
lite oran› %30’un üzerinde, nörolojik geliflim bozuklu-
¤u ise %60 civar›ndad›r. Her iki anomalinin izole form-
lar›n›n do¤um sonras› prognozu hakk›nda yorumda
bulunmak, k›s›tl› vaka say›s› nedeni ile mümkün olma-
yabilir. Sonuç olarak bu tür anomalilerin tan›s›n› net-
lefltirmek için fetal MRI önem kazanmaktad›r.

Anahtar kelimeler: Fetal MRI, korpus kallosum agene-
zisi, Dandy-Walker varyant›
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Girifl: Miyastenia gravis, yorulmakla artan ve antikoli-
nesterazlarla k›smen veya tamamen düzelen kas zaaf›
ile karakterize, postsinaptik yerleflimli nikotinik asetil-
kolin reseptörlerinin hedef al›nd›¤› otoimmün köken-
li bir hastal›kt›r. Solunum krizi nedeniyle do¤al seyrin-
de mortalitesi yüksek olan bu hastal›k nöromusküler
hastal›klar aras›nda özel bir öneme sahiptir. 

Olgu: Otuz bir yafl›nda yaklafl›k 7 y›l önce Miyastenia
gravis tan›s› alan 30 haftal›k gebeyi sunmay› amaçla-
d›k. Hasta Nöroloji klini¤ine solunum s›k›nt›s›, sa¤
gözde daha belirgin olmak üzere her iki gözde pito-
zis, yorulma ve diplopi flikâyetleri ile baflvurmufltu.
Gebeli¤inin 10. haftas›ndan sonra tedavisini kendi is-
te¤i ile kesen hastan›n flikâyetlerinde art›fl olmas› üze-
rine hospitalize edildi. Tedavide pridostigmin 60 mg
5x1 P.O. ve 16 mg 1x1 P.O. kortikosteroit baflland›.
Hastan›n flikâyetlerinde düzelme olmas› ve do¤um
eyleminin bafllamas› üzerine Kad›n Hastal›klar› ve Do-
¤um Klini¤i’ne devredildi. Termde normal spontan
vajinal yolla do¤um yapt›r›lan hastada ve bebe¤inde
herhangi bir komplikasyon geliflmedi.

Sonuç: Miyastenia gravis tedavi edilmedi¤inde mortal
olabilen bir hastal›k olmas›na karfl›n multidisipliner
yaklafl›m ile bu hastalar›n gebelik takipleri ve normal
spontan vajinal yolla do¤umlar› mümkün olabilir. 
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Amaç: Paternal ve maternal kan gruplar› ile preek-
lampsi aras›ndaki iliflkiyi saptamakt›r.

Yöntem: Retrospektif olarak May›s 1995-Ocak 2011 ta-
rihleri aras›nda Dokuz Eylül Üniversitesi’nde preek-
lampsi tan›s› alan 425 gebe dâhil edilmifltir. Dâhil edi-
len gebelerin dosyalar›ndan efllerinin kan gruplar›
kaydedilmifltir. Çal›flmam›za sadece tekiz gebelikler
al›nm›flt›r. Hastalar rutin gebelik kontrolleri s›ras›nda
kan bas›nc›n›n >140/90 mmHg ve 24 saatlik idrarda
proteinürinin > 0.3 g olmas› ile preeklampsi tan›s›n›
alm›flt›r. Tan› alan bütün hastalara antihipertansif (al-
fa-metil dopa) ve antikonvülzif (magnezyum sülfat)
tedavi bafllanm›flt›r. Otuz dört haftan›n alt›nda olan
gebelere fetal akci¤er matürasyonu için 12 saat ara ile
2 doz betametazon uygulanm›flt›r. Semptomatik teda-
viye ra¤men progresyon gösteren olgularda do¤um
indüksiyonu bafllanm›flt›r. Daha önce sezaryen geçir-
mifl veya do¤um indüksiyonu için uygun olmayan ge-
beler ise sezaryene al›nm›flt›r. Normal vajinal do¤u-
mun gerçeklefltirilemedi¤i (ilerlemeyen travay, fetal
distres, plasenta dekolman› gibi gebeliklerde acil se-
zaryen uygulanm›flt›r. ‹statistiksel analizler SPSS®15.0
program› ile yap›lm›flt›r.

Bulgular: Gebelerin ortalama yafl› 25±6 y›l (da¤›l›m,
16-43 ) olarak bulunmufltur. Gebeler ortalama 233±24
(da¤›l›m, 156-278) günde do¤um yapm›flt›r. Gebelerin
226’s› (%53.2) nullipar ve 199’u (%46.8) ise multipar-
d›. Gebelerin 72’si (%16.9) normal vajinal yol ile ve
353’ü (%83.1) sezaryen ile do¤um yapm›flt›r. Do¤an
bebeklerin ortalama a¤›rl›¤› 1743±777 g (da¤›l›m, 309-
3860 g) olarak bulunmufltur. Bunlar›n da 236’s›
(%55.5) erkek ve 189’u (%44.4) k›z bebek olarak sap-
tanm›flt›r. Preeklamptik hastalar›n efllerinin kan grup-
lar› kaydedilerek ayn› kan grubuna sahip olan çiftle-
rin oran›n› belirlenmifltir. 0 kan grubuna 12 (%8.2), A
kan grubuna 89 (%20.9), B kan grubuna 20 (%4.7) ve
AB kan grubuna sahip olan çiftlerin say›s› 3 (%0.7)
olarak saptanm›flt›r. Preeklamptik hastalardan ayn›
kan grubuna sahip olan çiftlerin say›s› 147 (%35) ola-
rak bulunmufltur. Ayn› kan grubuna sahip olan çiftle-
rin preeklampsi aç›s›ndan risk alt›nda olmad›klar›
saptanm›flt›r. Ayr›ca, fetal cinsiyet ile preeklampsi ara-
s›nda da anlaml› bir iliflki saptanmam›flt›r.

Sonuç: Preeklamptik gebe popülâsyonumuzda mater-
nal ve paternal kan gruplar›n›n uyumlu olmas› preek-
lampsi riskini de¤ifltirmemektedir. Preeklampsi ile
kan gruplar› aras›ndaki iliflkinin birden fazla merkez-
de, etnik köken gibi de¤iflkenleri de içeren daha genifl
çal›flmalar ile prospektif olarak de¤erlendirilmesi ge-
rekmektedir. 

Anahtar kelimeler: Preeklampsi, maternal kan grubu,
paternal kan grubu
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