
mifltir. Araknoid kistler gerileyip kaybolabilirler. Kanama
araknoid kistlerin çok nadir bir komplikasyonudur. Araknoid
kist olgular› yönetimi için efllik edebilecek di¤er anomalilerin
varl›¤› araflt›r›lmal›d›r Multiple anomalilerin varl›¤›nda kar-
yotip analizi ve gebeli¤in terminasyonu önerilebilinir. ‹zole
olgularda prognoz iyi olup, kistin boyutlar› ve obstriktüf ven-
trikülomegali aç›s›ndan takip edilmelidirler. 
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Amaç: Preeklampsi, daha önceden normotensif oldu¤u bili-
nen bir kad›nda gebeli¤in 20. haftas›ndan sonra yeni bafllan-
g›çl› hipertansiyona proteinüri veya end-organ hasar›n›n efl-
lik etmesi olarak tan›mlan›r. Proteinürinin fliddeti preek-
lampsinin fliddeti ile orant›l› de¤ildir. Bu nedenle preeklamp-
sinin yönetiminde proteinürinin miktar› yol gösterici olma-
mal›d›r. Gebelikte izole proteinürinin sonuçlar› ve preek-
lampsi ile olan iliflkisi net olarak bilinmemektedir. Klinik bul-
gusu olan kad›nlar›n %10’unda proteinüri yoktur ve eklamp-
si tan›s› alm›fl kad›nlar›n %20’sinin nöbetten önceki haftada
idrarlar›nda önemli miktarda proteinüri tespit edilmemifltir.
Bu çal›flmada, izole proteinüri saptanan gebelerin maternal ve
perinatal sonuçlar›, preeklampsiye ilerleme oranlar›, preek-
lampsi geliflen ve geliflmeyen grup aras›ndaki risk faktörleri
benzerli¤inin saptanmas› amaçlanm›flt›r. 

Yöntem: Çal›flmaya Aral›k 2013–Aral›k 2014 tarihlerinde
Zeynep Kamil Kad›n ve Çocuk Hastal›klar› E¤itim ve Arafl-
t›rma Hastanesi Kad›n Do¤um Poliklini¤ine rutin antenatal
takip amac›yla baflvurmufl 24–34 gebelik haftas› aras›ndaki,
çal›flmaya dahil edilme kriterlerine uyan 57 gebe dahil edildi.
Daha öncesinde bilinen renal ve otoimmun hastal›¤› olanlar,
kronik hipertansiyon, pregestasyonel diyabet ve üriner sistem
enfeksiyonu olan gebeler, ço¤ul gebelikler ve intrauterin fe-
tal ölüm olan olgular çal›flmaya dahil edilmedi. Olgular pro-
teinüri bafllang›çl› preeklampsi (P-PE) ve izole proteinürili
hastalar olarak iki gruba ayr›ld›. Hastalar›n, tam kan say›m›-
platelet ölçümü, rutin biyokimya testleri ve 24 saat idrar so-
nuçlar› incelendi. Hastalar›n demografik özellikleri, gestas-
yonel diyabet varl›¤›, proteinürinin bafllad›¤› hafta ve tansi-
yon yüksekli¤inin oldu¤u hafta kaydedildi. Hastalar›n, preek-
lampsiye ilerleme oranlar›, preeklampsi geliflen grupla izole
proteinürili grup aras›ndaki risk faktörleri, maternal ve peri-
natal sonuçlar› karfl›laflt›r›ld›. Çal›flmada elde edilen bulgular
de¤erlendirilirken, istatistiksel analizler için SPSS 22 (IBM
SPSS, Türkiye) program› kullan›ld›. 

Bulgular: Çal›flmaya dahil edilen 57 olgunun 15’inde (%26)
ilerleyen gebelik haftalar›nda preeklampsi geliflti. Gruplar ara-
s›nda yafl, parite, preeklampsi öyküsü, sigara kullan›m oranlar›
ve vücut kitle indeksleri aç›s›ndan farkl›l›k izlenmedi (p<0.05).
P-PE grubunda (n=15) proteinüri bafllama haftas› ortalama
29.1±3.3 hafta, preeklampsinin ortaya ç›kma haftas› 32±3.8 haf-
ta ve ortalama proteinüri miktar› ise 2520 g olarak saptand›.
Proteinüri miktar› ve proteinüri bafllang›ç haftas› aras›nda her
iki grupta anlaml› farkl›l›k saptanmazken, P-PE grubunda pro-
teinüri bafllang›ç haftas› ve preeklampsi geliflme haftas› aras›n-
da pozitif korelasyon izlendi ve proteinüri bafllad›ktan sonra
hastalar›n %73’ünde ortalama 3 hafta içinde preeklampsi gelifl-
ti¤i saptand›. ‹ki grup aras›na; do¤um kilosu, yenido¤an yo¤un
bak›m ünitesi (YDYBÜ) gereksinimi ve YDYBÜ kal›fl süresi
aras›nda anlaml› fark saptanmazken, ortalama do¤um haftas› P-
PE olan grupta (35 hafta), izole proteinüri gruptan (37 hafta)
daha k›sa saptand› (p<0.005). P-PE grubundaki hastalar›n
%13’ünde (n:2) hipertansiyonun fliddetlenmesi (sistolik KB
170 mmHg ve üzeri, diastolik KB 110 mm Hg ve üzeri olma-
s›) ve %20’sinde (n: 3) HELLP sendromu geliflmesi nedeniyle
gebelik haftas›na bak›lmaks›z›n acil do¤um karar› verilmifltir.
‹zole proteinürili grupta fliddetli preeklampsi komplikasyonla-
r›na rastlanmad›. Hastalar›n laboratuar testlerinde, her iki
grupta AST, ALT, LDH, ürik asit, kreatinin ve platelet de¤er-
leri aras›nda anlaml› istatistiksel olarak anlaml› farkl›l›k saptan-
mam›flt›r (p>0.05). 

Sonuç: Preeklampsi tüm dünya genelinde artm›fl maternal ve
perinatal morbidite ve mortalite ile iliflkili bir gebelik kompli-
kasyonudur ve bazen hipertansiyon olmadan sadece izole pro-
teinüri varl›¤› ile bulgu verebilir. Özellikle erken gebelik hafta-
lar›nda izole proteinüri saptanan gebelerin antenatal takipleri-
nin düzenli ve s›k aral›klarla yap›lmas›nda fayda vard›r çünkü
bu gebelerin bir k›sm›nda takip eden haftalarda preeklampsi
geliflerek preterm do¤umlara yol açabilir. Bizim yapt›¤›m›z ça-
l›flma gebelerdeki izole proteinürinin özellikle proteinüri bafl-
lang›çl› preeklampsi ile hem risk faktörleri hem de perinatal
sonuçlar aç›s›ndan benzer oldu¤unu göstermifltir. Bulgular›m›-
z› do¤rulamak ve yeni takip ve tedavi modaliteleri gelifltirmek
için daha yüksek vaka say›l› çal›flmalara ihtiyaç vard›r. 
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Amaç: Eklampsi gebeliklerin %0.1–3’ünde görülmekle bera-
ber ciddi obstetrik komplikasyonlar› nedeniyle maternal ve
perinatal mortalite ve morbiditenin majör sebeplerindendir.
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