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omfalosel de efllik etmektedir. Bu tür gebeliklerde erken dö-
nemde geliflen ultrasonografi teknikleri ile tan› konabilmekte-
dir. Paylafl›lan vücut organlar›n›n tespiti, gebeli¤in devam› ve
fetuslar›n do¤um sonras› prognozlar› ile yak›ndan ilgilidir. 

Olgu: 22 yafl›nda ilk gebeli¤i abortus ile sonuçlanm›fl, her-
hangi yard›mc› üreme tekni¤i ile gebe kalmam›fl ikinci gebe-
li¤i olan hasta, klini¤imize 17. gebelik haftas›nda refere edil-
di. Ultrasonografide bafl-popo mesafesi (CRL) ölçümlerine
göre 15 hafta ile uyumlu abdomenlerinden birbirine yap›fl›k
olan ikiz gebelik saptand›. Her iki fetus de k›z cinsiyetindey-
di. Fetuslar›n birinde hipoplastik sol kalp, radial aplazi, kistik
higroma saptand›. Di¤er fetusta herhangi bir ek anomali iz-
lenmedi. Her iki fetusun karaci¤eri paylaflt›¤› görüldü. Aileye
prognozla ilgili bilgi verildi ve gebelik termine edildi. Termi-
nasyondan sonra yap›lan makroskobik incelemede ilki 110 gr,
ikincisi 120 gr a¤›rl›¤›nda omfalofagusu olan ikiz ex k›z fetus-
lar izlendi. Her iki fetusun karyotip incelemesi normaldi.

Anahtar sözcükler: Monozigotik ikizlik, omfalofagus, erken
dönem ultrasonografi
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Amaç: Ventrikülomegali serebral ventriküler sistemde dila-
tasyonla seyreden, izole ya da efllik eden konjenital ve kaza-
n›lm›fl hastal›klar›n sonucunda meydana gelen ultrasonografi
bulgusudur. Bu çal›flmada amac›m›z Perinatoloji bilim dal›n-
da tan› alm›fl ya da refere edilmifl ventrikülomegali hastalar›-
n›n demografik verilerinin retrospektif olarak de¤erlendiril-
mesidir. 

Yöntem: Ventrikülomegali tan›s› alm›fl 63 hasta demografik
verileri, ultrasonografi bulgular›, efllik eden serebral ya da ek-
sra serebral anomaliler, kromozomal anomaliler ve takip sü-
reci ile gözden geçirilmifltir. 

Bulgular: Hafif (10-12 mm ), ›l›ml› (12.1-14.9 mm) ve ciddi
ventrikülomegali (>=15 mm ) oranlar› s›ras› ile %63.4, %17.8
ve %1.8 idi. %6.7’sinin yard›mc› üreme teknikleri ile gebe
kald›¤› izlendi. TORCH enfeksiyonu saptanmad›. %7.9 has-
tada krozomom anomalisi mevcuttu. Ventrikülomegalilerin
%69.8 ‘i tek tarafl›yd›. Genetik sonogram haftas›nda saptama
oran› %54 idi. %12.6 hastada efllik eden serebral anomaliler
mevcuttu (en s›k korpus kallosum agenezisi). %4.4 eflit oran-
lar› ile hidrops ve kardiyak anomaliler en s›k efllik eden ekstra
serebral anomaliler olarak izlendi. %8.7 hasta terminasyona

karar verdi. Bu hastalarda efllik eden majör anomaliler mev-
cuttu. Takiplerde %11 (7/63) hastada ilerleme saptand›. 

Sonuç: Ventrikülomegalide etyoloji de¤erlendirilirken, fetü-
sün ayr›nt›l› ultrasonografi ile ek anomalilerin olup olmad›¤›
araflt›r›lmal›d›r. Karyotip analizi, TORCH enfeksiyon araflt›r-
mas›, efllik eden serebral anomalilerin de¤erlendirilmesinde
MRI önemlidir. %46’s› geç gebelik haftas›nda saptanabi-
lir.%11 ilerleme görülebilir, bu nedenle yak›n takibi gerektirir.

