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d›r. Çal›flmam›z ultrasonografinin nöral tüp defektlerinin
izole olup olmad›¤›n› belirlemede yetersiz oldu¤unu göster-
mifltir. Bu yüzden izole vakalarda da kromozom analizinin
gerekli oldu¤unu düflünüyoruz.

Anahtar sözcükler: Otopsi, fetal anomali, kromozomal
anomali, nöral tüp defekti, prenatal ultrason
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bulgular
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Amaç: Prenatal ultrasonografik de¤erlendirmede Dandy
Walker malformasyonu (DWM) ve efllik eden multipl ano-
malileri bulunan olgunun ultrasonografik görüntülerini sun-
may› amaçlad›k.

Olgu: Son adet tarihi ve di¤er parametrelerine göre 27 haf-
tal›k gebelik yap›lan sonografik de¤erlendirme tipik
DWM’na ait posterior fossa bulgular› (anahtar deli¤i görü-
nümü), hidrosefali ek olarak bilateral polikistik böbrek bir
ayakta polidaktiliden oluflan multipl anomali izlenmifltir.

Tart›flma: DWM posterior fossan›n geliflim bozuklu¤u ile
karekterize olup 4. ventrikül tavan›ndaki Magendie ve Lusc-
ka foraminalar›n disgenezisi sonucu ventrikülün kistik genifl-
lemesi sonucu oluflur. Posterior fossan›n kistik dilatasyonu,
serebellar vermiste de¤iflik derecelerde hipoplazi yada agene-
zinin görülmesi ile tan› konmaktad›r. Olgulara hidrosefali efl-
lik edebilir. Vakalar›n ço¤u sporadiktir, ancak 9. kromozom
anomalisi ile birlikte olan vakalar bildirilmifltir Hastalar›n
1/3’ünde sinir sistemi d›fl›nda yar›k dudak-damak, kardiyak,
renal, ve üriner sistem anomalileri, polidaktili saptanabilir. 

Sonuç: DWM posterior fossa lezyonlar›ndan olup, santral si-
nir sistemi ve ekstra kraniyal, özellikle kalp malformasyonla-
r›, anomalileriyle birlikte seyredebilir. Bu nedenle di¤er sis-
tem anomaliler de taranmal›d›r.

Anahtar sözcükler: Dandy Walker malformasyonu, prena-
tal tan›, ultrasonografi, multipl anomali
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Amaç: Kromozomal anomali kuflkusuna neden olan multipl
anomali saptanan fetusta yap›lan amniosentez ile do¤rulanan
trizomi 21 tan›s› nedeniyle saptanan prenatal sonografik bul-
gular›n›n sunulmas› amaçlanm›flt›r. 

Olgu: Anomali taramas› için klini¤imize baflvuran otuz bir
yafl›nda G3P2 takipsiz gebeye yap›lan ultrasonografik de¤er-
lendirmede BPD–HC-AC ölçüm parametrelerine göre 17
hafta ile uyumlu kardiyak aktivitesi pozitif fetus saptand›. Fe-
mur ölçümü 1 hafta geri bulundu. Nazal kemik hipoplazisi,
kalp apeksinde sa¤a rotasyon ve kalpte tek atrium- ventrikül
görünümü, ayakta sandal gap görünümü, tek umbilikal arter,
bilateral hafif pelvikaliektazi, saptand›. Kromozomal anomali
ön tan›s› ile amniyosentez yap›lan olguda tan› do¤ruland›. Ai-
lenin de onam› ile gebelik sonland›r›ld›.

