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Amaç: Fetal intra-abdominal umbilikal damar varisi (F‹UV)
umbilikal venin anevrizmatik dilatasyonudur ve umbilikal
kord anomalilerinin yaklaﬂ›k %4’ünü oluﬂturur. F‹UV varisi,
umbilikal ven çap›n›n 9 mm’den fazla oldu¤u bir durum olarak tan›mlanmaktad›r.
Olgu: ‹kinci hamileli¤ini yaﬂayan 26 yaﬂ›ndaki hastan›n detayl›
anatomik taramas›nda, fetal umbilikal vende varikoz geniﬂlemeler tespit edildi; umbilikal ven çap› 10.2 mm olarak ölçüldü. Fetusta umbilikal venin abdomene ba¤lant› noktas›n›n alt›nda 18
mm çapl› varikoz geniﬂleme görüldü. Gebeli¤in 32. haftas›ndan
sonra fetal büyüme gerili¤i gözlemlendi. Hastan›n son adet dönemi dikkate al›nd›¤›nda, gebeli¤in 39. haftas›nda beﬂ haftal›k
intrauterin büyüme gerili¤i mevcuttu. Hasta sezaryen operasyon geçirdi. Do¤umdan sonraki 7. günde gerçekleﬂtirilen ultrason ve Doppler ultrasonografi muayenelerinde, yenido¤an›n
abdomenindeki venöz yap›lar›n normal oldu¤u tespit edildi.
Bulgular: F‹UV, insidans oran› 1/2300 olan nadir bir komplikasyondur ve tüm umbilikal kord malformasyonlar›n›n yaklaﬂ›k %4’ünü oluﬂturur. Bu hastalarda gebelik prognozunun
genel olarak iyi oldu¤u bildirilmesine ra¤men, konkomitant
fetal anomali riski nedeniyle F‹UV bulgular›n›n anomali taramas› için bir gösterge olabilece¤i de belirtilmektedir. Olgumuzda gerçekleﬂtirilen fetal taramada hiçbir konkomitan
anomali görülmemiﬂtir. Gebelik takiplerinde intrauterin büyüme gerili¤i bulunmuﬂtur.
Sonuç: F‹UV prognozu genel olarak iyidir. Ço¤u olguda yak›n
sonografik takibin terme kadar yeterli olaca¤› ve gebeli¤in sonland›r›lmas›n›n gerekli olmayaca¤› düﬂünülmektedir. Do¤um
zamanlamas›, komplikasyonlar›n seyrine göre de¤iﬂebilir.
Anahtar sözcükler: Umbilikal ven, varis, prenatal tan›.
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Artm›ﬂ ense kal›nl›¤›n›n total duktus venozus
ageneziyle olan iliﬂkisi

len bir fetal ekokardiyografi normaldi ve beyin MRI (manyetik
rezonans görüntüleme) ölçümü de normaldi. 22. gebelik haftas›nda yap›lan ultrasonografide, di¤er semptomlar olmaks›z›n
hepatik bir vasküler anormallik gözlemlendi. ﬁüphelenilen tan›, umbilikal ven ile inferior vena kava aras›ndaki yüksek dereceli arteriovenöz ﬂant›n oluﬂumuyla birlikte duktus venozus
ageneziydi. Genetik uzman›, bir genetik sendromundan ﬂüphelendi ancak hasta, herhangi bir inceleme yap›lmas›n› istemedi.
Duktus venozus agenezi, farkl› muhtemel sistemik-portal-umbilikal anomalilerin bir ekspresyonu olabilir. Fizyolojik sonuçlar, ikame anastomozlar›n tipine göre de¤iﬂmektedir. Duktus
venozus agenezi tam anlam›yla izole olabilir. NOONAN ve
JOUBERT SENDROMU gibi genetik bir sendromun belirtilerinden biri de olabilir. Olgumuzda, duktus venozus agenezi,
artm›ﬂ ense kal›nl›¤› ile iliﬂkiliydi. Literatürde benzer bir olguya rastlamad›k.
Anahtar sözcükler: Ense kal›nl›¤›, arantius.
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Olgu: 42 yaﬂ›nda gebe perinatoloji poliklini¤imize ikili test
için gönderildi. ‹lk trimester kombine testi 1/1240. Maternal
yaﬂ nedeniyle yap›lan ikinci trimester ayr›nt›l› muayenesinde
her iki gözde katarakt ile uyumlu sonografik görüntü saptanmas› üzerine hastaya genetik tan› önerildi. Hasta genetik tan›
yapt›rmay› kabul etmeyip rutin takiplerine devam etti. Mükerrer c/s endikasyonu ile 39. haftada 3450 gr, k›z bebek Apgar 8-9 do¤urtuldu. Postpartum saptanan atipik yüz (çekik
göz, konjenital katarakt ve makroglossi) nedeniyle istenen genetik test Down Sendromu ile uyumlu saptand›. Yenido¤anda yap›lan di¤er sistemik muayeneler normal saptand›. Bu
yüzden katarakt için operasyon planland›.
Sonuç: Down sendromu için risk gruplar›nda prenatal sonografide orbitalarda kontrol edilmelidir.
Anahtar Sözcükler: Down sendromu, göz, katarakt.
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22 yaﬂ›nda, G1P0 bir hastada artm›ﬂ ense kal›nl›¤›n›n etiyolojisini araﬂt›r›rken, baﬂlang›çta formülü normal olan bir karyotip
uygulad›k: 46xy. Gebeli¤in 18 ila 22. haftalar›nda gerçekleﬂtiri-
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