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mu, 1 olguda ektopik renal kist tan›s› konuldu. Kistik higro-
ma, diyafragma hernisi, pulmoner sekestrasyon gibi konjeni-
tal anomaliler 12 olguda (%29) etyolojiden sorumlu idi. Kro-
mozomal anomaliler 2 olguda (%5) saptand›. Yine 2 olguda
(%5) ritm bozukluklar› (1 olguda SVT, 1 olguda tam A-V
blok) mevcut idi. Fetal anemi ile do¤urtulan bir olguda ise
Parvovirus enfeksiyonu saptand›. 

Sonuç: Çal›flmalarda NIHF mortalite oran› %50-90 olarak
bildirmektedir. Konjenital kalp hastal›klar›, kromozom anor-
malileri, sendromlar, prematürite ve pulmoner hipoplazi en
kötü prognoz ile iliflkilidir. Yat›fl an›nda plevral efüzyon var-
l›¤› sa¤ kal›m› anlaml› flekilde azaltmaktad›r. Çal›flmam›zda
mortalite oran› %42 olup, literatürden daha düflük bir oran-
d›r ve NIHF yaklafl›mlar›m›z›n uygun oldu¤unu düflündür-
mektedir.

Anahtar sözcükler: Non-immun hidrops fetalis, etyoloji,
mortalite

PB-117
Do¤um a¤›rl›¤› 4000 gram ve üzerinde olan 
gebeliklerin maternal ve fetal de¤iflkenlerle 
iliflkisi
Alpaslan Akyol1, Hasan Talay1, Alev Ayd›n2, ‹brahim Polat2,
Ali Gedikbafl›2, Cemal Ark2

1Kanuni Sultan Süleyman EAH, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Klini¤i,
‹stanbul; 2Kanuni Sultan Süleyman EAH, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um
Klini¤i, Perinatoloji Ünitesi, ‹stanbul

Amaç: 4000 gr ve üzerinde do¤an bebeklerde maternal ve fe-
tal de¤iflkenlerle iliflkisinin araflt›r›lmas›d›r.

Yöntem: Ocak 2011 - Haziran 2012 tarihleri aras›nda hasta-
nemizde, 37-42. gebelik haftalar›nda do¤um yapan ≥4000 gr
312 yenido¤an, ayn› dönemde 2500-3999 gr aras› do¤an 316
yenido¤an ile karfl›laflt›r›ld›. Gruplar aras›nda anne yafl, pari-
te, annede gestasyonel diyabet varl›¤›, Hemoglobin A1c
(HbA1c) düzeyleri, önceki gebeliklerde makrozomi öyküsü,
polihidramnios durumu karfl›laflt›r›ld›..

Bulgular: Maternal HbA1c düzeyi çal›flma grubunda (n:15,
%4.8), kontrol grubuna göre (n:4, %1.2) daha yüksek bulun-
mufltur ve her iki grup aras›nda istatistiksel anlaml›l›k saptan-
m›flt›r. Bunun yan› s›ra parite (1.44±1.34’e karfl› 1.23±1.27;
p=0.04), makrozomili bebek öyküsü (68’e karfl› 16; p=0.001),
polihidramnios varl›¤› (30’a karfl› 2; p=0.01) çal›flma grubun-
da istatistiksel olarak daha yüksek saptanm›flt›r.

Sonuç: >4000 gr do¤umlarda parite, HbA1C düzeyleri, mak-
rozomili bebek do¤urma hikayesi, polihidramnios varl›¤›, kli-
nik ile iliflkili parametreler olarak bulunmufltur.

Anahtar sözcükler: Makrozomi, gestasyonel diabetes melli-
tus, Hemoglobin A1c.

PB-118
Gebeli¤in kolestatik hastal›¤›nda maternal ve
perinatal sonuçlar
Öznur Dündar1, S›d›ka Tezcan1, Seçil Yücel1, 
‹brahim Polat2, Alev Ayd›n2, Ali Gedikbafl›2

1Kanuni Sultan Süleyman E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Kad›n Hasta-
l›klar› ve Do¤um Klini¤i, ‹stanbul; 2Kanuni Sultan Süleyman E¤itim ve
Araflt›rma Hastanesi, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Klini¤i, Perinatoloji
Ünitesi, ‹stanbul

Amaç: Perinatoloji servisimizde obstetrik kolestaz tan›s› ko-
nulan hastalar›n yönetimini ve gebelik sonuçlar›n› de¤erlen-
dirmek.

