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ULTRASONOGRAM*. TAHMĠNĠ DOĞUM AĞIRLIKLARI ĠLE GERÇEK DOĞUM AĞIRLIĞININ 
KARġILAġTIRILMASI 

i. Aslanpençe, Ö. Kandemir, İ, Atılğan, İ. Dölen, A. Haberal. 

SSK ANKARA DOĞUMEVĠ VE KADIN HASTALIKLARI EĞĠTĠM HASTANESĠ, 06010 ETLĠK, 
ANKARA 

Amaç: 36-42 hafta arası gebeliklerin ultrasonografik tahmini doğum ağırlıkları ile gerçek doğum 
ağırlıklarının karşılaştırılması. 
Materyal ve Metod: SSK Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Ankara Eğitim Hastanesine doğum için 
başvuran 784 olguya obstetrik ultrasonografi yapıldı. Son yapılan ultrasonogram den sonra ilk 3 gün 
içinde ve 3-6 gün içinde doğum yapan hastalar olmak üzere iki grup oluşturuldu.  Gruplara  
Weiner.Shepard ve Hadlock'un tahmini doğum ağırlıklarını ölçme formülleri uygulandı. Çalışmada 
SPSS istatistik programı kullanıldı. 
Bulgular: Weiner'in abdomen çevresi ve baş çevresini kapsayan iki parametreli modeli daha başarılı 
tahminler de bulunurken,bunu BPD ve abdomen çevresini kullanan Shepard'ın, AC, FL ve HC'yi 
kullanan Hadlock'un modelleri izledi. Her iki grubu kendi arasında ve haftalara göre ayırdığımızda, 
haftalara göre ayırdığımız grup büyük farklılıklar göstermekte idi. Yine tüm modeller 37 haftanın 
altında daha gerçekçi tahminlerde bulunmaktaydılar. 
Sonuç: Her üç formül fetal ağırlık tahmininde kullanılabilir olmasına rağmen, fetusun ağırlık ve 
gebelik haftası grubuna göre farklı formüllerin kullanılması daha yararlı olacaktır. 

SEZARYEN OPERASYONLARI SIRASINDA RASTLANTISAL 

ADNEKSĠYAL KĠTLELER: BĠR KĠST HĠDATĠK OLGUSU 
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Bu çalışmada, önceden tespit edilememiş ve sezaryen operasyonu sırasında 
rastlantısal olarak saptanmış bir intraligamenter kist hidatik olgusu sunulmuştur. 

Olgumuz önceden geçirilmiş sezaryen (Eski C/S) endikasyonu ile elektif olarak 
sezaryen doğuma alınmış ve 3000 g ağırlığında sağlıklı bir bebek doğurmuştur. 
Histerotominin onarılması sırasında sağ round ligament içinde yerleşmiş 8x6 cm 
boyutunda intraligamenter kistik yapı ve batın eksplorasyonunda umbilikus hizasında 
peritoneal 3x3 cm boyutunda kistik yapı saptanmış ve eksize edilmiştir. Patolojik 
inceleme sonucu kist hidatik olduğu saptanan olgu nedeniyle sezaryen operasyonları 
sırasında insidental olarak karşılaşılabilecek adneksiyal kitleler ile ilgili literatür 
incelenmiş ve tartışılmıştır. 