Tart›flma: Kromozomal anomali saptanan fetüslerde sonog-
rafik olarak belirlenen majör yap›sal belirteçler; kardiyak
(VSD, ASD, genifllemifl sa¤ ventrikül, perikardiyal efüzyon),
santral sinir sitemi (ventrikülomegali, mega sisterna magna),
renal (multikistik böbrek) abdominal ( omfalosel), ekstremite
(club food, sandal gap), di¤er (tek umbilikal arter, kistik hig-
roma, hidrops fetalis), minör yap›sal belirteçler; artm›fl ense
kal›nl›¤›, piyelektazi, koroid pleksus kisti, k›sa femur, hipere-
kojen barsak, ekojenik kardiyak fokus, hepatik kalsifikasyon-
dur. Trizomi 21 tan›s› alan olgular›n %37’sinde sonografik
belirteç tespit edilememektedir. 

Sonuç: Trizomi 13 ve 18 büyük oranda sonografik bulgu ve-
rirken trizomi 21 olgular›n›n ise önemli bir k›sm›nda sonog-
rafik belirteç tespit edilememektedir. Bu nedenle sonografik
bulgular ile birlikte serum biyokimyasal tarama testlerinin
de¤erlendirilmesi kromozomal anomalilerin tespit edilebilme
flans›n› art›racakt›r.

Anahtar sözcükler: Prenatal tan›, ultrasonografi, trizomi 21
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Erken dönem akrani ve termde anensefali: 
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Amaç: Tan›s› 12 hafta 4 günde konan akrani olgusunun
termdeki anensefali görünümü 2 ve 3D sonografi görüntüle-
ri eflli¤inde sunulacakt›r. 
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Olgu: Gebeli¤inin izlemi için ilk kez baflvuran, gebeli¤i ön-
cesinde folik asit kulan›m› olmayan olguda öyküde akraba ev-
lili¤i mevcut de¤ildi. Ultrasonografik de¤erlendirmede bafl-
popo mesafesi (CRL) ne göre 12 hafta 4 gün ile uyumlu fe-
tusta kraniyal kemiklerin ossifikasyonu izlenmezken fasiyal
kemiklerin ossifiye oldu¤u akraniyan›n neden oldu¤u defekt-
ten serebral dokunun protrüzyonu sonucunda flapka benzeri
flekil bozuklu¤u saptanarak akrani tan›s› konarak aileye termi-
nasyon önerildi. Ancak aile gebeli¤in sonland›r›lmas›n› kabul
etmedi. Terme dek takip edilen fetusun 36. haftadaki ultraso-
nografi görüntüsünde beyin dokusu izlenmezken tipik kurba-
¤a gözü görünümü ve polihidroamniyos saptand›. Olgu spon-
tan vajinal yolla do¤urtuldu. 

Tart›flma: Kraniyumun ossifikasyonunun 10. haftada bafllama-
s› ve 11. haftadan itibaren ultrasonda hiperekojenite olarak iz-
lenmesinden dolay› 10. haftadan önce anensefali tan›s›n›n gü-
venilir olmad›¤›n› düflünmektedir. Bu nedenle ikinci ve üçün-
cü trimesterlerde tan›y› kesinlefltiren karakteristik ultrasonog-
rafik bulgular›n d›fl›nda, erken dönemde anensefalinin patoge-
nezi ile ba¤daflacak yeni bulgular›n saptanmas› ve tarama nite-
li¤inin de¤erlendirilmesi yoluna girilmifltir.Bu ba¤lamda baz›
yazarlar, 9-10 haftalar aras›nda akraninin görülmesini,küçük ve
düzensiz kutup izlenmesini,supraorbital kesitte,amniyon s›v›s›-
na maruz kalm›fl serebral loblar›n meydana getirdi¤i ‘Mickey
Mouse’ görüntüsü ve CRL’nin gerilemifl olmas›, ayr›ca benzer
flekilde amniyon s›v›s›ndan korunmayan beyin dokusunun
‘flapka’ veya ‘boynuz’ benzeri deformasyonlar› veya dezorgani-
ze beyin dokusunun saptanmas›n› ekzensefali veya anensefali
lehine bulgular olarak gündeme getirmifltir.

Sonuç: ‹lk trimesterde yap›lan ultrasonografi ile yaflamla
ba¤daflmayan anomaliler tespit edilmeli ve aile bilgilendiril-
melidir.

