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Yöntem: Kas›m 2010 - Nisan 2011 tarihleri aras›nda perina-
toloji servisimizde yap›lan 311 amniyosentez olgusunun am-
niyosentez endikasyonlar›, kültür baflar›lar›, karyotip sonuç-
lar› ile tarama ultrasonlar› ve gebelik prognozlar› retrospektif
olarak de¤erlendirildi. Verilerin istatistiksel analizi PASW
(Predictive Analytics Software) paket program› ile yap›ld›. 

Bulgular: Amniyosentez iflleminin yap›ld›¤› olgularda ortala-
ma yafl ve gebelik haftas› s›ras›yla 32.72±7.49 ve 17.98±6.56
olarak bulundu. Ortalama gebelik say›s› 2.46±1.45, ortalama
do¤um say›s› 1.32±1.21, ortalama do¤um haftas› 38.24±1.32 ve
ortalama bebek a¤›rl›¤› ise 3131±113 gr olarak tespit edildi.

Kromozom anomalisi oran› %5.8 olarak bulundu. Fetal kay›p
oran› 3 olgu ile %0.9 olarak saptand›. En s›k amniyosentez
endikasyonu üçlü testte risk art›fl› olarak tespit edildi (%29.9).
311 olgudan ikisi d›fl›nda hücre kültürü baflar›l› oldu (%99.3). 

Sonuç: Bu çal›flmada kromozom anomalisi oran› %5.8 olarak
bulunmufltur. Çal›flmam›zda üçlü testte artm›fl risk, en s›k
amniyosentez endikasyonu olarak tespit edilmifltir.

Anahtar sözcükler: Amniyosentez, prenatal tan›, karyotip

PB-061
‹kiz eflinde kistik adenomatoid malformasyon
Muhittin Eftal Avc›, Atalay Ekin, Cenk Gezer, fiinasi Çiftçi,
Cüneyt Eftal Taner, Mehmet Özeren
‹zmir Tepecik E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, ‹zmir

Amaç: Konjenital kistik adenomatoid malformasyon
(KKAM), görüntüleme çal›flmalar›nda anormal hava, hava/s›-
v› dolu kistler ve ya tamamen s›v›/solid görünümlü kistler
fleklinde izlenebilen, akci¤erlerin konjenital malformasyonu-
dur. S›kl›¤› 1/11.000-35.000 olup; olgular›n %80-95’i unila-
teral ve akci¤erin tek bir lobunu ilgilendirir.

Olgu: 26 yafl›nda gravida 1 olan hasta gebeli¤inin 29.hafta-
s›nda ikiz eflinde hidrops fetalis ön tan›s› ile merkezimize re-
fere edildi. Yap›lan ultrasonografisinde Fetus1’de BPD: 73
mm, HC: 266 mm, FL:52 mm ve AC: 310 mm (>99.persen-
til, Z skoru: 3.2) ölçüldü ve fetüsü tümüyle saran anazarka
tarz› ödem ile uyumlu cilt alt› doku kal›nlaflmas›, bat›n içeri-
sinde bol miktarda asit, plevral ve perikardiyal efüzyon ile
uyumlu görünüm mevcuttu. Sa¤ hemitoraksta 35x40x38 mm
boyutlar›nda kistik ve solid komponentler gösteren mikst tip-
te kitle izlendi. Fetus2 BPD: 74 mm, HC: 268 mm, FL: 53
mm ve AC: 259 mm (65. persentil, Z skoru: 0.4) ve anomali
izlenmedi. MRI incelemesi, hidrops fetalis; cilltte anasarka
toraksta plevral efüzyon, bat›n içerisinde asit varl›¤› ve sa¤
hemitoraksta yaklafl›k 34x31 mm çapl› makrokistlerin ve be-
raberinde solid yap›n›nda izlendi¤i KKAM tip 1 bulgular›n›
destekler nitelikteydi. Hastan›n 2 hafta sonra yap›lan

USG’sinde Fetus 1’deki hidrops bulgular› ilerlemifl umbilikal
a doppler incelemesinde yer yer yer diastolik ak›m kesilmele-
ri mevcuttu. 32. Gestasyonel haftada suyu gelen hastan›n fe-
tus 1’de fetal kardiyak aktivite negatif oldu¤u halde sezarye-
ne al›nd› ve Fetus 1; 2170 g ex ve Fetus 2; 1750 gram APGAR
skoru 8 olarak do¤urtuldu.

