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Birinci trimesterde intrafetal lazer tedavisi 
uygulanan twin reversed arterial perfüzyon
(TRAP) sekans› vakas›
Rauf Meleko¤lu1, Cihat fien2

1‹nönü Üniversitesi T›p Fakültesi, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim
Dal›, Malatya; 2Memorial Bahçelievler Hastanesi, Perinatal Tan› ve Te-
davi Merkezi, ‹stanbul

Amaç: Twin reversed arteriyel perfüzyon (TRAP) sekans›,
monokoryonik gebeliklerin nadir görülen bir komplikasyonu
olup, normal bir ikiz efli (pump twin) taraf›ndan perfüze edilen
bir akardiyak ikiz efli varl›¤› ile karakterizedir. Perfüzyon, ge-
nellikle ortak bir kord insersiyon yerinden arterioarterial anas-
tomozlar arac›l›¤›yla retrograd bir flekilde ortaya ç›kar. TRAP
sekans› gebeliklerinin karakteristik özelli¤i olan bu vasküler dü-
zenleme, pump ikizinde hiperdinamik dolafl›m ve progresif
kalp yetmezli¤ine yol açar. Pump ikiz eflinin kayb›n› önlemek
için anastomozlar›n kord koagülasyonu, kord ligasyonu ve fo-
tokoagülasyonu gibi farkl› fetoskopik tekniklerin yan› s›ra rad-
yofrekans ablasyonu ve intrafetal lazer tedavisi gibi intrafetal
yöntemler de ileri sürülmüfltür. TRAP ikizine ultrason eflli¤in-
de 18 gauge bir i¤ne ile gerçeklefltirilebilen intrafetal lazer ab-
lasyonu uygulanmas› ile TRAP sekans›na erken müdahale
mümkün olmufltur. ‹lk trimesterde intrafetal lazer ablasyonu
deneyimi s›n›rl› olmas›na ra¤men, bu prosedürün fizibilitesi bir
dizi çal›flmada gösterilmifltir. Biz de birinci trimesterde tan›
koydu¤umuz ve intrafetal lazar ablasyonu uygulad›¤›m›z
TRAP sekans› vakas›n› sunmay› maçlad›k.

Olgu: 30 yafl›nda, gravida 2 parite 1, son adet tarihine göre 12
haftal›k gebeli¤i olan, obstetrik ve medikal öyküsünde özellik ol-
mayan hasta d›fl merkezde rutin gebelik kontrolünde monokor-
yonik diamniyotik ikiz gebelik ve ikiz eflinin missed abortus ol-
du¤unun saptanmas› üzerine hastanemizin prenatal tan› ve teda-
vi ünitesine refere edildi. Hastan›n yap›lan muayenesinde mo-

nokoryonik diamniyotik ikiz gebelik oldu¤u missed abortus olan
ikiz eflinde fetal kardiyak aktivite yoklu¤una ra¤men fetüse kan
ak›m›n›n oldu¤u izlenmesi üzerine TRAP sekans› akardiyak ikiz
tan›s› konuldu. Akardiyak ikiz eflinde gövde ve ekstremite gelifli-
mi olmakla birlikte bafl ve yüzünün k›smen geliflti¤i (akardiyak
anceps) ve hidropik görünümde oldu¤u saptand› (fiekil 1 PB-
27). Ailenin mevcut durum ve olas› prognoz hakk›nda bilgilen-
dirilmesinin ard›ndan 2 hafta sonra kontrol muayeneye ça¤r›lan
hasta gebeli¤in 14. haftas›nda bulgular›n persiste etmesi üzerine
intrafetal lazer tedavisi için prenatal cerrahi olana¤› olan d›fl
merkeze yönlendirildi. Hastaya d›fl merkezde umblikal arterin
ultrason eflli¤inde lazer intrafetal koagülasyonu ifllemi lokal
anestezi olmaks›z›n 18-gauge i¤neye yerlefltirilen diode lazer fi-
berin (400 nm, 20–60 Watt, Medilas D Multibeam; Dornier
MedTech) akardiyak ikizin pelvik bölgedeki umblikal arterine
uygulanmas› ile yap›ld›. ‹ntrafetal lazer fotokoagülasyon ifllemi
renkli Doppler ile kan ak›fl›n›n durdu¤unu gösterene kadar, 40
watt sürekli dalgan›n befl saniyelik patlamalar fleklinde aral›kl›
olarak uygulanmas› ile gerçeklefltirildi (fiekil 2 PB-27). Operas-
yon s›ras›nda ve sonras›nda komplikasyon geliflmeyen hasta 2
hafta ara ile ultrasonografi kontrollerine ça¤r›ld›. Kontrollerin-
de akardiyak ikizinde kan ak›m›n›n kesildi¤i ve kitle boyutunun
küçüldü¤ü izlenirken pump ikizin takiplerinde patolojik bulgu
izlenmedi. fiu an gebeli¤in 26. haftas›nda olan hastada gebeli¤i
komplike eden ek maternal veya fetal komplikasyon geliflme-
mekle birlikte gebelik takipleri sürmektedir.

Sonuç: Erken gebelikte TRAP sekans› için intrafetal lazer te-
davisinin ilk tan›mlanmas›ndan bu yana, çok say›da klinisyen
bu tekni¤i benimsemifltir. Bu hastalar›n birinci trimester yö-
netiminde baz› TRAP vakalar›n›n tedaviye ihtiyaç duymaya-
bilece¤i, spontan erken fetal ölüm olas›l›¤› ve prosedürle ilifl-
kili riskler göz önüne al›narak aile bilgilendirilmeli ve tedavi
plan›na aile ile birlikte karar verilmelidir.

Anahtar sözcükler: Fetüs, lazer fotokoagülasyon, prenatal
ultrasonografi, TRAP sekans›.

fiekil 1 (PB-27): Gebeli¤in 12. haftas›nda fetal kardiyak aktivite yoklu¤una ra¤men fetal gövdede kan ak›m› varl›¤› izlenen hidropik görünüm-
de akardiyak ikiz görüntüsü.
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‹lk trimester fetüste Meckel-Gruber sendromu
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Amaç: Gebeli¤in erken döneminde tespit edilebilen ve ölüm-
le sonlanan Meckel-Gruber sendromunun erken tan›s› ve ter-

minasyonunun önemine dikkat çekmek amac›yla bu olgu sunu-
su haz›rlanm›flt›r.

Yöntem: Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Klini¤ine baflvuran
35 yafl›ndaki gebenin anomali saptanan ultrason bulgular›
kullan›lm›flt›r.

Bulgular: Meckel-Gruber sendromu nöral tüp defektlerinin
sendromik olanlar›n›n en s›k görülenidir. Görülme s›kl›¤› 3250
ile 140000 canl› do¤umda birdir. Her iki cinste eflit s›kl›kta gö-
rülmektedir. Klasik triad›; multikistik böbrek (%100), oksipital
ensefalosel (%90) ve postaksiyel polidaktili (%83). Üçü birlikte
hastalar›n %52’sinde görülmektedir. USG’de tan› koyarken ise

fiekil 1 (PB-27): Gebeli¤in 14. haftas›nda hidropik görünümde akardiyak ikiz görüntüsü (a), fetal gövdeye olan kan ak›m›
görüntüsü (b), renkli Doppler ultrasonografi yard›m› ile yap›lan intrafetal lazer fotokoagülasyon ifllemi (c, d).
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