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PREEKLAMPSĠLĠ GEBELER ĠLE  NORMAL GEBELERDE TROMBOSĠT VOLÜMÜNÜN 

KARġILAġTIRILMASI 

Yılmaz Hüseyin A., Seyyah YILMAZ, Dalgıç KADĠR, Özdemir ĠSMAĠL, Ark H.  Cemal 

SSK Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Hastanesi  

AMAÇ: Preeklampsi ve eklampsi tanısı konan gebelerin trombosit volümlerinin normal gebeler ile karĢılaĢtırıl -

ması. 

METOD: SSK Bakırköy Doğumevi perinatoloji servisine 1995-1997 yılları arasında preeklampsi-eklampsi tanısı 
konularak yatırılan 234 hasta çalıĢmaya alındı. Hastaların trombosit volümü (MPV) ve trombosit sayısı değerleri 
J.S.Coulter counter electronics LTD, ENGLAND cihazında yapıldı. Birkaç gün sonra ölçümler yeniden yapıla rak 
bulunan iki değerin ortalaması alındı. Kontrol grubu olarakta gebe polikliniğine gelen 248 sağlıklı gebe alındı. 
Kontrol grubundaki gebelerden de bir kaç gün ara ile 2 kez trombosit ölçümü (MPV) ve trombosit sayısı değer leri 
alınarak bulunan değerlerin ortalaması alındı. ÇalıĢmada preeklampsili hasta grubuna ve kontrol grubuna 31-36 

haftalık gestasyonu olan gebeler alındı. Sistemik hastalığı olan, hematolojik hastalığı olan, heparin veya aspirin 
kullanan gebeler ise çalıĢmaya alınmadı. 
SONUÇLAR: Platelet volümünün preeklampsili hasta grubunda kontrol grubuna göre ileri derecede anlamlı ola rak 
artmıĢ olduğu görüldü (p=0.0001). Trombosit sayısınında preeklamptik hasta grubunda kontrol grubuna gö re 
anlamlı dercede azalmıĢ olduğu bulundu (p=0,001). Preeklamptik hasta gaıbunda trombosit volümü ile trombosit 
sayısı arasında anlamlı bir korelasyon saptanmadı (r=0,16).  

YORUM: Platelet volümünün (MPV) preeklampside anlamlı bir Ģekilde arttığının gösterilmebihe rağmen, nor mal 
gebelerin değerleri ile çakıĢmanın fazla olması nedeni ile trombosit volümünün bir tarama testi olarak kul lanılması 
mümkün değildir. Fakat seri halinde yapılan platelet volüm ölçümlerinde artıĢın normalden fazla olmasının 
preeklampsi açısından uyarıcı olabileceği düĢünüldü.  

PRENATAL ĠNVAZĠV GĠRĠġĠMLERĠMĠZĠN BĠR YILLIK ANALĠZĠ 

R.S. ÖNER, D. ASLAN, H. KANIT, Y. ÖZGENÇ, N. DEMĠR 

SSK Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim Hastanesi, ĠZMĠR  

AMAÇ: 1997 yılında kliniğimizde uygulanan prenatal invaziv giriĢimlerin sonuçlarını değerlendirmek amaçlandı. 
METOD:   1997 yılı içerisinde Perinatoloji Departmanımıza baĢvuran 226 olguya 15 farklı endikasyonla USG reh -
berliğinde "Serbest el" tekniği ile genetik veya fetal değerlendirme amaçlı amniosentez (AS), kordosentez (kS) 
intrauterin transfuzyon (IUT) ve koryon villus örnekleme (CVS) uygulandı. BULGULAR: 226 olgunun 152'sine 
(% 68.5) genetik AS ortalama 17.3 haftada, 49'una (%20.1) KS ortalama  
25.1.......... , 8'ine (%4) CVS ortalama 12.3 haftada, 5'ine (%2.2) AS+KS ortalama 22.8 haftada, 4'üne (%2) AS+CVS 
ortalama 16.2 haftada, 4'üne (%2) IUT ortalama 30.1 haftada, 2'SĠNE (%8) fetal değerlendirme amaçlı AS ortala ma 

36 haftada, l'ine kardiosentez+ AS 17'inci hafta ve 1 ikizde anomali tespit edilen bir olguya da 16 haftada IU 
redüksiyon uygulandı. Ġleri maternal yaĢ ve fetal anomali en sık endikasyonlar idi. Karyotip inceleme sonucu 20 
sitogenetik anomali (%8.9) saptandı. 226 gebeliğin 50'si (%20.1) anomali nedeniyle sonlandırıldı. 2 olgu da (%0.8) 
IUT veKS sonrası prematür eylem, 3 olguda (%1.2) abortus veya IU ölüm görüldü. Gebeliklerin 136'sı miadında 
sonuçlanırken, 33'ü halen devam etmektedir.  
SONUÇ: Fetal görüntüleme tekniklerindeki ilerleme ile birlikte, IU ve fetal ortalama tanı veya tedavi amacıyla 

yapılan giriĢimlerdeki baĢarı oranı ve sayısı giderek artmaktadır. Kliniğimizde de her geçen yıl giriĢimlerimizin 
sayı ve baĢarı oranlan yüz güldürücü oranlardadır.  

MANĠSA DOĞUMEVĠ POLĠKLĠNĠĞĠNE BAġVURAN 15-49 YAġ GRUBU EVLĠ KADINLARIN KONTRASEPTĠF 
YÖNTEMLERĠ KULLANMA SÜRELERĠ VE BIRAKMA NEDENLERĠ 
Ferda (Ulufer) ÖZBAġARAN 
Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, MANĠSA  

Bu çalıĢmada 15 Ekim-30 Aralıkl996 tarihlerinde Manisa Doğumevi Jinekoloji Polikliniğine baĢvuran daha önce 
herhangi bir kontraseptif yöntem kullanıp bırakmıĢ olan 120 kadına yöntemleri kullanım süreleri ve bırakma ne-
denlerini sorgulayan anket formu uygulanmıĢtır. En uzun süre (1 yıldan fazla) kullanılan yöntem RĠA ve geri  


