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Bulgular: Hastalar›n ortalama AC persantil ölçümleri, EFW
persantil ölçümleri, E ölçümleri ve A ölçümleri çal›flma gru-
bunda istatistiksel olarak anlaml› olarak düflük bulunmufltur.
Hastalar›n ortalama UA PI ve UA PI persantil ölçümleri ça-
l›flma grubunda istatistiksel olarak anlaml› olarak yüksek bu-
lunmufltur. TDI incelemelerinde, ortalama IVK ve IVR de-
¤erleri çal›flma grubunda istatistiksel olarak anlaml› flekilde
daha uzun olarak bulunmufltur. ET’ de¤erleri ise çal›flma gru-
bunda anlaml› olarak k›sa izlenmifltir. MPI’ ölçümleri çal›flma
grubunda anlaml› olarak k›salm›flt›r. Hastalar›n ortalama Do-
¤um haftas›, do¤um kilosu, do¤um kilosu persantil ölçümle-
ri, APGAR 1. ve 5. dakika ölçümleri çal›flma grubunda istatis-
tiksel olarak anlaml› olarak düflük bulunmufltur. Çal›flma gru-
bunun YDYBÜ Yat›fl varl›¤› ise %53.33 olup kontrol gru-
bundan (%6.52) istatistiksel olarak anlaml› derecede yüksek
bulunmufltur. PI Düflük grubunun do¤um haftas›, do¤um ki-
losu, Apgar 1. ve 5. dakika ortalamalar› PI Yüksek grubundan
istatistiksel olarak anlaml› derecede yüksek bulunmufltur. PI
düflük grubunun YDYBÜ yat›fl süresi ortalamalar›, YDYBÜ
yat›fl ihtiyac› varl›¤› ise PI yüksek grubundan istatistiksel ola-
rak anlaml› derecede düflük bulunmufltur. 

Sonuç: TDI, pulse Doppler ile kardiyak sonografik de¤er-
lendirmeye nazaran çok daha duyarl› bir yöntem oldu¤undan
doku Doppler parametreleri kardiyak disfonksiyonlar› nispe-
ten daha erken aflamada belirlemeye imkan vermektedir.
IUGG’li anne fetüslerinde TDI ile myokardiyal de¤erlendir-
me invazif olmayan bir metot olarak klinik pratikte kullan›la-
bilir.

Anahtar sözcükler: IUGG, doku Doppler görüntüleme,
myokardiyal performans indeksi, fetal kardiyak fonksiyon.

PB-52
Torakopagus yap›fl›k ikizler: Olgu sunumu
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Amaç: Yap›fl›k ikizler, ciddi mortalite ve morbidite ile birlik-
te nadir görülen bir konjenital anomalidir. Yap›fl›k ikizlerin
yayg›n tipleri aras›nda, gö¤sün füzyonun ön planda oldu¤u
torakopagus tipi görülür. Makalemizde 14. haftada ultraso-
nografi ile teflhis edilen bir yap›fl›k torakopagus ikizleri vaka-
s› bildirildi.

Yöntem: Otuzbir yafl›nda, multipar hasta [G3P2Y2 (NSD)]
klini¤imizin obstetrik poliklini¤ine baflvurdu. Son adet tarihi-
ni bilmeyen hastan›n öz ve soygeçmiflinde ikiz gebelik öykü-
sü bulunmamaktayd›. 

Bulgular: Ultrasonografik muayene yap›ld›, iki kranium, bir
çift alt ekstremite ve iki çift üst ekstremite görüntülendi. ‹kiz-
ler toraks ve üst abdomende birleflik olarak izlendi. Tek bir
göbek ba¤› ve yap›fl›k halde iki fetal kalp (fiekil 1 PB-52) göz-
lendi; ayr›ca fetüslerde ciltte yayg›n ödem hali mevcuttu
(hidrops fetalis) (fiekil 2 PB-52). Plasenta anteriorda lokalize
idi ve umblikal kordda iki arter ve bir ven izlendi. Bu bulgu-
lara dayanarak olgu, torakopagus, yap›fl›k ikizler olarak tan›
alm›flt›r (fiekil 3 ve 4 PB-52). Malformasyon ve ikizlerin sa¤-
kal›m flans›n›n düflük olmas› hakk›nda aileye bilgi verildi. Bu
bilgiler ›fl›¤›nda aile gebeli¤i sonland›rmaya karar verdi. Aile-
den yaz›l› bilgilendirilmifl onam al›nd› ve gebeli¤in sonland›-
r›lmas› T›bbi Etik Komite taraf›ndan onayland›. Mizoprostol
indüksiyonunu takiben 1 gün sonra vajinal yolla t›bbi sonlan-
d›rma ifllemi komplikasyonsuz olarak tamamland›.

