
Teknik nedenlerle koryon villus örneklemesi (CVS) ya-
p›lamayan olguya gebeli¤inin 16. haftas›nda amniyo-
sentez uyguland›. Al›nan örne¤in yurt d›fl›nda yap›lan
katalaz immünflorasan mikroskopi analizinde peroksi-
zom 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 hak-
k›nda bilgi verilen aile, gebeli¤in terminasyonu lehine
karar verdi ve 22. haftada gebelik terminasyonu uygu-
land›. 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 be-
bek 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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Amaç: Dandy-Walker malformasyonu, posterior fossa-
n›n geliflimsel bozuklu¤u olup beraberinde santral si-
nir sistemi ve di¤er sistem anomalileri bulunabilir. Na-
dir görülmesinden dolay› 33. gebelik haftas›nda klini¤i-
mize 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 krani-
yal anomali ön tan›s› ile refere edildi. Al›nan anamne-
zinde annede asemptomatik hipofiz adenomu d›fl›n-
da özellik saptanmad›. Yap›lan ultrasonografik de¤er-
lendirmede son âdetine göre hesaplanan gebelik haf-
tas›na uygun fetal ölçümler izlendi. Fetal amniyon ma-
yi ve plesenta normal olarak de¤erlendirildi. Ultrason
incelemesinde lateral ventrikül 7.8 mm, üçüncü ven-
trikül 3.1 mm ve sisterna magna 25 mm olarak ölçül-
dü. Cavum septum pellusidum görüntülenemedi ve
serebellar vermisde agenezi mevcuttu. Fetal hareket-
leri 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› baflla-
yan 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

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 feno-
barbital 5 mg/kg/g'dan tedavisi baflland›. Beyin cerra-
hi klini¤i ile konsülte edilen bebe¤e beyin MR plan-
land›. Çekilen beyin MR’da 3. ve lateral ventriküller di-
late, posterior fossa genifl olup vermis agenezik ola-
rak izlendi (Dandy Walker malformasyonu). Kraniyo-
servikal bileflkede posteriorda yaklafl›k 8 mm’lik bir
defektten cilt alt› ya¤ dokusuna protrüzyon gösteren
12 mm’lik sefalosel kesesi izlendi. Yap›lan kromozo-
mal de¤erlendirme 46XY olarak geldi ve ekokardiog-
rafik inceleme normal sonuçland›. Do¤um sonras› 7.
gün ventilatörden ayr›lan bebek, takiplerinde kompli-
kasyon olmamas› üzerine 15. günde taburcu edildi. 

Sonuç: Dandy-Walker malformasyonu ile birlikte gö-
rülebilen kromozomal ve di¤er (yüz, oküler, kardiyak
gibi) anomaliler ve malformasyonun kendisinin mak-
rokrani, hidrosefali, mental retardasyon ve kafa içi ba-
s›nç art›fl›na yol açmas› nedenleri ile posterior fossa
anomalilerinin prenatal dönemde tan›s›n›n konulma-
s› 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› konu-
lan, takiplerde hidropsu düzelen ve polihidroamni-
yoz geliflen olgunun, kötü obsterik sonuçlara yol aça-
bilece¤inden, prenatal tan›s›n›n önemi nedeniyle su-
nulmas› amaçland›.

Olgu: Gebeli¤inin izlemi için ilk defa 22. gebelik hafta-
s›nda hekime baflvuran olgu klini¤imize hidrops feta-
lis tan›s› ile refere edildi. Üç gravidas›, 1 paritesi ve 1
spontan abortusu olan 29 yafl›ndaki olgumuzun öz-
geçmiflinde ve soygeçmiflinde özellik yoktu. Obstetrik
ultrasonografide son adet tarihine ve ultrasonografi öl-
çümlerine göre intrauterin yerleflimli 22 haftal›k canl›

XIII. Ulusal Perinatoloji Kongresi 3-16 Nisan 2011, ‹stanbul118



gebeli¤i mevcuttu. Yap›lan ayr›nt›l› ultrasonografi de-
¤erlendirmesinde bat›nda yayg›n asit mevcuttu, peri-
kard ve plevrada mayi izlenmedi. Di¤er organ ve sis-
temler, normal olarak de¤erlendirildi. Yap›lan Dopp-
ler 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, anti-
CMV IgG pozitif, HSV Tip 1 IgM negatif, HSV Tip 1 IgG
negatif, HSV Tip 2 IgM negatif, Tip 2 IgG negatif, Par-
vovirüs IgM pozitif ve Parvovirüs IgG negatif idi. Olgu
parvovirüs enfeksiyonuna sekonder non-immün hid-
rops olarak kabul edildi. Mevcut durum ve risklerin
detayl› olarak anlat›ld›¤› olgu ve efli ileri tetkik ve teda-
vi yapt›rmak istemedi. Bu nedenle takip önerilen olgu-
ya 27. gebelik haftas›nda yap›lan obstetrik ultrasonog-
rafide bat›nda asitin sebat etti¤i ve s›n›rda polihidro-
amnyioz geliflti¤i görüldü. Parvovirüs için tekrarlanan
testte Parvovirüs IgM ve IgG’nin pozitif oldu¤u görül-
dü. Olguya yap›lan 50 g oral glukoz tolerans testi sonu-
cu (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 po-
lihidroamniyoz geliflti¤i tespit edildi; bat›nda asit yok-
tu. Hastanede yatarak takip önerilen olgu yatarak takip
ve tedaviyi kabul etmedi. Takiplerine ayaktan devam
edilen olgunun; a¤r›lar›n›n bafllamas› üzerine baflvur-
du¤u d›fl klinikte 36. gebelik haftas›nda verteks gelifl
vajinal yolla 2950 g a¤›rl›¤›nda, 48 cm boyunda, sa¤l›k-
l› 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 da-

n›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› polik-

lini¤ine 2009-2010 y›llar› aras›nda gelen ve ilk trimes-

ter kombine anoplöidi taramas› yap›lan 1232 hastan›n

ultrasonografik verileri retrospektif olarak de¤erlen-

dirilmifltir.

Bulgular: Poliklini¤imize baflvuran ilk trimester kom-

bine anöploidi taramas› yap›lan 1232 hastan›n

44’ünün kombine trizomi 21 riski 1/100' den yüksek-

ti. Bu olgular›n 32’sine koryon villüs örneklemesi,

10’una amniyosentez yap›ld›. Ultrasonografik de¤er-

lendirmede 8 olguda nukal saydaml›¤›n gebelik hafta-

s›na göre 97 persentilin üzerinde oldu¤u saptand› Bu-

na ek olarak 1 olguda ektopia kordis, 1 olguda genifl

ventriküler septal defekt, 10 olguda kistik higroma, 3

olguda omfalosel, 10 olguda akrania, 2 olguda ensefa-

losel, 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› trizo-

mi 18 ve 21 olgular›n›n saptanmas› olmamal›d›r. Yap›-

lacak sistematik anatomik de¤erlendirme ile majör ya-

p›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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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 protein-

uria. Her examination revealed leg and facial edema,

ascites and hypertension. Dichorionic twin died in

utero at 20 weeks of gestation, and pregnancy con-

tinued uneventfully until 25th week of gestation for

monochorionic set of twins. At this time, growth dis-

cordance was diagnosed between the fetuses, but
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