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Skar dehissans›n› taklit eden parametrial doku
ödemi: Olgu sunumu
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Oya Demirci, Güher Bolat, Fikret Gökhan Göynümer
Sa¤l›k Bilimleri Üniversitesi Zeynep Kamil Kad›n ve Çocuk Hastal›klar›
E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Perinatoloji Klini¤i, ‹stanbul

Amaç: 22. haftada 2. düzey obstetrik USG incelemesi s›ras›n-
da skar dehissans› ve amniotik membran f›t›klaflmas› tan›s› ko-
nan ikiz gebeli¤in ay›r›c› tan›s›n›n yap›lmas› amaclanm›flt›r.

Yöntem: Ultrasonografik olarak yap›lan alt uterin segment
incelemesinde eski sectio skar hatt›nda defekt izlenmemesi ve
amniyos mayiden farkl› dansitede s›v› içeren görünümün sap-
tanmas› ile tan› konulmufltur.

Bulgular: Gecirilmifl sezeryan sonras› skar yerinde defekt ge-
liflmifl oldu¤u histeroskopi ile pregestasyonel dönemde sap-
tanm›fl olan gebe skar dehissans› ve amniyotik membran f›t›k-
laflmas› ön tan›lar›yla perinatoloji klini¤imize refere edilmifl-
ti. Gebenin vaginal ve abdominal transduser ile yap›lan ultra-
sonografisinde skar hatt› intakt olarak izlendi. Uterus poste-
riordan bafllayarak öne mesaneye do¤ru uzanan,içerisinde
serbest s›v› ak›fl› izlenen,en büyü¤ü 30 mm × 18 mm boyutla-
r›nda olan hipoekoik ve düzensiz s›n›rl› alanlar saptand›. Am-
niyos mayiden farkl› dansitede s›v› içermesi nedeniyle amni-
yotik zar f›t›klaflmas› tan›s›ndan uzaklafl›ld›. Renkli Doppler
ultrasonografi ile yap›lan incelemede s›v› kolleksiyonlar› içe-
risinde damarsal ak›m izlenmedi. Gebenin ultrasonografi ile
yap›lan takibinde ilerleyen gebelik haftalar›yla birlikte defek-
tin boyut ve görünümünde de¤ifliklik saptanmadi. 38. Hafta-
da elektif flartlarda sectio ile do¤umu gerçeklefltirildi. Operas-
yon s›ras›nda alt uterin segmentte eski insizyon hatt›nda in-
celme mevcuttu. ‹nsizyon hatt› uterusla ayn› hizada olup ute-
rus bütünlü¤ü korunmufltu. Uterusun tüm arka duvar› ve pa-
rametrial alanlardan öne mesane ön yüzüne uzanan ve insiz-
yon hatt›n› kapatan ödematöz s›v› kolleksiyonlar› mevcuttu.

Sonuç: Olgumuz 22. haftada prenatal tan›s› konulup do¤um
s›ras›nda tan›s› do¤rulanm›fl yayg›n parametriyal doku ödemi
olgusudur. Parametriyal bölgedeki ödematöz de¤ifliklikler
gebelikte normal olarak de¤erlendirilmekle birlikte alt uterin
segment patolojilerinden ay›r›c› tan›s› yap›lmal›d›r.
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Fetal anomali nedeniyle t›bbi tahliye yap›lan
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ile fetal otopsilerinin korelasyonu
Yusuf Dal, Mehmet Okan Özkaya
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Ultrasonografide yeni ilerlemeler yap›sal de¤il ayn› zamanda er-
ken evrede fonksiyonel insan geliflimini de de¤erlendirmifltir. Ge-
liflen ultrason teknolojisi fetal anomalilerin tan›s›n›n daha do¤ru
ve daha erken dönemde konulmas›na olanak sa¤lam›flt›r. Klini¤i-
mizde ultrasonografi ile fetal anomali tan›s› alan ve t›bbi tahliye
kurulunca tahliyesi uygun görülen 52 olgudan 27’si gebelik ürü-
nünün otopsisini kabul etmifltir. Olgular›n %44.4’ü 30 yafl alt›n-
da, %55.6’s› 30 yafl üstündeydi. Prenatal tan›n›n konuldu¤u orta-
lama gebelik haftas› 16±0.4 olarak bulundu. Prenatal olarak 9 has-
taya nöral tüp defekti tan›s› konulmufl olup 7 olguda fetal otopsi
uyumlu olarak bulunmufltur. 9 olguya anensefali tan›s› konulmufl
olup 7 olguda fetal otopsi anensefali ile uyumlu olarak bulunmufl-
tur. Hidrosefalili bir olgu tespit edilmifl olup fetal otopsi hidrose-
fali ile uyumlu gelmifltir. 1 olguda akondroplazi tan›s› konulmufl-
tur ve otopsi sonucu akondroplazi olarak gelmifltir. 1 olguda kor-
pus kallosum agenezisi tespit edilmifl olup fetal otopsi uyumlu ola-
rak gelmifltir. 6 olguda prenatal dönemde nöral tüp defekti ve ba-
t›n ön duvar defekti tespit edilmifl olup fetal otopsi sonuçlar› 6 ol-
guda prenatal tan› ile uyumlu olarak gelmifltir. Çal›flmam›zda pre-
natal dönemde yap›lan ultrason tan›s› ile fetal otopsi sonuçlar› an-
laml› olarak uyumlu bulunmufltur. Son on y›lda üç boyutlu ultra-
sondaki ilerlemeler çarp›c› düzeyde olmufltur ve embriyoloji, fetal
fizyoloji ve patoloji alanlar›na katk›da bulunmufltur.
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Amaç: Osteogenezis imperfekta (O‹), otozomal dominant ge-
çiflli bir genetik hastal›kt›r. Kollajen sentezi, COL1A1 ve

Cilt 25 | Supplement | Ekim 2017

Poster Bildiri Özetleri 

S13

Poster Bildiri Özetleri

(PB-02 – PB-67)