fiekil 1 (PB-52): Yap›fl›k fetal kalpler. fiekil 2 (PB-52): Hidrops fetalis görünümü.
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Sonuç: Ciddi mortalite ve morbiditesi olmas› sebebiyle, ya-
p›fl›k ikizlere ultrasonografik muayene ile erken tan› koymak,
ebeveynlere hamileli¤in sonland›r›lmas› için bir flans verir.

Anahtar sözcükler: Torakopagus, ultrasonografi, yap›fl›k
ikiz.
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Prenatal tan› konulan nadir bir olgu: 
Cantrell pentalojisi
Orkun Çetin
Çi¤li Bölge E¤itim Hastanesi, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim
Dal›, Perinatoloji Bilim Dal›, ‹zmir

Amaç: ‹lk defa 1958 y›l›nda Cantrell taraf›ndan tan›mlanan
Cantrell pentolojisi ya da torakoabdominal ektopia kordis; to-
raks d›fl›nda yerleflmifl kalple birlikte sternal, anterior diafrag-
matik, perikardial ve supraumbilikal abdominal defektler ile
karakterize bir anomali kompleksidir. Cantrell sendromu ol-
dukça nadir olup insidans› yaklafl›k olarak 1/100.000 olarak bil-
dirilmifltir. Sendromda tan›mlanan anomalilerde farkl›l›klar
olabildi¤i gibi literatürde sendroma efllik eden de¤iflik anoma-
lilerde bildirilmifltir. Sternum alt ucu ile göbek üstü orta hat

bat›n duvar› defektleri, bunlara efllik eden diafragma ve peri-
kard ön yüz defektleri sendroma özgün anomaliler grubu ola-
rak tan›mlanmaktad›r. Ay›r›c› tan›da ektopia kordis, basit om-
falosel, amniotik bant sendromu ve limb body wall defekti dü-
flünülmelidir. Bu çal›flmada, 15. gebelik haftas›nda ultrasonog-
rafi ile Cantrell pentalojisi tan›s› konulan bir olgu ve yönetimi,
mevcut literatür bilgileri ›fl›¤›nda tart›fl›lmaktad›r.

Yöntem: 29 yafl›nda gravida 3 parite 2 olan hasta klini¤imi-
ze, 15. gebelik haftas›nda kompleks fetal anomali flüphesi ile
gönderildi. Hastan›n obstetrik özgeçmiflinde ve soygeçmiflin-
de dikkat çeken bir özellik yoktu. Yap›lan fetal ultrasonogra-
fi muayenesinde; kar›n ön duvar›ndaki defekten karaci¤erin
herniye oldu¤u ve vertebral kolonda ileri derecede flekil bo-
zuklu¤u görüldü. Ayr›ca; sternal defekt ve ektopia kordis sap-
tand› (fiekil 1 ve 2 PB-53). Fetal ekstremitelerde major bir
anomali saptanmamakla birlikte her iki alt ekstremitede pes
ekinovarus deformitesi izlendi. Hastaya klinik bulgular do¤-
rultusunda Cantrell pentalojisi teflhisi konuldu. Aileye olas›
kötü klinik prognoz hakk›nda bilgi verildi ve terminasyon
önerildi. Aile terminasyonu kabul etmedi. Hasta bir ay sonra
bebek hareketlerini hissetmeme sebebiyle klini¤imize baflvur-
du. Yap›lan fetal muayenede fetal kalp hareketi izlenmedi.
Hastaya misoprostol uygulanarak gebeli¤in tahliyesi gerçek-

fiekil 3 (PB-52): Yap›fl›k ikizler (ön). fiekil 4 (PB-52): Yap›fl›k ikizler (arka).