Sonuç: Gebelik döneminde KAM olgular›nda nadiren lez-
yonlarda gerileme görülebilir. Hidrops fetalis, assit, polihid-
roamniyos ve mediastinal kayma varl›¤›nda prognoz kötüdür.
Prognozu etkileyen en önemli durum ise hidropsun olup ol-
mamas›d›r. Tan› s›ras›nda hidrops yoksa prognoz genellikle
iyidir. Ancak tedavi edilmeyen veya edilemeyen hidrops gö-
rülürse fetusun ölümü kaç›n›lmazd›r.

Anahtar sözcükler: Kistik adenomatoid malformasyon

PB-062
Preeklampside maternal ve neonatal 
salusin-α düzeylerinin araflt›r›lmas›
Mehmet Göksu1, Aysel Derbent Uysal1, Süleyman Ayd›n2,
Mete Ça¤lar3, Gül Alkan Bülbül1, Musa Y›lmaz2, 
Bekir S›tk› ‹senlik1, Özgür Özdemir1, Selahattin Kumru1

1Antalya E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um
Klini¤i, Antalya; 2F›rat Üniversitesi T›p Fakültesi Biyokimya Anabilim
Dal›, Elaz›¤; 3Düzce Üniversitesi T›p Fakültesi Kad›n Hastal›klar› ve Do-
¤um Anabilim Dal›, Düzce

Amaç: Preeklampsi gebelikte oluflan hipertansiyon, prote-
inüri, endotelyal disfonksiyon, akut aterozis ve azalm›fl fetop-
lesantal kan ak›m› ile hipoksinin efllik etti¤i bir hastal›kt›r.
Yeni keflfedilmifl solubl proteinlerden olan salusin-α vazodi-
latör ve hipotansif etki göstermektedir ve ayr›ca aterosklero-
zisle de iliflkilidir. Mevcut çal›flmada akut aterosklerotik süre-
ce benzeyen ve hipertansiyonla seyreden preeklampsi ile sa-
lusin-α’n›n olas› iliflkilerinin araflt›r›lmas› amaçlanm›flt›r.

Yöntem: Çal›flmaya Ocak 2012-Ocak 2013 tarihleri aras›nda
Antalya E¤itim Araflt›rma Hastanesi Kad›n Hastal›klar› ve
Do¤um Klini¤ine baflvuran 87 gebe dahil edildi. 30 tane a¤›r
preeklamptik, 29 tane hafif preeklamptik, 28 tane sa¤l›kl› ge-
beden do¤um öncesi 5cc kan örne¤i al›nd›. Postpartum um-
bilikal kord klemplendikten sonra umbilikal arter ve venden
5cc kan örne¤i al›nd›. Serum salusin-α düzeyleri enzyme-lin-
ked immunosorbent assay yöntemi (Bio-Tek Instruments
ELx 800 Microplate Reader VT, USA) ile ölçüldü. Kronik
hipertansiyon, diabet, ço¤ul gebelik, kronik karaci¤er ve böb-
rek hastal›¤›, trombofili ve fetal anomalisi olan gebeler çal›fl-
ma d›fl› b›rak›ld›.

