
konsültasyonunda taflikardi ve anemiye yönelik erit-
rosit süspansiyonu verilmesi önerildi. Düzenli uterin
kontraksiyonlar› olmas› nedeni ile antenatal steroit te-
davisi uyguland› ve magnezyum sülfat tokolizi bafllan-
d›. Otuz beflinci gebelik haftas›nda persiste fetal tafli-
kardi (>190 at›m/dk) geliflmesi sonras›nda sezaryen
ile 5-8 Apgar skorlu, 2300 g, erkek bebek do¤urtuldu.

Sonuç: Hodgkin hastal›¤› 20-40 yafllar› aras›ndaki bi-
reyleri etkileme e¤iliminde oldu¤undan gebelik ile
birlikte görülme olas›l›¤› mevcuttur. ‹nsidans, 1/1000
ile 1/6000 do¤um aras›nda de¤iflmektedir. Gebeli¤in
Hodgkin hastal›¤›n›n prognozu üzerinde olumsuz et-
kisi bulunmayabilir. Bizim olgumuzda muhtemel bir
akci¤er enfeksiyonunu takiben preterm eylem ve do-
¤um geliflmifltir. Hodgkin hastal›¤›nda plasenta ve fe-
tüse metastaz bildirilmemifltir. Kemoterapi gebeli¤in
12 ila 16. haftalar›ndan sonra verilebilir; radyoterapi
ise do¤um sonras›na ertelenmelidir. Gebelikte ortaya
ç›kan lenfomalarda tedavi kiflisellefltirilmeli ve multi-
disipliner bir yaklafl›m benimsenmelidir. 

Anahtar kelimeler: Gebelik, Hodgkin lenfoma, malig-
nite, gebelikte kanser
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Amaç: Mevcut bildiride 21. gebelik haftas›nda yap›lan
ultrasonografi s›ras›nda Ebstein anomalisi saptanan
fetüse ait kardiyak incelemelerin hacimsel dört oda-
c›k görüntüsü sunulacakt›r. Bu sayede nadir bir kalp
malformasyonu olan Ebstein anomalisi, fetal kardiyak
üç boyutlu ultrasonografinin önemi de vurgulanarak,
tan›mlanacakt›r.

Yöntem: Tek bir kalp döngüsü içinde hacimsel veri el-
de etmek için cihaz düflük çözünürlük ve 25 derecelik
tarama aç›s›na ayarland›. Bafllang›ç pozisyonu olarak
apeksten elde edilmifl dört odac›k görüntüsü al›nd›.

Bulgular: Al›nan çoklu planl› resmin ifllenmesi ile kal-
bin dört odac›k kesitinin üç boyutlu görüntüsü elde
edildi. 

Sonuç: Ebstein anomalisi, nispeten nadir bir konjenital
kalp malformasyonudur. Tüm konjenital kalp hastal›k-
lar› içindeki pay› %0.3 ila 0.6 aras›ndad›r. ‹ki boyutlu
sonografide triküspit kapa¤›n septal ve posterior yap-

rakç›klar›n›n apekse do¤ru yer de¤ifltirdi¤inin saptan-
mas› ile tan› konulabilir. Ebstein anomalisine s›kl›kla
triküspit kapak yetmezli¤i, kardiyomegali ve kardiyak
aks deviasyonu efllik etmektedir. Ayr›ca fetal kalbin üç
boyutlu incelenmesi, anatominin daha nitelikli tan›n-
mas›n› sa¤lad›¤› gibi hacimsel bilginin saklanarak son-
ras›nda incelenmesine de imkân tan›maktad›r. 

Anahtar kelimeler: Ebstein Anomalisi, ekokardiyogra-
fi, üç boyutlu ultrasonografi, prenatal tan›
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Amaç: Bu literatür incelemesi, gestasyonel diyabetin
emzirmeye etkisini analiz etmek amac›yla yap›lm›flt›r. 

Gereç ve Yöntem: ‹ncelemede “gestational diabetes
and breastfeeding” anahtar kelimelerini kullan›larak
Medline, Cochrane ve PubMed veri tabanlar› de¤er-
lendirilmifltir. Son 20 y›lda yay›nlanm›fl (1993-2011),
yay›n dili ‹ngilizce olan araflt›rmalar çal›flmaya dâhil
edilmifl ve toplam 5 araflt›rmaya ulafl›lm›flt›r. Türkçe
makalelere ulaflabilmek için “gestasyonel diyabet ve
emzirme” anahtar kelimeleri ile Google akademik,
ulusal dergiler ve ulusal tez merkezi taranm›flt›r. Türk-
çe çal›flmalarda gestasyonel diyabetin (GDM) emzir-
meye etkisini inceleyen herhangi bir çal›flmaya rast-
lanmam›flt›r. 

Bulgular: Potansiyel iliflkili araflt›rmalar›n aras›ndan
1993-2011 y›llar› aras›nda yay›nlanm›fl 5 çal›flma siste-
matik incelemeye dâhil edilmifltir. Bu araflt›rmalar›n 1'i
randomize kontrollü çal›flma, 2’si retrospektif kohort
çal›flmas›, 2 tanesi de tan›mlay›c› çal›flma dizayn›ndad›r.
Yap›lan randomize kontrollü çal›flmada gestasyonel di-
yabet olan annelerde süt salg›s›n›n gecikti¤i bu neden-
le 34-36. gebelik haftas›nda do¤uma kadar günde 2 kez
en az 10 dakika boyunca pompayla süt sa¤maman›n
postpartum süt salg›s›n›n bafllamas›n› olumlu yönde et-
kileyece¤i belirtilmifltir. Yeni Zelanda’da gestasyonel
diyabetli annelerde emzirme durumunu tan›mlamak
amac›yla yap›lan retrospektif kohort çal›flmas›nda ilk
emzirme oranlar› gestasyonel diyabette %68’olarak
saptanm›flt›r. Bir bebek dostu hastanede yap›lan di¤er
retrospektif kohort çal›flmas›nda 2001-2003 y›llar› ara-
s›nda do¤um yapan GDM’li annelere ulafl›lm›fl ve ka-
d›nlar›n %25’inin süt yetersizli¤i, %13’nün laktasyon
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