SÖZLÜ SUNUMLAR
[SS-01][Kabul:Sözlü]
Kontrollü Ovaryen hiperstümilasyon tedaviler sonucu gelişen çoğul gebeliklerde
multifetal redüksiyonlarda obstetrik sonuçlar
Veysel Toprak
Özel Tatvan Can Hastanesi, Kadın hastalıkları ve Doğum Departmanı, Bitlis
Amaç: Kontrollü ovaryan hiperstimülasyon ± ovulasyon indüksiyonu ± intrauterin inseminasyon
(KOH±OI±IUI) tedavileri elde edilmiş üçüz ve üzeri çoğul gebeliklerde uygulanan multifetal
redüksiyon işlemleri sonrası gebelik sonuçlarının değerlendirilmesi. Redüksiyon uygulanan fetus
sayısının sonuçlara etkisinin değerlendirilmesi.
Gereç-Yöntem: 2017 temmuz ve 2019 ocak tarihleri arasında Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Perinatoloji Kliniği’nde KOH±Oİ±IUI sonrası elde edilmiş ve multifetal redüksiyon yapılan
hastalar retrospektif olarak değerlendirmeye alındı. Olguların uygulanan tedavi yöntemleri,
başlangıçtaki toplam fetus sayısı, redüksiyon uygulanan fetus sayısı ve obstetrik sonuçları
kaydedildi.
Bulgular: Bu süre içerisinde toplam KOH sonrası gelişen çoğul gebelik nedenli 8 adet multifetal
redüksiyon işlemi yapıldı. 6 olgu intrauterin inseminasyon sonrası başvurmuş, 2 olgu ise hekim
takibi dışında başlanan klomifen sitrat sonrası başvurmuştu. Tüm olgularda işlem sonrası 2 canlı
fetus hedeflenmiştir. 1 olgu beşizden ikize, iki olgu üçüzden ikize, beş olguda dördüzden ikize
redüksiyon yapılmıştır. Beşizden ikize redüksiyon yapılan olguda ve dördüzden ikize redüksiyon
yapılan bir olguda işlem sonrası ilk hafta içerisinde total abort gerçekleşmiştir. Bulgular tabloda
özetlenmiştir.
Sonuç: Büyük oranda uygunsuz yapılan KOH±OI±IUI tedavileri sonrasında istenmeyen bir sonuç
olan çoğul gebeliklere bağlı perinatal morbiditenin azaltılmasında multifetal redüksiyon iyi bir
seçenek olarak görünmektedir. Fakat işleme bağlı gebelik kaybı riski her zaman mevcut olup, en
uygun yaklaşım ovaryan hiperstimülasyonda mümkün olduğunca monofolliküler gelişim sağlamak
olmalıdır.
Anahtar Kelimeler: multifetal redüksiyon, intrauterin inseminasyon, çoğul gebelik

[SS-02][Kabul:Sözlü]
HPV tip 16 ve 18 dışında yüksek riskli tiplere kolposkopi gerekir mi?
Yunus Emre Purut
SBÜ Van Bölge Eğitim ve Araştırma hastanesi, Van
Amaç: SBÜ Van EAH’ne HPV pozitifliği ile başvurmuş tip 16-18 dışındaki hastaların kolposkopi
sonuçlarını değerlendirmek ve literatüre diğer yüksek riskli HPV tiplerine direkt kolposkopi
yapmanın faydalı olup olmadığı yönünde katkı sunmak.
Gereç-Yöntem: Mart 2020 – Mart 2022 tarihleri arasında tarama sonucu tip 16 ve 18 dışında HPV
pozitifliği olan (hrHPV) 30-69 yaş aralığındaki hastaların kolposkopi sonuçları retrospektif olarak
tarandı. HPV 16 ya da HPV 18’den birisi pozitif olan hastalar diğer yüksek riskli tiplerden birisi
pozitif olsa dahi çalışmaya dahil edilmedi. Bu hastaların biyopsi sonuçları değerlendirildi. Yine
biyopsi sonucu CIN2 ve üzeri bir lezyon (CIN2+) olarak raporlanmış ve eksizyonel prosedürler
uygulanmış hastaların patoloji raporlarına ulaşıldı.
Bulgular: Çalışma kriterlerine uygun 192 hastanın kolposkopik biyopsi sonuçlarına bakıldı. Bu
hastaların 64 tanesinde HPV 16 ya da 18’den en az birisinin pozitif olduğu bulundu. hrHPV sebebi
ile 24 ve toplamda ise 54 hastaya CIN2+ lezyon sebebi ile LEEP veya konizasyon uygulanmıştı. Bu
hastaların patoloji raporlarının tümünde biyopsileri ile uyumlu olarak en az CIN2+ bir lezyon olduğu
görüldü. Eksizyonel prosedür uygulanan hastaların %37.5’i hrHPV pozitif hastalardı. Bu oran hrHPV
pozitif hastaların %18.7’sine karşılık geliyordu. HPV 16 ya da 18’den birisinin pozitifliği sebepli
eksizyon gereken hastalar tüm hastaların %46.8’ini oluşturuyordu.
Sonuç: Tarama yapılan coğrafya ve hekime ulaşılabilirlik düşünüldüğünde hrHPV tarama sonucu ile
başvurmuş hastalara direkt kolposkopik bakı mantıklı görünmektedir. Maliyet etkinlik başka bir
çalışmanın konusu olabilir.
Anahtar Kelimeler: yüksek riskli HPV tipleri, kolposkopi, konizasyon

[SS-03][Kabul:Sözlü]
Pandemide doğum yapan kadınların; gebelik, doğum, doğum sonrası dönem ve
COVID-19 bilgi kaynakları
Pınar Kumru1, Seyhan Hıdıroğlu2, Ebru Çögendez3, Habibe Ayvacı Taşan3, Betül Yılmazer3, Hümeyra
Erol4, Oya Demirci3, Pınar Ay2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma
Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul, Türkiye; Marmara Üniversitesi Tıp
Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Doktora öğrencisi, İstanbul, Türkiye
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma
Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul, Türkiye
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma
Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Hemşirelik Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Amaç: Gebelerin gebelik süreci, doğum ve postpartum dönem fizyolojisi ve karşılaşabilecekleri
sorunlar açısından bilgilendirilmesi feto-maternal morbidite ve mortaliteyi azaltılabilir. Bunun yanı
sıra pandemide hastalığın kontrol altına alınması, hastalığı önlemek için sağlık eğitiminin verilmesi
ve bu konuda farkındalık yaratılması hastalıkla mücadelede önemli bir husustur. Bu araştırmada,
pandemi döneminde gebe kalan ve doğum yapan kadınların gebelik, doğum, doğum sonrası bakım
ve COVID-19’a yönelik eğitim ve bilgi edinme kaynaklarını değerlendirmeyi amaçladık.
Gereç-Yöntem: Kesitsel olarak planladığımız araştırmamızda örneklemimizi Mart 2021 - Haziran
2021 tarihleri arasında, 19-45 yaş arası, 22-42 gebelik haftasında, tekil canlı doğum yapan kadınlar
oluşturmuştur. Araştırma verileri katılımcılar için hazırlanan kişisel bilgi formu aracılığı ile yüz yüze
toplanmıştır.
Bulgular: Araştırmaya katılan 480 kadının yaş ortancası (IQR) 30,0 (26,0-34,0) idi. Çalışmada
%78,5 kadın ev hanımı iken, %23,5 kadın çalışmaktaydı. Kadınların %31,5’i lise mezunu iken,
%25’i ortaokul mezunu idi. Katılımcıların %75’6’sı orta gelir, %15,2’si düşük gelir seviyesine sahip
idi. Pandemi sürecinde gebe kalan ve doğuran kadınların %69,8’inin gebelik, doğum ve doğum
sonrası bakıma yönelik eğitim veya bilgi aldığı saptandı. En sık tercih edilen bilgi alma yolları sosyal
çevre (%40,0), sağlık profesyonelleri (%30,2), multimedya (%23,1) ve basılı yayın (%10) idi
(Tablo 1). Katılımcıların %66’sı COVID-19’dan korunmak için yeterli bilgiye sahip olduğunu, %44’ü
ise kararsız ve yetersiz olduğunu ifade etmiştir. Katılımcıların COVID-19 ile ilgili bilgi almada en sık
tercih ettikleri iletişim ve bilgi kaynaklarının televizyon (%39,8), resmi kurumlar (%33,5), telefon
ile hekimine danışarak (%12,7), online platformlar (%12,1) ve ALO 184 Coronavirüs danışma hattı
(%10,0) olduğu anlaşıldı (Tablo 2).
Sonuç: Pandemi sürecinde değişen dünyada gebelerin bilgi kaynakları da değişmiştir. Gebelerin
bilgi kaynağı olarak en çok sosyal çevre ve sağlık profesyonellerini tercih ettiği görülmüştür.
Teknolojik özellikli bilgi kaynaklarının (online eğitim, multimedya vb.) yaygınlaştırılması için ise
toplum tabanlı araştırmalara ihtiyaç olduğunu düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: bilgi, bilgi kaynağı, COVID-19, doğum öncesi bakım, gebelik, pandemi

Tablo 1. Çalışmaya katılan kadınların gebelik, doğum, lohusalık konusunda
bilgi aldığı kaynaklar
Gebelik, doğum ve doğum sonrası bakıma yönelik eğitim ve bilgi kaynakları

n=480 %

Gebeliğim sırasında gebelik, doğum ve doğum sonrası bakıma yönelik eğitim /
bilgi aldım

335

69,8

Gebelik, doğum, lohusalık konusunda bilgileri multimedyadan (TV-radyo
internetten) aldım

111

23,1

Gebelik, doğum, lohusalık konusunda bilgileri sosyal çevreden (anne, arkadaş)
aldım

192

40,0

Gebelik, doğum, lohusalık konusunda bilgileri profesyonel sağlık
mensuplarından (doktor, ebe, hemşire) aldım

145

30,2

Gebelik, doğum, lohusalık konusunda bilgileri gebelik koçlarından aldım

10

2,1

Gebelik, doğum, lohusalık konusunda bilgileri basılı yayınlardan (kitap, dergi)
aldım

48

10,0

Gebelik, doğum, lohusalık konusunda bilgileri online gebelik eğitimlerinden
aldım

16

3,3

Gebelik, doğum, lohusalık konusunda bilgileri diğer kaynaklardan aldım

11

2,3

Not: Katılımcılar ankette bu konudaki soruda birden fazla seçenek
işaretleyebilmektedir.
Tablo 2. Çalışmaya katılan kadınların COVID-19 ile ilgili bilgi aldığı iletişim
ve bilgi kaynakları
COVİD-19 ile ilgili bilgi kaynakları

n=480 %

Resmi Kurumlardan

161

33,5

Doktordan telefon İle

61

12,7

Online gebe okulu eğitiminden

11

2,3

Online diğer platformlardan (Web, Video) 58

12,1

Televizyondan

191

39,8

Arkadaş çevresinden

11

2,3

Alo184 Coronavirus danışma hattından

48

10,0

Diğer kaynaklardan

9

1,9

Not: Katılımcılar ankette bu konudaki soruda birden fazla seçenek
işaretleyebilmektedir.

