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EBSTEIN ANOMAL‹S‹ VE TEK UMB‹L‹KAL ARTER SAPTANAN FETUSTA 2D VE 3D 
ULTRASONOGRAF‹K ÖZELL‹KLER: PRENATAL TANI VE FETAL PROGNOZ. VAKA SUNUMU
A Baflgül, P Yörük, Z. N. Kavak, H Gökaslan, T Pekin
Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um ABD.

Ebstein anomalisi %0.3-0.5 prevelansa sahip nadir konjenital kalp anomalilerinden biridir. Prenatal olarak saptanabilen fetal
kardiak anomaliler ile birlikte %25 oran›nda krozomal defektler bildirilmifltir. Tek umbilikal arter do¤umlar›n %1’inde
görülür ve major organ sistemlerine ait malformasyonlar ve krozomal defektlerle birliktelik gösterebilir. Tek umblikal arteri
olan fetuslar›n yaklafl›k %11’inde kardiak malformasyonlar görülür ancak ebstein anomalisyle birlikteli¤i nadir bir durum-
dur. Bu raporda tek umbilikal arteri olan bir fetusta efllik eden ebstein anomalisi tart›fl›lm›flt›r. Yirmidört yafl›nda, multipar,
35 haftal›k gebe ebstein anomalisi teflhisiyle klini¤imize sevk edildi. Ultrasonografik bulgular ebstein anomalisi ile uyumlu
bulundu, orta derece triküspit yetmezli¤i ve hafif-orta derece sa¤ atrial dilatasyon izlendi. Takiben fetusun tek umbilikal
arteri oldu¤u tespit edildi. Ebstein anomalisiyle do¤an bebeklerin ilk y›lda sürvi oranlar› %67, 10 y›l sonunda ise %59’dur.
Bu sebeple, tek umbilikal arter tespit edilen fetuslarda, efllik eden, özellikle kardiak, anomalilerin varl›¤› aç›s›ndan detayl›
de¤erlendirme fetal prognoz aç›s›ndan önemlidir. 
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YÜZ YARI⁄I OLAN B‹R FETUSUN 2D VE 3D ULTRASONOGRAF‹K ÖZELL‹KLER‹, PRENATAL TANISI
VE DANIfiMANLIK: YARIK DAMAK – DUDAK TERM‹NASYON END‹KASYONU MUDUR? VAKA SUNUMU
A Baflgül, P Yörük, Z. N. Kavak, H Gökaslan, T Pekin
Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um ABD.

Yüz yar›klar› prenatal tarama yöntemleri ile tespit edilebilen en s›k konjenital anomalilerden biridir. Yaklafl›k olarak
do¤umda 1000 bebekten birinde izole bir yüz yar›¤› tespit edilmektedir. Yüz yar›klar› için tarama, birçok ülkede rutin ikinci
trimestir anomali taramas›n›n bir parças› olarak uygulanmaktad›r. Yar›k damak ve duda¤›n 2D ve 3D ultrasonografik özel-
liklerini, izole ve s›k rastlanan anomalilerin tan›nmas›nda ikinci trimestir anomali taramas›n›n de¤erini ve ailenin psikolojik
haz›rlanmas› ve gebeli¤in devam› için antenatal dan›flmanl›k hizmetlerinin önemini vurgulamak amac›yla yar›k damak ve
dudak tespit edilen bir fetus rapor edilmifltir. Yirmiüç yafl›nda, prmigravid, 19 haftal›k gebe kad›n 2D ultrasonogafi ile
de¤erlendirildi. Burun ve dudaklar›n koronal plan görüntülerinde üst dudakta aç›kl›k izlendi ve bilateral yar›k damak ve
dudak tan›s› konuldu. Takiben yar›¤›n boyutu ve karakteri 3D ortogonal ve multiplanar düzlemlerde de¤erlendirildi.
Amniosentez ile karyotip anomalisine rastlanmad›. Aile, hastanemizde antenatal poliklinik takiplerinin rutin bir parças› olan
antenatal dan›flmanl›k hizmetini ald›ktan sonra gebeli¤in devam›na karar verdi ve postnatal tedavi planlar› haz›rland›. Bu
raporda yüz yar›klar›n›n 3D ultrasonografik tan›s›n›n özellikleri ile prenatal tan› ve dan›flmanl›¤›n fetal prognoz ve ailenin
psikolojisi üzerine etkileri vurgulanmaktad›r. 
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