
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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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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