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Amniyotik katlant› ve amniyotik bant sendromu:
Birbirine kar›ﬂabilen iki durum
Özge K›z›lkale, Canan Y›lmaz Torun, Mert Yeﬂiladal›, P›nar Cenksoy,
Gazi Y›ld›r›m, Cem F›ç›c›o¤lu, Oluﬂ Api
Yeditepe Üniversitesi T›p Fakültesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Klini¤i, ‹stanbul

Özet

Amniotic sheet and amniotic band syndrome:
pitfalls in distinguishing two cases

Amaç: Amniyotik katlant› tan›s› alan iki olgunun prenatal tan›s› ve
fetal sonucunu de¤erlendirmek ve amniyotik bant sendromu ile
amniyotik katlant›n›n ay›r›c› tan›s›n›n önemini vurgulamak amac›yla, prenatal dönemde amniyotik katlant› tespit edilen iki olguyu
sunmay› planlad›k.

Objective: We aimed to present two cases who were found to have
amniotic sheet at prenatal in order to highlight the significance of
differential diagnosis of amniotic band syndrome and amniotic sheet
and to evaluate prenatal diagnosis and fetal outcome of two cases
diagnosed with amniotic sheet.

Olgu: Yirmi yedi yaﬂ›nda 22. gebelik haftas›nda ve otuz beﬂ yaﬂ›nda
18.gebelik haftas›ndaki 2 olgu amniyotik bant sendromu ön tan›s›yla perinatoloji klini¤imize refere edildi.

Case: Twenty-seven-year-old pregnant woman at 22 weeks of gestation and 35-year-old pregnant woman at 18 weeks of gestation were
referred to our clinic with the pre-diagnosis of amniotic band syndrome.

Sonuç: Amniyotik katlant› ile ciddi fetal malformasyonlar ve kötü
obstetrik sonuçlarla iliﬂkili amniyotik bant sendromunun ay›r›c› tan›s›n›n önemli oldu¤u, amniyotik katlant›n›n genellikle benign bir
durum olmakla birlikte baz› kötü prognostik kriterler eﬂli¤inde perinatal morbidite ve mortalite için predispozan bir faktör olabilece¤i ak›lda tutulmal›d›r.
Anahtar sözcükler: Amniyotik bant, amniyotik katlant›.

Giriﬂ
Amniyotik katlant›, fetal hareketlerde k›s›tlanma ve
fetal deformiteye neden olmayan, serbest uçlu anormal
katlant› olup, ilk kez 1985'te Mahony ve ark. taraf›ndan
tan›mlanm›ﬂt›r.[1] Koryonun iki yapra¤› ve amniyon ile
çevrelenen amniyotik katlant›n›n oluﬂma nedeni tam
olarak bilinmemesine ra¤men, özellikle dilatasyon ve
küretaj olmak üzere geçirilmiﬂ uterin cerrahi, sezaryen
ya da endometrite sekonder geliﬂen uterin sineﬂinin predispozan bir faktör oldu¤u düﬂünülmektedir.[2]
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Conclusion: It should be remembered that the differential diagnosis of amniotic band syndrome associated with poor obstetric outcomes and severe fetal malformations and amniotic sheet is of great
importance, and that the amniotic sheet is benign but may be a predisposing factor for perinatal morbidity and mortality accompanying
with some poor prognostic criteria.
Key words: Amniotic band, amniotic sheet.