Anahtar sözcükler: Ventrikülomegali, ayr›nt›l› ultrasonog-
rafi, ek anomali
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Amaç: Hipoplastik sol kalp sendromu, sol tarafl› kalp yap›la-
r›n›n anormal geliflimi olarak tan›mlanabilir ve sol ventrikül-
den ç›k›fl yolu obstrüksiyonu ile sonuçlan›r. Bu sendrom ek
olarak sol ventrikül, aort, aortik ark›n mitral atrezi veya ste-
noz ile birlikte geliflimsel bozuklu¤unu da içerir. 18-22 gebe-
lik haftalar›nda kalbin dört odac›k görüntüsünde, endokardi-
yal fibrolelastozisi olan küçük globüler veya dar bir aral›k flek-
linde izlenen ventrikül saptanabilir. Bu çal›flmada Baflkent
Üniversitesi Perinatoloji Bilim dal›na baflvuran prenatal dö-
nemde hipoplastik sol kalp sendromu tan›s› alm›fl 29 vaka de-
¤erlendirildi.

Yöntem: Hipoplastik sol kalp sendromu tan›s› alan hastala-
r›n demografik verileri, tan› konulma haftalar›, efllik eden
anomaliler ve gebeliklerin seyri retrospektif olarak analiz
edildi.

Bulgular: Bu hastalardan sadece 1’i ikiz gebelikti. Üç gebelik
yard›mc› üreme teknikleri ile elde edilmiflti (%10.3). Efllik
eden anomaliler incelendi¤inde; %27. 6 (8/29) ek kardiyak
anomaliler, %13.4 (4/29) hidrops ve %10 (3/29) tek umbili-
kal arter saptanm›flt›r. 18-22 haftalar aras› hastanemizde tan›
alan 10 hasta (%34) terminasyonu seçmifltir. Di¤er baflvuran
gebeler ise geç dönem tan› alarak sadece do¤um için refere
edilmifltir. Bu bebeklerden do¤um sonras› sadece 4’ü (%13.7)
opere olurken, halen yaflam›n› sürdüren 2 hasta bulunmakta-
d›r. 

Sonuç: Hipoplastik sol kalp sendromu %41 efllik eden di¤er
majör anomalilerle birliktelik gösterebilir. Do¤um sonras›
operasyona gidebilme ve yaflam flans› ülkemiz flartlar›nda ha-
len çok düflük görünmektedir. Prenatal tan› erken terminas-
yon karar› aç›s›ndan çok önemlidir.
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Anahtar sözcükler: Hipoplastik sol kalp, ultrasonografi,
prenatal tan›

PB-136

Siklopinin efllik etti¤i sinsipital (fronto-etmoidal)
ensefalosel: Olgu sunumu
Selçuk Yetkinel, Hakan Kalayc›, Halis Özdemir, 
Tayfun Çok, Ebru Tar›m
Baflkent Üniversitesi T›p Fakültesi, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um
Anabilim Dal›, Adana

Konunun önemi: Fronto-etmoidal ensefalosel nöral tübün
ön nöroporlar›ndaki defektten dolay› intrakranial bileflenle-
rin kranyum ve yüz kemiklerinden f›t›klaflmas› ile karakterize
olup, oldukça nadir gözlenir. S›kl›kla kromozomal anomali-
ler, santral sinir sistemi lezyonlar› ve amniotik band sen-
dromlar› gibi di¤er malformasyonlara efllik ederler. Siklopi
ise holoprosensefalinin nadir görülen bir formudur. Embri-
yolojik olarak prosensefalonun geliflimi s›ras›nda orbitalar›n
ayr›lmamas› sonucu oluflur ve birçok genetik bozukluk ve
sendromlarla birliktedir.

Olgu: 35 yafl›nda primigravid hasta, klini¤imize d›fl merkez-
den fetal kraniumda frontal bölgede kistik kitle nedeni ile re-
fere edildi. Yap›lan ultrasonografide 12 hafta 2 gün canl› ge-
belik izlendi. 9.9x9.6 mm boyutlar›nda kranium frontal böl-
gesinden köken alan kitle izlendi. Nazal kemik izlenmedi ve
fetal yüz dismorfikti. Yap›lan koryon villus örneklemesi nor-
maldi. Ailenin istemi ile gebelik sonland›r›ld›. Fetusun mak-
roskobik olarak incelenmesi sonucu siklopi mevcuttu. Ayn›
zamanda burun izlenmedi. Bu vakada her ikisi de nadir göz-
lemlenen sinsipital ensefalosel ve siklopinin birlikteli¤i sunul-
mufltur.

