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lik transvers insizyon aç›larak fetüs ve ekleri do¤urtuldu. Fetus
240 gr., 20 cm ve erkek idi. Plasenta ve ekleri temizlendi. ‹ntraservikal, foley kondom yerleﬂtirildi. 300cc SF ile ﬂiﬂirildi.
Aort klempi aç›ld›. ‹ﬂlem yaklaﬂ›k 25 dakika sürdü. Douglasa 1
adet foley dren yerleﬂtirildi. Kanama kontrolü yap›ld›. Olgu
stabil bulgularla servisteki yata¤›na al›nd›.
Sonuç: Literatürde servikal ektopik gebelik tan›s› genellikle
1. trimester olgular› ile s›n›rl›d›r. ‹leri gebelik haftalar›nda
baﬂvuran olgularda serviks, uterin fundus ve fetus lokalizasyonun öncelikle de¤erlendirilmesi tan›da gecikmeleri önlemek
için hayati öneme sahip gözükmektedir.
Anahtar sözcükler: 2. trimester, servikal ektopik gebelik.
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Edward sendromu: Olgu sunumu
Sevcan Arzu Ar›nkan, Resul Ar›soy, Emre Erdo¤du, Oya
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Amaç: Down sendromundan sonra ikinci s›kl›kla görülen
otozomal kromozomal hastal›k olan Edward Sendromunda,
olgular›n ço¤u yaﬂam›n ilk y›l›nda a¤›r kardiyak patolojiler
nedeniyle kaybedilmektedir. Biz de prenatal tan› alm›ﬂ Edward sendromu olgusunu sunmay› ve yönetimini tart›ﬂmay›
amaçlad›k.
Olgu: Otuz beﬂ yaﬂ›nda gravida 2, parite 1 olan gebenin son
adet tarihine göre 17 hafta 5 günlükken yap›lan ultrason muayenesinde alobar holoprosensefali, probiosis, hipotelorism,
polidaktili ve orta hatta yar›k damak dudak tespit edilmiﬂtir.
Karyotip analizi yap›l›p aile fetusun prognozu aç›s›ndan bilgilendirilmiﬂtir. Aileye gebeli¤in terminasyonu seçene¤i sunulup takibinde terminasyon yap›lm›ﬂt›r.
Sonuç: Holoprosensefali ile birlikte yüzün orta hat defektlerinin saptand›¤› olgularda, hastaya karyotip analizi ile birlikte terminasyon seçene¤i sunulmal›d›r.
Anahtar sözcükler: Edward sendromu, trizomi 18, prenatal
tan›.
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Prenatal tan› koyulan sa¤ aortik ark ve aberran
sol subklavian arter anomalisi: Olgu sunumu
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Özetler

Amaç: Prenatal tan› alm›ﬂ sa¤ aortik ark ve aberran sol subklavian arter olgusunun sunulmas› ve tart›ﬂ›lmas› amaçlanm›ﬂt›r.
Olgu: 29 yaﬂ›nda, gravida 2, parite 1 olan gebe 19. gestasyonel haftada yap›lan üçlü tarama testinde Edward sendromu
riski yüksekli¤i nedeniyle taraf›m›za refere edildi. Yap›lan 2.
Düzey ultrasonografi ve fetal ekokardiyografide sa¤ aortik
ark ve aberran sol subklavian arter anomalisi tespit edildi. Di¤er sistemlerin incelenmesinde ek anomali saptanmad›. Yap›lan kordosentez sonucunda karyotip analizi normal bulundu
ve Di George sendromuna ait mikrodelesyon saptanmad›.
Rutin gebelik takiplerine devam edildi ve 39. haftada spontan
vajinal do¤um ile 3240 gr sa¤l›kl› erkek bebek do¤urtuldu.
Sonuç: Prenatal sa¤ aortik ark ve aberran sol subklavian arter anomalisi tespit edilen hastalarda karyotip analizi yap›lmal› ve di¤er iliﬂkili sendromlar araﬂt›r›lmal›, fetal ekokardiyografi ve di¤er sistemlerin ayr›nt›l› incelemesi yap›lmal›d›r.
‹zole sa¤ aortik ark ve aberran sol subklavian arter anomalisi
saptanan olgularda prognoz iyidir.
Anahtar sözcükler: Aberran sol subklavian artery, prenatal
tan›, sa¤ aortik ark.
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‹kiz gebelikte sirenomelia: Olgu sunumu
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Amaç: Sirenomelia oldukça nadir görülen(1/600.0001/1.000.000), kaudal regresyon sendromunun major formu
olarak tan›mlanan çeﬂitli malformasyonlarla karakterize konjenital bir anomalidir. Sirenomelia ço¤unlukla ölümle sonuçlanmaktad›r. Bu olgu sunumunda ikiz gebelikte 2. trimesterde tan› konulan sirenomelia vakas›n› sunmay› amaçlad›k.
Olgu: 32 yaﬂ›nda hasta (G3P2), 31. gebelik haftas›nda ikiz
gebelik ve fetal anomali tan›s›yla poliklini¤imize baﬂvurdu.
Hastan›n ilaç kullan›m›, alkol kullan›m› yada aile öyküsü yoktu. Yap›lan ultrasonografik muayenede 32w+5 günlük diamniotik, canl› ikiz gebelik saptand›. 2. fetusta oligohidramnioz,
tek umblikal arter saptand›, alt ekstremiteler birbirine yap›ﬂ›k
olarak izlendi. Fetal böbrekler ultrasonografik olarak ay›rt
edilemedi ve mesane izlenmedi. 37. gebelik haftas›nda elektif
sezaryen do¤um ile 1. bebek 3000 gr, 48 cm, erkek, apgar
1.dk 9, 5. dk 10. do¤urtuldu 2. bebek 2000 gr, 38 cm, apgar
1.dk 6 5. dk 8 ile do¤urtuldu. 2. bebekte fizik muayenede, alt
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