Bulgular: Üç grup aras›nda yafl, gravida say›s›, parite say›s› ve
abortus say›s› aç›s›ndan farkl›l›k yoktu. Serum salusin-· düze-
yi umbilikal arter, ven ve maternal venöz kanda s›ras›yla a¤›r
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preeklamptik grupta (2.8±2.6, 28.0±1.9, 30.4±3) iken hafif
preeklamptik grupta (19.7±3, 21.3±6.1, 23.3±5.2) ve kontrol
grubunda (22.2±6.1, 21.7±6.4, 24±5.7) idi. Serum salusin-α
düzeyi aç›s›ndan gruplar aras›nda farkl›l›k saptand›. A¤›r pre-
eklampsi grubunda umbilikal arter, ven ve maternal venöz
kan serum salusin-α düzeyinin di¤er gruplardan yüksek ol-
mas› istatistiksel olarak anlaml› bulundu (p=0.000). 

Sonuç: Vazodilatör, hipotansif ve antiaterosklerotik etkileri
bilinen salusin-α, preeklamptik anne ve fetüslerin serumla-
r›nda yüksek olarak saptanm›flt›r. Bulgular›m›z salusinler ile
preeklampsi geliflimi aras›nda etyopatogenez yönünden iliflki
varl›¤›na iflaret etmektedir.

Anahtar sözcükler: Preeklampsi, hipertansiyon, salusin-
alpha, kordon kan›

PB-063
Preeklampside maternal ve neonatal salusin-β
düzeylerinin araflt›r›lmas›
Mehmet Göksu1, Süleyman Ayd›n2, Aysel Derbent Uysal1,
Mete Ça¤lar3, Gül Alkan Bülbül1, Bekir S›tk› ‹senlik1, 
Özgür Özdemir1, Selahattin Kumru1

1Antalya E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um
Klini¤i, Antalya; 2F›rat Üniversitesi T›p Fakültesi Biyokimya Anabilim
Dal›, Elaz›¤; 3Düzce Üniversitesi T›p Fakültesi Kad›n Hastal›klar› ve Do-
¤um Anabilim Dal›, Düzce

Amaç: Preeklampsi ciddi maternal ve perinatal mortalite ve
morbiditeye neden olabilen gebelerin %2-8’inde görülen,
sistemik veya lokal lipid anormalli¤i ile seyreden akut atero-
zisin görüldü¤ü multisistemik bir hastal›kt›r. Aterosklerotik
etki ile beraber, vazodilatatör ve hipotansif etki gösteren sa-
lusin-β’n›n müdahil oldu¤u mekanizmalar, bu peptidin pre-
eklampsi patogenezinde rol alabilece¤ini düflündürmektedir.
Mevcut çal›flma, salusin-β’n›n preeklampsi patogenezindeki
olas› rolünü araflt›rmak amac›yla planland›.

Yöntem: Çal›flmaya Ocak 2012-Ocak 2013 tarihleri aras›nda
Antalya E¤itim Araflt›rma Hastanesi Kad›n Hastal›klar› ve
Do¤um Klini¤ine baflvuran 87 gebe dahil edildi. 30 tane a¤›r
preeklamptik, 29 tane hafif preeklamptik, 28 tane sa¤l›kl› ge-
beden do¤um öncesi 5cc kan örne¤i al›nd›. Postpartum kor-
don klemplendikten hemen sonra umbilikal arter ve venden
5cc kan örne¤i al›nd›. Serum salusin-β düzeyleri enzyme-lin-
ked immunosorbent assay yöntemi (Bio- Tek Instruments
ELx 800 Microplate Reader VT, USA) ile ölçüldü. Kronik
hipertansiyon, diabet, ço¤ul gebelik, kronik karaci¤er ve böb-
rek hastal›¤›, trombofili ve fetal anomalisi olan gebeler çal›fl-
ma d›fl› b›rak›ld›. 

