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Teknik nedenlerle koryon villus örneklemesi (CVS) yap›lamayan olguya gebeli¤inin 16. haftas›nda amniyosentez uyguland›. Al›nan örne¤in yurt d›ﬂ›nda yap›lan
katalaz immünflorasan mikroskopi analizinde peroksizom yoklu¤u ve anormal çok uzun zincirli ya¤ asitleri
(VLCFA) profilinin oldu¤unun belirtilmesi ile gebeli¤in Zellweger sendromu ile komplike oldu¤u büyük
oranda do¤rulanm›ﬂ oldu. Hastal›¤›n klinik seyri hakk›nda bilgi verilen aile, gebeli¤in terminasyonu lehine
karar verdi ve 22. haftada gebelik terminasyonu uyguland›. Postpartum fetüste gros anomali gözlenmedi;
genetik inceleme için fetal örnekleme yap›ld›.
Sonuç: Otozomal resesif geçiﬂi tespit edilen bu klinik

tablonun tekrarlayan gebeliklerde fetüsleri komplike
etme ihtimali mevcut olup, Zellweger sendromlu bebek sahibi olma öyküsü olan ailelere prenatal genetik
tan› (PGD) hakk›nda dan›ﬂmanl›k verilmesi uygun bir
yaklaﬂ›m olacakt›r.
Anahtar kelimeler: Zellweger sendromu, prenatal tan›
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Dandy-Walker malformasyonu: olgu sunumu
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Amaç: Dandy-Walker malformasyonu, posterior fossa-

n›n geliﬂimsel bozuklu¤u olup beraberinde santral sinir sistemi ve di¤er sistem anomalileri bulunabilir. Nadir görülmesinden dolay› 33. gebelik haftas›nda klini¤imize refere edilen olgunun sunulmas› amaçlanm›ﬂt›r.
Olgu: Yirmi alt› yaﬂ›nda ilk gebeli¤i olan olgu d›ﬂ mer-

kezden klini¤imize 33 haftal›k gebelik ve fetal kraniyal anomali ön tan›s› ile refere edildi. Al›nan anamnezinde annede asemptomatik hipofiz adenomu d›ﬂ›nda özellik saptanmad›. Yap›lan ultrasonografik de¤erlendirmede son âdetine göre hesaplanan gebelik haftas›na uygun fetal ölçümler izlendi. Fetal amniyon mayi ve plesenta normal olarak de¤erlendirildi. Ultrason
incelemesinde lateral ventrikül 7.8 mm, üçüncü ventrikül 3.1 mm ve sisterna magna 25 mm olarak ölçüldü. Cavum septum pellusidum görüntülenemedi ve
serebellar vermisde agenezi mevcuttu. Fetal hareketleri iyi olan hastaya yap›lan nonstres test reaktif idi.
Olgu 37. gebelik haftas›na kadar poliklinik takibine
al›nd›. Otuz yedinci gebelik haftas›nda a¤r›lar› baﬂlayan ve makat prezentasyonunda bulunan olgunun
gebeli¤i sezaryen ile sonland›r›ld›. 2900 g a¤›rl›¤›nda,
46 cm boyunda, baﬂ çevresi 36 cm ölçülen Apgar
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skorlar› 6/8 olan erkek bebek do¤urtuldu. Bebek yeni
do¤an yo¤un bak›m servisine takip amaçl› yat›r›ld›.
Ventilatör ihtiyac› olmayan bebe¤e küvöz içi oksijen
verildi. Takiplerinde solunum s›k›nt›s› yaﬂayan bebek
entübe edilip mekanik ventilatöre ba¤land›. Do¤um
sonras› 2. gün apneleri olan geliﬂmesi üzerine fenobarbital 5 mg/kg/g'dan tedavisi baﬂland›. Beyin cerrahi klini¤i ile konsülte edilen bebe¤e beyin MR planland›. Çekilen beyin MR’da 3. ve lateral ventriküller dilate, posterior fossa geniﬂ olup vermis agenezik olarak izlendi (Dandy Walker malformasyonu). Kraniyoservikal bileﬂkede posteriorda yaklaﬂ›k 8 mm’lik bir
defektten cilt alt› ya¤ dokusuna protrüzyon gösteren
12 mm’lik sefalosel kesesi izlendi. Yap›lan kromozomal de¤erlendirme 46XY olarak geldi ve ekokardiografik inceleme normal sonuçland›. Do¤um sonras› 7.
gün ventilatörden ayr›lan bebek, takiplerinde komplikasyon olmamas› üzerine 15. günde taburcu edildi.
Sonuç: Dandy-Walker malformasyonu ile birlikte görülebilen kromozomal ve di¤er (yüz, oküler, kardiyak
gibi) anomaliler ve malformasyonun kendisinin makrokrani, hidrosefali, mental retardasyon ve kafa içi bas›nç art›ﬂ›na yol açmas› nedenleri ile posterior fossa
anomalilerinin prenatal dönemde tan›s›n›n konulmas› önem taﬂ›yabilir.
Anahtar kelimeler: Gebelik, Dandy-Walker malformas-

