl olan hastalar çalıĢmaya alınmamıĢtır. Tüm hastalarda açlık kan Ģekeri, açlık 
insülini ile yükleme sonrası kan Ģekeri ve insülin düzeyleri tesbit edilmiĢtir.  

BULGULAR: Preeklamptik grubu açlık kan Ģekeri 77.40±10.33 mg/dl kontrol grubunun açlık kan Ģekeri ise 
68.06±4.75 mg/dl, 50 gr glikoz yükleme yükleme sonrası preeklamptik grupta kan Ģekeri 16.60+6.17 mg/dl, 
kontrol grubu için 107.00+7.59 mg/dl olarak bulundu. Her iki grup arasında istatiksel  farklılık yoktu. Her iki grup 
insülin düzeyleri karĢılaĢtırıldığında preeklamptik grup için açlık insülin düzeyi 22.42±10.80 IU/ml kontrol 
grubunda ise 13.82±543 IU/ml, 50 gr glikoz yükleme sonrası insülin düzeyleri karĢılaĢtırıldığında preeklamptik 
grup için 84.34±36.70 IU/ml, kontrol grubu için 37.13±10.91 IU/ml bulundu ve iki grup arasında istatistiksel an lamlı 

farklılık tesbit edildi. Perinatal prognoz ile açlık ve 50 gr glikoz yükleme sonrası insülin düzeyleri arasın da 
korelasyon incelendiğinde açlık insülini için zayıf pozitif (r=0.17), 50 gr glikoz yükleme için orta derecede pozitif 
(r=0.39) korelasyon tesbit edilmiĢ ve istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuĢtur. Maternal prognoz ile açlık 
insülin düzeyi karĢılaĢtırıldığında orta seviyede pozitif (r=0.29) bir korelasyon tespit edilirken, 50 gr glikoz yükleme 
sonrası insülin düzeyi ile pozitif yönde ancak oldukça önemsiz (r=0.03) bir korelasyon tespit edilmiĢ fakat 
istatistiksel anlamlılık gösterilememiĢtir.  

SONUÇ: Bütün bu değerler karĢılaĢtırıldığında preeklamptik grupta kan Ģeker düzeyini normal seviyelerde tu-
tabilmek için daha yüksek insülin gerektiği, bununda insülin rezistansına sekonder ortaya çıktığı düĢünüldü. Bu 
bulgular sonucunda preeklampside uteroplasental perfüzyon bozukluğu yanında meydana gelen metabolik bo-
zuklukların fetal sonuçları etkilediği düĢünülmüĢtür.  

MONOZĠGOTĠK ÇOĞUL GEBELĠKLERDE KÖTÜ OBSTETRĠK PROGNOZ 
A.NUHOGLU, CALATAġ, B.URMAN, S.AKSOY, R.MERCAN, B.BALABAN, A.IġIKLAR 

V.K.V. Amerikan Hastanesi, Üreme Sağlığı Ünitesi, Ġstanbul, Türkiye 

AMAÇ: ICSI ve assisted hatching iĢleminin monozigotik çoğul gebeliklerle iliĢkisi ve bu gebeliklerin prognozu. 
Metod: Ekim 1996-Mart 1998 tarihleri arasında ICSI siklusu sonucu 1210 hastaya embriyo transferi yapılmıĢtır. 
Bunların 640 tanesine selektif mekanik assisted hatching iĢlemi uygulanmıĢtır.  
BULGULAR: Assisted hatching grubunda 301 gebelik (%47) elde edilmiĢ, bunların 108 (%36) çoğul gebelikle so-
nuçlanmıĢtır. Toplam 9 monozigotik çoğul gebeliğin 8 tanesi (%2,65) bu grupta  görüldü. Hatching yapılmayan 

grupta ise gebelik oranı %49, çoğul gebelik 89 (%32) tane idi. Bu grupta tek bir monozigotik çoğul gebelik 
(%0,3) görüldü. Bu gebeliklerin sadece 1 tanesi doğum yaptı, 4 tanesi halen (10,12,25,32 haftalar) devam etmek -
tedir. 4 tanesi ise (%44) abortus ise sonuçlandı. 
SONUÇ: ICSI ve özellikle assisted hatching ender bir olgu olan monozigotik çoğul gebelik riskini artırmaktadır. 
Çok yüksek gebelik kaybı ve obstetrik komplikasyonlara neden olmaktadır.  

ĠLERĠ ANNE YAġI VE PERĠNATAL MORTALĠTE 
M.F.KÖSE, M.M.MEYDANLI, M.ACU, M.TONGAL, Ġ.DÖLEN, A.HABERAL 
SSK Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim Hastanesi, ANKARA  

AMAÇ: Anne yaĢı 35 ve üzerinde olan olgularda gebelik sonuçlarını araĢtırmak.  
Metod: SSK Ankara Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim Hastanesinde 1.1.1996-1.1.1997 tarihleri arasında 
meydana gelen tüm doğumlar retrospektif olarak incelendi. Bu sürede hastanemizde meydana gelen 19255 do -

