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‹lk trimesterde tan›s› konulan Cantrell pentalojisi:
Nöral tüp defektinin eﬂlik etti¤i nadir bir olgu
Bülent Çakmak, Zeki Özsoy, Mehmet Can Nacar, Fazl› Demirtürk
Gaziosmanpaﬂa Üniversitesi T›p Fakültesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim Dal›, Tokat

Özet

First trimester diagnosis of pentalogy of Cantrell: a
rare case associated with neural tube defect

Amaç: Bu çal›ﬂman›n amac› gebeli¤in 12. haftas›nda tan›s› konulan nöral tüp defektinin eﬂlik etti¤i Cantrell pentalojisi olgusunu
literatür eﬂli¤inde tart›ﬂmakt›r.

Objective: The aim of this paper is to discuss a case of pentalogy
of Cantrell with neural tube defect diagnosed at the 12th week of
pregnancy.

Olgu: Yirmi sekiz yaﬂ›nda, bir yaﬂayan› olan gebenin ilk trimester
ultrasonografi taramas› esnas›nda fetusta ektopia kordis, omfaloseli içeren geniﬂ torakoabdominal defekt ve akrani izlendi. Aileye gebelik prognozu hakk›nda bilgi verildi. Ailenin terminasyon yönünde karar vermesi nedeniyle yaz›l› onam al›nd›ktan sonra gebelik
termine edildi. Postmortem patolojik inceleme sonucu prenatal tan› do¤ruland›.

Case: Ectopia cordis, omphalocele with large thoracoabdominal
defect and acrania were detected in a fetus during the first
trimester ultrasound scan of a 28-year-old, G2, P1 pregnant. The
family was informed about the prognosis of pregnancy. After
obtaining written informed consent due to the family’s decision of
termination, the pregnancy was terminated. As a result of postmortem pathological examination, the prenatal diagnosis has been
confirmed.

Sonuç: ‹lk trimester prenatal ultrasonografi taramas›nda bat›n ön
duvar› defekti ile birlikte ektopia kordis varl›¤›nda Cantrell pentalojisi akla gelmelidir. Nöral tüp defektleri bu olgularda oldukça
nadir görülmektedir.
Anahtar sözcükler: Cantrell pentalojisi, ektopia kordis, omfalosel, nöral tüp defekti.

Giriﬂ
Cantrell pentalojisi, ilk olarak 1958 y›l›nda Cantrell
ve ark. taraf›ndan tan›mlanan kar›n duvar›, sternum, diafram, perikard ve kalp defektlerini içeren bir sendromdur.[1] Bu sendrom; orta hat supra-umbilikal kar›n ön
yüzü defekti, sternum alt ucu defekti, perikard›n diyafram yüzünün olmamas›, ön diyafram eksikli¤i ve çeﬂitli
kardiyak anomalileri içeren beﬂ defektten oluﬂmaktad›r.[2] Cantrell sendromu oldukça nadir olup insidans›
yaklaﬂ›k olarak 1/100.000 olarak bildirilmiﬂtir.[3]
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Conclusion: Pentalogy of Cantrell should be considered in the
presence of anterior abdominal wall defect and ectopia cordis in
the first trimester prenatal ultrasound screening. Neural tube
defects are extremely rare in these cases.
Key words: Pentalogy of Cantrell, ectopia cordis, omphalocele,
neural tube defects.

Komplet pentaloji oldukça nadir olup mevcut sendromu oluﬂturan komponentlerin bir veya daha fazlas›n›n bir arada oldu¤u inkomplet vakalar daha s›k görülmektedir. Erkeklerde 2:1 oran›nda daha s›k görülmektedir.[3] Ensefalosel, meningomiyelosel, anensefali, spina
bifida ve kraniyoraﬂiﬂizis gibi nöral tüp defektleri Cantrell pentalojisi ile birlikte görülebilmektedir.[4,5] Bu çal›ﬂmada 12. gebelik haftas›nda ultrasonografik olarak
akraninin eﬂlik etti¤i Cantrell pentalojisi tan›s› konulan
olgunun literatür eﬂli¤inde sunulmas› amaçlanm›ﬂt›r.

