
¤ifltirmifl ve GTT testini yapt›rmalar›na neden olmufltur. E¤i-
timin katk›s›n› gösteren bu çal›flmam›z ayn› zamanda medyada-
ki bilgilendirmenin daha kontrollü yap›lmas› gereklili¤ini orta-
ya ç›karm›flt›r. Bu çal›flma SANKO Üniversitesi T›p Fakülte-
si Ö¤renci Bilimsel Araflt›rma Projeleri Uygulamas› çerçeve-
sinde desteklenmifltir (Proje no: PRJ2015).
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11–13+6 gebelik haftas›nda uterin arter Doppler
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Amaç: Birinci trimester maternal serum PAPP-A, PIGF ve
sEng belirteçleri ve uterin arter Doppler incelemesi ile pre-
eklampsinin öngörülmesini araflt›rmak amaçland›.

Yöntem: 11+ 0 ile 13+ 6 haftalar› aras›nda birinci trimester
kombine tarama testi için hastanemize baflvuran 193 tekil ge-
be çal›flmaya dahil edildi. Maternal öykü, serum biyokimyasal
belirteçleri (PAPP-A, PIGF, sEng) ve uterin arter Doppler
incelemesi yap›ld›. Olgular›n gebelik sonuçlar› kay›t edildi.
Gruplar “preeklamptik ve kontrol grubu’’ olarak tan›mland›.
Gruplar›n ba¤›ms›z de¤iflkenlerinin karfl›laflt›r›lmas›nda
Mann Whitney U ve Ki-kare testi kullan›ld›. Anlaml› para-
metrelerin kestirim de¤erleri için sensitivite ve spesifisite
yüzdeleri ROC analizi kullan›larak hesapland›.

Bulgular: 193 olgunun 168’i (%87) kontrol grubu (Grup I),
preeklampsi geliflen 25’i (%12.9) “preeklamptik grup’’ olarak
tan›mland›. Preeklamptik grup; hafif preeklampsi ve GHT
geliflen 20 olgu (%10.3) “Grup II’’, a¤›r preeklampsi ve
HELLP geliflen 5 olgu (%2.5) “Grup III’’ olarak tan›mland›.
Preeklamptik grup ile kontrol grubu aras›nda maternal serum
PAPP-A, PIGF, sEng düzeylerinde istatiksel olarak anlaml›
farkl›l›k saptanmazken, uterin arter Doppler PI de¤erleri,
preeklamptik grupta istatiksel anlaml› olarak yüksek saptand›
(p=0.023). sEng düzeyi, a¤›r preeklampsi geliflen olgularda
(grup III) hafif preeklampsi geliflen olgulara göre (Grup II) is-
tatiksel anlaml› olarak yüksek saptand› (p=0.001). ROC ana-
lizi ile uterin arter PI kestirim de¤eri >2.23 olarak al›nd›¤›n-
da, sensitivite %42.31, spesifisite %82.10 olarak belirlendi.

Sonuç: PIGF, PAPP-A ve sEng preeklampsi öngörüsünde
etkili bulunmad›. Ancak bu belirteçler hafif preeklampsi ile
a¤›r preeklampsi ay›r›m›nda kullan›labilir. ‹lk trimester ute-
rin arter Doppler incelemesi, preeklampsi öngörüsünde etki-
li bir tarama yöntemidir.
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2004–2014 y›llar›nda gebeli¤in hipertansif 
hastal›klar›n›n karfl›laflt›r›lmas›
Ebru Çelik Kavak, Salih Burçin Kavak, Emre Yalç›n
F›rat Üniversitesi T›p Fakültesi, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim
Dal›, Elaz›¤

Amaç: Gebeli¤in Hipertansif Hastal›klar› (GHH), gebeliklerin
%10 kadar›n› komplike eder. Dünya genelinde halen maternal
ve perinatal mortalite ve morbiditenin en büyük sebeplerinden
birini oluflturur. Antenatal bak›m düzeyi ilerledikçe erken tan› ve
uygun tedavi hastal›¤a ba¤l› mortalite ve morbiditeyi azaltacak-
t›r. Bu çal›flmada klini¤imizde 2004 ile 2014 y›llar›nda GHH ta-
n›s› ile tedavi edilen gebelerin s›kl›¤›n› ve 10 y›ll›k süre zarf›nda
bu hastal›klar›n insidans›ndaki de¤iflimi incelemeyi amaçlad›k.

Yöntem: 2004 ile 2014 y›llar›nda klini¤imizde gerçekleflen
do¤um kay›tlar› incelendi. Bu kay›tlarda toplam do¤um say›-
s› ve GHH olgular› kay›t alt›na al›nd›. GHH olgular› belirle-
nirken ACOG’un 2013 y›l›ndaki GHH k›lavuzundaki tan›m-
lamalar esas al›nd›.

Bulgular: 2004 y›l›nda 1048 do¤um gerçekleflmifl olup, 288
olgu GHH olarak de¤erlendirilmifltir. 2014 y›l›nda 1189 do-
¤um gerçekleflmifl olup, 208 olgu GHH olarak de¤erlendiril-
mifltir. GHH olgular›n›n 2004 ve 2014 y›llar›nda görülme
s›kl›¤› ve yüzdeleri Tablo 1’de verilmifltir. 2004 ve 2014 y›l-
lar›nda gebeli¤in hipertansif hastal›¤›n›n bulundu¤u do¤um-
lar›n tüm do¤umlara oran› Tablo 2’de verilmifltir.

Tart›flma: GHH gebelikte en çok görülen medikal kompli-
kasyon olup, maternal ve perinatal mortaliteyi anlaml› olarak
art›r›rlar. Hastal›k spektrumunun erken tan›s› ve önlenme
stratejileri olumsuz gebelik sonuçlar›n› azaltmada en önemli
basamaklar› oluflturmaktad›r. Yapt›¤›m›z çal›flmada 2004 ile
2014 y›llar› aras› sürede görülen Preeklampsi olgular›n›n 3
kat artt›¤›n›, fiiddetli Preeklampsi, Eklampsi ve HELLP sen-
dromu olgular›n›n ise 3 ile 5 kat kadar azald›¤›n› bulduk.

Sonuç: Sonuçlar antenatal takip ve tan›da görülen ilerleme-
lerin GHH’nin fliddetli formlar›n› anlaml› oranda azaltt›¤›n›
göstermektedir.
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‹kinci trimester taramada nazal kemik yoklu¤u
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Amaç: Klini¤imize birinci trimester tarama prosedürünü
yapt›rmadan mid-trimester fetal ultrasonografik muayene
amac›yla baflvuran ve nazal kemik yoklu¤u bulgusu saptanan
gebelerin sonuçlar›n› sunmay› amaçlad›k.
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