
Yöntem: Eylül 2005 ile Eylül 2010 tarihleri aras›nda, Yü-
züncü Y›l Üniversitesi T›p Fakültesi Hastanesi Kad›n
Hastal›klar› ve Do¤um Klini¤i’nde preeklampsi tan›s›
ile yat›r›lan ve göz hastal›klar› konsültasyonu istenen
193 gebenin kay›tlar› retrospektif olarak incelendi. 

Bulgular: Göz dibi muayenesi yap›lan preeklamptik
gebelerde en s›k görülen flikâyet bafl a¤r›s›, epigastrik
a¤r›, gözlerde sinek uçuflmas› ve görmede azalma idi.
Yüz k›rk sekiz hastan›n göz dibi muayene sonuçlar›na
ulafl›labildi; 98’inde göz dibi muayenesi normal olarak
de¤erlendirilmiflti; 50’sinde ise göz dibi muayenesi
patolojik bulunmufltu. Anormal göz dibi muayenesi
olan 50 gebenin 8’inde retina dekolman› mevcuttu. 

Sonuç: Preeklamptik gebelerde görme ile ilgili flikâ-
yetlerin ay›r›c› tan›s›nda hipertansif retinopati ve
ödem yan›nda retina dekolman› da düflünülmelidir. 

Anahtar kelimeler: Preeklampsi, eklampsi, retina de-
kolman›
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Anjiogenezle ilgili faktörlerden vitamin D, 
soluble endoglin (seng), soluble fms-like 
tyrosine kinase 1 (sflt-1) ve vasküler endotelyal
growth faktör (vegf)’ün geç bafllang›çl› 
preeklampsi tan›s›nda ve hastal›k fliddetinin
de¤erlendirilmesindeki rollerinin araflt›r›lmas›
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Amaç: Anjiogenezde rolü olan proanjiojenik faktörler-
den serum vitamin D ve vasküler endotelyal büyüme
faktörü (VEGF) ile antianjiojenik faktörlerden soluble
endoglin (sEng) ve soluble fms-like tyrosine kinase 1
(sFlt-1)’ün geç bafllang›çl› preeklampsi tan›s› ve flidde-
tinin de¤erlendirilmesindeki rollerini araflt›rmak.

Yöntem: Aral›k 2007 ile Temmuz 2009 tarihleri aras›n-
da Yüzüncü Y›l Üniversitesi T›p Fakültesi, Kad›n Has-
tal›klar› ve Do¤um Klini¤i’nde son adet tarihine göre
veya ultrasonografik fetal biyometrik ölçümlerine gö-
re 32 hafta ve üzeri gebeli¤i tespit edilen ve preek-
lampsi tan›s› konulan 40 olgu (geç bafllang›çl› preek-
lamptik gebe grubu) ile benzer yafl ve gebelik hafta-
s›nda sa¤l›kl› 40 gebe (kontrol grubu) çal›flmaya dâhil
edilmifltir. Her iki gruptaki olgular›n, sistolik ve diyas-
tolik kan bas›nçlar› ile spot ve 24 saatlik idrarda prote-

in, hemogram, serum üre, kreatinin, karaci¤er fonksi-
yon testleri (AST, ALT), LDH, vitamin D3, 25(OH) vita-
min D3, 1,25(OH)2 vitamin D3, soluble endoglin
(sEng), soluble fms-like tyrosine kinase 1 (sFlt-1) ve
vasküler endotelyal growth factor (VEGF) de¤erleri
ve do¤an bebeklerin 1. ve 5. dakika Apgar skorlar› ile
do¤um a¤›rl›klar› saptanarak birbirleri ile karfl›laflt›r›l-
m›flt›r. Ayr›ca, bak›lan parametreler aras›nda bir iliflki
olup olmad›¤› da de¤erlendirilmifltir.