Bu yaz›n›n çevrimiçi ‹ngilizce sürümü:
www.perinataljournal.com/20130211017
doi:10.2399/prn.13.0211017
Karekod (Quick Response) Code:

‹lk trimesterde tan›s› konulan Cantrell pentalojisi

Olgu Sunumu
Yirmi sekiz yaﬂ›nda, bir sa¤l›kl› yaﬂayan› olan gebe
poliklini¤e 12 hafta 3 günlük gebeli¤i varken rutin ilk
trimester tarama testi için baﬂvurdu. Hastan›n obstetrik
özgeçmiﬂinde ilk gebeli¤inin 32 haftal›k intrauterin
exitus nedenli sonland›r›ld›¤› ö¤renildi. Yap›lan obstetrik ultrasonografi de¤erlendirmesinde intrauterin, tek,
canl› ve tepe-makat uzunlu¤u 60 mm olan 12 hafta ile
uyumlu fetus saptand›. Ultrasonografik incelemede akrani, sternal defekt ve ektopia kordis izlendi (ﬁekil 1).
Bununla birlikte, kar›n ön duvar› defekti ve bu defektten d›ﬂar› protrüze olmuﬂ barsak anslar› izlendi. Mevcut bulgular varl›¤› ile olguya Cantrell pentalojisi tan›s› konuldu. Kardiyak de¤erlendirmede dört odac›k görüntüsü net olarak izlenemedi. Ekstremite de¤erlendirmesinde her iki alt ekstremitede pes ekinovarus saptand›. Aileye mevcut bulgular ve gebelik prognozu hakk›nda ayr›nt›l› bilgi verildi.
Ailenin gebelik terminasyonu yönünde karar vermeleri nedeniyle yaz›l› onamlar› al›narak 400 mikrogram vajinal misoprostol uygulamas› ile 12 saat sonra
abortus gerçekleﬂtirildi. Abortus sonras› herhangi bir
sorunu olmayan hasta ertesi gün taburcu edildi. Abortus sonras› fetusun makroskopik incelemesinde torakal
ve abdominal duvarda defekt, akrani ve nöral tüp defekti izlendi. Barsak anslar› bat›n d›ﬂ›nda, kalp toraks
d›ﬂ›nda (ektopia kordis) izlendi (ﬁekil 2 ve 3). Patolojik

inceleme sonucu torakal defekt ile ektopia kordis, bat›n
ön duvar defekti ile barsak anslar›n›n herniasyonu, akrani ve nöral tüp defekti oldu¤u rapor edildi.

Tart›ﬂma
Cantrell pentalojisi nadir bir sendrom olup tan›
koymada ilk dikkat çeken özellikler bat›n ön duvar defektine ba¤l› omfalosel ve sternal defekte ba¤l› ektopia
kordis ile kalp anomalisinin birlikte bulunmas›d›r.
Komplet ve büyük defektlerin oldu¤u, özellikle ektopia kordis ve büyük omfalosel varl›¤›nda olgulara tan› ilk
trimesterde konulabilmekle birlikte; defektlerin küçük
oldu¤u ve inkomplet olgularda tan›n›n ikinci trimestere kaymas› söz konusudur.[6] Bizim olgumuzda büyük
bat›n ön duvar defekti ve ektopia kordis birlikteli¤i tan›n›n ilk trimesterde konulmas›nda etkili olmuﬂtur.
Pentalojinin tüm komponentleri her olguda olmayabilir. Toyoma ve ark.[3] pentalojiyi oluﬂturan komponentlerin bulunmalar›na göre üç grupta s›n›flama yapm›ﬂt›r.
Buna göre Tip I’de tüm komponentler mevcut iken
Tip II’de dört defekt ve Tip III’de defektlerin çeﬂitli
kombinasyonlar› inkomplet olarak bulunmaktad›r. Bu
olguda tüm komponentler mevcut olup olgu Tip I olarak de¤erlendirilmiﬂtir.
Sendromun etyolojisi tam olarak bilinmemekle birlikte, erken embriyonik hayatta mezodermin orta hatta
ventromedial yönde migrasyonundaki yetersizlik sonu-