ğumdan 446'sında anne yaĢının 35 ve üzerinde olduğu saptandı. Kayıtlar incelenerek anne yaĢı, reprodüktif öykü, 
gestasyon yaĢı, gebelik komplikasyonları, doğum Ģekli, doğum ağırlığı, Apgar skorları ve perinatal mortali -te 
oranı araĢtırıldı.  
BULGULAR: Bu sürede hastanemizde 35 yaĢ ve üzerinde doğum insidansı %2.3 olarak bulundu. ÇalıĢma kap - 
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samindaki olgularda ortalama anne yaĢı 36.5±1.8 iken ortalama gestasyon yaĢının 38.8±2.4 gebelik haftası oldu ğu 
bulundu. Olguların 59'unda geçirilmiĢ sezaryen öyküsü vardı (%13.2). On olgu baĢvuruda intrauterin ex fetus 
tanısı alırken (%2.2), sekiz olguda ablatio plasenta (%1.8), 20 olguda intrauterin geliĢme geriliği (%4.5), 68 olguda 

hipertansif bozukluk (%15.2), 43 olguda preterm eylem (%9.6), dört olguda plasenta previa (%0.9) ve beĢ olguda 
fetal anomali (%1.1) olduğu saptandı. Olguların 30'unda prezentasyon anomalisi vardı (%6.7). Doğum 303 olguda 
spontan vaginal yolla gerçekleĢirken (%67.9), 121 olgu abdominal yoldan doğurtuldu (%27.1). Onüç olguda doğum 
makat prezantasyonu ile vaginal yoldan gerçekleĢti (%2.9). Operatif doğum insidansı %2 olarak bulundu (vakum 
n:6, forceps n:3). Ölü doğum oranı %2.7 olarak gerçekleĢti (n:12). Ortalama doğum ağır lığı 3204+698 gram iken 88 
yenidoğan neonatal yoğun bakım ünitesine baĢvurdu (%15.8). Neonata l mortalite %1,6, perinatal mortalite ise 

%4.3 olarak saptandı. 
SONUÇ: Anne yaĢı 35 ve üzerinde olan olgularda gebelik yüksek perinatal mortalite ile iliĢkilidir. Bu gebelikler 
yüksek riskli gebelik grubu içinde değerlendirilmeli ve yakından monitorize edi lmelidir. 

PRETERM ERKEN MEMBRAN RÜPTÜRÜ OLGULARINDA KORDON KANI PROLAKTĠN 

DEĞERĠNĠN RESPĠRATUAR DĠSTRESS SENDROMU GELĠġĠMĠNDEKĠ PREDĠKTĠF  

DEĞERĠ 

ġ.ÇAKMAK, O.GEIĠġEN, ġ.DOĞRU, Ġ.DÖLEN, A.HABERAL 

SSK Ankara Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim Hastanesi, ANKARA 

AMAÇ: Komplikasyonsuz preterm ve erken membran rüptürü (EMR) olan gebe kadınlardan doğan bebeklerin 

kordon kanı Prolaktin (PRL) seviyeleri ve yenidoğan'ın Respiratuar distress sendromu (RDS) arasındaki iliĢki in -
celendi. 
MATERYAL VE METOD: SSK Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Ankara Eğitim hastanesi Doğum kliniğine baĢvuran 
90 gebe çalıĢmaya dahil edildi. Hastalar iki gruba ayrıldı. Ġlk grup 32 -37 gebelik haftasında olup kontraksi-yonları 
olan, tokoliz için uygun görülmeyen 48 gebeden oluĢuyordu. Bunlara kortikosteroid verilmedi, spontan izlendi. 
Ġkinci grup su kesesi açılan 32-37 gebelik haftasında olan 42 gebeden oluĢuyordu, bu gruba da kortikosteroid 

uygulanmadı. Ġstatiksel değerlendirme için Kruskal-Wallis varyans analizi ve Mann-Whitney U testi kullanıldı. 
BULGULAR: Ortalama kordon kanı PRL seviyeleri EMR'li gebelerden doğan bebeklerde, komplikasyonsuz preterm 
gebelerden doğan bebeklere göre daha düĢük bulundu.  
SONUÇ: Preterm ve preterm EMR'li hastalardan doğan bebeklerin kordon kanı PRL seviyeleri düĢük olanlarda 
RDS geliĢiminin daha sık olduğu görüĢülmüĢtür. Ġki grupta ortalama kordon kanı PRL seviyeleri ile doğum Ģek li 
arasında iliĢki bulunamamıĢtır. 

BĠR OLGU NEDENĠYLE HOLOPROZENSEFALĠNĠN GÖZDEN GEÇĠRĠLMESĠ  
A.SIVASLIOĞLU, M.TOSUN, U.EKĠNCĠ, M.ACU, Ġ.DÖLEN 
SSK Ankara Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim Hastanesi, ANKARA  

Sinir sisteminin embriyolojik geliĢmesi, nörilasyon (nöral tüpün geliĢmesi ve kapanması), prozensefalizasyon (ön 
beyin geliĢmesi) ve histogenezis (nöronların proliferasyonu ve migrasyonu) olmak üzere üç temel özellik içerir. 
Holoprozensefali bir prozensefalizasyon anomalisi olup, 35.-42. günler arasında telensefalon ve diensefalona 

bö-lenmesi gereken prozensefalonun çeĢitli derecelerde yetersiz bölünmesi sonucu oluĢan tablodur. Mevcut olgu, 
nadir görülmesi ve tanısının prenatal ultrasonografik olarak koyulması nedeniyle tartıĢılmaya değer bulundu.  

DEKOLMAN PLASENTA OLGULARINDAKĠ MATERNAL RĠSK FAKTÖRLERĠ VE FETAL  

PROGNOZ 
B.DEMĠR, S.HEYBELĠ, Ö.KANDEMĠR, Ö.PATA, Ġ.DÖLEN, A. HABERAL 
SSK Ankara Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim Hastanesi, Etlik, 06010, ANKARA  

AMAÇ: Dekolman plasenta olgularının maternal özellikler ve fetal prognoz açısından incelenmesi  
METOD: Retrospektif olarak 26.10.1997-20.02.1998 tarihleri arasında, SSK Etlik Doğumevinde gerçekleĢen 5840 

doğum olgusunda belirlenen 23 dekolman plasenta (%0.4) incelendi.  
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