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‹ZOLE FETAL HIDROTORAKSTA TEDAV‹
M. Z. Taner, A Turp, A Biri, A Onan, ‹ Güler, Ö Himmeto¤lu

Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim Dal›, Ankara

Kongenital primer hidrotoraks nadir bir durum olup, mediastinal kompresyon ile orta hat yap›lar›nda flift, polihidramnioz,
hidrops, ve ciddi olgularda anormal kalp ritmi- yetmezli¤ine yol açabilir. Primer hidrotoraks olarak adland›r›lan izole
plevral efüzyon, kardiak, inflamamtuar, iatrojenik veya fetal hidrops olmayan durumlarda saptanan plevral efüzyon için kul-
lan›lmaktad›r.

Bu bildiride seri torasentez ile baflar›l› tedavi edilmifl iki izole hidrotoraks olgusu sunulmufl ve literature gözden
geçirilmifltir.
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SÜLEYMAN DEM‹REL ÜN‹VERS‹TES‹ TIP FAKÜLTES‹ KADIN HASTALIKLARI VE DO⁄UM
KL‹N‹⁄‹’NDEK‹ DÖRT YILLIK GENET‹K AMN‹YOSENTEZ SONUÇLARININ RETROSPEKT‹F 
B‹R ANAL‹Z‹
M Sezik, O Özkaya, A Köse , H fiahiner, R Desdicio¤lu, F Demir, H Kaya
Süleyman Demirel Üniversitesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim Dal›, Isparta

‹kinci trimesterde yap›lan genetik amaçl› amniyosentez intrauterin fetusun genetik hastal›klar›na tan› koymak amac›yla
yap›lan, özellikle prenatal tan›da önemli olan invaziv bir giriflimdir. Obstetride prenatal genetik tan› d›fl›nda, akci¤er mat-
urasyon tayini ve intrauterin enfeksiyonlar›n taranmas› amac›yla da amniyosentez uygulanmaktad›r. Amniyosentez
günümüzde 35 yafl üzeri gebelerde prenatal tan› amac›yla yap›lan invaziv giriflimlerin en çok tercih edilenidir. Bu
çal›flmada; 2000-2004 y›llar› aras›nda Süleyman Demirel Üniversitesi T›p Fakültesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um
Klini¤i’nde yap›lan genetik amniyosentez uygulamalar›n›n endikasyonlar› ve sonuçlar› retrospektif olarak araflt›r›lm›fl ve
sunulmufltur. Klini¤imize baflvuran ailelerden, anamnez, klinik muayene ve laboratuar testleri tamamlan›p genetik aç›dan
artm›fl hastal›k riski saptananlara prenatal tan› için amniyosentez uyguland›. Bu retrospektif analizde amniyosentez uygu-
lanan 300 ailenin kay›tlar› de¤erlendirilmifl, amniyosentez ile elde edilmifl olan fetal doku örneklerinde sitogenetik tetkikle
yap›lm›fl olan prenatal tan›lar ve elde edilen bulgular literatür ›fl›¤› alt›nda tart›fl›lm›flt›r. En s›k genetik amniyosentez
endikasyonunu ileri yafl gebeli¤i % 42.3 (127/300) oluflturmaktayd›. Bundan sonra s›kl›k s›ras›na göre amniyosentez
endikasyonlar› ikinci trimester tarama testinde patoloji saptanmas› %28.3, patolojik ultrasonografi bulgusu %8.6, anomalili
bebek öyküsü %7.3, kromozomal anomalili bebek do¤urma öyküsü %5.3, psikolojik nedenler %5, kromozomal anomalili
aile öyküsü %1, konjenital adrenal hiperplazi öyküsü %0.3, kas hastal›¤› öyküsü %0.6, kan hastal›¤› tan›s› amaçl› %0.9
olarak bulundu. Kromozom bozuklu¤u görülme oran› % 6.6 (20/300) olurken, bunlardan en s›k olarak % 55 (11/20)
oran›nda Trizomi 21 (Down Sendromu) saptand›. Genetik amniyosentez sonras› gördü¤ümüz komplikasyonlar içinde gebe-
lik kayb› %0.6 (2/300), kas›k a¤r›s› %10 (30/300), amniyotik s›v› s›z›nt›s› %0.3 (1/300), vajinal kanama %0.3 (1/300)
olarak görüldü. Abortusla sonuçlanan vakalardan biri 38 yafl›nda ve 15 y›ll›k infertil olan bir vakayd›. Genetik hastal›klara
ba¤l› fetal kay›p ve sakatl›k oranlar›n›n yüksek olmas› göz önüne al›nd›¤›nda genetik hastal›klar›n tan›s›n›n ve bunun ile
ilgili merkezlerin say›ca art›r›lmas›n›n önemli oldu¤u kanaatindeyiz.
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