
lar›nda kraniyal MR bulgusu olarak bilateral oksipital
dens lezyonlar görülebilmektedir. Eklampsi vakalar›-
n›n bir k›sm› “atipik” seyretmekte ve bunlarda hiper-
tansiyon saptanmamaktad›r. Bu durum, eklampsi ta-
n›s›n›n konulmas›n› güçlefltirmektedir. Ayr›ca, ek-
lampside plazma hacmin daralmas›na ikincil olarak
kan bas›nc› yüksekli¤i maskelenebilmektedir. Olgu-
muzun anürik (ve normotansif) seyretti¤i dönem son-
ras›nda s›v› replasman› verilmesi ve postpartum di-
ürezin bafllamas› ile hipertansif tablonun yerleflmesi,
bu mekanizma ile aç›klanabilir.

Anahtar kelimeler: Eklampsi, serebral venöz tromboz
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Anensefali ile birlikte görülen 
torako-omfalopagus yap›fl›k ikizleri: 
olgu sunumu
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Amaç: Tan›s› 29. gebelik haftas›nda konulan anensefa-
li ile birlikte torako-omfalopagus yap›fl›k ikiz gebelik
olgusu, nadir görülmesi ve prenatal tan›s›n›n önemi
nedeniyle sunuldu.

Olgu: Gebeli¤inin izlemi için ilk defa 29. gebelik hafta-
s›nda hekime baflvuran olgu klini¤imize yap›fl›k ikiz
tan›s› ile sevk edildi. Üç gravidas›, 2 paritesi olan 24
yafl›ndaki olgumuzun özgeçmiflinde ve soygeçmiflin-
de özellik yoktu ve efli ile akrabal›¤› mevcut de¤ildi.
Obstetrik ultrasonografide son adet tarihine ve ultra-
sonografi ölçümlerine göre intrauterin yerleflimli 29
haftal›k “iki bafl›” olan ikiz canl› intrauterin gebeli¤i
mevcuttu. Fetüslerden birinde anensefali saptand›.
Di¤er fetüsün bafl ve intrakranial yap›lar› normaldi.
Fetüslerin toplam dört baca¤›, iki kolu, çift medulla
spinalisi ve çift vertebral kolonu, iki sakrumu, iki pel-
visi, tek toraks ve tek abdomeni, tek kalbi, iki midesi
ve iki mesanesi mevcuttu. Karaci¤erler tama yak›n
kaynaflm›fl olarak gözlenlendi ve iki adet safra kesesi-
ne rastland›. Tek bir plasenta ve iki arter bir venden
oluflan normal göbek kordonu vard›. Amniyon mayi
indeksi normal olarak de¤erlendirildi. Mevcut durum
ve sonuçlar aile ile paylafl›ld›ktan sonra olguya sezar-
yen (alt uterin segment transvers insizyon) uyguland›.
Tek toraks ve tek abdomene sahip olan k›z bebekler
bafl ile do¤urtuldu. Fetüslerin toplam a¤›rl›¤› 1930 g
idi. Fetüslerden anensefali olan olguda Apgar 1. daki-
ka 0, di¤er fetüs için 1. dk Apgar 2 ve 5. dk apgar 0 ola-

rak kaydedildi. Lo¤usa kad›n, postoperatif 3. gün flifa
ile taburcu edildi. Aile taraf›ndan izin verilmedi¤i için
otopsi yap›lamad›. Fetüsler haricen de¤erlendirildi-
¤inde toraks ve abdomenlerinin tama yak›n yap›fl›k
oldu¤u, fetüslerden birinde anensefali oldu¤u, di¤er
fetüsun bafl yap›lar›n›n normal göründü¤ü, her bir fe-
tüsün birer kolu oldu¤u, di¤er kollar›n›n rudimenter
oldu¤u, her bir fetüsün birer anüsü ve ayr› ayr› gelifl-
mifl difli eksternal genitalyalar›n›n oldu¤u izlendi.

Sonuç: Her gebeye ilk antenatal vizitte mutlaka ultra-
sonografi yap›lmal›, yap›fl›k ikiz teflhisi konmufl ise ge-
belik haftas›, paylafl›lan organlar›n durumu, majör
konjenital anomalilerin olup olmad›¤›n›n belirlenme-
si, cerrahi ay›rma iflleminin mümkün olup olmad›¤›-
n›n saptanmas› ve fetüslar›n yaflam flanslar› dikkate
al›narak aileye bilgi verilmeli, kötü prognozlu olgular-
da ailenin kabulü halinde gebelik sonland›r›lmal›d›r.

Anahtar Kelimeler: Yap›fl›k ikizler, fetal anomali
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Amaç: Zellweger sendromu (serebro-hepato-renal
sendrom) otozomal resesif geçifl gösteren, beyin, ka-
raci¤er ve böbrek hücrelerinde peroksizom biyoge-
nez defektiyle karakterize, nadir görülen ölümcül bir
klinik tablodur. Hastal›¤›n klinik özellikleri iyi tan›m-
lanm›fl olmas›na ra¤men genetik komponenti, pato-
genezi, klinik seyri, tedavisi ve prognozu hakk›nda ve-
riler ço¤unlukla olgu sunumu baz›ndad›r. Hastalarda
tipik yüz yap›s› (yüksek al›n, genifl ön fontanel, bas›k
burun), hipotoni, görme bozuklu¤u, zekâ gerili¤i, epi-
leptik nöbetler, hepatomegali ve böbreklerde kistler
beklenen bulgulard›r. Burada tan›s›, prenatal dönem-
de genetik inceleme sonucu konmufl bir Zellweger
sendromlu olgu sunulmufltur.

Bulgular: Yirmi sekiz yafl›nda G:3 P:2 A:0 Y:0 efliyle 3.de-
receden akraba olan olgunun postpartum 40.gün ölen
ilk bebe¤i için herhangi bir patolojik veya genetik ince-
leme yap›lmaz iken postpartum 4.5 ayl›k iken kaybedi-
len ikinci bebe¤inden al›nan örnekler üzerinde yap›-
lan genetik inceleme neticesinde Zellweger sendromu
tan›s› konmufltu. Olgu klini¤imize ilk olarak 6. gebelik
haftas›nda baflvurdu; önceki gebelik öyküsü göz önün-
de bulundurularak prenatal tan› yöntemleri planland›.

Poster Bildiri Özetleri 117