[SS-04][Kabul:Sözlü]
Pandemide gebelerin rutin antenatal sağlık hizmeti alma durumu ve gebelik ve
doğum sonrası dönemlerine ilişkin endişeleri
Pınar Kumru1, Seyhan Hıdıroğlu2, Ebru Çögendez3, Habibe Ayvacı Taşan3, Betül Yılmazer3, Hümeyra
Erol4, Oya Demirci3, Pınar Ay2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma
Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul, Türkiye; Marmara Üniversitesi Tıp
Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Doktora öğrencisi, İstanbul, Türkiye
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, İstanbul, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma
Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul, Türkiye
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma
Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Hemşirelik Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Amaç: Maternal-fetal morbidite ve mortaliteyi azaltmaya yönelik en önemli küresel stratejilerden
biri tüm kadınlara gebelik dönemlerinde standart rutin sağlık bakım hizmetlerinin verilmesidir.
Ülkemizde nitelikli antenatal bakım alan gebe oranı yıllar içerisinde artmış olup, 2018 yılında bu
oran %90’lara ulaşmıştır. Pandeminin erken dönemlerinde ise rutin sağlık hizmetlerinde aksamalar
yaşanmıştır. Bu durumdan özellikle gebelerin etkilenme riski daha fazladır. Rutin antenatal bakım
yetersizliği kadınların olumsuz perinatal sonuçlar ile karşılaşma riskini arttırmaktadır. Ayrıca
COVID-19 yönetimindeki belirsizlikler de gebelerin ruhsal sağlığını olumsuz etkilemektedir. Bu
çalışmada pandemide gebelerin rutin antenatal takip durumu, gebelik ve doğum sonrası dönemlere
ilişkin endişelerini araştırmak amaçlanmıştır.
Gereç-Yöntem: Mart 2021 - Haziran 2021 tarihleri arasında, 22-42 gebelik haftasında tekil doğum
yapan 480 kadın kesitsel araştırmamıza dahil edilmiştir. Terminasyon - ölü doğum – fetal anomalili
gebelikler ve psikiyatrik hastalığı olanlar dışlanmıştır. Araştırma verileri yüz yüze toplanmıştır.
Katılımcıların COVID-19’a yönelik endişeleri 12 özel soru ile değerlendirilmiştir. Kadınların
gebelikleri sırasında en az 4 kez nitelikli olarak değerlendirilmiş olması düzenli antenatal takip
olarak tanımlanmıştır.
Bulgular: Katılımcıların %87,1’i rutin antenatal sağlık kontrollerini yaptırdığını bildirmiştir. Eşi ve
kendisi ilkokul mezunu olanlar, çalışmayan kadınlar, pandemide eşi işsiz kalanlar, algılanan gelir
düzeyi düşük olanlar anlamlı oranda daha fazla rutin kontrollerini aksatmıştır (p <0.05).
Katılımcıların %35,6’sı sağlık çalışanlarından, %56,3’ü eşinden, %80’i hastanede başka hastadan
COVID-19 enfeksiyonu bulaşabileceğini düşünmektedir. Katılımcıların %75,2’si enfekte olursa
bebeğinin zarar göreceğinden, %67,1’i maske ile doğum sancısı çekmekten ve %42,7’si bebeğinin
aşıları ve kontrolü için sağlık kuruluşuna gitmekten endişe duymaktadır.
Sonuç: Pandemide gebelerin rutin antental takiplerinde aksama olmuştur. Özellikle eğitim-gelir
düzeyi daha düşük olanların ve pandemide işsizlik yaşayanların rutin antenatal takiplerini daha
fazla aksattıkları görülmüştür. Araştırmamızdan elde edilen bilgilerin gebelerin COVID-19 ile ilgili
endişeleri konusunda sağlık profesyonellerinin farkındalığını arttırarak yeni geliştirilecek sağlık
politikalarına rehberlik edebileceğini düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: COVID-19, doğum öncesi bakım, endişe, gebelik, pandemi, psikolojik etkiler

[SS-05][Kabul:Sözlü]
Batın İçi Bir Kitlenin Laparoskopik Olarak Batın Dışına Çıkarılmasında Farklı Bir
Teknik
Eralp Bulutlar1, Can Tercan2, Gizem Berfin Uluutku3
1Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi
3Medipol Üniversitesi Sefaköy Hastanesi
Amaç: Batın içi bir kitlenin minimal invaziv ve laparoskopik olarak, batın içinde saçılım olmadan
posterior cul de sactan 10mm.likbir kesi yardımıyla ve bu işlem için tasarladığımız trokar ve
endobag yardımıyla batın dışına çıkarılmasını sağlamak.
Olgu: 69 yaşında kadın hasta, karın ağrısı nedeniyle tarafımıza başvurdu. Yapılan USG sonucu
58x91mm boyutlarında heterojen dansiteli hipoekojen kitlesel imaj tespit edildi. Yapılan
tetkiklerinde anormal bir bulgu görülmeyen hasta operasyon amacıyla hazırlandı. Hasta
histerektomi istemedi. Hastanın onamı alınarak ''LS sol salpingoooferektomi + frozen'' açısından
hazırlandı.
Sonuç: Sol over ve yaklaşık 10x7 cm boyutlarında kitle usulune uygun olarak ligasure yardımıyla
eksize edildi. Posterior forniksten 1 cm çapında kesi ile geliştirdiğimiz alet kullanılarak endobag
içerisine alınan kitle batına saçılım olmadan batın dışına güvenle alındı.
Anahtar Kelimeler: Endobag, over, laparoskopi, Kolpotomi, kitle eksizyonu

Operasyon patoloji sonucu

Hastanın nihai patoloji sonucu

Tasarlanan Manuplatör

Tasarlanan ve içinden endobag in geçirildiği alet.

[SS-06][Kabul:Sözlü]
Anormal uterin kanaması olanlarda estradiol valerat/dienogest ve
levonorgestrel rahim içi araç kullanımının kanama miktarı ve uterin kan akımı
bakımından karşılaştırılması
Gizem Kaplan, Fisun Vural, Ayşe Deniz Ertürk Coşkun
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Amaç: Bu çalışmada anormal uterin kanama sebebiyle estradiol valerat/dienogest veya
levonorgestrel RİA uygulanan hastalarda menstrual kanama miktarlarının ve uterin arter doppler
indekslerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır.
Gereç-Yöntem: Bu çalışma anormal uterin kanamayla başvuran hastalardan tedavi olarak estradiol
valerat/dienogest (EV/DN) veya levonorgestral RİA(LNG-RIA) planlanan hastalar seçilerek
yapılmıştır. (n=93) Hastaların tedavi öncesi ve sonrasında menstruel kanama düzenleri sorgulandı.
Tedavi öncesinde ve tedavinin 1. ve 3.ayında yapılan ultrasonografi aracılığı ile hastaların uterus ve
over volümleri, endometrial kalınlıkları, uterin arter doppler değerleri ölçüldü.
Bulgular: Hastaların tedavi başlangıcına göre 1. ve 3. ay kontrollerinde total menstruel siklus
süresinin uzaması istatistiki olarak anlamlıdır. (p=0,001) Ped sayısında zamana bağlı olarak anlamlı
bir düşüş izlenmiştir (Şekil 1). Hastaların tedavi sonrasında adet öncesi lekelenme şikayetlerinde
anlamlı bir azalma olmuştur. (p=0,002) Gruplar arasında her iki tedavinin menstruel siklusu
uzatması açısından, ped sayısı ve adet öncesi lekelenme şikayetlerinin gerilemesi açısından anlamlı
bir fark bulunamamıştır. (p>0.05)(Şekil 2)(Tablo 1). Uterus ve over volümleri açısından takip
edilen hastalarda uterus volümünde azalma (p=0,014), sol over volümünde azalma (p=0,009) ve
sağ over volümlerindeki azalma (p=0,005) anlamlı bulunmuştur. Endometrial kalınlık değerlerinde
istatistiksel olarak anlamlı bir azalma mevcuttur. (p=0,000) Ultrasonografi bulguları olarak
Pulsatilite indeksi (PI), Rezistans indeks (RI), Pik sistolik volüm (PS) ve End diastolik volüm(ED)
değerleri açısından hastalar değerlendirildiğinde PI değerinin tedaviye bağlı olarak zamanla artış
gösterdiği belirlenmiştir (Tablo 2).
Sonuç: Yaptığımız çalışmada hem EV/D hem LNG-RİA nın menstruel kanama şikayetlerini,
endometrium kalınlığını, uterus ve over boyutlarını azalttığı bulundu. Ancak her iki tedavinin
birbirine üstünlüğü gösterilemedi.
Anahtar Kelimeler: : Anormal uterin kanama, uterin arter doppler, pulsatilite indeksi, pik sistolik
akım

Şekil 1.Kullanılan ped sayısının zamana bağlı değişimi

Şekil 2.Zamana bağlı olarak menstruel siklus değişimi

Tablo 1. Kanama miktarının gruplar arası zamana bağlı değişim tablosu
Aylar Gruplar

n Ped Sayısı Ortalama Standart sapma Minimum Maksimum p

LNG-RİA 37 13,44
0.ay EV/DN 32 9,57
Total
69 10,64

9,26
7,58
8,79

1
1
1

35
35
35

0,651

LNG-RİA 37 7,62
1.ay EV/DN 32 6,05
Total
69 6,72

4,47
3,33
6,35

1
2
1

21
21
21

0,717

LNG-RİA 37 5,25
3.ay EV/DN 32 4,33
Total
69 6,71

2,40
1,46
2,52

1
1
1

14
14
14

0,330

LNG-RİA 18 3,69
6.ay EV/DN 20 2,95
Total
38 3,27

2,67
0,97
1,91

2
1
1

13
4
13

0,089

0,001*

0,000*

* Her iki grubun 0. aydaki verileri 3.aydaki ve 6.aydakilerle karşılaştırdığımızda
ped sayısı anlamlı olarak azaldı (p:0.001)/ (p:0,000)
Tablo 2. Uterin arter PI değeri ortalamaları
Aylar Gruplar

n PI Değeri Standart sapma P

LNG-RİA 37 5,45
0.ay EV/DN 32 5,42
Total
69 5,44

5,00
3,04
4,12

LNG-RİA 37 5,35
1.ay EV/DN 32 6,94
Total
69 6,13

2,94
6,59
5,08

0,017

LNG-RİA 37 5,81
3.ay EV/DN 32 5,25
Total
69 5,54

3,30
4,23
3,75

0,380

LNG-RİA 18 2,87
6.ay EV/DN 20 3,34
Total
38 3,10

2,62
3,22
2,91

0,673

0,645

0,031*

0,011*

0,009*

* Her iki grubun 0. aydaki verileri 1.aydaki,3.aydaki ve 6.aydakilerle
karşılaştırdığımızda PI değeri anlamlı olarak azaldı (p:0,031)/(p:0,011)/(p:0,009)

[SS-07][Kabul:Sözlü]
TOT ve TVT operasyonlarında üretral mobilite, meş lokalizasyonu ve cerrahi
sonuçların karşılaştırılması
Mert Günaçtı, Fisun Vural, Ayşe Deniz Ertürk Coşkun
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Amaç: TOT ve TVT operasyonları uygulanmış hastaların postoperatif kontrol muayenelerinde meş
lokalizasyonun transperineal ultrasonografi ile incelenmesi ve hastaların postoperatif semptomları
ve operasyondan memnuniyetleri ile meş lokalizasyonları arasındaki ilişkinin karşılaştırılması
hedeflenmiştir.
Gereç-Yöntem: Ocak 2015 – Aralık 2020 tarihleri arasında Haydarpaşa Numune Eğitim ve
Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nde TOT(n:45) ve TVT(n:44) operasyonu
uygulanmış, operasyon üzerinden en az 1 yıl geçmiş 89 hasta çalışmaya dahil edildi. Demografik
özellikleri, inkontinans anamnezleri, Q tip test açıları, I-QOL, UDI-6, IIQ-7, AAM-V8 skorlarına
preoperatif dosya kayıtlarından ulaşıldı. Postoperatif kontrolde aynı sorgulamalar tekrarlandı.
Transperineal ultrasonografi ile meş açısı,üretraya rölatif meş yerleşimi(proksimal, midüretral,
distal), meş-simfizis pubis mesafesi, meş-üretra mesafesi istirahatte ve valsalva ile ölçüldü
(Şekil1,2).
Bulgular: Her iki operasyon grubu olgularda preoperatif ve postoperatif inkontinans, urgency, koital
inkontantinans, disparoni, Q tip test açısı değişimi, AAM-V8, I-QOL, UDI-6 ve IIQ-7 anket skorları
kıyaslandığında tümünde anlamlı ve olumlu yönde değişimler izlenmiştir. TVT uygulanmış olan
olgularda TOT grubuna göre Yaşam Kalitesi Ölçeği puanı değişimleri ve UDİ-6 değişimleri anlamlı
düzeyde daha yüksektir (sırasıyla; p=0,003; p<0,01; p=0,040; p<0,05).
Her iki grupta istirahate göre valsalva sonrasında meş-üretra uzaklığı, meş simfizis uzaklığı,meş
açısı ölçümleri ortalama azalmaları istatistiksel olarak anlamlı saptanmıştır(p=0,001; p<0,01). İki
grup birbiriyle kıyaslandığında istatistiksel olarak anlamlı fark görülmemiştir.
TOT grubunda meş lokalizasyonunun distalde olma oranı, TVT grubundakilerden daha yüksektir.
Distal meş yerleşimi TOT grubunda inkontinans ile ilşkilidir. Postoperatif inkontinans varlığına göre
valsalvada meşin üretreya göre lokalizasyonu arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık
saptanmıştır(p=0,003; p<0,01) (Tablo1,2).
Sonuç: TOT ve TVT operasyonları postoperatif orta dönem sonuçlarının araştırıldığı ve birbirleriyle
kıyaslandığı bu çalışmamda cerrahi başarı ve hasta memnuniyeti oldukça iyidir. Transperineal
ultrasonografi ile tespit edilen meş lokalizasyonu ve meş açısı ölçümleri üretranın dinamik,
anatomik ve fonksiyonel olarak değerlendirmesini sağlar. Bu konuda hasta seçim kriterlerinin ve
ölçüm metodlarının standardize edildiği ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: stres üriner inkontinans, transperineal ultrason, TVT, TOT, meş lokalizasyonu