ﬁekil 1. Fetüsün ultrasonografik görüntüsü.
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ﬁekil 2. Kalbin toraks d›ﬂ›nda ve barsaklar›n kar›n boﬂlu¤u d›ﬂ›nda
izlendi¤i fetus görüntüsü. [Bu ﬂekil, derginin www.perinataldergi.com adresindeki çevirimiçi sürümünde renkli görülebilir]

ﬁekil 3. Akrani ve nöral tüp defektinin izlendi¤i fetüs görüntüsü.
[Bu ﬂekil, derginin www.perinataldergi.com adresindeki çevirimiçi sürümünde renkli görülebilir]

cu oluﬂtu¤u düﬂünülmektedir.[7] Bunun d›ﬂ›nda koryonik veya yolk kesesi rüptürüne ba¤l› mekanik teratojenite etkisi ile de oluﬂabilece¤i belirtilmiﬂtir.[8] Etyolojiye yönelik genetik çal›ﬂmalarda, DNA analizlerinde torakoabdominal sendrom geninin Xq22-Xq27 bölgesi
veya Xq25-Xq26 bölgesi ile iliﬂkili oldu¤u bildirilmiﬂtir.[9,10] Bununla birlikte baz› ailesel olgularda X kromozomunda lokalize genlerdeki mutasyonlar nedeniyle X
geçiﬂli kal›t›mdan söz edilmektedir.[11] Ancak bugüne
kadar etyolojiyi aç›klayacak spesifik genetik bozukluk
tam olarak ortaya konulamam›ﬂt›r. Ço¤u olgu bizim
sundu¤umuz olguda oldu¤u gibi ailesel yatk›nl›k öyküsünün olmad›¤› sporadik vakalard›r.

sefalosel saptanm›ﬂt›r.[16] Bizim sundu¤umuz olguda da
pentaloji ile birlikte akrani, nöral tüp defekti ve pes ekinovarus saptanm›ﬂt›r. Bu olguda özellikle akrani varl›¤›
fetal prognoz üzerine belirgin olumsuz etkisi olaca¤›ndan aileye verilen ayr›nt›l› bilgi sonucu aile gebelik terminasyonu yönünde karar vermiﬂtir.

Cantrell pentalojisinda prognoz, kalp anomalisinin
derecesi ile eﬂlik eden di¤er anomalilerin varl›¤› ve ﬂiddetine ba¤l› olmaktad›r, ancak sendrom genel olarak letal kabul edilir. Sendroma bazen di¤er sistemleri ilgilendiren anomaliler de eﬂlik edebilmektedir. Baz› vakalarda
vertebral anomaliler bildirilmiﬂken.[12] baz› vakalarda ise
vertebral anomaliler ile pes ekinovarus birlikteli¤i bildirilmiﬂtir.[6] Alanbay ve ark. 16 haftal›k bir gebelikte pentaloji ile birlikte yar›k damak-dudak, üst ekstremite hipoplazisi, pes ekinovarus ve vertebral anomali varl›¤›n›
bildirmiﬂlerdir.[13] Pentaloji ile birlikte bildirilen di¤er
anomaliler ise nöral tüp defekti ile iliﬂkili anomalilerdir.[14] Polat ve ark. prenatal tan›s› konulmuﬂ üç pentaloji vakas›n›n ikisinde birlikte kranioraﬂiﬂizis varl›¤›n› bildirmiﬂlerdir.[15] Baﬂka bir olgu sunumunda ilk trimesterde prenatal tan›s› konulmuﬂ Cantrell pentalojisinde en-
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Sonuç
Sonuç olarak; kar›n ön duvar› defekti ile birlikte
kalp anomalisi ve/veya ektopia kordis saptanan olgularda Cantrell pentalojisi olas›l›¤› ak›lda tutulmal›d›r.
Cantrell pentalojisi saptanan olgularda di¤er sistem
anomalilerinin de olaya eﬂlik edebilece¤i unutulmamal› ve bu yönde de detayl› ultrasonografik de¤erlendirme
yap›lmal›d›r.
Ç›kar Çak›ﬂmas›: Ç›kar çak›ﬂmas› bulunmad›¤› belirtilmiﬂtir.
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