yonu, posterior fossa
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Amaç: Yirni ikinci gebelik haftas›nda non-immün hid-

rops nedeniyle yap›lan serolojik testlerle tan›s› konulan, takiplerde hidropsu düzelen ve polihidroamniyoz geliﬂen olgunun, kötü obsterik sonuçlara yol açabilece¤inden, prenatal tan›s›n›n önemi nedeniyle sunulmas› amaçland›.
Olgu: Gebeli¤inin izlemi için ilk defa 22. gebelik hafta-

s›nda hekime baﬂvuran olgu klini¤imize hidrops fetalis tan›s› ile refere edildi. Üç gravidas›, 1 paritesi ve 1
spontan abortusu olan 29 yaﬂ›ndaki olgumuzun özgeçmiﬂinde ve soygeçmiﬂinde özellik yoktu. Obstetrik
ultrasonografide son adet tarihine ve ultrasonografi ölçümlerine göre intrauterin yerleﬂimli 22 haftal›k canl›
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gebeli¤i mevcuttu. Yap›lan ayr›nt›l› ultrasonografi de¤erlendirmesinde bat›nda yayg›n asit mevcuttu, perikard ve plevrada mayi izlenmedi. Di¤er organ ve sistemler, normal olarak de¤erlendirildi. Yap›lan Doppler ultrasonografi incelemesinde orta serebral arterde
fetal anemi ile uyumlu bulgular mevcuttu. Parvovirüs
B19 (PV B19) ve TORCH paneli istendi. Anti-Toxo IgM
negatif, anti-Toxo IgG pozitif, anti-Rubella IgM negatif,
anti-Rubella IgG pozitif, anti-CMV IgM negatif, antiCMV IgG pozitif, HSV Tip 1 IgM negatif, HSV Tip 1 IgG
negatif, HSV Tip 2 IgM negatif, Tip 2 IgG negatif, Parvovirüs IgM pozitif ve Parvovirüs IgG negatif idi. Olgu
parvovirüs enfeksiyonuna sekonder non-immün hidrops olarak kabul edildi. Mevcut durum ve risklerin
detayl› olarak anlat›ld›¤› olgu ve eﬂi ileri tetkik ve tedavi yapt›rmak istemedi. Bu nedenle takip önerilen olguya 27. gebelik haftas›nda yap›lan obstetrik ultrasonografide bat›nda asitin sebat etti¤i ve s›n›rda polihidroamnyioz geliﬂti¤i görüldü. Parvovirüs için tekrarlanan
testte Parvovirüs IgM ve IgG’nin pozitif oldu¤u görüldü. Olguya yap›lan 50 g oral glukoz tolerans testi sonucu (1. saat 102 mg/dL) normal olarak de¤erlendirildi.
Takiplerine devam edilen olguda 31. haftada yap›lan
obstetrik ultrasonografide bat›ndaki asit tamamen
kaybolmuﬂtu. Ancak, hafif polihidoramniyoz devam
ediyordu. Doppler ultrasonografi incelemesinde fetal
anemi bulgular›na rastlanmad›. Otuz beﬂinci haftada
yap›lan obstetrik ultrasonografide ise, ﬂiddetli a¤›r polihidroamniyoz geliﬂti¤i tespit edildi; bat›nda asit yoktu. Hastanede yatarak takip önerilen olgu yatarak takip
ve tedaviyi kabul etmedi. Takiplerine ayaktan devam
edilen olgunun; a¤r›lar›n›n baﬂlamas› üzerine baﬂvurdu¤u d›ﬂ klinikte 36. gebelik haftas›nda verteks geliﬂ
vajinal yolla 2950 g a¤›rl›¤›nda, 48 cm boyunda, sa¤l›kl› bir k›z bebek do¤urdu¤u ve postpartum dönemin
anne ve bebek aç›s›ndan problemsiz geçti¤i ö¤renildi.
Sonuç: PV B19 enfeksiyonunun takip ve tedavisi gebe-