Meş ile en kısa üretra mesafesi

Meş ile simfizis pubis uzaklığı

Tablo 1. Operasyon Şeklillerine Göre Karşılaştırmalar
Preoperatif
Postoperatif
Q tip Test Açısı

Fark
Test Değeri
p
Preoperatif
Postoperatif

AAM Skoru

Fark
Test Değeri
p

52,27±13,70
50 (30-90)
Ort±Ss
10,23±9,15
Medyan (Min-Maks) 10 (0-30)
Ort±Ss
Medyan (Min-Maks) 42,04±14,80
Ort±Ss
-40 (-80- Medyan (Min-Maks) 15)
Z:-5,790
b0,001**

52,67±14,21
50 (30-90)
11,22±10,18
10 (0-45)
41,44±14,05
-40 (-80- 20)
Z:-5,855
b0,001**

Z:-0,263
a0,793
Z:-0,222
a0,824
Z:-0,137
a0,891

24,93±3,79
Ort±Ss
26 (14-30)
Medyan (Min-Maks) 4,02±5,16
Ort±Ss
2 (0-20)
Medyan (Min-Maks) -20,91±7,14
Ort±Ss
-23,5 (-28-6)
Medyan (Min-Maks) Z:-5,775
b0,001**

24,53±7,93
25 (3-37)
6,44±7,46
3 (0-29)
18,09±10,85
-21 (-35-20)
Z:-5,569
b0,001**

Z:-0,182
a0,855
Z:-1,474
a0,141
Z:-1,120
a0,263

Preoperatif
Postoperatif
UDİ-6

Fark
Test Değeri
p
Preoperatif
Postoperatif

Yaşam Kalitesi
Ölçeği

Fark
Test Değeri
p

14,39±2,10
15 (7-16)
Ort±Ss
2,59±2,65
Medyan (Min-Maks)
2 (0-10)
Ort±Ss
-11,80±3,97
Medyan (Min-Maks)
-12,5 (-16-Ort±Ss
3)
Medyan (Min-Maks)
Z:-5,802
b0,001**

12,40±3,46
13 (3-17)
2,47±2,89
2 (0-10)
-9,93±4,68
-11 (-16-7)
Z:-5,627
b0,001**

Z:-3,216
a0,001**
Z:-0,472
a0,637
Z:-2,052
a0,040*

43,77±12,65
Ort±Ss
40 (26-78)
Medyan (Min-Maks) 91,25±8,73
Ort±Ss
93 (56-98)
Medyan (Min-Maks) 47,48±17,46
Ort±Ss
56 (-18-68)
Medyan (Min-Maks) Z:-5,758
b0,001**

55,62±17,98
60 (23-95)
90,40±11,73
95 (50-100)
34,78±21,78
36 (-30-69)
Z:-5,622
b0,001**

Z:-3,265
a0,001**
Z:-0,917
a0,359
Z:-2,932
a0,003**

16,00±2,40
16 (10-20)
2,95±2,25
2 (0-10)
-13,05±3,80
-14 (-18--2)
Z:-5,805
b0,001**

14,78±4,95
15 (0-21)
2,13±3,70
0 (0-17)
-12,64±6,19
-14 (-21-6)
Z:-5,694
b0,001**

Z:-0,769
a0,442
Z:-3,235
a0,001**
Z:-0,054
a0,957

Preoperatif
Postoperatif
IIQ-7 Skoru

Fark
Test Değeri
p

Preoperatif
Postoperatif
Memnuniyet;
n(%)

Fark
Test Değeri
p

Ort±Ss
Medyan (Min-Maks)
Ort±Ss
Medyan (Min-Maks)
Ort±Ss
Medyan (Min-Maks)

43 (97,7)
1 (2,3)
0 (0,0)
1,02±0,15
Ort±Ss
1 (1-2)
Medyan (Min-Maks) 1 (2,3)
Ort±Ss
7 (15,9)
Medyan (Min-Maks) 36 (81,8)
Ort±Ss
2,8±0,46
Medyan (Min-Maks) 3 (1-3)
1,77±0,48
2 (0-2)
Z:-6,129
b0,001**

45 (100,0)
0 (0,0)
0 (0,0)
1±0
1 (1-1)
4 (8,9)
9 (20,0)
32 (71,1)
2,62±0,65
3 (1-3)
1,62±0,65
2 (0-2)
Z:-5,937
b0,001**

Z:-1,011
a0,312
Z:-1,280
a0,200
Z:-1,036
a0,300

Tablo 2: Operasyon Şekillerine Göre Karşılaştırmalar Operasyon Test Değeri TVT
(n=44) TOT (n=45) P

Tablo 2. Operasyon Şekillerine Göre Karşılaştırmalar
İstirahat
Valsalva
MEŞ Üretra Uzaklığı
(mm

Fark
Test
Değeri
P
İstirahat
Valsalva

MEŞ Simfize Uzaklığı
(mm)

Fark
Test
Değeri
P
İstirahat
Valsalva

MEŞ Açısı (derece)

Fark
Test
Değeri
P
İstirahat

MEŞ’inüretraya göre
lokalizasyonu

Valsalva
Değişim;
n(%)

Ort±Ss
Medyan (MinMaks)
Ort±Ss
Medyan (MinMaks)
Ort±Ss
Medyan (MinMaks)

4,87±1,46
4,8 (2,1-8,3)
4,34±1,44
4,2 (2-10)
-0,53±1,09
-0,5 (-3-2,5)
Z:-3,353
b0,001**

4,99±2,61
4,7 (1,9-14)
3,97±1,36
4,1 (1,7-7,5)
-1,02±2,05
-0,8 (-8-2,4)
Z:-3,263
b0,001**

Z:-0,661
a0,509
t:1,250
e0,215
Z:-1,512
a0,131

Ort±Ss
Medyan (MinMaks)
Ort±Ss
Medyan (MinMaks)
Ort±Ss
Medyan (MinMaks)

14,45±4,07
15,6 (2,422,6)
11,52±3,59
12 (1,119,5)
-2,94±2,41
-2 (-12,6-2)
t:8,078
f0,001**

14,92±6,35
14,9 (3,2-30)
10,87±6,26
10,6 (1,727,1)
-4,05±3,07
-3 (-11-1,4)
t:8,850
f0,001**

t:-0,412
e0,681
t:0,597
e0,552
Z:-1,655
a0,098

Ort±Ss
Medyan (MinMaks)
Ort±Ss
Medyan (MinMaks)
Ort±Ss
Medyan (MinMaks)

53,50±8,71
52 (33-75)
46,09±9,75
45 (30-78)
-7,41±9,05
-8 (-35-17)
Z:-4,397
b0,001**

55,16±14,94
54 (30-95)
51,71±19,19
45 (25-118)
-3,44±16,39
-8 (-34-38)
Z:-1,659
b0,097

Z:-0,412
a0,680
Z:-0,975
a0,329
Z:-0,543
a0,587

Proksimal
Mid
Distal
Proksimal
Mid
Distal
Yok
Var

29 (65,9)
12 (27,3)
3 (6,8)
25 (56,8)
16 (36,4)
3 (6,8)
36 (81,8)
8 (18,2)

22 (48,9)
7 (15,6)
16 (35,6)
20 (44,4)
15 (33,3)
10 (22,2)
35 (77,8)
10 (22,2)

ꭕ2:11,161
d0,004**
ꭕ2:4,346
d0,114
ꭕ2:0,225
d0,635

Tablo 4: Operasyon Şekillerine Göre Karşılaştırmalar Operasyon Test Değeri TVT
(n=44) TOT (n=45) P

[SS-08][Kabul:Sözlü]
İCSİ uygulanan 40 yaş altı düşük over rezervli hastalarda uzun protokol ve
antagonist protokollerin karşılaştırılması
Mehmet Ağar
Özel Muayenehane,Kadın Hastalıkları ve Doğum,Şanlıurfa
Amaç:
ICSI uygulanan 40 yaş altı düşük over rezervli hastalarda uzun protokol ve antagonist protokol
sonuçlarının karşılaştırılması
Gereç-Yöntem:
Çalışma Ocak 2017-Temmuz 2021 tarihleri arasında kliniğimize başvuran ICSİ uygulanan 40 yaş
altı düşük over rezervli 111 hastayı kapsamaktadır.Hastaların hepsinde AMH değeri<0.5 ng/dl
altındadır.Hastaların 36 tanesinde uzun protokol ile stimulasyon ve 75 tanesinde antagonist
protokol uygulanmıştır.Primer sonuç olarak implantasyon oranı ve klinik gebelik oranları
alınmıştır.Data analizi için Student-t test ve ki-kare testi kullanılmıştır.
Bulgular:
Bulgular Tablo 1 de gösterilmiştir.Her iki grup arasında demografik özellikler benzer
bulunmuştur.Toplanan oosit sayısı,metafaz II oosit sayısı,2PN sayısı ve transfer edilen embryo
sayısı uzun protokol uygulanan grupta anlamlı olarak daha düşük bulunmuştur Ortalama
stimulasyon süresi uzun protokol olan grupta anlamlı olarak daha uzun
sürmüştür(p<0.01).Antagonist grubunda kullanılan ortalama gonadotropin dozu anlamlı olarak
daha düşük bulunmuştur(p<0.001).Transfer iptal oranları antagonist grubunda daha düşük
bulunmuştur(p<0.0001).İmplantasyon oranları,klinik gebelik oranları,devam eden gebelik oranları
ve canlı doğum oranları antagonist grupta anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur(p<0.001;
p<0.001; p=0.07;p=0.015).
Sonuç:
Sonuç olarak 40 yaş altı düşük over rezervli hastalarda antagonist protokol kullanımı uzun
protokole göre daha iyi ICSİ sonuçlarına sahiptir.
Anahtar Kelimeler: düşük over rezervi, 40 yaş altı, uzun protokol, antagonist

Düşük over rezervli olgularda uzun ve antagonist protokolün karşılaştırılması
Antagonist(n:75) Uzun protokol(n:36) p
Kadın yaşı(y)

31.25±3.63

32.34±2.21

0.173

HCG günü endometrial kalınlık(mm)

10.13±2.38

10.12±2.22

0.358

HCG günü estradiol düzeyi(pg/ml)

1025.12±239.15 927.13±427.15

0.321

Total kullanılan gonadotropin dozu(IU) 1825.14±1857.75 2335.14±1085.72

<0.001

Total indüksiyon süresi(g)

9.32±1.87

10.72±2.17

<0.001

Oosit kumulus kompleksi(COC)

4.32±4.87

2.92±2.47

<0.001

MII(n)

3.14±1.87

2.32±1.07

<0.001

2PN(n)

2.52±1.07

2.02±1.57

<0.001

Transfer edilen embriyo sayısı(n)

1.72±0.77

1.62±0.79

<0.001

İmplantasyon oranı(%)

18.73

10.52

<0.001

İptal oranı(%)

18.66

22.22

<0.001

Klinik gebelik/ET(%)

21.36

12.45

<0.001

Devam eden gebelik/ET(%)

16.57

10.32

<0.001

Canlı doğum/ET(%)

