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Amaç: Hidatiform mole ve diploid fetusun birlikteli¤indeki
ikiz gebeli¤in baflvuru nedenleri, takibi ve sonuçlar›n› iki va-
ka sunumu ile tart›flmay› amaçlad›k.

Olgu 1: 42 yafl›nda 21 haftal›k gebeli¤i olan hasta d›fl merkez-
den üçlü testi sonucunda HCG yüksekli¤i nedeniyle ayr›nt›l›
ultrasonografi için merkezimize refere edildi. Yap›lan ultra-
sonografide 21 haftal›k sa¤l›kl› gebeli¤in yan›nda kavitede
24x19x14cm büyüklü¤ünde gebelik kesesinden ayr› mol kit-
lesi izlendi. Canl› gebeli¤in plasentas› ayr› izlendi. Mol gebe-
li¤i, kavitede altta servikal kanal›n üstüne yerleflmiflti. Taki-
binde abondan yo¤un vaginal kanamas› olan hastaya histerek-
tomi uyguland›. Patoloji incelemesi sonucunda 21 haftal›k fe-
tus ile mol gebeli¤in birlikte seyretti¤i ikiz gebelik olarak ra-
por edildi. Hasta histerektomi sonras›nda bir y›l boyunca ges-
tasyonel trofoblastik hastal›k aç›s›ndan takip edildi. ‹zlemin-
de sorun olmad›.

Olgu 2: 35 yafl›nda intrauterine inseminasyonla gebelik elde
edilen hasta, 13.haftada vaginal lekelenme ile baflvurdu. Yap›-
lan ultrasonografide 13 haftal›k gebeli¤in yan›nda, 13.5x8.4
cm.lik mol gebeli¤i izlendi. Hastaya sa¤l›kl› gebeli¤i ile bir-
likte ilerleyen haftalarda preeklamsi riski, vaginal kanama,
abortus, preterm eylem ve gestasyonel trofoblastik hastal›k
geliflebilece¤i anlat›ld›. Gebeli¤i devam›na karar veren hasta,
14. haftada abondan vaginal kanama ile baflvurdu ve t›bbi tah-
liye uyguland›. Patolojik incelemesinde mol gebeli¤i ve 14
haftal›k ikiz gebelik olarak rapor edildi. Takibinde bir y›l
kontrasepsiyon önerildi. ‹zleminde sorun olmad›.

Sonuç: Sa¤l›kl› gebelik ve mol hidatiform ile oluflan ikiz ge-
beliklerin takibinde %33 civar›nda persistan trofoblastik has-
tal›k geliflme riski mevcuttur. Gebeli¤in izleminde vaginal ka-
nama, düflük riski, preterm eylem, intrauterine exitus, preek-
lamsi gibi obstetrik komplikasyonlar artm›flt›r. Ancak takip
isteyen anneler hem obstetrik komplikasyonlar hem de per-
sistan trofoblastik hastal›k riski için bilgilendirilmelidir

Anahtar sözcükler: Mol hidatiform, persistan trofoblastik
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‹leri evre ikizden ikize transfüzyon sendromunda
bipolar kord koagulasyonu deneyimlerimiz: 
Dört olgu sunumu
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Amaç: ‹leri evre (Ouintero evre 3-4) ikizden ikize transfüz-
yon (TTTS) sendromlu 3 olguda ve monokoryonik ikiz ge-
belikte tek fetusta Dandy Walker Malformasyonu bulunan
bir olguda bipolar kord koagulasyonu sonras› fetal geliflimin
izlenmesi.

Yöntem: Çal›flmaya Temmuz 2011 ve Ocak 2013 tarihleri
aras›nda 3 tane previable (18-24 hafta) monokoryonik ikiz
gebelik (Qintero evre 3-4 TTTS) ve tek fetusta santral sinir
sistemi anomalisi olan 24 haftal›k monokoryonik ikiz gebelik
dahil edildi. Cilt %10'luk povidon iyodür ile temizlendi.Ru-
tin tokolitik ajan (rektal indometazine) ve intravenöz antibi-
yotik (2 gr cefamezin) uyguland›. 20 cc prilokain küçük cilt
insizyonu sonras› myometriuma enjekte edildi. 3.9 mm tro-
kar ile uterin kaviteye girildi ve 3mm bipolar koter ultraso-
nografi eflli¤inde uterus içine yerlefltirildi.Plasentan›n olma-
d›¤› en kolay trokar girifl yeri ultrasonografi ile tespit edildi.
Amaç umbilikal kordun plasental veya abdominal insersiyo-
suna 45 derecelik aç› ile yaklaflmakt›. Kord bipolar forseple
yakaland› ve 20W ile koagülasyona bafllanarak 50W'a kadar
enerji verildi. Fetal kardiak aktivite kaybolduktan sonra kord
birkaç segmentten daha koagüle edildi. ‹fllem sonras› 24-48.
saatlerde canl› kalan fetuslar MCA-PSV de¤erleri ile olas›
akut feto-fetal hemoraji aç›s›ndan takip edildi. 