Anahtar sözcükler: Fronto-etmoidal ensefalosel, siklopi
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Konjenital vertebral anomaliler nedeniyle 
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Amaç: Spinal disrafizm olarak da tan›mlanan nöral tüp de-
fektleri, vertebran›n en s›k görülen patolojileridir. Bu çal›flma
ile 2004-2012 y›llar› aras›nda perinatoloji ünitemizde sapta-
nan ve gebelik sonland›rmas› ile neticelenen bir dizi konjeni-
tal vertebra anomalisini de¤erlendirmek istedik.

Yöntem: Perinatoloji ünitemizce dan›flmas› verilen ve gebe-
li¤i sonland›r›lan 184 fliddetli konjenital vertebral patoloji ol-
gu retrospektif de¤erlendirildi.

Bulgular: Spina bifida aperta (meningosel, meningomiyelo-
sel= olgular›n 164’ ünde (%89) saptand›. Skolyoz, iniensefali,
sakrokoksigeal teratom ve diastometamiyelia tan›s› alan olgu-
lar›n say›s› s›ras› ile 7 (%4), 6 (%3) ve 1 (%1) idi. Gebelerin
ortalama yafl› 27 (14-41) fleklindeydi. Anomalilerin ortalama
tan› haftas› 23.4 (11-36 hafta aras›) fleklindeydi. 59 konjenital
vertebral anomalinin ek bulgular› mevcuttu: 19 akrani, 14
iniensefali, 9 ensefalosel/ensefalomiyelosel ve 1 tane tip 2
Chiari malformasyonu.

Sonuç: Nöral tüp defektleri kardiyak anomalilerden sonra en
sok görülen ikinci konjenital malformasyon grubu olup, 1-
2/1000 canl› do¤umlar›n s›kl›¤›nda görülmektedirler. Spina
bifida olgular›n›n pek ço¤u yaflam ile ba¤daflmakla birlikte,
motor ve sfinkter disfonksiyonu nedeniyle yaflam›n ileri y›lla-
r›nda yaflam kalitesini olumsuz etkilemektedirler. Baflar›l› bir
do¤um sonras›nda bile hastalar›n yaflam›n ileri y›llar›nda ek
problemler beklemektedir. Bu nedenle ebeveynlerin gebelik
sonland›rmas› öncesi ayr›nt›l› bir fleklide dan›flma almas›
önemlidir.

Anahtar sözcükler: Nöral tüp defektleri, gebelik sonland›r-
mas›, dan›flma
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Prenatal tan› konan tek tarafl› renal agenezi: 
Olgu sunumu
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Amaç: Tek tarafl› renal agenezi (RA) saptanan fetusa ait so-
nografi (US) bulgular›n› sunmay› amaçlad›k.

Olgu: Otuz bir yafl›nda G2P1 olguda yap›lan US’da fetal bio-
metrik ölçümlere göre fetus 26 hafta ile uyumlu bulundu.
Amnion mayi normaldi. Tarama s›ras›nda fetusun sol böbre-
¤i ola¤an lojunda izlenirken, sa¤ böbre¤i ola¤an loju ya da
pelvik bölge – batin içerisinde saptanmad›. Sa¤ sürrenal gland
normal lojunda mevcuttu. Renkli Doppler ultrasonografide
sa¤ renal vasküler yap›lar izlenmedi. Sa¤ RA tan›s› konarak
takip edilen olgu 38. Haftada spontan vajinal yolla do¤urtul-
du. Postpartum yap›lan ultrasonografide sa¤ RA teyit edilir-
ken baflkaca anomali saptanmad›. 

Tart›flma: RA böbreklerin tek veya çift tarafl› yoklu¤udur.
Ultrasonografide çift tarafl› RA’de her iki tarafta böbrekler,