Genellikle rutin obstetrik ultrason incelemesi s›ras›nda tesadüfen tespit edilirler. Tüm gebeliklerin
%0.45-0.60’›nda görülen amniyotik katlant›lar genellikle fetal anomali ve kötü obstetrik sonuçlara neden
olmayan, benign yap›lar olarak kabul edilse de baz› yay›nlarda malpresentasyondan dolay› sezaryen do¤um
insidans›nda, erken do¤um riskinde ve hatta normal
popülasyonla karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda intrauterin fetal ölüm
riskinde art›ﬂa neden olabildi¤i belirtilmiﬂtir.[3-5]
Ayr›c› tan›da en önemli anormalite, tüm gebeliklerin
%0.08’inde görülen, konjenital anomalilere ve kötü obs-
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tetrik sonuçlara neden olmas›ndan dolay› malign karakterde olan amniyotik bant sendromudur.[6] Aileye verilecek dan›ﬂmanl›k ve gebeli¤in takibi aç›s›ndan bu iki antitenin prenatal dönemde ay›r›c› tan›s›n›n yap›lmas› büyük
önem kazanmaktad›r.
Biz amniyotik katlant›n›n prenatal tan›s› ve fetal sonucunu de¤erlendirmek ve amniyotik bant sendromu ile
amniyotik katlant›n›n ay›r›c› tan›s›n›n önemini vurgulamak amac›yla, prenatal dönemde amniyotik katlant› tespit edilen iki olguyu sunmay› planlad›k.

Olgu Sunumu
Olgu 1
Yirmi yedi yaﬂ›nda Gravite 1, Parite 0 hasta 22. gebelik haftas›nda amniyotik bant sendromu ön tan›s›yla
perinatoloji klini¤imize refere edildi. Geçirilmiﬂ dilatasyon ve küretaj öyküsü olan hastan›n küretaj sonras›
menstruasyon kanamalar› normal seyretmiﬂ. Yap›lan
ultrasonografik incelemede uterusta internal osun 2 cm
yukar›s›ndan baﬂlayarak 1/3 alt uterin segmentten lokalize, sa¤a do¤ru uzanan transvers seyirli bir komplet
septum benzeri yap› izlendi (ﬁekil 1). Septumun, yap›-

s› baﬂlang›ç düzeyinde nispeten daha kal›n görünümdeyken, laterale do¤ru gidildikçe incelip bir zar halini
ald›¤› ve uterus sa¤ yan duvar›na yap›ﬂt›¤› gözlendi.
Septum ile fetüs aras›nda direk bir ba¤lant› olmad›¤› ve
septumun her iki taraf›nda fetal hareketlerin normal oldu¤u izlendi. Ultrasonografik incelemede ek fetal anomaliye rastlanmad›. Bu bulgularla amniyotik bant sendromu d›ﬂlanarak görünüm amniyotik katlant› olarak
düﬂünüldü. Hastaya 34. gebelik haftas›nda yap›lan ultrasonografide amniyotik katlant›n›n sebat etti¤i ve fetal geliﬂimde bir problem olmad›¤› izlendi. Hasta 39.
gebelik haftas›nda makat prezentasyon nedeni ile sezaryen ile do¤um yapt›, 3117 g, 9/10 Apgarla sa¤l›kl›
erkek bebek dünyaya getirdi.
Olgu 2
Otuz beﬂ yaﬂ›nda G5P1A5 hasta 18. gebelik haftas›nda amniyotik bant sendromu ön tan›s›yla perinataloji klini¤imize refere edildi. Geçirilmiﬂ sezaryen öyküsü olan
hastan›n yap›lan ultrasonografik incelemesinde 1/3 alt
uterin segmentte sol uterin duvardan baﬂlayan, komplet
septum benzeri yap› izlendi. Septum ile fetüs aras›nda
direk bir ba¤lant› olmad›¤› ve septumun her iki taraf›n-

Amniyotik
katlant›

ﬁekil 1. Amniyotik katlant›. [Bu ﬂekil, derginin www.perinataldergi.com adresindeki çevirimiçi sürümünde renkli görülebilir.]
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da fetal hareketlerin normal oldu¤u izlendi. Ultrasonografik incelemede ek fetal anomaliye rastlanmad›. Bu bulgularla amniyotik bant sendromu d›ﬂlanarak görünüm
amniyotik katlant› olarak düﬂünüldü. Hastan›n 32. gebelik haftas›nda yap›lan ultasonografisinde amniyotik katlant›n›n sebat etti¤i, fetal geliﬂimde bir problem olmad›¤› izlendi. Hasta 39. gebelik haftas›nda eski sezaryen endikasyonu ile sezaryen do¤um yapt›, 3215 g, 9/9 Apgarla sa¤l›kl› erkek bebek dünyaya getirdi.