Bulgular: Üç grup aras›nda yafl, gravida say›s›, parite say›s› ve
abortus say›s› aç›s›ndan istatistiksel farkl›l›k yoktu. Serum sa-

lusin-β düzeyi umbilikal arter, ven ve maternal venöz kanda
s›ras›yla hafif preeklamptik grupta (1148.5±379.8;
1257.5±528.2; 1235.2±344.6) iken a¤›r preeklamptik grupta
(472.2±104.2; 470.5±114.2; 519.4±100.3) ve kontrol grubun-
da (409.9±97.3; 441.4±85.6; 384.7±110.3) idi. Serum salusin‚
düzeyi aç›s›ndan gruplar aras›nda farkl›l›k saptand›. Hafif
preeklampsi grubunda umbilikal arter, ven ve maternal venöz
kan serum salusin-β düzeyi di¤er gruplardan istatistiksel an-
laml› olarak yuksek bulundu (p=0.000). 

Sonuç: Salusin-β hafif preeklamptik gebelerde ve fetüslerde
artm›flt›r. Veriler, salusin-β’n›n preeklampsi patogenezinde
rol oynayabilece¤ini düflündürmektedir.

Anahtar sözcükler: Preeklampsi, hipertansiyon, salusin-β,
kordon kan›

PB-064
Termde spontan do¤um eylemine giren ve 
girmeyen kad›nlarda toll-like Reseptör 2, 3 ve 4
polimorfizmleri
Tülay Özlü1, Zeynep Ocak2, Serap Aynur Simavl›3, 
Ahmet Karatafl1

1Abant ‹zzet Baysal Üniversitesi T›p Fakültesi, Kad›n Hastal›klar› ve Do-
¤um Anabilim Dal›, Bolu; 2Abant ‹zzet Baysal Üniversitesi T›p Fakültesi,
T›bbi Genetik Anabilim Dal›, Bolu; 3‹zzet Baysal Do¤um ve Çocuk Has-
tal›klar› Hastanesi, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Bölümü, Bolu

Amaç: Do¤um eyleminin bafllat›lmas›nda rol oynad›¤› bili-
nen Toll-Like Reseptörler (TLR) inflamatuvar olaylarda
önemli rol oynarlar. Bu reseptörlerin polimorfizmlerinin er-
ken do¤um ve erken membran rüptürü patofizyolojisinde
rolleri olabilece¤i bildirilmifltir. Bu çal›flmada termde hamile-
lerde do¤um eyleminin bafllamas›nda gecikme ile TLR 2, 3
ve 4 polimorfizmleri aras›ndaki iliflkiyi incelemek amaçland›.

Yöntem: 37. gebelik haftas›ndan sonra do¤um yapan pre-ek-
lampsi, IUGR veya erken do¤um öyküsü olmayan kad›nlar
prospektif olarak de¤erlendirildi ve polimorfik varyantlar›
araflt›rmak için kan örnekleri al›nd›. TLR2 gen Arg753Gln,
TLR3 (c.1377C/T), TLR4 Asp299Gly ve Thr399Ile poli-
morfizmleri polimeraz zincir reaksiyonu (PCR-RFLP) yön-
temi kullan›larak genotiplendirildi. 41. haftadan önce kendi-
li¤inden do¤um eylemi bafllayanlar ile bu haftaya kadar do-
¤um eylemi bafllamayan kad›nlar demografik özellikleri ve
TLR 2, 3 ve 4 polimorfizmleri aç›s›ndan karfl›laflt›r›ld›. Ayn›
karfl›laflt›rmalar 40. hafta eflik de¤er al›narak tekrar yap›ld›. 

Bulgular: 37. gebelik haftas›ndan sonra do¤um yapan 79 ka-
d›n de¤erlendirildi. Tüm hastalar TLR2 Arg753Gln, TLR4
Thr399Ile için CC genotipe sahipti. TLR4 Asp299Gly GA
polimorfizmi ile TLR3 (c.1377C / T) polimorfizmi aras›nda,
41. haftaya kadar kendili¤inden eyleme giren ve girmeyen