10.81

4.96

<0.001

[SS-10][Kabul:Sözlü]
Peripartum kadınların SARS CoV-2 aşısına bakış açısı ve aşılanma durumu:
kesitsel bir çalışma
Çağla Yıldırım Varol1, Pınar Kumru2
1SBÜ Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve
Doğum Kliniği, İstanbul, Türkiye
2SBÜ Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve
Doğum Kliniği, İstanbul, Türkiye; Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Doktora Öğrencisi, İstanbul, Türkiye
Amaç: Bu araştırmada, gebelikte ve peripartum dönemde kadınların SARS CoV-2 aşısı ile aşılanma
oranlarını, aşıya bakış açılarını, bu konudaki bilgilendirilme düzeylerini ve aşılanmayan grubun
neden aşılanmadığını bilimsel olarak dokümante etmek amaçlanmıştır.
Gereç-Yöntem: Kesitsel olarak planladığımız araştırmamızda örneklemimizi; Mart 2022 ve Nisan
2022 tarihleri arasında, 18-45 yaş arası, 23-42 gebelik haftası arası doğum yapan ve herhangi bir
psikiyatrik problemi olmayan lohusa kadınlar oluşturmuştur. Çalışmanın verileri lohusalar için
hazırlanan anket aracılığıyla yüz yüze toplanmıştır. COVİD-19 aşı olma durumu ile ilişkili faktörler,
tek değişkenli ve çok değişkenli yöntemlerle analiz edildi.
Bulgular: Araştırmaya katılan 274 kadının %63,9’u COVID-19 aşısı yaptırmıştır. Aşılananların
%64’ü gebelikleri sırasında aşılanmıştır. Henüz aşılanmayan kadınların %81.8’inin lohusalıkta da
aşılanmayı düşünmediği, %52.2’sinin gebelikte aşı olmanın kendi sağlıkları için, %58.8‘inin
bebeklerinin sağlığı üzerine olumsuz etki etkisi olabileceğini düşündüğünü bildirdi. Katılımcıların
%81’inin aşı hakkında bilgi aldığı, %57.7’sine doktorları tarafından aşı önerisinde bulunulduğu ve
aşılanmayanların %48,5’inin sosyal çevreden, %37.4’ünün televizyondan ve %24,2’sinin sosyal
medyadan etkilendiği saptandı.
COVİD-19 aşı yaptırmama durumu riskini bağımsız olarak etkileyen risk faktörleri multivariate
lojistik regresyon analizi ile değerlendirildi. Analizde; >=35 yaş grubu referans alındığında 18-24
yaş grubunda (aOR 3.767, p=0.003) ve 25-34 yaş grubunda (aOR 2.540, p=0.019) olmanın
COVİD-19 aşısı olmama için için bağımsız bir risk faktörü olduğu, ayrıca çalışıyor olmanın (aOR
0.324, p=0.02) ve sigara içiyor olmanın (aOR 0.372, p=0.059) ise bağımsız olarak koruyucu faktör
olduğunu tespit ettik.
Sonuç: Covid-19 pandemisinde uluslararası sağlık kuruluşları ve sağlık bakanlığımız tarafından
önerilmesine rağmen, gebelerde aşılanma oranları %63,9’dur. Kadınların kendi ve bebeklerinin
sağlığı konusundaki endişeler başlıca aşılanmama nedenidir. Yaşı genç olan ve çalışmayan kadınlar
aşılanmama konusunda riskli gruplardır. Hekimler, sosyal çevre ve sosyal medya aşılanma üzerine
en etkili kaynaklardır. Bu veriler gebelikte aşılanma oranını arttırmak için geliştirilecek yeni
stratejiler için faydalı olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Aşı tereddüdü, Covid-19, COVID-19 Aşılar, gebelik, pandemi, peripartum
dönem

[SS-11][Kabul:Sözlü]
Kadın Sağlığında İnovatif Bir Ürün; Enfeksiyonu Tanılayan Kadın Pedi
Yeliz Doğan Merih
SBÜ Hamidiye Hemşirelik Fakültesi / Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı
Amaç: Vajen enfeksiyonları jinekolojide sık rastlanılan problemler arasındadır. Bu süreçte erken
tanı ve tedavi sürecin önemli adımlarındandır. Bu inovatif kadın pedinin amacı, vajinal
enfeksiyonlarda erken tanılama özelliği ile kadınları yönlendirmek, kadınların kendi sağlıkları
konusunda rol almalarını desteklemek ve zamanında sağlık kurumuna başvurulmasını sağlamaktır.
Gereç-Yöntem: Kadın sağlığında, enfeksiyonların önlenmesi veya oluşan enfeksiyonların erken
tanılanması oldukça önemlidir. Çalışma kapsamında, vajinal enfeksiyonlar konusunda kadınların
farkındalığını artırmak ve enfeksiyon süreçlerinde erken tanılama yaparak kadınlara uyarı yapan
inovatif bir kadın pedinin geliştirilmesi planlandı. Literatür taraması yapıldı ve yenilikçi bir özellik
taşıyan "Enfeksiyonu Tanılayan Kadın Pedi" dizayn edildi. Ürünün dizayn aşaması araştırmacı
tarafından gerçekleştirildi. Daha sonra patent başvuru süreçleri gerçekleştirildi (Patent No:
2020/12828). Dizayn edilen ürünün prototip süreçlerine geçildi.
Bulgular: Kadınlar hayatları boyunca en sık karşılaştıkları enfeksiyon türlerinden biri de jinekolojik
enfeksiyonlardır. Günümüzde bu konuda kadınlara farkındalık çalışmaları yapılsa da istendik
hedeflere henüz ulaşılamamıştır. Bu çalışmaların yanında vajinal enfeksiyonların erken teşhisinde
kadınların kullanımına yönelik vajinal kitler geliştirilmiş olsa da kullanım süreçlerinde yaşanan
zorluklar ve tek yönlü tanılama süreçleri ile yaygın olarak kullanılmamaktadır.
Tüm bu gereksinimler dikkate alınarak kadınlarda vajinal enfeksiyonların önlenmesinde kadınlara
farkındalık oluşturmak ve enfeksiyon süreçlerinde erken tanılama yaparak kadınlara uyarı yapan
inovatif bir kadın pedi geliştirildi. Geliştirilen ped içinde bulunan indikatörler ile vajinal akıntıda
anormal bulguların tespitinde ve enfeksiyon çeşidine göre erken tanılama yaparak kadının
bilgilendirilmesinde rol almaktadır. Geliştirilen pedin kutusu içinde bulunan kare kod sistemi ile
telefon aplikasyon kurulumu kolaylıkla kurulabilmektedir. Böylelikle kadın için vajinal hijyen
günlüğü ve bilgilendirme sistemi kurularak kadınlara bu süreçte hem danışmanlık hem de destek
süreçlerinin yapılması sağlanmaktadır. Ürün tüm bu özellikleri ile yurtdışında ve ülkemizde
bulunmayan, özgün ve yenilikçi özelliğe sahiptir.
Sonuç: AR-GE sürecine yönelik sonuçlar değerlendirildiğinde; kadın sağlığı açısından güvenli, hasta
güvenliğini destekleyici, enfeksiyon süreçlerinin erken tanılanmasını sağlayıcı inovatif bir ürünün
oluşturulduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Erken Tanı, İnovatif Ürün, Kadın, Ped, Vajinal Enfeksiyon

[SS-12][Kabul:Sözlü]
Tekrarlayan implantasyon başarısızlığı olan hastalarda, embriyo transferi öncesi
atosiban kullanımının etkisinin değerlendirilmesi
Sabri Berkem Ökten1, Pınar Özcan2, Sinem Demircan1, Önder Sakin1, Cem Fıçıcıoğlu1
1Acıbadem Sağlık Grubu, Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Tüp Bebek Merkezi, İstanbul
2Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İstanbul
Amaç: Tekrarlayan implantasyon başarısızlığı olan hastalarda, embriyo transferi öncesi atosiban
tedavisi uygulamasının gebelik sonuçları üzerine etkisinin retrospektif olarak değerlendirilmesi.
Gereç-Yöntem: Mart 2021 ve Mart 2022 tarihleri arasında kliniğimize başvurmuş ve blastokist
aşamasında tek embriyo transferi uygulanmış, en az 3 başarısız tüp bebek denemesi olan ve
embriyo transferi öncesi intravenöz atosiban tedavisi uygulanmış ve uygulanmamış toplam 150
hastanın dosyası retrospektif olarak taranmıştır. Tüm testlerde istatistiksel önem düzeyi 0.05 olarak
alınmıştır.
Bulgular: Atosiban kullanılmamış gruptaki kadın ve erkek yaş ortalamaları atosiban kullanılmış
gruba göre istatistiksel anlamlı olarak daha düşük saptanmış olup, atosiban kullanmayan gruptaki
kadınların vücut kitle indeksleri daha yüksek saptanmıştır (sırasıyla p=0,0001, p=0,0001 ve
p=0,002). Atosiban kullanan ve kullanmayan iki grup arasında önceki tedavi sayısı, infertilite
süresi, antral folikül sayısı, antimullerian hormon seviyesi, total gonadotropin dozu ve stimulasyon
süresi, toplam matur oosit ve fertilize oosit sayısı, transfer günü endometrial kalınlık gibi
parametreler arasında fark izlenmemiştir. Atosiban kullanan grupta (n:75) implantasyon ve klinik
gebelik oranları daha yüksek görünse de bu farklılık istatistiksel olarak anlamlı saptanmamıştır
(sırasıyla p= 0,744 ve p=0,314). Atosiban kullanan grupta transfer sonrası 1. dakikada ölçülen
embriyo-fundus arası mesafe ortalama 3,3 mm (0,6-9,9mm) olup, atosiban kullanılmayan grupta
bu mesafe ortalama 4,8 mm (1,8-9,5) olarak saptanmıştır ve ölçülen bu mesafedeki kısalık
istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p=0,003).
Sonuç: Yapmış olduğumuz çalışmada, atosiban kullanan grupta implantasyon ve klinik gebelik
oranları daha yüksek görünse de bu farklılık istatistiksel olarak anlamlı saptanmamıştır. Transfer
sonrası ölçülen embriyo-fundus mesafesi, atosiban kullanılan grupta kullanılmayana göre
istatistiksel anlamlı olarak daha kısa izlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: atosiban, embriyo transferi, tekrarlayan implantasyon başarısızlığı

Tablo 1

Atosiban tedavisi uygulanmış ve uygulanmamış hastaların karşılaştırılması

Tablo 2

İnfertilite nedeni, implantasyon ve klinik gebelik oranlarının karşılaştırılması.

[SS-13][Kabul:Sözlü]
Sakral sinir köklerini infiltre eden parametrial endometriozis: olgu sunumu
Ahmet Kale1, Elif Cansu Gündoğdu1, Esra Keleş2
1Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi
2Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırması
Amaç:
Derin endometriozis, endometriozisin peritoneal yüzeyin altına 5 mm’den fazla penetre olduğu bir
formudur. Uterosakral bağlar, rektosigmoid kolon, vajina, rektovajinal septum ve mesane dahil
olmak üzere çeşitli yapılar derin endometriozisten etkilenebilir. Yapılan çalışmalarla parametrial
tutulumun da endometriozisin şiddetli bir formunu temsil ettiği gösterilmiştir. Parametrial
endometriozis üreter ve periüreteral dokuyu tutabilir, hidronefroza ve normal üreteral seyir ve
pozisyonun bozulmasına neden olabilir. Klinik endometriozis şüphesi olan hastalarda parametrial
tutulumun değerlendirilmesi zordur ve cerrahi yönetimi ile ilgili çok az bilgi mevcuttur. Bu bildiri ile
parametrial endometriozisin cerrahi tedavisindeki önemli hususların gözden geçirilmesini ve
kliniğimizin cerrahi yaklaşımını paylaşmayı amaçladık.
Olgu:
31 yaşında hasta kliniğimize şiddetli ağrı, disparoni şikayetiyle başvurdu. Hastanın 4 yıl önce
geçirilmiş laparoskopik endometriozis cerrahisi öyküsü ve 4 yıl süre ile dienogest kullanımı
mevcuttu. Hastanın yapılan fizik muayenesi ve ultrasonografik değerlendirmesinde; 3x3x3 cm
boyutunda rektovajinal nodül, sağ ve sol sakrouterin ligamanda nodül, solda hidrosalpenks
saptandı. Hastanın operasyonunda preoperatif değerlendirmesiyle uyumlu bulgularla beraber sağ
sakrouterin ligamandan sağ parametriumda levator ani tabanına kadar uzanan parametriyal
endometriozis saptandı. Her iki üreter trasesi ve sağda sakral sinir traseleri ortaya çıkarılarak
endometriotik odaklar eksize edildi. Hastanın postoperatif dönemi sorunsuz geçti.
Sonuç:
Derin endometriozisli hastaların cerrahi yönetiminde, yaygın retroperitoneal fibrozise bağlı
organların normal seyrindeki değişiklikler ve sakral sinirler gibi önemli yapılara komşuluk nedeniyle
dikkatli diseksiyon yapmak gerekir. Parametrial endometriozisin cerrahi eksizyonu sırasında alt
hipogastrik pleksusun sempatik ve parasempatik liflerine zarar verilerek postoperatif dönemde
pelvik organ disfonksiyonlarının başlamasına neden olunabilir. Anatomik önemli noktaların
bilinmesi, künt ve keskin diseksiyon tekniklerine hakimiyet, enerji modalitelerinin dikkatli kullanımı
ve hemostaz hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olunması kompleks vakalarda cerrahinin güvenli ve etkili
bir şekilde tamamlanmasında önem arz etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Parametrial endometriozis, Derin endometriozis, Minimal invazif cerrahi

