
Yöntem: Bu retrospektif çal›flmaya Haziran 2013–May›s
2015 y›llar› aras›nda Dicle Üniversitesi T›p Fakültesi Kad›n
Hastal›klar› ve Do¤um Klini¤inde fetal anensefali tan›s› al›p
gebeli¤in terminasyonu için yat›r›lan 35 hasta dahil edildi.
Yafl, gravida, parite, gebelik haftas›, fetal cinsiyet, ultrasonog-
rafik bulgular ve efllik eden anomaliler için hasta dosyalar› in-
celendi. Maternal hastal›k, sigara kullan›m›, teratojen maru-
ziyeti, folik asit kullan›m›, akraba evlili¤i,önceki gebeli¤inde
nöral tüp defekti öyküsü gibi bilgiler hastalara telefon ile ula-
fl›larak elde edildi. Veri analizi için SPSS 15.0 paket progra-
m› kullan›ld›. Sürekli de¤iflkenler ortalama±standart sapma
olarak verildi. 

Bulgular: Çal›flmaya al›nan hastalar›n yafl ortalamas›
27.69±7.37 idi. Hastalar›n hastaneye yat›fl esnas›nda ortalama
gestasyonel haftalar› 17±4.6 idi. Hastalar›n %22.9’u (n=8) pre-
konsepsiyonel folik asit deste¤i alm›flt›. Hastalar›n %14.3’ünde
(n=5) önceki gebeli¤inde NTD öyküsü var. Hastalar›n
%85.7’inde (n=30) polihidramnioz izlenmezken, %14.3’ünde
(n=5) polihidramnioz mevcuttu. Hastalar›n %74.3’ü (n=26) si-
gara kullanm›yorken, %25.7’si (n=9) sigara kullan›yordu. 22
fetus k›z, 13 fetus ise erkek cinsiyette idi. Efllik eden en s›k ano-
maliler s›ras›yla kranioraflisizis (n=10), torakolomber spina bi-
fida (n=4), pes ekinovarus (n=4) omfalosel (n=1), gastroflizis
(n=1), yar›k damak/dudak (n=2), multikistik böbrek (n=1) idi. 

Sonuç: Anensefali, beyin-omirilik ekseninin ciddi bir defekti
ile karakterize mortalitesi yüksek bir maformasyondur. En s›k
20–30 yafl aras›nda gebelerde görülmektedir. Kranioraflisizis,
torakolomber spina bifida, pes ekinovarus, omfalosel, gastro-
flizis, yar›k damak ve dudak en s›k efllik eden anomalilerdir.
Tan›s› genellikle 2. trimesterde konur, ancak kraniyumun 11.
haftadan itibaren ultrasonografide vizüalize edilebilmesi ne-
deniyle tan› art›k ilk trimesterde de konabilmektedir. 
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Amaç: 20 yafl›nda efli ile akrabal›¤› olmayan gebe, 3680
graml›k ilk erkek bebe¤ini vaginal yol ile do¤urdu. Yenido-
¤an de¤erlendirmesinde sa¤ ayak parmaklar›nda ve topuk ke-
miklerinde deformite ve tibia ve fibula kemiklerindeki defor-
masyon ve fibulada k›sal›k belirlendi. Gebenin son adet tari-
hine göre 5. postkonsepsiyonel 3. haftada ateflinin 40.5’a ka-
dar yükseldi¤i, viral infeksiyon düflünülerek antipiretik ve
kolçisin benzeri etki eden antiviral ilaç› (thiocolchiside) yak-
lafl›k 7 gün ald›¤›, yüksek ateflinin 10 günlük süre içinde tek-
rarlayarak devam etti¤i bilgisi antenatal takip ve dosya bilgi-
lerinde mevcuttu. Toksoplazma, rubella, hepatit tarama test-

leri negatif, ultrasonografik de¤erlendirmesi normal idi. Ye-
nido¤anda alt ekstremite anomalisi d›fl›nda muayenelerinde
ek anomali saptanmad›. Aile yenido¤andaki problem için
aç›klama isteyerek hastaneye yaz›l› baflvuruda bulundu. Etyo-
lojiye yönelik de¤erlendirme sununun amac›d›r. 

Yöntem: Thiocolchiside (Muscoril, Myoril, Neoflax): N-
[(7S)-3-(β-D-Glukopiranosiloksi)-1,2-dimetoksi-10-(metil-
sülfanil)-9-oksoo-5,6,7,9-tetrahidrobenzo[a]heptalen-7-
yl]asetamid ile ilgili k›sa literatür de¤erlendirmesi verilmek-
tedir Hem kompetetif GABAA reseptor antagonisti, hem de
glisin reseptor antagonisti olarak ifllevi d›fl›nda daha az oran-
da nikotinik asetilkolin receptorlerine etkiyen anti-inflamatu-
var ve analjezik etkileri olan kas gevfleticidir. Güçlü konvülzi-
yon yarat›c› etkisi nedeni ile konvülziyon yatk›nl›¤› olan bi-
reylerde kullan›lmamas› gerekti¤i nildirilmektedir. ‹lac›n pa-
zarlama sonras› farmakovigilans izlemlerinde, vücutta M2 ya
da SL59.0955 olarak adland›r›lan bir metabolite dönüflerek
bölünmekte olan hücrelere, zarar verebilece¤i; düflükler, te-
ratojenite, neoplastik de¤iflimler ve erkek infertilitesi ile ilifl-
kilendirilebilece¤ine dair sinyaller mevcuttur

Bulgular: Yenido¤an›n atipik tibia, fibula ve ayak deformite-
si gösterilmektedir. 

Sonuç: Tüm canl› do¤umlar›n %3–6’s›nda fetal malformas-
yon görülebilmektedir. Hipertermia ve viral infeksiyonlar›n
teratojenite yaratabilece¤i bilinmektedir; bunun d›fl›nda da
özelikle ilk trimester ve bunun içinde de özellikle 2–8. hafta-
lar aras›ndaki konsepsiyon sonras› dönem, “embryogenez”
olarak tan›mlanan kritik bir zaman aral›¤›d›r; gebelikte özel-
likle organ gelifliminin oldu¤u bu dönem malformasyon olu-
flumu aç›s›ndan fetusun en duyarl› oldu¤u zaman aral›¤›na
karfl›l›k gelmektedir. Üreme ça¤›ndaki kad›na reçete verilme-
si s›ras›nda gebe olup olmad›¤› sorgulanmal›d›r; gebelik ola-
s›l›¤›nda da gebelik testi ile gebe olmad›¤›n›n teyidi önem ka-
zanmaktad›r. Gebede mutlaka kullan›lmas› gerekiyor ise ge-
belikte güvenli oldu¤u bildirilen farmasötik ajanlar kullan›l-
mal›d›r. 
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Amaç: Fetal genetik anomalilerin test edilebilmesi için günü-
müzde maternal kanda serbest fetal DNA analizi yöntemleri
(NIPT) gelifltirilmifltir. Bu yöntemler random sequencing
(Massively Parallel Shotgun Sequencing-MPSS) ve directed
DNA analizi olmak üzere iki temel grupta incelenir. Klinik
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