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Primer hiPeroksalüri

tiP 1

nadir
peroksizomal alanin-gliyoksilat aminotransferazin karaciğer
hücrelerindeki eksikliğine bağlı otozomal resesif kalıtılan bir bozukluğuJur.
Nadir görülmesi ve nonspesifik klinik
görülen,

bulgular nedeniYle tanısı sıklıkla gecikir. Oksalat birikimi sebebiyİe tekrarlayan
böbrek taşları ve iı"ı"vİli
medüller ve kortikal nefrokalsinozis sonucunda böbrek yetmezliği gelişir.
Enzimin karaciğerde spesifik
lokalizasYonundan do|aYı kronik veya son dönem böbrek yetmezliği geliştiğinde
kombine karaciğer ve renal
transplantasyonu yapılması gerekir. OLGU;24 yaşlnda ].35 cm boyunda 45
kg ağırlığında G1 P0 YO olan hastaya
primer hiperoksalüriye tip l'e bağlı son dönem böbrek yetmezliği
nedeniyle 7 yıL önce kadavradan kombine
karaciğer ve böbrek transplantasyonu yapılmıştır. Transplantasyon sonrasl
takrolimus (Kategori C) 10 mg/gün,
mikofenolat mofetil (D) 750 mg/gün, deltakortil (B) 5mg/gün kullanmaktayken gebe
kalmış ve polik|iniğimize ilk
baŞvurduğu 11, haftaya kadar bu ilaçları kullanmaya devam etmiştir. Kullandığı
ilaçlarla ııgiıi tetaı anomali riski
hastaYa detaYlı olarak anlatılmıŞ, hasta riskleri kabul ederek gebe|iğinin
devamını istemiştir. ilaçları konsülte
edildiği nefroloji bölümü tarafından siklosporin (C) 2o0 mg/gün, sirolimus (C)
2 mglgün ve deltakortil (B) 10
mg/gün olarak değiŞtirilmiŞtir. Hasta 3. trimestera kadar 1İgün ara ile
daha sonra doğuma kadar haftalık takip
edilmiŞtir, TakiPlerinde fizik muaYene, tansiyon arteriel, karaciğer, böbrek
fonksiyon testleri, idrar(proteinüri)
ve hemogram kontrol|erinin yanl slra, gebelik haftalarına göre tüm tarama
testleri yapılmış; özellik|e fetal
anomali Yönünden t8 ve 22. haftalarda ultrasonografi ile ayrıntılı olarak
incelenmıştır. za-ao hafta civarında
farkedilmeYe baŞlanan geliŞme geriliği konstitüsyonel olarak değerlendirilmiş;
39. haftada oligohidramniyos,
kötü bishoP skoru ve annenin fiziksel özellikleri göz önüne alınarak
sezaryen yapılmıştır. 2520 gram ağırlığında
doğan sağlıklı erkek bebeğin postpartum muayenesinde anomali tespit
edilmemiştir. SoNUÇ: Gelişen yeni
tedavi YöntemleriYle solid organ transplantasyontarında elde edilen başarılı
sonuçlarla birlikte çocuk ve genç
eriŞkinlerde YaPılan transPlant sayısı giderek artmaktadır. Fertilizasyon
çağına gelen bu hastalarda oluşan
gebelik|erin takibi greft rejeksiYonunun engelIenmesi amacıyla
kullanılan ıİ"oit"asyonıar nJenıyı" özel bir
önem arzetmekte ve ilgili bölüm|erle birlikte multidisipiiner yaklaşım gerektirmektedir.
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Olgu:

over torsiYonu olmaksın izole tuba torsiyonu akut alt abdominal ağrının
nadir görülen sebeplerindendir.

insidansı 1,500,000 da 1 dİr ve bunların %!2'si normal gebelik esnasındİ gerçekleşir.
Farklı trimesterlarda farklı
Yönetilen ve olumlu gebelik sonuÇları elde edilen 2 vakayı sunmayı amaçladık. olgu 1: 19 yaşında primigravid
30
hafta 4 gün gebeliği olan hasta 2 gündür devam eden sağ
alt karın ağrıİı ve bulantı şikayetiyle acil polikliniğine
baŞvurdu, MuaYenesinde vital bulguları stabi|, sağ alt kİdranda
şidleti ağrı, defans ve rebound (+), servikal
aÇıklık ve silinme Yoktu. Ultrasonografide 30 hafta ile uyumlu
canlı fetus izlendi. Uterusun sağında ovoid yapıda
25 mm ince duvarlı kistik yapı görüldü, doppler i|e kist duvarında
kan akımı izlenmedi. NsT,de fetal distres

bulgularl sebebiYle acil sezaryen yapıldı.

APGAR skoru 3/7 olan canlı kız bebek doğduktan sonra yapılan
eksplorasyonda sağda 4 cm ebadında irreversibl iskemik hasar
oluşmuş torsiyone tuba görüldü. Eksize edilen
dokunun nihai Patolojisi hemorajik enfarktüs o|arak raporlandı. olgu
z: 39 yaşında G6 p5; 5 aylık gebe o|duğunu
bi|diren hasta Şiddetli karın ağrısı
polikliniğine
acil
Şikayetiyle
başvurdu. Muayenesinde battnda yaygın ağrı, sağ
alt kadranda belirgin hassasiYet, defans ve rebaund mevcut, servikal
açıklık ve silinme yoktu, Ultrasonografide

20 hf ile uYumlu canlı fetus, sağ adneksiel alanda 7 cm lik anekoik
kistik yapı tespit edildi, Doppler ile kist
cidarında kan akımı olduğu görüldü.Sağda periçekaI alanda
serbest mayii olduğu izlendi. Laboratuvar bulguları
normaldi, HastaYa diagnostik laParoskopi, ardından mini laparotomi yapıldı.
Sağda 5-7 cm çapında, mobil,
düzgün YüzeYli, mor-siYah renkli, kendi ekseni etrafında 4 kez
torsiyone hidropik tuba görüldü. Hemen
komŞuluğundaki sağ over normaldi. Sağ salpenjektomi
sonrasında ödemli ve erektil olan appendiks de eksize
edi|di, Patoloji sonucu: Sağ tuba hemorajik enfarktüs ve
appendiks reaktif lenfoid hiperplazi olarak bulundu.
AmeliYat sonrası takiPlerinde problem olmayan hastanın geÜeliği
miyadında vajinal doğumla sonlandı. Sonuç:
Gebelikte akut batın ile baŞvuran hastalarda adneksiyel kıtle
tespit edildiğinde nadir görülmesine rağmen izole

tuba torsiyonu ayırıcı tanıda yer almalıdır.