[SS-14][Kabul:Sözlü]
Gestasyonel diyabet tanısında 100 g oral glukoz tolerans testi üçüncü saat
değerinin önemi
Nazan Tarhan
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma
Hastanesi
Amaç: Gestasyonel diyabetes mellitus (GDM), gebeliğin en sık görülen metabolik bozukluğudur ve
artmış maternal ve perinatal morbidite ile ilişkilidir. Bu alandaki profesyonel kuruluşlar, gebeliğin
ikinci üç aylık döneminde bir veya iki aşamalı test stratejileri ile GDM için tarama ve tanısının
yapılmasını önermektedir. İki aşamalı stratejide, ilk basamakta 50 g glukoz yükleme testinde eşik
değerin üzerinde sonuç saptanan gebelerde, ikinci basamakta tanısal 100 g oral glukoz tolerans
testi (OGTT) uygulanır ve GDM tanısı için en az iki değerin eşik değerlerin üzerinde olması gerekir.
Gereç-Yöntem: Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi gebe izlem
polikliniklerine başvuran ve 100 g OGTT uygulanan gebelerin, 2021 yılındaki laboratuvar kayıtları
geriye dönük olarak incelendi. Carpenter ve Coustan kriterlerine göre, açlıkta 95 mg/dL, 1. saatte
80 mg/dL, 2. saatte 155 mg/dL ve 3. saatte 140 mg/dL'ye eşit veya daha yüksek kan şekeri
seviyeleri eşik değer olarak kabul edildi. Gestasyonel diyabet tanısı için ilk üç değeri yeterli olan ve
dördüncü değerin gerekli olduğu gebelerin sıklığı belirlendi.
Bulgular: Bir yıllık süre içinde 568 gebeden 100 g OGTT istendi ancak 166'sı (%29,2) testi
yaptırmadı. Testi yaptıran 402 gebenin 33'ünde (%8,2) kusma nedeniyle test iptal edildi. Tanı için
yeterli değerleri olan 369 gebeden 80'inde (%21,6) GDM tanısı konuldu; bu gebelerin 77'sinde
(%96,25) açlık, 1. saat ve 2. saat değerleri tanı için yeterliyken, 3'ünde (%3,75) 3. saat değeri
gerekli oldu.
Sonuç: Gestasyonel diyabetes mellitus tanısında kullanılan 100 g OGTT ölçümlerinde ilk üç değer,
vakaların büyük çoğunluğunda tanıda yeterli olabilir. Zaman ve maliyet açısından daha kısa test
süresi, hem hasta hem de sağlık kuruluşları için daha avantajlı olabilir.
Anahtar Kelimeler: Gestasyonel diyabetes mellitus, üçüncü saat değeri, 100 g oral glukoz
tolerans testi

[SS-15][Kabul:Sözlü]
Endometriozis ile ilgili yapay zeka yöntemleri üzerine bir literatür
değerlendirmesi
Betül Akalın1, İlhan Şanverdi2, Ülkü Veranyurt1
1Sağlık Bilimleri Üniverisitesi, Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı, İstanbul
2Zeynep Kamil Eğitim Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı, İstanbul
Amaç: Bu çalışmanın amacı; yapay zeka teknikleri kullanılarak endometrizis ile ilgili yapılan
çalışmaların kullanım alanlarını ve yapay zeka yöntemlerini incelemektir.
Gereç-Yöntem: Endometriozis ile ilgili yapılan çalışmalara ulaşmak için ‘endometriosis’ anahtar
kelimesini kullanarak 01.05.2022 tarihinde Google Scholar ve Pubmed veri tabanlarında 2019-2022
tarihleri arasındaki çalışmalar incelendi. Endometriozis ile ilgili toplamda 30.411 çalışmaya ulaşıldı.
Çalışmaya dahil edilme kriterlerine uyan 19 çalışmanın kullanım alanları, kullanılan yapay zeka
yöntemleri ve sonuçları açısından incelendi.
Bulgular: Endometriozis, endometrial dokunun uterus astarının içinde bulunması gerekirken
uterusun dışında böbrek, pankreas, kareciğer, beyin, akciğer, deri, bağırsaklarda vb. gibi diğer
organlara yerleşmesiyle karakterize bir problemdir. Hastalığın tanısı fiziksel değerlendirme,
jinekolojik öykü ve en önemlisi laparoskopi ile yapılmaktadır. Yapay zeka yöntemleri kullanarak
endometriozisi teşhis etmek için laparoskobik görüntüler, manyetik rezonans görüntüleri,
endometriozis ile ilişkili genler, biyokimyasal parametreler vb. gibi çok çeşitli veri türleri
kullanılmaktadır. Yapılan çalışmalarda en sık “Lojistik Regresyon, Evrişimsel Sinir ağı, Yapay Sinir
Ağı, Sinir Ağı, Destek Vektörü Makineler, Naive Bayes, Karar Ağacı, Knearest Komşu algoritması (kNN), Random Forest’’ gibi algoritmaların kullanıldığı tesbit edilmiştir.
Sonuç: Yapay zeka teknikleri kullanılarak endometriozisin teşhisi, endometriyal kanser türleri
(bening, maling ve premalign) sınıflandırılmaktadır. Endometriosizin erken tanısı için geliştirilen
derin öğrenme algoritmaları umut vaat etmektedir. Yapay zeka teknikleri kullanılarak yapılan
multidisipliner çalışmaların yaygınlaşması düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Endometriozis, makine öğrenmesi algoritmaları, yapay zeka teknikleri

[SS-16][Kabul:Sözlü]
Kadın Sağlığında ve Endometriozisde Yapay Zekâ Teknolojisinin Kullanımı
Yeliz Doğan Merih1, Asiye Sena Aykol2, Mehlika Aslan3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Hemşirelik Fakültesi Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği
ABD / Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı
2SBÜ Hamidiye Hemşirelik Fakültesi Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği ABD
3SBÜ Hamidiye Hemşirelik Fakültesi
Amaç: İnovasyonun sağladığı yenilikçi ürün ve hizmetler, erken teşhis ve tedavi imkanlarını
artırarak, sağlık sisteminde sağlanan verimlilik artışıyla hasta yararına alternatif çözüm seçenekleri
oluşturulabilmektedir. Medikal cihazlar arasındaki iletişim, yapay zekâ uygulamaları ile sağlık
personellerine hastaya konulacak teşhis ve istenecek tetkiklerle ilgili önerilerde bulunmak gibi
süreci destekleyici dijital çözümler sağlık sisteminin inovatif yaklaşımları arasında yer almaktadır.
Yirmi birinci yüzyılda robot teknolojisi ve yapay zekânın gelişmesi kadın sağlığı hizmetlerinin
yanında endometriozis gibi hastalıkların tanı ve tedavi süreçlerini de etkilemektedir. Bu çalışmada
kadın sağlığı hizmetlerinde yapay zeka kullanımının önemini vurgulamak ve bu hizmetlerde
kullanılan teknolojilerden bazı örnekler vermek amaçlanmıştır.
Bulgular: Yapay zekâ yöntemlerinden beklenen, insanların düşünme yeteneğini bilgisayarlar
aracılığı ile kopyalamak ve belirli ölçüde bilgisayarlara öğrenme yeteneği kazandırabilmektir. Yapay
zekâ yöntemlerinin en bilinenleri; Uzman Sistemler, Bulanık Mantık, Yapay Sinir Ağları ve Genetik
Algoritmalardır. Medikal cihazlar arasındaki iletişim, yapay zekâ uygulamaları, karar destek
sistemleri, tele-sağlık, giyilebilir teknolojiler, bakım robotları, büyük veri, nesnelerin interneti, sanal
gerçeklik kadın sağlığı hizmetlerinin inovatif yaklaşımları arasında yer almaktadır.
Üreme çağındaki yaklaşık her on kadından birini etkileyen kronik ve bazen sakat bırakan bir
hastalık olan endometriozisde yapay zekâ, makine öğrenimi ve derin öğrenme, çeşitli endemik
sorunları çözmek için umut verici bir yaklaşım olarak ortaya çıkmaktadır. Tanısal laparoskopinin
yerini almak üzere endometriozis için tarama ve triyaj testleri olarak çoklu biyobelirteçler, genomik
analizler ve görüntüleme teknikleri üzerinde yenilikçi çalışmalar devam etmektedir. Bu çalışmalar
arasında en umut verici olan, endometriozis tanı ve taramasında makine öğrenimi algoritmalarının
(MLA) kullanımıdır. Makine öğrenimi algoritmalarının endometriozis başlangıcının teşhisini ve erken
tahmin edilmesini sağladığı çalışmalarda gösterilmektedir.
Sonuç: Kadın Sağlığı hizmetlerinde bu yenilikçi yaklaşımlar sayesinde, erişilebilir çözümlerin
üretilmesi, hasta ve çalışan memnuniyetinin artırılması, bakım kalitesinin iyileştirilmesi ve
maliyetlerin düşürülmesi sağlanabilir. Kadın sağlığı ve endometriozis alanında geliştirilen yapay
zekâ teknolojilerinin etkin ve verimli olabilmesi için bu alandaki sağlık profesyonellerinin,
teknolojilerin geliştirilmesi ve kullanımında aktif rol almaları önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Endometriozis, Kadın Sağlığı, Teknoloji, Yapay Zekâ

[SS-17][Kabul:Sözlü]
Ultrason kılavuzluğunda transfer sırasında embriyo depozitlerinin yerleştiği
bölgelere göre gebelik oranları
Müstecep Kavrut1, Fulya Gökdağlı Sağır2, Zafer Atayurt3
1Özel Muayenehane,İstanbul
2Kolan İnternational Şişli Tüp Bebek Merkezi, İstanbul
3Kolan İnternational Şişli Tüp Bebek Merkezi Embriyoloji Laboratuvarı, İstanbul
Giriş: Embriyo transferi tüp bebek tedavisinin en son ve önemli aşamalarından biridir. Tüp bebek
tedavisinde sağlıklı bir embriyo ve reseptif bir rahimden sonra başarıda etkili üçüncü önemli faktör
olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmada ultrason kılavuzluğunda yapılan embriyo transferi sırasında
embriyoların içinde bulunduğu depozitlerin uterin kavite içinde yerleştiği bölge ile gebelik oranları
arasındaki ilişkiyi araştırdık.
Gereç-Yöntem: Eylül 2020-Nisan 2022 tarihleri arasında IVF-ICSI uyguladığımız, 2048
taze/dondurulmuş embriyo transfer (ET) siklusu retrospektif olarak incelenmiştir. Tümü abdominal
ultrason kılavuzluğunda ET yapılan ve embriyo depozitlerinin rahim içine yerleştiği bölge kaydedilen
olgulardan oluşmuştur. Embryo transferleri tecrübeli hekimler tarafından transabdominal ultrason
eşliğinde aynı tip katater ve aynı teknikle yapılmıştır. Embriyo transferi sırasında embryo
depositlerinin cavite içindeki yerleşim yerine göre kadınlar 6 gruba ayrıldı. Grup 1 (fundusa
yerleşim), Grup 2 (Fundus -midcavite arası), Grup 3 (midcavite), Grup 4 (Midcavite-Serviks arası),
Grup 5 (Serviks-internal os civarı yerleşim), Grup 6 (ET depositinin yerleşim yerinden servikse
doğru kaydığı transferler). Gruplar arasındaki heterojeniteyi gidermek için PGT yapılmış euploid
blastokist transferi yapılan kadınlar ayrıca değerlendirildi. Bunlar içindeki zor ET’ler ve endometrial
faktör olarak değerlendirilenler çıkarıldı. Gruplar arasındaki gebelik oranları karşılaştırıldı.
Bulgular: Blastokist transferi yapılan 2048 olgudan 1472 (%71,9) tanesinde gebelik elde edildi.
Fundustan servikal internal osa doğru sırasıyla embriyo depozitlerinin yerleşim bölgelerine göre
gebelik oranları Grup 1’de %74.6, Grup 2’de %72.2, Grup 3’te %74.6, Grup 4’de %50.0, Grup 5’de
%33.3 ve Grup 6’da %6.1 bulundu. Grup 1,2 ve 3’te gebelik oranları Grup3,4, ve 5’e göre daha
yüksek oranda bulunmuştur (p<0.001). PGT yapılmış 236 kadında gebelik oranları Grup 1’de
%85.7, Grup 2’de %78.5, Grup 3’te %40.0 ve Grup 6’da %56.0 bulundu. PGT grubunda da
fundusa yaklaştıkça gebelik oranlarının arttığı saptandı
Sonuç: Rahim boşluğu içindeki embriyo depositinin yerleşim bölgesi, gebelik oranlarını etkileyebilir
ve IVF sikluslarının başarısını artırmak için önemli bir faktör olarak düşünülmelidir. Fundusa yakın
bölgelere ET ile gebelik oranları artmaktadır.
Anahtar Kelimeler: embryo placement position, IVF-ICSI, pregnancy rates, Ultrasound-guided
embryo transfer