Yöntem: Ocak 2002 ile fiubat 2013 y›llar› aras›nda, hastane-
mizin perinatoloji klini¤inde yat›r›larak takip edilen obstetrik
kolestaz tan›l› 151 hasta retrospektif olarak analiz edildi. Ka-
fl›nt› nedeni olabilecek herhangi bir dermatolojik durum yok-
lu¤u, kolestatik patern gösteren karaci¤er testleri ALT (ala-
nin transaminaz) >40 U/L ve AST (aspartat transaminaz) >40
U/L, viral hepatit bulgular›n›n olmamas› (HbSAg (-), anti-
HBc (-), anti-HAV (-)), ultrasonografik olarak safra kesesi ve
karaci¤er patolojisi olmamas›, gebeli¤in kolestatik hastal›¤›
tan› kriteri olarak belirlendi ve ilgili maternel ve neonatal so-
nuçlar kay›t edildi.

Bulgular: Ortalama gebelik yafl› 28.81±5.67 y›l olan 151 has-
ta ve 168 bebek do¤umu kay›tlardan elde edildi. 14 adet ço-
¤ul gebelik olgusu mevcuttu. Obstetrik kolestaz›n ortalama
tan› haftas› 33.98±3.06 hafta, do¤umda gebelik haftas›
36.95±1.87 hafta olarak saptand›. Gebelerin %52.13’ü sezar-
yen ile do¤um yapt›. En s›k iki sezaryen endikasyonlar› s›ra-
s›yla: geçirilmifl sezaryen (%28.57) ile fetal distres (%22.85)
tan›lar›yd›. Preterm do¤um oran› (<37 hafta) %35 fleklinde
saptand›. Ortalama yenido¤an a¤›rl›¤› 33008.27±554.29 gr ve
5. dakika APGAR skoru 8.76±0.87 olarak belirlendi. Ammi-
yotik s›v›da mekonyum varl›¤› %14.11 olarak saptand›. Yeni-
do¤an yo¤un bak›m ünitesine kabul oran› %10.58 olarak be-
lirlendi. Perinatal fetal mortalite %4.54 olarak saptand›. 

Sonuç: Obstetrik kolestaz tan›s›, klinik bulgulara ve labora-
tuvar incelemeler ile konur. Gebelik kolestaz tan›s› öncesi
benzer klinik tablo oluflturabilecek patolojiler ay›rt edilmeli-
dir. Olas› fetal mortalite nedeniyle antenatal dönemde yak›n
fetal ve maternal izlem gereklidir.

Anahtar sözcükler: Kolestaz, prognoz, izlem

PB-119
Preeklampsi hastalar›nda klinik sonuçlar›n uterin
arter Doppler bulgular› ile korelasyonu
Bekir Gülaç1, Berhan Besimo¤lu1, Alev Ayd›n2, ‹brahim Po-
lat2, Ali Gedikbafl›2
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1Kanuni Sultan Süleyman E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Kad›n Hasta-
l›klar› ve Do¤um Klini¤i, ‹stanbul; 2Kanuni Sultan Süleyman E¤itim ve
Araflt›rma Hastanesi, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Klini¤i, Perinatoloji
Ünitesi, ‹stanbul

Amaç: Preeklampsi olgular›nda uterin arter doppler verileri-
nin preeklampsi fliddeti, laboratuvar bulgular›, olumsuz klinik
sonuçlar› ve yenido¤an verileri ile iliflkisinin ortaya konmas›.

Yöntem: 2010-2012 y›llar› aras›nda hastanemiz perinatoloji
klini¤inde 24.-34. haftalar aras›nda yatm›fl olan 415 preek-
lampsi hastas›n›n uterin arter doppler verileri, laboratuvar
verileri, postpartum ve neonatal sonuçlar› retrospektif olarak
tarand›. Hastalar uterin arter bulgular›na göre: tek tarafl›
notch (n:83), çift tarafl› notch (n:234), omuz belirtisi (sistolik
notch) (n:36) ve notch izlenmemesine (n:62) göre 4 ayr›
grupta de¤erlendirildi. ‹ntrauterin ölü fetus, ikiz gebelik, fe-
tal anomali olgular› ve ek hastal›¤› olanlar çal›flmaya dahil
edilmedi.

Bulgular: Laboratuvar bulgular› aç›s›ndan 24 saatlik idrarda
proteinüri, üre, AST, LDH ortalamalar› omuz belirtisi gru-
bunda di¤er gruplara göre istatistiksel olarak anlaml› derece-
de yüksek bulunmufl; çift tarafl› notch grubunda ise üre, AST,
ALT ortalamalar›, notch (-) ve tek tarafl› notch gruplar›na
göre istatistiksel olarak anlaml› bulunmufltur. Omuz belirtisi
grubunun tümünde YDYB ihtiyac› görülmüfltür. Notch (-),
tek tarafl› notch, çift tarafl› notch ve omuz belirtisi gruplar›n-
da dekolman plasenta geliflimi aç›s›ndan istatistiksel anlaml›-
l›k gözlenmemifltir.

Sonuç: Doppler ultrasonografi s›ras›nda saptanan çift tarafl›
notch ve omuz belirtisi bulgular›, preeklampsi olgular›nda
olumsuz klinik sonuçlar ve prognoz aç›s›ndan öngörüde de-
¤erli verilerdir.

