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FALLOT TETRALOJ‹S‹ VE HEM‹VERTEBRA ‹LE KOMB‹NE ALOBAR HOLOPROZENKEFAL‹ VAKASI:
PRENATAL 2D-3D ULTRASONOGRAF‹K ÖZELL‹KLER
A Baflgül, P Yörük, Z. N. Kavak, H Gökaslan, T Pekin
Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um ABD.

Holoprozenkefali ile birlikte s›kl›kla çeflitli midfasiyal defektler görülür ancak kardiak anomaliler oldukça nadirdir.
Holoprozenkefali ile birlikte görülen kromozomal anomalilerin prevelans› %30’dur. En s›k görülen kromozomal anomaliler
trizomi 13 ve 18’dir. Bu raporda alobar holoprozenkefali ile birlikte fallot tetralojisi ve hemivertebra tespit edilen bir fetus
sunulmufltur. Otuziki yafl›nda, multipar kad›n rutin ikinci trimestir anomali taramas› esnas›nda de¤erlendirilmifltir. 2D USG
ile alobar holoprozenkefali tespit edilmifl, ve vajinal 3D ultrasonla detayl› incelemeye al›nm›flt›r. Ek olarak fallot tetralojisi
ve hemivertebra tespit edilmifltir. Aileye antenatal dan›flmanl›k verilmifl ve gebelik sonland›r›lm›flt›r. Alobar holoprozenke-
fali ve fallot tetraojisi ayr› ayr› kötü prognoza sahiptir. Fetal santral sinir sistemi anomalisi tespit edildi¤inde fetusun detayl›
de¤erlendirilmesi gerekmektedir. Bu vakalarda erken antenatal tan› ve gebeli¤in sonland›r›lmas› kabul gören yaklafl›m
biçimidir. 
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KONJEN‹TAL K‹ST‹K ADENOMATO‹D MALFORMASYONU OLAN B‹R FETUSUN PRENATAL TANISI, 3D
ULTRASONOGRAF‹K ÖZELL‹KLER‹, ANTENATAL TAK‹B‹ VE YAKLAfiIM
A Baflgül, P Yörük, Z. N. Kavak, H Gökaslan, T Pekin
Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um ABD.

Konjenital kistik adenomatoid malformasyonu (CCAM) nadir görülen bir akci¤er lezyonudur. Prognoz oldukça de¤iflkendir,
perinatal ölüm veya spontan gerileme görülebilir. Bu raporda 23. gestasyon haftas›nda tan›s› konmufl CCAM’› olan bir
fetusun prenatal 3D ultrasonografik özellikleri sunulmufl, akci¤erin konjenital lezyonlar›na yaklafl›m ve bu fetuslar›n antena-
tal takibi de¤erlendirilmifltir. Yirmiyedi yafl›nda, primigvid kad›n rutin ikinci trimestir taramas›nda de¤erlendirilmifltir. 3D
ultrasonografi ile fetal sa¤ akci¤er alt lobda 4x4x5 cm boyutlar›nda multikistik lezyon tespit edilmifltir. Düzenli seri USG
takipleri ile multikistik kitlenin persistans›, efllik eden konjenital anomali olup olmad›¤› ve hidrops fetalis geliflip
geliflmedi¤i takip edildi. Fetal karyotipleme normaldi. Perinatal ölüm, tekrarlayan akci¤er enfeksiyonlar› ve malign de¤iflim
riskleri nedeniyle yenido¤ana do¤umdan 1 hafta sonra sa¤ alt lobektomi uyguland›. Patolojik olarak da CCAM tip 2 tan›s›
do¤ruland›. Bebekte postoperatif herhangi bir komplikasyon geliflmedi ve takibe al›nd›. Fetusta kistik bir akci¤er lezy-
onunun varl›¤› cerrahi endkasyonudur. Erken operasyon yenido¤anlar taraf›ndan oldukça iyi tolere edildi¤inden bu bebek-
lerin bekletilmeden opere edilmeleri gereklidir. Mortalite antenatal dönemde polihidramnios ve hidrops fetalis gelifliminin
düzenli takibiyle ön görülebilir. Bu raporda CCAM’›n prenatal tan›s›nda 2D ve 3D ultrasonografik özellikler, antenatal tak-
ibinde dikkat edilmesi gereken hususlar, aileye yaklafl›m ve postnatal tedavi yöntemleri tart›fl›lm›flt›r. 
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