Bulgular: TTTS bulunan 3 olguda al›c› fetuslarda hidrops fe-
talis ve agonal patern mevcuttu. Monokoryonik diamniyotik
ikiz gebeli¤i olan bir hastada fetuslardan birinde Dandy Wal-
ker Malformasyonu ve hidrosefali bulunmaktayd›. Evre 3-4
TTTS 'lu 3 olguda al›c› fetuslara bipolar kord koagülasyonu
uyguland›.Donör fetuslar 34. gebelik haftas›na kadar Doppler
ultrasonografi ile takip edildi. Hidrosefali geliflimi aç›s›ndan
düzenli olarak SSS ultrasonografi ile de¤erlendirildi. Mono-
koryonik Dandy Walker malformasyonu nedeniyle bipolar
kord doagülasyonu uygulanan ikiz efli ise 30.gebelik haftas›n-
da plasental yetmezlik nedeniyle sezeryanla do¤urtuldu.

Sonuç: Monokoryonik ikiz gebeliklerde selektif fetosid için
optimal bir yöntem henüz bildirilememifltir. Bipolar kord ko-
agülasyonu umbilikal kord oklüzyonunda alt›n standartt›r
çünkü cerrahi süresi k›sad›r ve septum bozulmad›¤› için kor-
don dolanmas› ve amniyotik band sendromu riski azalmakta-
d›r.
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Amaç: ‹ntrauterin geliflme gerili¤i saptanan gebelerin mater-
nal serumundaki fetal serbest DNA düzeylerini belirleyerek
erken tan›daki etkisini saptamakt›r.

Yöntem: ‹ntrauterin geliflme gerili¤i (IUGR) olan gebelerin
maternal serum fetal serbest DNA düzeyleri ile, sa¤l›kl› ge-
belerin serum fetal serbest DNA düzeyleri karfl›laflt›r›ld›.Ça-
l›flmaya Eylül 2010 ile A¤ustos 2011 tarihleri aras›nda Gazi-
antep Üniversitesi T›p Fakültesi Kad›n Hastal›klar› ve Do-
¤um Klini¤i'ne baflvuran 30 IUGR ile herhangi bir medikal
problemi olmayan 30 sa¤l›kl› son trimesterdeki gebeler dahil
edildi. 60 gebenin de yap›lan ultrason›grafik de¤erlendirilme-
lerinde bebek cinsiyetleri erkek olarak görülüp çal›flmaya er-
kek fetuslar dahil edildi. ‹statistiksel analizler Mann Whit-
ney-U test ve Student t test kullan›larak gerçeklefltirildi.

Bulgular: Kontrol grubu ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda IUGR'li has-
ta grubunda fetal serbest DNA düzeyleri istatistiksel olarak
anlaml› flekilde yüksek bulundu (P:0.001). Sa¤l›kl› grupta
Doppler ak›mlar› normal olarak de¤erlendirildi. Hasta gru-
bundan 19 vakada arteriyel sistem bozuklu¤u saptand›. Hasta
grubu, Doppler ak›mlar› bozulmufl ve ak›mlar› normal olarak
iki subgruba ayr›ld›¤›nda; fetal serbest DNA düzeyleri Dopp-
ler ak›mlar› bozulmufl grupta istatistiksel olarak anlaml› ola-
cak flekilde di¤erinden yüksek bulundu.

Sonuç: Hasta grubunda IUGR semptomlar› ortaya ç›kt›¤› s›-
rada maternal serum fetal serbest DNA düzeyleri sa¤l›kl›
kontrol grubuna göre yüksek bulundu. Bu art›fl›n plasental
disfonskiyona ba¤l› oldu¤u düflünüldü. Maternal serum ser-
best fetal DNA düzeylerinin IUGR etyolojisindeki yeri ve
IUGR’›n tespitinde potansiyel bir belirteç olarak kullan›labi-
lirli¤inin saptanmas› için daha genifl, prospektif çal›flmalara
ihtiyaç vard›r.