Anahtar sözcükler: Uterin arter doppler, notch, omuz bul-
gusu, prognoz

PB-120
24.-34. gebelik haftalar›nda tespit edilen 
preeklamptik ve intrauterin geliflme gerili¤i
(IUGG) olan hastalarda uterin arter Doppler 
sonuçlar›
Bekir Gülaç1, Berhan Besimo¤lu1, Samet Günkaya1, 
Ça¤dafl Özdemir1, Alev Ayd›n2, ‹brahim Polat2, Ali Gedikbafl›2

1Kanuni Sultan Süleyman E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Kad›n Hasta-
l›klar› ve Do¤um Klini¤i, ‹stanbul; 2Kanuni Sultan Süleyman E¤itim ve
Araflt›rma Hastanesi, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Klini¤i, Perinatoloji
Ünitesi, ‹stanbul

Amaç: Uterin arter verilerinin IUGG varl›¤›, klinik sonuçla-
r› ve yenido¤an yo¤un bak›m gereksinimi ile iliflkini ortaya
koymak.

Yöntem: 2010-2012 y›llar› aras›nda hastanemiz perinatoloji
klini¤inde 24.-34. Haftalar aras›nda preeklampsi nedeniyle
yatm›fl olan hastalar›n yat›fllar› ve takipleri süresince kaydedi-
len uterin arter doppler, laboratuvar ve postpartum sonuçlar›
ile neonatal sonuçlar› retrospektif olarak incelendi. 415 has-
tan›n uterin arter verileri tek tarafl› notch (n=83), çift tarafl›
notch (n=234), omuz belirtisi varl›¤› (n=36) ve notch izlen-
memesine (n=62) göre 4 ayr› grupta de¤erlendirildi. ‹ntrau-
terin ölü fetus, ikiz gebelik, fetal anomali olgular› ve ek has-
tal›¤› olanlar çal›flmaya dahil edilmedi. 

Bulgular: IUGR (+) grubunun uterin arter P‹ ortalamalar›
IUGR (-) grubundan istatistiksel olarak anlaml› derecede
yüksek bulundu. Notch (-), Tek Tarafl› Notch, Çift Tarafl›
Notch ve Omuz Belirtisi gruplar›n›n IUGR da¤›l›mlar› ara-
s›nda istatistiksel olarak anlaml› farkl›l›k gözlenmifltir. 

Sonuç: Uterin arter pi de¤eri yüksek hastalarda IUGR daha
s›k rastlanmakla birlikte, uterin arter verileri içerisinde omuz
belirtisi di¤er verilere göre daha az anlam tafl›maktad›r.

Anahtar sözcükler: Preeklampsi, IUGG, uterin arter, Pi

PB-121
Do¤um a¤›rl›¤›n›n, do¤um endikasyonlar›, 
Apgar skorlar› ve do¤um komplikasyonlar› 
ile iliflkisi
Hasan Talay1, Alpaslan Akyol1, Alev Ayd›n2, 
‹brahim Polat2, Ali Gedikbafl›2

1Kanuni Sultan Süleyman E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Kad›n Hasta-
l›klar› ve Do¤um Klini¤i, ‹stanbul; 2Kanuni Sultan Süleyman E¤itim ve
Araflt›rma Hastanesi, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Klini¤i, Perinatoloji
Ünitesi, ‹stanbul, 

Amaç: Bebek do¤um a¤›rl›¤›n›n do¤um flekli, Apgar skorlar›
ve do¤um komplikasyonlar› ile iliflkisi. 

Yöntem: Ocak 2011-Haziran 2012 aras›nda do¤mufl ≥4000
gr 312 bebek (çal›flma grubu) ile ayn› dönemde 2500-3999 gr.
aras› do¤mufl 316 bebe¤in (kontrol grubu) do¤uma ait komp-
likasyonlar›, do¤um flekilleri ve 1. ile 5. Apgar skorlar› karfl›-
laflt›r›ld›. 

Bulgular: Çal›flma grubunda 4 olguda (%1.2) omuz distosisi,
20 olguda (%6.4) caput succadeneum, 2 olguda (%0.6) braki-
al pleksus hasar›, 2 olguda (%0.6) sefal hematom, 6 olguda
(%1.9) klavikula fraktürü, 8 olguda (2.4) uterin atoni, 20 ol-
guda (%6.4) perineal laserasyon görüldü. Kontrol grubunda
ise; omuz distosisi, brakial pleksus hasar›, sefal hematom hiç
görülmezken, 6 olguda (%1.9) caput succadeneum, 2 olguda
(%0.6) klavikula fraktürü, 6 olguda (%1.9) atoni, 8 olguda
(%2.5) perineal laserasyon görüldü. Komplikasyonlar aç›s›n-
dan her iki grup aras›nda istatistiksel anlamda fark saptanm›fl-
t›r (p<0.0001). Birinci ve beflinci dakika Apgar skoru <=6 ile