[SS-18][Kabul:Sözlü]
Endometriozis olgularında endometrial polip sıklığının değerlendirilmesi ve
bunun endometriozis şiddeti ile ilişkisi
Naziye Gürkan
Samsun Medikal Park Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği
Amaç: Endometriozis olgularında endometrial polip sıklığının değerlendirilmesi ve bunun
endometriozisin şiddeti ile ilişkisinin ortaya konulması
Gereç-Yöntem: Çalışma Ocak 2019-Aralık 2021 tarihleri arasında kliniğimize infertilite tanısıyla
başvuran 40 yaş altı 283 hastayı kapsamaktadır. Olguların 92 sinde fizik muayene, anamnez,
ultrasonografi sonrası endometriozis ön tanısı ile laparoskopi yapılıp tanı doğrulanmıştır. Kontrol
grubu ise endometriozisi olmayan 191 hastadan oluşmaktadır. Endometrial polip ön tanısı tüm
hastalarda SIS (salin infusion sonografi) ile konmuş ve histeroskopi yapılıp patoloji ile
doğrulanmıştır. Laparoskopi esnasında endometriozisi olan hastalar hafif -orta (n:58) ve şiddetli
endometriozis (n:34) olarak iki gruba ayrılmıştır.Verilerin analizi için Student-t test ve ki-kare testi
kullanılmıştır.
Bulgular: Endometriozis tanısı olan hastaların 43 tanesinde (%46.7), kontrol grubundaki hastaların
ise 47 tanesinde (%24.6) endometrial polip saptanmıştır. Endometriozisi olan grupta polip sıklığı
anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. Şiddetli endometriozis olgularında polip sıklığı 15/34 (%44.1)
iken hafif-orta endometriozisi olan grupta 28/58 (48.2) olarak benzer bulunmuştur.
Sonuç: Endometriozis tanısı alan olgularda endometrial polip sıklığı yüksek olup bu hasta grubunda
dikkatli olmak ve polip tanısını atlamamak gerekir. Saptanan poliplerin tedavisi endometriozis ile
ilişkili vakalarda gebelik şansını arttırabilir.
Anahtar Kelimeler: Endometriozis, endometrial polip, infertilite

[SS-20][Kabul:Sözlü]
Akut Batında Spontan Siklusta Heterotopik Gebelik Olgusu
Yusuf Başkıran, Kazım Uçkan
Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Amaç: Biz bu yazımızda spontan gebelik sonrası gelişen, özellikle ilk trimesterde akut batın
bulgularına yol açabilen, sık rastlanılmayan ancak akılda tutulması gereken bir heterotopik gebelik
olgusunu literatürü gözden geçirerek sunmak istedik
Olgu: Spontan siklküsta gebe kalan 21 yaşında hasta önce kahverengi sonra kırmızıya dönen
vajinal lekelenme yakınması ile kliniğimize başvurdu.Yaklaşık iki gündür kasık ağrısı ve baş
dönmesi şikayetleri olmuş fakat hastaneye başvurmamış. Jinekolojik muayenede batında ağrı,
hassasiyet ve rebound,spekulumda kahverengi lekelenme mevcuttu, TV-USG’de intrauterin 7 hafta
2 günlük canlı gebelik, douglasta 4 cm serbest sıvı, sağ tubada 6w+5 ile uyumlu fka + ektopik
gebelik izlendi ve gebelik etrafında organize olmuş hematom alanı izlendi.Hastaya acil laparotomi
planlandı. Operasyon esnasında, sağ tuba ampuller bölümde rüptüre olmak üzere olan gebelik
materyali izlendi, ayrıca batında 1000 ml. civarında serbest ve koagule kan olduğu görüldü. Sağ
salpenjektomi yapıldı, batındaki kan aspire edildi, Histopatolojik incelemede tubal gebelik saptandı.
İntrauterin gebelik, fetal distress nedeniyle 32 haftada sezaryenle sonlandırılmış olup, 1320 gr,
ağırlığında 37 cm boyunda kız bebek doğurtuldu. Bebek halen sağlıklı olarak yaşamaktadır.
Sonuç: Heterotopik gebelik, intrauterin ve ektopik gestasyonun aynı zamanda oluşmasıdır. Son
yıllarda uygulanan yardımcı üreme teknikleri(YÜT) ile oluşan heterotopik gebelik insidansı
1/30 000 den 1/600e kadar artmıştır ve artmaya devam etmektedir.Teşhis genellikle Transvaginal
Ultrasonografi(TV-USG) ile muayene sırasında, intrauterin canlı gebelikle birlikte uterus dışına
yerleşmiş gebeliğin görülmesiyle konur. Biz bu yazımızda spontan gebelik sonrası gelişen, özellikle
ilk trimesterde akut batın bulgularına yol açabilen, sık rastlanılmayan ancak akılda tutulması
gereken bir heterotopik gebelik olgusunu literatürü gözden geçirerek sunmak istedik.Özellikle risk
faktörü olan gebelerde daha fazla olmak üzere tüm gebelerde heterotopik gebelik akıldan
çıkarılmamalı ve gebe ona göre muayene edilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Akut batın, Ektopik gebelik, Heterotopik gebelik

EKTOPİK GEBELİK

LAPAROTOMİDE EKTOPİK ODAK

INTRAUTERIN GEBELİK

INTRAUTERIN 7W +2 FKA + GEBELİK INTRAUTERIN MINIMAL KOAGULUM
MEVCUT

[SS-21][Kabul:Sözlü]
Polikistik Over Sendromlu hastalarda GnRH agonisti ile tetiklemenin oosit
kalitesine ve tedavi sonuçlarına etkisi
Banu Yılmaz1, Belgin Devranoğlu1, Serpil Telci2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları SUAM, Tüp Bebek Ünitesi
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji ABD
Amaç: Çalışmamızda GnRH agonisti ile tetiklemenin hastaların oosit kalitesine ve tedavi sonuçlarına
etkisinin belirlenmesi amaçlandı.
Yöntem: Çalışmaya 2021 yılı Ocak- Aralık ayları arasında Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları
SUAM Tüp Bebek ünitesinde polikistik over sendromu tanısı ile invitro fertilizasyon tedavisi yapılan
51 hasta dahil edildi. Hastaların yaş, infertilite süresi, bakılan bazal hormon düzeyleri, antral folikül
sayıları ve anti-müllerian hormon (AMH) değerleri kaydedildi. Ardından hastaların tedavi dosyaları
taranarak siklus sonuçları incelendi. Hastalar nihai oosit maturasyonu için hCG ya da GnRH agonisti
kullanılması durumuna göre kendi aralarında gruplandı. Oluşturulan gruplar toplam gonadotropin
dozları, stimulasyon ve antagonist kullanım süreleri, hCG günü estradiol düzeyleri, toplanan oosit
sayıları, MI ve MII oosit sayıları, MII oranları, oosit kaliteleri, fertilize olan oosit sayıları ve
fertilizasyon oranları açısından karşılaştırıldı.
Bulgular: Çalışmaya alınan 51 hastanın 34’ünde nihai oosit maturasyonu için GnRH agonisti,
17’sinde hCG kullanıldı. Gruplar yaş, bazal hormon düzeyleri, antral folikül sayıları ve AMH değerleri
açısından benzerdi. Siklus sonuçları incelendiğinde toplam gonadotropin dozları, stimulasyon ve
antagonist kullanım süreleri, hCG günü estradiol düzeyleri, toplanan oosit sayıları, MI ve MII oosit
sayıları, MII oranları açısından anlamlı fark bulunmadı. Oosit kaliteleri için yapılan skorlama
sonuçları her iki grupta benzerdi( 7,88 vs 7,72). Fertilize olan oosit sayıları ve fertilizasyon oranları
açısından anlamlı fark bulunmadı.
Sonuç: GnRH agonistinin alevlenme etkisinden yararlanılarak ovulasyon tetiklemesinde hCG yerine
kullanılması OHSS riskinin azaltılmasında öne çıkan yöntemlerden biridir. Ancak oosit kalitesine ve
luteal geçişe olumsuz etkileri nedeni ile siklus başarısını azalttığı öne sürülmüştür.
Çalışmamız; GnRH agonisti ile tetiklemenin oosit kalitesi ve siklus sonuçlarına olumsuz etkisinin
olmadığı sonucunu desteklemektedir.
Anahtar Kelimeler: Polikistik over sendromu, GnRH agonist tetikleme, oosit kalitesi

[SS-22][Kabul:Sözlü]
Live birth rates in IVF cycles of women with endometriosis: fresh versus frozen
embryo transfer
Müge Keskin, Gamze Sinem Yücel, Irem Tutel
Ufuk Üniversitesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı, Ankara
Introduction: Endometriosis negatively affects fertility. Live birth rates are not different between
infertile women undergoing IVF with or without endometriosis despite decrease in number of
retrieved oocytes in endometriosis. There is no doubt that surgical excision of endometriosis has a
potential risk of damage to ovarian reserve culminating in weakened response to ovarian
stimulation (COS).Therefore management of endometriosis has shifted toward conservative
strategies. Since COS is tought to interfere with endometrial receptivity leading to implantation
failure in endometriosis, whether utility of frozen embryo transfer cycle (FET) could restore optimal
receptivity, providing higher implantation and pregnancy rates has become a matter of curiosity.
Aim of this study was to compare outcomes between fresh and frozen embriyo transfers in
endometriosis.
Material & Method: Retrospective analysis of records between 2018-2022 in an IVF center was
carried out. Patients diagnosed with endometriosis scheduled for fresh or frozen blastocyst ET were
included; azoospermia, uterine anomalies and PGT-A cycles were excluded. Final decision regarding
ET options was made by the physician. One cycle of each patient was included in analysis.
Progesterone was administered vaginally starting on the day of oocyte retrieval in fresh transfer
cycles (600 mg/day). All frozen transfers were performed in an artificial cycle using using estradiol
and vaginal micronized progesterone plus oral dydrogesterone.Results were provided per cycle and
per ET.
Results: A total of 31 cases were analyzed. There was no difference in terms of cycle
characteristics between groups (table 1). There was also no difference in pregnancy and live birth
rates between groups (table 2).
Conclusion: The approach of FET does not seem to improve IVF outcomes in endometriosisaffected patients compared with fresh ET. Small sample size is the main limitation of the study.
Cumulative live birth rate analysis in large scale studies may reveal outcomes in favor of FET in
endometriosis.
Anahtar Kelimeler: endometriosis, frozen embryo transfer, fresh embryo transfer

Cycle characteristics
Fresh ET (n:18) Frozen ET (n:13) p
women age (years)

32.83±3.94

34.38±4.56

NS

AMH (ng/ml)

2.69±1.76

2.46±2.67

NS

primary infertility (%)

10 (55.5)

7 (49.4)

NS

Cycle duration (days)

9.44±2.64

10.62±3.15

NS

Total gonodatropin dose (IU) 2633.82±918.04 3265.39±2016.33 NS
Oocytes (n)

11.56±6.51

10.00±8.37

NS

MII oocytes (n)

8.33±4.59

7.20±6.22

NS

Fertilization (%)

79.12±15.92

58.92±37.62

NS

(Provided values were mean(±STD)
IVF outcomes
Fresh ET (n:18) Fresh ET (n:18) p
Clinical pregnancy rate (n) 8 (%44.4)

6 (%50)

NS

Live birth rate (n)

4 (%23.5)

3 (%30)

NS

Miscarriage (n)

3 (%17.6)

0 (%0)

NS

Multiple pregnancy

1 (%5.5)

2 (%15.3)