Bulgular: Geç bafllang›çl› preeklamptik gebe grubu ve
kontrol grubunda ortalama gebelik haftalar› s›ras›yla
35.18 ± 2.97 ve 35.28 ± 3.02 olarak bulunmufltur. Her
iki grup aras›nda yafl, gravida, parite, gebelik haftas›,
vitamin D3, 25(OH) vitamin D3, 1,25(OH)2 vitamin
D3, VEGF de¤erleri ve bebek do¤um a¤›rl›klar› bak›-
m›ndan istatistiki olarak anlaml› bir fark tespit edilme-
mifltir (p>0.05). Kontrol grubu ile k›yasland›¤›nda geç
bafllang›çl› preeklamptik gebe grubunda sistolik ve
diyastolik kan bas›nçlar› ile spot ve 24 saatlik idrarda
protein miktar›, beyaz kan küresi, hemoglobin, serum
üre, kreatinin, AST, ALT, LDH, sEng ve sFlt-1 düzeyleri
istatistiksel olarak anlaml› flekilde daha yüksek; trom-
bosit ile 1. ve 5. dakika Apgar skorlar› ise daha düflük
bulunmufltur (p<0.05). Ancak, serum sEng, sFlt-1,
VEGF, vitamin D3, 25(OH) vitamin D3 ve 1.25(OH)2
vitamin D3 düzeyleri aras›nda anlaml› bir korelasyon
tespit edilmemifltir. Geç bafllang›çl› preeklamptik ge-
beler, hastal›k fliddetine göre hafif ve fliddetli olarak
iki alt gruba ayr›ld›¤›nda; sEng, fliddetli preeklamptik-
lerde hafif preeklamptiklere göre daha yüksek tespit
edilmifl (p<0.05) ancak sFlt-1, VEGF, vitamin D3,
25(OH) vitamin D3, 1,25(OH)2 vitamin D3 bak›m›n-
dan aralar›nda istatistikî olarak anlaml› bir fark tespit
edilmemifltir (p>0.05). 

Sonuç: Geç bafllang›çl› preeklampsi tan›s›nda antianji-
ojenik faktörlerden hem sEng, hem de sFlt-1’in de¤e-
ri yüksek iken; tan› alan olgulardaki hastal›k fliddeti-
nin de¤erlendirilmesinde sadece sEng faydal› olabilir. 

Anahtar kelimeler: Preeklampsi, soluble endoglin, so-
luble fms-like tyrosine kinase 1, vasküler endotelyal
büyüme faktörü, anjiogenez, vitamin D

Ref. No: 41 e-Adres: http://www.perinataldergi.com/20110191150

Gebelikte saptanan ektopik böbrek: 
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Amaç: Gebeli¤in 2. trimesterinde saptanan ve postpar-
tum ileri de¤erlendirmesi sonucunda maternal pelvik
yerleflimli böbrek tespit edilen olguyu literatür eflli¤in-
de sunmay› amaçlad›k.

Olgu sunumu: Yirmi yafl›nda gravida:1 parite:1 yaflayan
çocuk say›s›:1 olan, gebeli¤in 2. trimesterinde yap›lan
ultrasonografide sa¤ adneksiyel alanda 7x5 cm boyut-
lar›nda solid ve kistik yap›lar› olan kitle izlendi. Manye-
tik rezonans görüntülemede sa¤ adneksiyel alanda
76x56 mm boyutunda solid ve kistik komponentler
içeren, solid komponentleri kontrast tutulumu göste-
ren lezyon saptand›. Normal vajinal yoldan do¤um ya-
pan hastan›n postpartum bilgisayarl› tomografi ve
manyetik rezonans görüntüleme tetkikleri sonucunda
her iki overin normal olup, lezyonun sa¤ böbrek oldu-
¤u tespit edildi.

Sonuç: Gebelikte adneksiyel kitlesi olan genç kad›nlarda
ay›r›c› tan›da ektopik böbrek ak›lda bulundurulmal›d›r. 