Tart›ﬂma
Literatürde genellikle amniyotik katlant› perinatal
morbidite ve mortalite ile iliﬂkili olmayan benign membran patolojisi olarak tan›mlanmas›na ra¤men, baz› tiplerinin plasenta dekolman›, preterm do¤um ve erken
membran rüptürü gibi kötü obstetrik sonuçlara, düﬂük
do¤um a¤›rl›¤› ve prematürite gibi kötü neonatal sonuçlara neden oldu¤u bildirilmiﬂtir.[3-5] Bu kötü perinatal ve
neonatal sonuçlar amniyotik katlant›n›n önemini artt›rmaktad›r. Tan ve ark. amniyotik katlant›lar› komplet ve
inkomplet olarak ikiye ay›rm›ﬂlard›r. Komplet olanlar
genellikle ultrasonografik olarak tespit edilemeyen küçük bir perforasyon alan›na sahipken, inkomplet katlant›n›n serbest yüzer halde bulunan bir ucu bulunur. Bu
nedenle, inkomplet katlant›lar benign, daha nadir olarak
görülen komplet katlant›lar ise kord prolapsu ve intrauterin ölüme neden olabilece¤inden malign olarak kabul
edilebilir.[7] Dolay›s›yla, komplet olmas› ve özellikle alt
1/3 uterin segmentte lokalize olmas›, amniyotik katlant›da perinatal mortalite aç›s›ndan kötü prognostik faktör
olarak kabul edilebilir.[7,8] Bu anlamda, prenatal dönemde
amniyotik katlant›n›n ultrasonografik olarak tan›s›n›n
konulmas› ve dikkatli de¤erlendirilip, s›n›fland›r›lmas›
perinatal mortalite ve morbidite aç›s›ndan yol gösterici
olacakt›r. Ayr›ca plasenta amniyotik katlant› üzerinde
yerleﬂebilir. Korbin ve ark. olgular›n %26.1’inde plasentan›n amniyotik katlant›ya implante olabilece¤ini fakat

bu plasental implantasyonun gebeli¤in seyrinde herhangi bir de¤iﬂikli¤e yol açmad›¤›n› gözlemlemiﬂlerdir.[3]
Di¤er önemli nokta ise, amniyotik katlant›n›n amniyotik bant sendromu ile ay›r›c› tan›s›n›n yap›lmas›d›r
(Tablo 1). Amniyotik bant sendromu s›kl›¤› 1/1200 ile
1/15.000 aras›nda de¤iﬂmekle birlikte, spontan abortuslarda 1/56’ya kadar ç›kabilir.[9] Amniyotik bant sendromunda gözlenen amniyotik bantlar bir taneden birkaç taneye kadar de¤iﬂebilir, fetal hareketlerle sallanan ya da
fetusa iliﬂerek fetal hareketleri k›s›tlayan yap›lard›r[1]ve
ekstremitelerde, gövdede, vertebrada, kraniumda, yüzde
ve abdomende ciddi fetal malformasyonlara yol açabilir.
Oysa çoklu amniyotik katlant›lara rastlanm›ﬂ olsa da, amniyotik katlant› genelde tek baﬂ›na bulunur ve fetusa ya
da umbilikal korda yap›ﬂmaz, fetüs rahat ve ba¤›ms›zca
hareket eder.[10] Amniyotik katlant›lara eﬂlik eden majör
fetal anomaliler gözlenmez çünkü amniyotik katlant› 2
kat koryon ve amniyondan oluﬂur ve bu sayede amniyotik katlant›lar dikoryonik diamniyotik ikizler aras›ndaki
zara benzer ve amniyotik banttan daha kal›n gözlenirler,
oysa amniyotik bant tek kat amniyondan oluﬂur.[11 Amniyotik katlant›n›n di¤er bir ultasonografik bulgusu ise uterus duvardaki orijin bölgesinin üçgen ﬂekilli geniﬂ tabanl› olmas› ve serbest yuvarlak bir uca sahip olmas›d›r.[1-3,11]
Serbest yuvarlak ucun gözlenmesi için birkaç düzlemde
de¤erlendirilmesi gerekebilece¤i ak›lda tutulmal›d›r.
Amniyotik katlant›y› taklit edebilecek di¤er durumlar ise koryoamniyotik separasyon, vanished twin, uterin septum ve plasenta sirkumvallatad›r.[2,5] Amniyotik
katlant›n›n rotas› izlenerek uterin septumdan ay›r›labilir. Uterin septum taban›nda geniﬂ miyometrial doku
bulunmas› ve hastan›n daha önceki ultrasonlar› bu ay›r›mda yaral› olabilir ancak her zaman septum ile amniyotik katlant›n›n ay›r›m› yap›lamayabilir.
Bizim iki olgumuzda da katlant› ile fetüs aras›nda direk ba¤lant›n›n ve eﬂlik eden ek fetal anomalinin olma-