lik haftas›na göre belirlenmeli ve agresif intrauterin
tedavi uygulanmadan önce hastalar iyi seçilerek dan›ﬂmanl›k hizmetine önem verilmelidir.
Anahtar kelimeler: Gebelik, Parvovirüs B19, Hidrops

fetalis
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Amaç: ‹lk trimester kombine anöploidi taramas›n›n

ayn› zamanda majör yap›sal anomali saptama s›kl›¤›n›
art›rd›¤›n› göstermek.
Yöntem: Bu çal›ﬂmada Mersin Üniversitesi T›p Fakül-

tesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim Dal› poliklini¤ine 2009-2010 y›llar› aras›nda gelen ve ilk trimester kombine anoplöidi taramas› yap›lan 1232 hastan›n
ultrasonografik verileri retrospektif olarak de¤erlendirilmiﬂtir.
Bulgular: Poliklini¤imize baﬂvuran ilk trimester kombine anöploidi taramas› yap›lan 1232 hastan›n
44’ünün kombine trizomi 21 riski 1/100' den yüksekti. Bu olgular›n 32’sine koryon villüs örneklemesi,
10’una amniyosentez yap›ld›. Ultrasonografik de¤erlendirmede 8 olguda nukal saydaml›¤›n gebelik haftas›na göre 97 persentilin üzerinde oldu¤u saptand› Buna ek olarak 1 olguda ektopia kordis, 1 olguda geniﬂ
ventriküler septal defekt, 10 olguda kistik higroma, 3
olguda omfalosel, 10 olguda akrania, 2 olguda ensefalosel, 1 olguda yap›ﬂ›k ikiz, 2 olguda intra-abdominal
kistik yap› saptand›. Majör yap›sal anomali saptanma
oran› % 2.35 olarak hesapland›
Sonuç: ‹lk trimester taramalar›n›n tek amac› olas› trizomi 18 ve 21 olgular›n›n saptanmas› olmamal›d›r. Yap›lacak sistematik anatomik de¤erlendirme ile majör yap›sal anomalilerin önemli bir bölümü ortaya konabilir.
Anahtar kelimeler: ‹lk trimester taramas›, majör yap›sal
anomali, nukal saydaml›k, koryon villüs örneklemesi
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Maternal mirror syndrome associated with
triplet pregnancy
Yeﬂim Baytur, Serçin Ordu, Y›ld›z Uyar
Celal Bayar University Faculty of Medicine, Department of
Obstetrics and Gynecology, Manisa

We report here a case of dichorionic triamniotic
triplet pregnancy, which developed maternal mirror
syndrome at 27th weeks of gestation. A 37-year-old
woman was admitted to our department with
extreme maternal edema, hypertension and proteinuria. Her examination revealed leg and facial edema,
ascites and hypertension. Dichorionic twin died in
utero at 20 weeks of gestation, and pregnancy continued uneventfully until 25th week of gestation for
monochorionic set of twins. At this time, growth discordance was diagnosed between the fetuses, but