Anahtar kelimeler: Gebelik, adneksiyel kitle, pelvik
böbrek
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Amaç: ‹zole levokardi tan›s› alm›fl ve miad›nda normal
spontane vajinal yolla do¤umu gerçeklefltirilmifl bir va-
kaya yönelik yaklafl›m› sunmay› amaçlad›k.

Olgu: Gebeli¤in 26. haftas›nda hastanemize baflvuran,
gravida 3 parite 2 olan hastaya yap›lan ayr›nt›l› ultraso-
nografide (USG) karaci¤erin sol, dalak ve midenin sa¤
yerleflimli oldu¤u fetal kalbin normal sol yerleflimli ol-
du¤u tespit edildi. ‹leri fetal görüntüleme için yap›lan
manyetik rezonans (MR) incelemede bu bulgular teyit
edildi. Ek fetal anomaliye rastlanmad›. Gebe miad›nda
normal spontane vajinal yolla do¤urdu. Bebek flu anda
6. ay›nda ve sa¤l›kl›d›r.

Tart›flma: ‹zole levokardi, kalbin normal sol yerleflimli,
abdominal organlar›n ise inversus halinin izlendi¤i na-
dir görülen situs anomalisidir. Bu anomaliye dair ço-
cuk ve yetiflkinlerde kompleks kardiyak defektlerin efl-
lik edebilece¤ini belirten yay›nlar olmas›na ra¤men,
prenatal tan›s›na dair k›s›tl› literatür bulunmaktad›r.
‹zole levokardili hastalarda ek fetal kardiyak anomali-
lere ek olarak visseral organlar›n ve ba¤›rsaklar›n mal-
posizyonuna ba¤l› oluflabilecek barsak obtrüksiyonla-
r› gibi hayat› tehdit edici komplikasyonlar görülebile-

ce¤inden prenatal tan› önemlidir. Fetal USG ile situs
anomalilerinden flüphelenilmesi durumunda, abdomi-
nal organlar›n anatomisi hakk›nda daha fazla bilgi elde
etmek için MR ile görüntüleme de uygun olabilir.

Anahtar kelimeler: ‹zole levokardi, situs inversus, pre-
natal tan›
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Amaç: Yirminci gebelik haftas›ndan önce saptad›¤›m›z
2 vakay› erken bafllang›çl› HELLP sendromu olarak
sunmay› amaçlad›k.

Olgu: Gebeliklerinin 19. ve 17. haftalar›nda kontrol al-
t›na al›namayan hipertansiyon tan›s› ile s›ras›yla 34 ya-
fl›nda gravida 8, parite 6 ve 40 yafl›nda gravida 16, pari-
te 11 olan iki vaka hastanemize gönderilmiflti. Klinik
ve laboratuvar bulgular› ›fl›¤›nda, vakalarda HELLP
sendromu tan›s› konuldu. Gebelikleri abortus ile son-
land›r›lan hastalar, izlemde normale dönüp flifa ile ta-
burcu edildi. 

Tart›flma: HELLP sendromu intavasküler hemoliz,
trombositopeni, karaci¤er enzim yüksekli¤i ile seyre-
den ciddi bir durumdur. Genellikle gebeli¤in 20. hafta-
s›ndan sonra geliflmekte olup öncesinde nadiren gö-
rülmektedir. Anne hayat›n› tehdit etme potansiyelin-
den dolay›, gebeli¤in 20. haftas›ndan önce bile bu sen-
dromun klinik ve laboratuvar bulgular› ile uyumlu ola-
rak gelen hastalarda erken tan› ve tedavi aç›s›ndan kli-
nisyenler dikkatli olmal›d›r. 

Anahtar kelimeler: HELLP sendromu, gebelik, preek-
lampsi
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Postpartum serebellar infarkt tan›l› olgunun
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Amaç: Bafl a¤r›s›, bafl dönmesi, bulan›k görme ve vü-
cudunda flifllik yak›nmalar› ve preeklampsi tan›s› ile
klini¤imize sevk edilen G2P1Y1 gebede geliflen sere-
bellar infarkt olgusunun tart›fl›lmas›
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