NS

[SS-23][Kabul:Sözlü]
Birinci ve ikinci trimester gebelik terminasyonlarında konsepsiyon ürünü
retansiyonu ve reküretaj
Reyyan Gökçen İşcan
T.C SBÜ Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Amaç: Düşük, gebelik terminasyonları ve doğum sonrası en sık görülen komplikasyonlardan biri de
Konsepsiyon Ürünü Retansiyonu (KÜR)’dur. Çalışmamızın amacı hastanemizde gebelik
terminasyonu nedeniyle yapılan küretajlardan sonra retansiyon ön tanısı ile reküretaj yapılan
olgularda klinik bulgularla histapatolojik tanının korelasyonunu araştırmaktır.
Yöntem: Ekim 2019 - Nisan 2022 tarihleri arasında, molar gebelik ön tanısıyla ve miad doğum
sonrası yapılanlar dışında, 99 adet reküretaj işlemi retrospektif olarak incelendi. Düşük veya fetal
anomali sebebiyle tıbbi terminasyon tanısıyla küretaj ve sonrasında reküretaj yapılan 99 hasta
çalışmaya dahil edildi. Hastaların yaş, gravida, parite, gebelik haftası, küretaj endikasyonları, birinci
küretajın yapıldığı saat aralığı kaydedildi. İlk küretaj işleminden sonra bir ay içerisinde (min. 1 günmax. 28 gün) yapılan vajinal muayenede yoğun kanaması olan ve/veya transvajinal ultrasonografi
ile endometriyal kalınlığı >= 8 mm, kavitede düzensizlik ve ayrıca bir kitle görüntüsü saptanan
hastalara KÜR ön tanısı konuldu. Histopatolojik incelemede trofoblastik doku ya da koryon villus
saptanması ile tanı doğrulandı.
Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 30.43 ± 5.8 (17-48 yaş), gravida ortalaması 3.08± 2.1 (1-12),
parite ortalaması 1.4 (0-5) idi. Hastaların %69.7 (n=69)’sı birinci trimesterda, %30.3’ü (n=30)
ikinci trimesterda idi. KÜR tanısı konularak reküretaj yapılan 99 olgunun 51’inde (%51,5) tanı
histopatolojik olarak doğrulandı. Birinci tirmesterda olup reküretaj yapılan hastaların %52.2
(36/69)’sinde, ikinci trimesterda olan hastaların %50 (15/30)’sinde KÜR tanısı doğrulandı, bu iki
grup arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı. İlk yapılan küretaj işleminin saatlerine
bakıldığında mesai saatleri içerisinde yapılan 41 işlemin 25 (%61)’inde, mesai saatleri dışında
(nöbet koşullarında) yapılan 58 işlemin 26 (%44.8)’sında patoloji sonuçları KÜR ile uyumlu
bulunmakla birlikte fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı.
Sonuç: Gebelik terminasyonlarında en sık kullanılan yöntemlerin başında dilatasyon ve küretaj
gelir. İşlemin komplikasyonlarından biri de gebelik ürünü retansiyonudur. Küretajın yapıldığı gebelik
haftası ilerledikçe komplikasyon olasılığı artmakla birlikte çalışmamızda işlemin yapıldığı trimester
ve çalışma saati ile KÜR açısından işlem başarısı arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.
Anahtar Kelimeler: Düşük, Konsepsiyon Ürünü Retansiyonu (KÜR), küretaj, reküretaj

[SS-24][Kabul:Sözlü]
Covid-19 pandemisi süresince Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde çalışan
hekimlerin tutum ve psikolojik durumlarının değerlendirmesi
Özgür Aktaş1, Elif Tozkır1, Mikail Özdemir2, Ebru Çöğendez1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma
Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul
2Oğuzeli İlçe Sağlık Müdürlüğü, Oğuzeli, Gaziantep
Amaç: Amacımız COVID-19 pandemisi döneminde kesintisiz çalışan Kadın Hastalıkları ve Doğum
uzmanlarının yüzyüze anket yöntemi ile COVID-19 ile ilişkili ruh sağlıklarını değerlendirmektir.
Gereç-Yöntem: Kesitsel nitelikteki çalışmamız İstanbul’un en büyük doğumevlerinden biri olan
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Kadın Hastalıkları
ve Doğum Kliniği'nde görev yapan 123 hekim (32 uzman ve 91 asistan) ile 29 Haziran 2020-29
Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Bu ankette katılımcıların demografik bilgileri Covid19 ile ilişkili mesleki ve eğitim hayatında yaşadıkları değişimleri, endişeleri hakkında bilgi toplandı.
Ayrıca katılımcıların ruhsal durumları Algılana Stres Ölçeği-10 (ASÖ 10) ve Beck Depresyon Ölçeği
(BDÖ) ile değerlendirildi.
Bulgular: Ankete katılan hekimlerin %65,85’nin kadın, %73,98’nin asistan doktor, %66,67’sinin
mesleki tecrübesi 5 yıldan az, %62,60’nın bekar ve %10,57’nin kronik hastalığa sahip olduğu
görüldü. Katılımcı hekimlerin ASÖ ortalaması 19,79±6,30 idi. Katılımcıların %83,8’inde ASÖ puanı
>=14 bulundu ve bu katılımcılar stresli kabul edildi. Kadınlarda erkeklere göre 3.42 (%95 GA 1.1010.68) kat, bekarlarda evli olanlara göre 4.08 (%95 GA 1.29-12.86) kat daha fazla yüksek stres
düzeyi görüldü. Katılımcıların BDÖ puan ortalaması 10,03±7,84 idi. Katılımcıların %80,5’inin
minimal ve hafif düzeyde depresif, %19,5’inin orta ve şiddetli düzeyde depresif olduğu saptandı.
BDÖ grupları arasında sosyodemografik değişiklikler açısından anlamlı fark saptanmadı(p>0,05).
Sonuç: COVID-19 pandemi döneminde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlarının özel ve mesleki
yaşantılarında değişim olduğu ve tüm bunların stres ve depresyonu tetiklediğini düşünmekteyiz.
Özellikle de ön saflarda çalışan genç hekimlere daha fazla psikolojik destek sağlanması gerektiğini
göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Covid-19, Pandemi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Stres, Anksiyete,
Depresyon

[SS-25][Kabul:Sözlü]
Covid-19 pandemisi süresince Kadın Hastalıkları ve Doğum kKiniğinde çalışan
hekimlerin Covid-19 ve gebelik ile ilişkili bilgi durum değerlendirmesi
Ayşe Betul Albayrak Denizli1, Pelin Özdemir1, Pınar Kumru2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma
Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma
Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul; Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk
Sağlığı Anabilim Dalı Doktora öğrencisi, İstanbul
Amaç: Amacımız COVID-19 pandemisi döneminde kesintisiz çalışan Kadın Hastalıkları ve Doğum
Uzmanları'nın yüzyüze anket yöntemi ile genel COVID-19 bilgilerini, gebelikte COVID-19 bilgilerini
ve tutumlarını değerlendirmektir.
Gereç-Yöntem: Kesitsel nitelikteki çalışmamız İstanbul’un en büyük doğumevlerinden biri olan
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Kadın Hastalıkları
ve Doğum Kliniği'nde görev yapan 123 hekim (32 uzman ve 91 asistan) ile 29 Haziran 2020-29
Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Bu ankette katılımcıların demografik bilgileri,
Covid-19 ile ilişkili tutum ve uygulamaları, genel COVID-19 ve gebelikte COVID-19 bilgileri
toplandı.
Bulgular: Ankete katılan hekimlerin %65,85’nin kadın, %73,98’nin asistan doktor, %66,67’sinin
mesleki tecrübesi 5 yıldan az, %62,60’nın bekar ve %10,57’nin kronik hastalığa sahip olduğu
görüldü. Katılımcıların genel COVID-19 bilgileri iyi bulunmakla beraber, gebelikteki COVID-19 bilgi
puan ortalamaları bekarlarda, asistanlarda, 30 yaş altında, mesleki deneyimi 5 yıldan az olanlarda
ve orta ve şiddetli stres düzeyine sahip hekimlerde anlamlı derecede düşük saptandı (p<0.05).
Sonuç: COVID-19 hastalığı ile ilgili obstetrik bilgi düzeyinin özellikle kadınlarda, bekarlarda ve
mesleki deneyimi <5 yıldan az olanlarda düşük izlenmesi branşa yönelik COVID-19 eğitim
programlarının yeniden gözden geçirilmesi ve özellikle de ön saflarda çalışan genç hekimlere daha
fazla bilgi desteği sağlanması gerektiğini göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Covid-19, Pandemi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Bilgi, Tutum

[SS-26][Kabul:Sözlü]
COVID-19 Pandemi Sürecinde Servikal Kanser ve Pap-Smear Test Açısından
Sağlık İnanç Modeline Göre Kadınların Değerlendirilmesi
Emine Gerçek Öter1, Buse Güler2, Hande Yağcan2
1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
Anabilim Dalı, Aydın
2Dokuz Eylül Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Doğum ve Kadın Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir
Amaç: Çalışmanın amacı kadınların COVID-19 sürecinde Pap Smear testi yaptırmaya ilişkin
inançlarının belirlenmesidir.
Gereç-Yöntem: Araştırma tanımlayıcı ve kesitsel tiptedir. Araştırmada sosyal medya uygulaması
Facebook’ta bulunan ‘Kadınlar İtiraf Ediyor’ ve Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği
isimli gruplarda ve araştırmacıların kişisel sosyal medya hesaplarında yer alan 361 kadına
ulaşılmıştır. Veriler Birey Tanıtım Formu ve Rahim Ağzı Kanseri ve Pap Smear Testi Sağlık İnanç
Modeli Ölçeği kullanılarak üzerinden online anket gönderilerek toplanmıştır. Veriler Kolmogrov
Simirnov testi, sayı, yüzde, ortalama ve standart sapma dağılımları kullanılarak değerlendirilmiştir.
Bulgular: Araştırmaya katılan kadınların yaş ortalamaları 38.70 ± 9.65’tir. Kadınların %81.2’si
pandemide pap smear testi yaptırmadığını, testi yaptırmayan kadınların %27.6’sı test yaptırmayı
gerekli görmediğini, %25.9’u ise hastaneler yoğun olduğu için test yaptırmadığını belirtmiştir.
Kadınların %72.6’sı pandemi sürecinde pap smear testinin ertelenmesi gerektiğini düşünürken,
%57.6’sı vakalar azalıncaya kadar pap smear testinin ertelenmesi gerektiğini vurgulamıştır. Serviks
kanserinden korunmak için kadınların %33.8’i hiçbir uygulama yapmadığını belirtirken, serviks
kanserinden korunmak için kadınların %39.3’ünün sağlıklı beslendiği, aşı olduğu ve hijyenlerine
dikkat ettiği saptanmıştır. Kadınların %55.1’inin pandemide telesağlık hizmeti almayı istediği,
%76.7’sinin evde kendi kendine smear testi yapamayacağı bulunmuştur. Katılımcıların %49.3’ü
pandemide HPV (Human Papilloma Virüs) aşısı yaptıracağını belirtmiştir. Çalışmamıza katılan
kadınların Rahim Ağzı Kanseri ve Pap Smear Testi Sağlık İnanç Modeli Ölçeği alt boyut puanlarının
dağılımı incelendiğinde; pap smear yarar ve motivasyon, pap smear engeller, rahim ağzı kanseri
önemseme/ciddiyet, rahim ağzı kanseri duyarlılık, rahim ağzı kanseri sağlık motivasyonu alt boyut
puan ortalamaları sırasıyla 15.12 ± 4.96, 40.09 ± 6.79, 26.21 ± 2.62, 12.96 ± 1.88, 12.96 ±
1.88’dir.
Sonuç: Bu çalışmada kadınların pap smear yarar ve motivasyonunun düşük, engeller algısının ve
önemseme/ciddiyet algısının ortanın üzerinde, rahim ağzı kanseri duyarlılığının ve sağlık
motivasyonunun yüksek olduğu bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: COVID-19, Hemşirelik, Pandemi, Pap Smear, Primer Koruma, Serviks Kanseri

