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PB-001
Nadir görülen bir fetal anomali, Meckel-Gruber
sendromu: Olgu sunumu
Banuhan fiahin1, Nazan Baflak Y›ld›r›m1, Tufan Y›lmaz2, 
Nagihan Yalç›n2

1Pamukkale Üniversitesi T›p Fakültesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Ana-
bilim Dal›, Denizli; 2Pamukkale Üniversitesi T›p Fakültesi Patoloji Anabi-
lim Dal›, Denizli

Amaç: Meckel-Gruber sendromu (MGS), nadir izlenen, oto-
zomal resesif geçiflli bir hastal›kt›r. Fetal dönemde bilateral
kistik renal displazi, oksipital ensefalosel ve postaksiyal poli-
daktili bulgular›ndan en az ikisinin olmas› tan›y› koydurur.
Prenatal MGS saptanan bir olguyu sunmay› amaçlad›k. 

Olgu: 34 yafl›nda, son adet tarihini hat›rlamayan, USG öl-
çümlerine göre 21 hafta ile uyumlu oldu¤u tespit edilen has-
ta multipl fetal anomali nedeni ile araflt›rma amaçl› perinato-
loji poliklini¤imize refere edilmifltir. Akraba evlili¤i olmayan,
kendisinde veya ailesinde anomalili bebek öyküsü bulunma-
yan hastan›n yap›lan USG’sinde bilateral multikistik böbrek-
ler, oksipital ensefalosel, fliddetli oligohidramnios izlendi.
Konsey karar› ve ailenin onam› al›narak medikal abortus uy-
guland›. 290 gram, 22 cm, ölü, k›z fetus do¤urtuldu. Otopsi
incelemesinde: makroskopik olarak oksipital bölgede ensefa-
losel kesesi mevcuttu. Sa¤ böbrek 17 gram, sol böbrek 16.5
gram a¤›rl›¤›nda olup kistik görünümdeydi. Oksipital bölge-
deki ensefalosel kesesinden haz›rlanan kesitlerin incelenme-
sinde nöral doku izlendi. Karaci¤erden haz›rlanan kesitlerde
belirgin portal fibrozis ve safra duktus proliferasyonu mev-
cuttu. Bilateral böbreklerden haz›rlanan kesitlerde tübül ya-
p›lar›nda daha belirgin olmak üzere yayg›n kistik dilatasyon-
lar›n glomerülogenezi yer yer engelledi¤i dikkati çekti. Ge-
netik kromozom incelemesi, normal karyotip (46,XX) olarak
raporland›. Klinik, genetik ve otopsi raporu ile MGS tan›s›
konuldu.

Sonuç: 2. trimesterde yap›lan ikinci düzey ultrasonografi fe-
tal anomali taramas›nda görülen normalden büyük böbrekler
varl›¤›nda MGS akla getirilerek SSS malformasyonlar› ve po-
lidaktili de aranmal›d›r. Genetik karyotip analizi ile kromo-
zomal nedenler d›flland›ktan sonra yap›lan postabortal veya
postpartum otopsiler ile patolojik tan›s› konulabilir. Otozo-

mal resesif geçifl gösterdi¤i için yüksek rekürrens riski (%25)
vard›r, aileye sonraki gebelikler için genetik dan›flmanl›k öne-
rilmeli, prenatal tan› için yönlendirilmeli, gerekli durumda
gebelik terminasyon seçene¤i önerilmelidir.

Anahtar sözcükler: Meckel-Gruber sendromu, prenatal ul-
trasonografi, fetal otopsi

PB-002

Gebede akut bat›n: Apendiks epiploica, 
olgu sunumu
Münihe Yücel1, Mehmet Bülbül2, Mustafa Göksu3, 
Ömer Burak Küçükebe4

1Sa¤l›k Bakanl›¤› Ad›yaman Üniversitesi EAH, Kad›n Hastal›klar› ve
Do¤um Bölümü, Ad›yaman; 2Ad›yaman Üniversitesi T›p Fakültesi EAH,
Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um AD, Ad›yaman; 3Sa¤l›k Bakanl›¤› Ad›ya-
man Üniversitesi EAH, Genel Cerrahi Bölümü, Ad›yaman; 4Sa¤l›k Ba-
kanl›¤› Ad›yaman Üniversitesi EAH, Anestezi ve Reanimasyon Bölümü,
Ad›yaman

Konunun Önemi: Nadir bir durum olan epiploik apengitidis
(EA) gebelerde di¤er nonobstetrik akut bat›n nedenleri ile
ay›r›c› tan›s› güç bir hastal›kt›r. Gebeli¤e ba¤l› situs de¤iflik-
likleri, gebelerde abdominal bilgisayarl› tomografinin kulla-
n›lmas›ndaki çekinceler tan›n›n gecikmesine neden olur.