Anahtar sözcükler: Akrani, anensefali, birinci trimester,
üçüncü trimester, 3D sonografi
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Amaç: PAPP-A, IGF ba¤lay›c› proteinin proteaz›d›r. PAPP-
A ayr›ca bir proatherosklerotik metalloproteinazd›r. Sinsit-
yotrofoblastlar›n yan›nda stabil olmayan aterotik plaklar ve
onlar›n ekstrasellüler matriksinde fazla miktarda eksprese ol-

maktad›r. Desiduaya trofoblast invazyonunun otokrin ve pa-
rakrin kontrolünde rol almaktad›r. IGF-1’in y›k›m›n› yapa-
rak. endoteldeki yüksek afiniteli ba¤lanma yerlerine ba¤lana-
rak, nitric oksit sal›n›m›n› tetikleyerek endotel disfonksiyo-
nuna karfl› etki göstermektedir. Stabil olmayan aterosklerotik
plaklar›n yo¤un oldu¤u kiflilerde ekspresyonu artmakta bu
nedenle kardiyovasküler ölüm ve myokard infarktüsü riskinin
öngörüsünde belirteç olarak kullan›lmaktad›r.

Çal›flmam›zda normal riskli ve metabolik sendromlu gebeler-
de ekokardiyografik ateroskleroz bulgular› ile birinci trimes-
ter PAPP-A düzeyleri aras›ndaki iliflki araflt›r›lm›flt›r.

Yöntem: Haziran 2010-Aral›k 2011 tarihleri aras›nda Tur-
gut Özal Üniversitesi T›p Fakültesi Hastanesinde yap›ld›.
Gebeli¤in ilk 6 haftas›nda ilk kez gelen, ‹kili tarama ve detay-
l› usg yap›lm›fl, fetal anomali saptanmam›fl, gebeli¤i süren ol-
gular çal›flmaya al›nm›flt›r. Obez PCOS, GDM ve metabolik
sendromlu olgular ateroskleroz için riskli grup olarak bu risk-
lere sahip olmayan gebelerse kontrol grubu olarak s›n›fland›-
r›lm›flt›r. ‹ki boyutlu ve doku doppler eko ile sa¤ ve sol ven-
trikül fonksiyonlar›na bak›larak, ateroskleroz göstergeleri be-
lirlendi. 

Bulgular: Pearson korelasyon analizi ile ateroskleroz para-
metreleri ile PAPP-A de¤erleri aras›nda korelasyon gösterile-
medi. Riskli gebe grubunda karotid arter intima media kal›n-
l›klar› kontrol grubuna göre önemli ölçüde artm›fl bulundu,
ancak PAPP-A serum de¤erleri aras›nda anlaml› fark bulun-
mad›. PAPP-A yo¤un miktarda stabil olmayan pla¤› olan has-
talarda yükselmekte iken stabil plaklarda sal›n›m› fazla olma-
maktad›r. Çal›flmam›zdaki riskli gebe grubunun yafl ortala-
mas› düflük olup, yo¤un plak oluflumu olas›l›¤› düflüktür. 

Sonuç: Ateroskleroz aç›s›ndan riskli gebe grubunda birinci
trimester serum PAPP-A seviyeleri normal risk grubundan
farkl› bulunmam›flt›r.

Anahtar sözcükler: PAPP-A, gebelik, ateroskleroz
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Konunun Önemi: Önceleri sekestrasyon ve kistik adenoid
malformasyon olarak grupland›r›lan konjenital hiperekojen
pulmoner lezyonlar, günümüzde ço¤unlukla “fetal ekojen ak-
ci¤er lezyonlar›” olarak adland›r›lmaktad›r. Antenatal ultra-
sonografide saptanan bu lezyonlar›n bir k›sm› kendili¤inden
gerilemekte ve hatta “yok olmaktad›r”. 