POSTER SUNUMLAR
[PS-04][Kabul:Poster]
Endometriozisli Olgularda Bakım ve Sağlığı Geliştirme
Ayşe Gül Bursa, Nevin Şahin
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Endometriozis, endometrium dokusunun bulunması gereken yer dışında, herhangi bir yerde
canlılığını devam ettirmesi ile oluşan kronik ve östrojen bağımlı bir hastalıktır (1). Reprodüktif
dönemdeki kadınlarda sık görülmektedir (2). Endometriozisin kesin oluşum sebebi henüz bir netlik
kazamamıştır (3). Sampson’un retrograd akım teorisi en kabul gören teori olmakla beraber genetik,
hormonal, metaplazik, lenfatik, immünolojik faktörlerin de etkili olduğu düşünülmektedir (3-5). Her
10 kadından birinde görülen endometriozisin spesifik bir belirtisinin olmaması nedeniyle tanılanması
oldukça zordur (6). Pelvik bölge yerleşimli endometriozis olgularında en sık görülen belirtiler
dismenore, disparoni, kronik pelvik ağrı ve infertilitedir (7). Endometrioziste kesin tanı cerrahi işlem
olan laparoskopi ile koyulabilmektedir (2).
Endometriozis belirtilerinin karmaşıklığı, tanılanmasının güçlüğü ve kesin bir tedavi yönteminin
olmaması nedeniyle oldukça zor bir hastalıktır. Kadınların fiziksel, cinsel, psikolojik, sosyal
yaşamlarını ve yaşam kalitelerini olumsuz etkiler (1). Tedavideki amaç kadının yaşam kalitesini
arttırmak, ağrıları azaltmak ve doğurganlığı korumaktır (2). Uzman sağlık prosfosyonellerinden
oluşan multidisipliner bir ekiple, özel merkezlerde bireysel bakım sağlanmalıdır (8). Hemşireler
endometriozisli kadının bakımında oldukça önemli role sahiptir. Bu roller klinik uygulama becerisi,
veri toplama ve bakımın yönetimi, eğitim ve danışmanlık sağlama, profesyonel hizmet sunumu
olarak sıralanabilir (9). Tanı koymaya giden en önemli yol endometriozis varlığından
şüphelenmektir. Endometriozis hemşiresi belirti ve bulguları, risk faktörleri hakkında donanıma
sahip olmalıdır. Kadınlardan detaylı öykü almalı, kadınları dinlemeli ve endometriozis hakkında
kadınları bilgilendirmelidir (10). Geç tanı almaları ve uygulanan tedavilerin olumsuz sonuçları
nedeniyle kadınlarda güven sağlamak oldukça önemlidir (11). Kadınlara tedavinin ve bakımın her
aşaması açıklanmalı, doğurganlık isteğine göre tedavi planlanmalı, tedavi süreci ve tedavinin yan
etkileri açıklanmalıdır (6). Endometriozisin kronik bir hastalık olması nedeniyle kadının sağlık
sorumluluğu alması önemlidir. Endometrioziste yaşam kalitesini arttırabilmek için kadınlarda sağlıklı
yaşam davranışları geliştirilmelidir. Sağlığı Geliştirme Modeli doğrultusunda beslenme, fiziksel
aktivite, cinsel yaşam, uyku, stres yönetimi, kişilerarası ilişkiler konularında hemşirelik bakımı
sunulmalıdır (12). Görevimiz endometriozisi tanımak, tüm topluma tanıtmak ve farkındalık
yaratmaktır.
Anahtar Kelimeler: Endometriozis, Hemşirelik Bakımı, Sağlığı Geliştirme
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Epidermodisplazi Verrüsiformis Tanılı Hastada Vulvanın Buschke Löwenstein
Tümörünün Cerrahi Tedavisi
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Amaç: Nadir görülen bir sendrom olan Epidermodisplazi verrüsiformis vakalarında Buschke
Löwenstein Tümör tedavisini tartışmak.
Epidermodisplazi verrüsiformis, “Lewandowsky-Lutz” veya “Ağaç Adam Sendromu “olarak bilinen
nadir bir genodermatozdur. Hücresel bağışıklıktaki bir kusur nedeniyle spesifik olarak insan
papilloma virüsü (HPV) tip 5 ve 8 ile enfeksiyona karşı artan duyarlılık ile karakterizedir. HPV ile
yaygın enfeksiyon, vücutta siğil benzeri lezyonların ve pitriyazis versikolor benzeri lekelerin
gelişmesinden sorumludur. Şu ana kadar yaklaşık 600 vaka bildirilmiştir. Bu bireyler, yaşamları
boyunca, özellikle güneşe maruz kalan bölgelerde Bowen hastalığı ve skuamöz hücreli karsinom
gibi kutanöz maligniteler geliştirme riski altındadır.
Buschke Löwenstein tümörü (BLT) olarak bilinen “dev kondiloma aküminatum”, genital ve perianal
bölgeleri (%0,1) tutan, cinsel yolla bulaşan nadir bir hastalıktır. Benign histopatolojisine rağmen sık
nüks ve lokal agresif seyir ile karakterizedir. HPV 6, 11, daha az sıklıkla HPV 16,18 alt tipleri
etiyolojide rol oynar. Kötü hijyen, eşcinsellik, kronik genital enfeksiyon, kronik tahriş ve
immünosupresyon risk faktörleridir. Karnabahar benzeri bir görünüme sahiptir ve kötü kokulu bir
akıntı ile kendini gösterir.
Bu vakada epidermodisplazi verrüsiformis tanısı ile sistemik asitretin tedavisi alan 20 yaşında kadın
hasta sunulmaktadır. Sağ (6x3 cm) ve sol labia majora (5x3 cm), anal bölgede (3x2 cm)
karnabahar benzeri lezyonları vardı (Resim 1). Lezyonlar cerrahi sınırlar temiz olacak şekilde eksize
edildi (Resim 2). Patoloji sonucu dev kondiloma aküminatum olarak raporlandı. Altı aylık
takiplerinde nüks saptanmadı, ancak ikinci yılda küçük bir kondilom saptanarak cerrahi olarak
çıkarıldı.
Sonuç: Radikal cerrahi BLT'ye en iyi yaklaşım gibi görünsede, nüksleri önlemek için optimal tedavi
tartışmalı bir konudur. Adjuvan immünoterapi, bağışıklığı baskılanmış hastalarda önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: Kondiloma akuminatum, Epidermodisplazi Verrüsiformis, asitretin, Buschke
Löwenstein Tumor

Resim 1. Genital lezyonların görünümü

Resim 2. Geniş cerrahi eksizyon sonrası vulvanın görünümü
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İnferitilite Tedavisine Yönelik Geliştirilecek Olan Mobil Uygulama Hakkında
Hasta Görüşleri: Nitel Bir Çalışma
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Amaç: İnfertilite, bir yıllık düzenli ve korunmasız cinsel ilişki varlığında dahi gebelik durumunun
oluşmaması olarak tanımlanmaktadır. İnfertilite psikolojik, ailesel ve sosyal sorunların yaşandığı ve
kültürel yönleri de olan bir yaşam krizidir ve en çok etkilenen alanlar; emosyonel davranışlar,
mental sağlık, psikoloji, çevre, fiziksel ve sosyal fonksiyonlardır. Bu çalışma ile İnfertilite tedavisine
yönelik geliştirilecek olan mobil uygulama hakkında hastaların görüşlerini ve önerilerini almak, daha
sonrasında da mobil uygulamanın tasarımında edinilen bilgileri kullanmak amaçlanmıştır.
Gereç-Yöntem: Bu çalışmanın verileri Aralık 2021-Şubat 2022 tarihleri arasında Zeynep Kamil
Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Tüp Bebek Merkezine başvuran, inferitilite nedeni kadın
faktörü olan, primer infertilite tanısı alan, ilk defa İVF tedavisi görecek olan ve aynı zamanda taze
embriyo transferi yapılması planlanan 10 hasta ile birebir görüşme yöntemiyle toplanmıştır.
Hastalara bu süreçle ilgili duygu, düşüncelerini ve varsa korkularını, aynı zamanda tasarlanacak
olan mobil bir uygulamadan beklentilerini ve taleplerini ifade edebilecekleri toplam 4 adet soru
sorulmuştur. Verilen cevaplar gruplandırılarak analizi sağlanmıştır.
Bulgular: Çalışmaya katılan hastaların çoğu hem umutlu hem stresli olduklarını ifade etmişlerdir. Bu
süreçte profesyonel olarak ve ailelerinden destek ve anlayış beklediklerini dile getirmişlerdir. Genel
anlamda hastalar tedavi sürecinin olumsuzlukla sonuçlanmasından ve hastaneye birden fazla gelme
gerekliliğinden iş yerlerinin sorun yaratmasından korktuklarını ilave etmişlerdir. Tüm
yaşadıklarından yola çıkarak sürecin tamamıyla ilgili bilgilerin yer aldığı, rahatlıkla tüm sorularına
cevaplarını bulabileceği, sürecin tüm aşamalarının her yönüyle var olduğu, her türlü
yönlendirmelerle zenginleştirilmiş bir mobil uygulamanın onlara yarar sağlayacağın belirtmişlerdir.
Sonuç: Yapılan çalışmalarda, infertilite ve sonuçlarının psikolojik strese yol açtığı ve bununda
tedavinin sonucuna hem doğrudan hem de dolaylı olarak etki ettiği saptanmıştır. Hastaların arzu
ettiği şekilde tasarlanmış olan bir mobil uygulamanın yaşadıkları olumsuz duyguları büyük ölçüde
azaltacağı ve hastaların kendilerini psikolojik anlamda daha iyi hissetmesine destek sağlayacağı
düşünülmektedir.Yapılan çalışmalarda, infertilite ve sonuçlarının psikolojik strese yol açtığı ve
bununda tedavinin sonucuna hem doğrudan hem de dolaylı olarak etki ettiği saptanmıştır.
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Psödotümör Serebri ve Gebelik, Vaka Sunumu
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Amaç: Psödotümör serebri (PTS), altta yatan sebep olmadan intrakranial basıncın artmasıdır,
şiddetli baş ağrısı, görme bulanıklığı ve bulantı-kusma ile semptom verir. Bulguları papil ödem,
normal nörogörüntüleme, normal beyin omurilik sıvısı (BOS) analizi ve lomber ponkisyonda (LP)
açılış basıncının artmış olmasıdır. Gebelikte %8 oranında bildirilmiştir. Tedavide LP, ilaç tedavisi
(asetazolamid), cerrahi yapılabilir. Kilo kaybı önerilir. PTS tedavi edilmezse kalıcı körlükle
sonuçlanabilir. Amacımız PTS tanılı gebenin yönetimini sunmaktır.
Olgu: 37 yaşında, VKİ:26,04 olan, G:3P:1A:1, 7 haftalık gebe başvurdu. Öyküsünden 6 yıl önce
PTS tanısı aldığı, bu nedenle gebelikten 3 yıl önce, 2 yılda 5 kez LP yapıldığı, asetozolamid (500
mgr/gün), topiramat (100 mgr/gün) ve potasyum kullandığı ve ilaç tedavisinin gebelikten 2 ay
önce kesildiği öğrenildi. 14. gebelik haftasında baş ağrısı ve bulanık görme şikayeti ile başvurdu ve
yatırılılarak takip edildi. Göz ve nöroloji bölümlerinden konsultasyonlar, beyin MR ve MR venografi
istendi. Grade 2 papilödem ve görme alanında bilateral kör noktada genişleme izlendi.
Nörogörüntülemede iskemi, hemoraji ve tromboz lehine bulgu izlenmeyen hasta nöroloji bölümüne
PTS tanısıyla devredildi. Nörolojik muayenesi normal olan hastadan LP’de açılış basıncı 35 cmH20
ve kapanış basıncı 18 cmH20 ile 30 cc’lik BOS boşaltıldı, örnek menenjit paneli, kültür ve
biyokimyasal açıdan normal olarak değerlendirildi. Semptomlarda belirgin düzelme ve papil ödemde
gerileme olan hasta yatışının 6. gününde taburcu edildi. Sık aralıklarla gebelik takibi yapıldı ve PTS
semptomları tekrarlamadı, nöroloji bölümü önerisi ile 38 2/7’de sezeryan ile doğum yaptırıldı ve
sağlıklı bebek doğdu. Postpartum 6. ayda hastanın kilo artışı ile semptomları olması üzerine
asetazolamid 750 mgr/gün dozunda başlandığı ve optik sinir kılıf fenestrasyonu planlandığı
öğrenildi.
Sonuç: PTS tanılı vakamızda 14. gebelik haftasında bulgular izlenmiş, LP ile kontrol altına
alınmıştır. Miada kadar sağlıklı bir gebelik geçirmiş, sağlıklı bebek doğurmuştur. Gebelerde yönetim
gebe olmayanlara benzerdir. Kalıcı görme kaybından hastayı korumak esastır. PTC’de erken tanı ve
tedavi kalıcı görme kaybının önlenmesi açısından önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Psödötümör serebri, gebelik, lomber ponksiyon