Olgu: Bu olguda 46 yafl›nda nonspesifik kar›n a¤r›s› ile acil
servise baflvuran, gravida 5, parite 4, 37 haftal›k gebeye akut
bat›n klini¤inin ilerlemesi sonras›nda akut apandisit tan›s›yla
yap›lan laparatomi s›ras›nda EA tan›s› konuldu.

Nadir görülen bir klinik tablo olan, spesifik semptom ve bul-
gusu olmayan ve kendini s›n›rlayabilen EA’n›n di¤er nonobs-
tetrik akut bat›n nedenleri ile ay›r›c› tan›s› her zaman yap›la-
mayabilir. Tan›da bilgisayarl› tomografi önemli olmas›na
ra¤men gebelerde kullan›m›ndaki tereddütler nedeniyle ge-
nellikle tan› laparatomi s›ras›nda konulur. Ay›r›c› tan›da has-
tal›¤›n düflünülmesi, detayl› anamnez ve fizik muayene ile ge-
rekli laboratuar tetkikleri kullan›lmal› ve nonobstetrik akut
bat›n tan›s›nda gebeli¤in oluflturdu¤u zorluklar dikkate al›n-
mal›d›r.

Anahtar sözcükler: Gebelik, akut bat›n, epiploik appengiti-
dis
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PB-003
Yozgat ‹li Sorgun ‹lçesinde gebelerde Brusella
seroprevalans›
Ömer Erkan Yapça1, Özgün Kirifl Sat›lm›fl2, 
Duygu Yapca3, Tuba Çatma Semerci1, Serdar Gül4

1Sorgun Devlet Hastanesi, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um, Yozgat; 2Sorgun
Devlet Hastanesi, Temel Mikrobioloji, Yozgat; 3Sorgun Devlet Hastanesi,
Mikrobioloji lab, Yozgat; 4K›r›kkale Üniversitesi Klinik Mikrobioloji ve
Enfeksiyon Ana Bilim Dal›, K›r›kkale

Amaç: Bu çal›flma ile bölgemizde gebelerde brusella seropre-
valans›n›n ölçülmesi, böylece hastal›¤›n eradikasyonu için son
y›llarda Sa¤l›k Bakanl›¤›’nca yürütülen çal›flmalar›n etkileri
araflt›r›lmaya çal›fl›ld›.

Yöntem: Sorgun Devlet Hastanesi Kad›n Hastal›klar› ve
Do¤um poliklini¤ine May›s-Aral›k 2012 tarihleri aras›nda
baflvuran 617 gebe üzerinde yap›ld›.

Bulgular: Gebelerin 218’i (%35) k›rsal alanda yafl›yordu,
187’si (%30) en az bir tane büyükbafl veya küçükbafl hayvan
besliyordu, hayvanc›l›kla u¤raflanlar›n 112’si (%59) peynir
üretiyordu, peynir üretenlerin de sadece 64’ü (%57) peynir
üretirken sütü kaynatt›¤›n› belirtiyordu. Hayvanc›l›kla u¤ra-
flanlar›n 176’s›(%94) hayvanlar›n›n brusellaya karfl› afl›l› ve
veteriner kontrolünde oldu¤unu belirtti. Hayvanlar›n›n son
iki y›l içinde düflük yapt›¤›n› belirtenlerin say›s› ise 8 idi.
(%0.4). Rose Bengal testi üç gebede pozitif saptan›rken sade-
ce bir hastada S.T.A ile 1/80’den yüksek titrede (1/320) pozi-
tiflik saptand›. 