Tablo 1. Amniyotik bant ve amniyotik katlant› aras›ndaki ultrasonografik farklar.
Amniyotik bant

Amniyotik katlant›

Fetal hareketleri k›s›tlayabilir.

Fetüse yap›ﬂmaz, fetüs ba¤›ms›zca hareket eder.

Ciddi fetal malformasyonlara yol açabilir.

Ciddi fetal malformasyonlara genelde yol açmaz.

Birden çok amniyotik katlant›ya rastlanabilir.

Genelde amniyotik katlant› tek baﬂ›nad›r.

Tek kat amniyondan oluﬂur.

‹ki kat koryon ve amniyon zar›ndan oluﬂur.

‹ncedir.

Daha kal›n izlenir.
Serbest yuvarlak bir uca sahiptir.
Uterus duvar›ndaki orijin bölgesi üçgen ﬂekilli, geniﬂ tabanl›d›r.

Cilt 22 | Say› 1 | Nisan 2014
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mas› ve ultrasonografik özellikleri amniyotik katlant› tan›s›n› düﬂünmemizi yol açt›. Fetal hareketlerde k›s›tlanma olmad› ve gebelik takibi boyunca fetal geliﬂimler
olumsuz yönde etkilenmedi. Bu bulgularla amniyotik
katlant› tan›s› alan hastalara konuyla ilgili dan›ﬂmanl›k
verilerek, uygun prenatal izlem yap›ld›. Bizim olgularda
amniyotik katlant› ile ilgili geçirilmiﬂ sezaryen ve küretaj
olmak üzere risk faktörü bulunmakla birlikte, uterusun
alt 1/3’ünde ve komplet olmas›na ra¤men, gebelikle ilgili ilk olguda makat prezantasyon nedeni ile hastan›n sezaryen ile do¤um yapmak zorunda kalmas› d›ﬂ›nda problem yaﬂanmad›. Ay›r›c› tan› yap›lamay›p hastaya amniyotik bant sendromu ön tan›s› koymak hem aileyi hem hekimi gereksiz büyük bir kayg› içine sokarak olumsuz sonuçlar do¤mas›na sebebiyet verebilir. Tam aksine tan›n›n yanl›ﬂ konulmas› da uygun takibin yap›lamamas›na
ve kötü sonuçlarla karﬂ› karﬂ›ya kal›nmas›na neden olabilir. Biz bu olgumuzla beraber benzer bir durumla karﬂ›laﬂ›ld›¤›nda ay›r›c› tan›n›n dikkatli yap›lmas› ve ultrasonografik incelemenin önemini vurgulamaya çal›ﬂt›k.

Sonuç
Sonuçta, amniyotik katlant› ile ciddi fetal malformasyonlar ve kötü obstetrik sonuçlara neden olabilen
amniyotik bant sendromunun ay›r›c› tan›s›n›n önemli
oldu¤u, amniyotik katlant›n›n genellikle benign bir durum olmakla birlikte baz› kötü prognostik kriterler eﬂli¤inde perinatal morbidite ve mortalite için predispozan bir faktör olabilece¤i ak›lda tutulmal›d›r.
Ç›kar Çak›ﬂmas›: Ç›kar çak›ﬂmas› bulunmad›¤› belirtilmiﬂtir.
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