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Gebelikte servikal kanser tan›s› alan ve 
neoadjuvan kemoterapi sonras› sezaryen-radikal
histerektomi yap›lan bir olgu sunumu
Taner Günay, O¤uz Devrim Yard›mc›, Ahmet Göçmen,
Gökhan Göynümer
Medeniyet Üniversitesi Göztepe E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Kad›n
Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim Dal›, ‹stanbul

Amaç: Serviks kanseri gebelikte en s›k rastlan›lan malignite-
lerden biridir ve serviks kanseri tan›s› konan kad›nlar›n %1’i
gebe veya peripartum dönemdedir. Neoadjuvan kemoterapi
gebelikte serviks kanserinin tedavisinde yenilikçi bir yöntem-
dir. Gebeli¤inin 22. haftas›nda serviks kanseri tan›s› alan ve
neoadjuvan kemoterapi sonras›nda sezaryen-radikal histerek-
tomi yap›lan bir hastan›n klinik sonuçlar›n› paylaflarak gebe-
likteki servikal kanserin yönetimini tart›flmay› amaçlad›k.

Olgu: 35 yafl›nda G2P1 (NSD), 22 haftal›k gebe vajinal ka-
nama ile hastanemizin acil servisine baflvurdu.Muayenesinde
5–6 cm çap›nda vajene protrude olan servikal kitle görüldü.
Kanama kontrol alt›na al›nd›ktan sonra kitleden biyopsi ya-
p›ld›. Hastal›¤›n evresi IB2 olarak de¤erlendirildi. Yap›lan
manyetik rezonans incelemede, 65x55x42 mm servikal kitle
izlendi. Sol parakolik bölgede 30x15 mm boyutlar›nda lenf
nodu tespit edildi. Hastaya tedavi seçenekleri sunuldu. Gebe-
li¤in devam›n› isteyen gebeye neoadjuvan kemoterapi plan-
land›. Hastaya 22., 25. ve 28. haftalarda olmak üzere toplam
üç siklus karoboplatin-paklitaksel tedavisi uyguland›. Üçün-
cü siklus neoadjuvan kemoterapiden sonra yap›lan görüntü-
lemede tümör boyutunda 1.5 cm büyüme izlendi. 34. gebelik
haftas›nda sezaryenle 2420 gram a¤›rl›¤›nda apgar skorlar›
normal canl› bebek do¤urtuldu ve takiben radikal histerekto-
mi yap›ld›. Pelvik-paraaortik lenfadenektomi s›ras›nda yap›-
lan frozen incelemede bir adet pelvik lenf nodunda metastaz
saptand›. Bilateral ovaryan transpozisyon uyguland›. Nihayi

patoloji keratinize skuamöz hücreli karsinom olarak rapor
edildi. Cerrahi s›n›rlar›n temiz oldu¤u ve iki adet pelvik lenf
nodunda metastaz bildirildi. Adjuvan tedavi olarak pelvik
radtoterapi, brakiterapi ve kemoterapi uyguland›. Postopera-
tif 9. ayda PET-CT incelemesinde pelvik bölgede üç adet
lenf nodunda metastaz izlenen olgunun t›bbi onkoloji bölü-
mündeki tedavisi devam etmektedir.

Sonuç: S›n›rl› literatür bilgisine göre IB2 ve üstü evrelerde
gebeli¤in devam etmesi durumunda tek tedavi alternatifi ne-
oadjuvan kemoterapidir. Gebelik s›ras›nda tan› alan serviks
kanserinin tedavisiyle ilgili net bilgiler henüz ortaya ç›kart›l-
mam›flt›r ve yap›lacak tedavi kiflisellefltirilmelidir.

SB-02
Preeklamptik gebe kad›nlarda plazma 
selenyum düzeyleri
Deniz Cemgil Ar›kan1, Tu¤ba Ar›kan2
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Amaç: Preeklampsi 20. haftadan sonra ortaya ç›kan hiper-
tansiyon ve proteinüri/organ fonksiyon bozukluklar› (trom-
bositopeni, karaci¤er fonksiyon bozuklu¤u, böbrek fonksiyon
bozuklu¤u, pulmoner ödem, serebral veya görsel semptomlar
olmas›) ile kendini gösteren multisistemik progresif bir has-
tal›kt›r. Bu çal›flmada, preeklamptik ve sa¤l›kl› gebelerde se-
rum selenyum (Se) düzeylerini karfl›laflt›rmay› amaçlad›k.

Yöntem: Bu çal›flmaya, 39 preeklamptik (Grup 1) ve anne
yafl›, gebelik haftas› ve vücut kitle indeksi (VK‹) benzer olan
45 sa¤l›kl› (Grup 2) olmak üzere toplam 84 gebe kad›n dahil
edilmifltir. Hasta ve kontrol grubundan al›nan serum örnek-
lerinde Se düzeylerinin ölçümü atomik absorbsiyon spektro-
fotometri cihaz› kullan›larak yap›lm›flt›r.
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