Sonuç: Türkiye’de bruselloz seroprevalans› %2-6 aras›nda
de¤iflmektedir. Ancak baz› risk gruplar›nda bu oran %12.5’e
kadar ç›kabilmektedir. Gebelerde bruselloz tedavisi önemli
bir sorundur. Tedavide kullan›lan ilaçlar›n önemli bir k›sm›
fetus için risk oluflturmaktad›r. Bizim tarad›¤›m›z gebelerin
sadece birisinde S.T.A ile 1/320 titrede pozitiflik saptand› ve
hastaya bruselloz tan›s› kondu. Yirmialt› haftal›k gebe olan
hastaya alt› hafta seftriakson 2x1g i.v ve rifampisin
600mg/gün p.o tedavi verildi. Hasta otuzdokuzuncu haftada
normal spontan vajinal yolla do¤um yapt›. Annenin ve bebe-
¤in bir ayl›k takibinde komplikasyon görülmedi. Bebekte
brusella S.T.A negatifti. Çal›flmam›z›n yap›ld›¤› Sorgun ilçe-
sinin nüfusu. 2011 y›l› verilerine göre 84.591 olmakla birlik-
te komflu ilçelerde sa¤l›k bak›m hizmetlerinin yetersizli¤i se-
bebiyle yaklafl›k 200.000 kifliye hizmet verilmektedir. Hasta-
nemizde bruselloz yönünden taranan 617 gebenin sadece bi-
risinde bruselloz saptanmas› da hastal›¤›n prevalans›n›n azal-
d›¤›n› düflündürmektedir. Ancak daha sa¤l›kl› karar verebil-
mek için daha kapsaml› prevalans verilerine ihtiyaç devam et-
mektedir.

Anahtar sözcükler: Gebe, bruselloz, seroprevalans

PB-004
Sorgun Devlet Hastanesi’ne baflvuran gebelerde
rubella, sitomegalovirüs ve toksoplazma 
antikorlar›n›n seroprevalans›
Özgün Kirifl Sat›lm›fl1, Ömer Erkan Yapça2, Duygu Yapça3,
Tuba Çatma Semerci2

1Sorgun Devlet Hastanesi, Temel Mikrobioloji, Yozgat; 2Sorgun Devlet
Hastanesi, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um, Yozgat; 3Sorgun Devlet Hasta-
nesi, Mikrobioloji Laboratuvar, Yozgat

Amaç: Fetusun rubella, sitomegalovirus (CMV) ve toksop-
lazma ile enfekte olmas› ciddi konjenital anomalilere veya ölü
do¤uma yol açabilmektedir. 

Yöntem: Bu çal›flmada Sorgun Devlet Hastanesi Kad›n Has-
tal›klar› ve Do¤um polikliniklerine Ocak 2012 ile Aral›k 2012
tarihleri aras›nda baflvuran gebelerde rubella, CMV ve tok-
soplazma seropozitiflik oranlar›n›n saptanmas› amaçlanm›fl-
t›r. Hastaneye baflvuran 15-50 yafl aras› hamile kad›nlardan
al›nan 804 serum örne¤inde enzim floresans yöntemi (ELFA;
Enzyme Linked Fluorescence Assay, Vidas, Bio Mérieux) ile
bak›lan rubella, CMV, toksoplazma IgM ve IgG, CMV ve
toksoplazma IgG avidite antikor kay›tlar› retrospektif olarak
incelenmifltir. 

Bulgular: Rubella, CMV ve toksoplazma IgM antikorlar›n›n
seropozitiflik oranlar› s›ras›yla %0.1, %0.1, %0.2, olarak tes-
pit edilmifl, rubella, CMV ve toksoplazma IgG antikorlar›n›n
seropozitiflik oranlar› ise s›ras›yla; %94.0, %99.8, %36.9 ola-
rak bulunmufltur. 

Sonuç: Gebelerde rubella, CMV ve toksoplazma enfeksiyo-
nu aç›s›ndan as›l tan› koyduran gebelik öncesi seronegatif
iken gebelikte pozitif sonuç elde edilmesidir. Bu nedenle
konjenital enfeksiyonlar›n önlenebilmesi ve do¤ru tan› konu-
labilmesi için bizim önerimiz gebelik planlan›rken ve gebelik-
te tekrar antikor durumuna bak›lmas›; IgM ve IgG nin efl za-
manl› bak›lmas›; her ikisinin de pozitif olmas› durumunda
IgG avidite testiyle enfeksiyonun akut enfeksiyon mu yoksa
geçirilmifl enfeksiyon mu oldu¤una karar verilmesidir.

Anahtar sözcükler: Gebelik, rubella, CMV, toksoplazma,
seroprevalans

PB-005
Cantrell pentolojisi: Olgu sunumu
Ali Cenk Özay, Özlen Emekçi, Turab Janbakhisov, Saba-
hattin Altunyurt
Dokuz Eylül Üniversitesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim Dal›,
‹zmir

Konunun önemi: Cantrell pentolojisi; oldukça nadir görü-
len orta hat supra umblikal kar›n ön yüzü defekti, sternum alt
ucu defekti, perikard›n diafragma yüzünün olmay›fl›, diafrag-




