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si 13 hafta ile uyumlu olup, sol üst ekstremite humerus distalinden itibaren ampute ve çevresinde amniyotik doku band›
izlenmiﬂtir. Hastaya terminasyon seçene¤i sunulmuﬂtur. Terminasyon iste¤i olan hastan›n gebeli¤i vaginal yolla termine
edilmiﬂtir. Bulgular› postmortem do¤rulanm›ﬂ, abort materyalinin makroskopik incelemesinde asimetrik ekstremite hipoplazisi ve amputasyon seviyesinde ince bir amniyotik zar›n
kolu s›k› bir ﬂekilde sard›¤› görülmüﬂtür. Baﬂka gross anomali izlenmemiﬂtir. Vital bulgular› stabil olan hasta postpartum
1. gün ﬂifa ile taburcu edilmiﬂtir.
Sonuç: Antenatal sonografide fetusa yap›ﬂ›k aberran doku
band› ile birlikte karakteristik deformiteler ve hareket k›s›tl›l›¤› gözlenmesi amniyotik band sendromu tan›s›n›n konulmas›n› sa¤lar. Bu vakada erken haftada geliﬂen asimetrik ekstremite hipoplazisi ve amniyotik doku band› ile tan› konulmuﬂtur. Ancak band görülmese bile, asimetrik ensefelosel ve distraktif kalvaryum defekti ile gastropleroﬂizis gibi karakteristik
anomalilerin varl›¤› amniyotik band sendromunun göstergesi olabilir. Teratojenik ve genetik kökenli ekstremite amputasyonlar› simetrik ve bilateraldir. Amniyotik band sendromuna ba¤l› amputasyonlar ise genellikle asimetriktir. Bu vaka da bu durumun bir örne¤idir. Rutin ultrason muayenesinde amniyotik band sendromunun minör defektlerini içeren
olgular›n atlanabildi¤i ve prenatal tan›n›n koyulamad›¤› bilinmektedir. Amniyotik band›n görülmesi kesin tan› için gerekmedi¤i gibi sadece amniyotik band›n görülmesi de tan›
koydurucu de¤ildir. Normal olarak 16. gestasyonel haftaya
kadar koryon ile birleﬂmemiﬂ amniyotik band gözlenebilir.
Ancak bu vakada amniyotik band ile birlikte hipoplazik sol
üst ekstremite mevcudiyeti tan›y› koydurmuﬂ, terminasyon
sonras› görüntüler de tan›y› do¤rulam›ﬂt›r.
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Amaç: Korpus kallozum; iki serebral hemsiferi ba¤layan geniﬂ miyelinize fiberlerden oluﬂur ve agenezisi toplumda %2–3
oran›nda görülür. Kromozom anomalileriyle birlikteil¤i yüksektir. Tan›, ultrasonografik muayene ile konulur ancak standart aksiyal planlar tan› koymak için yeterli olmaz, ek olarak
koronal ve sagittal planlar›n da incelenmesi gerekir.
Bulgular: 26 yaﬂ›nda Gravida 4, Parite 1, Abortus 2 olan hasta d›ﬂ merkezden klini¤imize ventrikülomegali ön tan›s›yla
yönlendirilmiﬂtir. Son adet tarihine göre 28 haftal›k gebeli¤i
olan hastan›n t›bbi özgeçmiﬂinde bir özellik bulunmamakta,
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obstetrik özgeçmiﬂinde ise iki tane sezaryen ile do¤um öyküsü vard›r. Akraba evlili¤i, alkol ve ilaç kullan›m öyküsü yoktur. Hastan›n anamnezinden, 1. trimester tarama testini yaptrmad›¤› ve d›ﬂ merkezde yap›lan 2. düzey detayl› ultrason
muayenesinin normal oldu¤u ö¤renilmiﬂtir. Hastanemizde
yap›lan ultrason muayenesi 29 hafta ile uyumlu olan hastada
ventrikulomegali izlenmiﬂ ve perinatoloji poliklini¤ine yönlendirilmiﬂtir. Perinatoloji poliklini¤inde yap›lan ultrason
muayenesinde fetal kraniyal incelemede ventrikül posterior
çaplar› 19.8 mm, gözyaﬂ› bulgusu, interhemisferik kist mevcuttur. Sagittal planda kallosal arter paterni anormal olarak
görünmüﬂ ve korpus kallozum izlenmemiﬂtir. Hastaya, genetik dan›ﬂma, sitogenetik analiz ve kranial magnetik rezonans
(MR) görüntüleme önerilmiﬂtir. Hasta karyotip analizini kabul etmemiﬂtir. MR görüntüleme ile korpus kallozum agenizisi do¤rulanm›ﬂt›r. Hasta 37 hafta gebe iken a¤r› ﬂikayetiyle
do¤um acile baﬂvurmuﬂ ve ayn› gün a¤r›l› eski sezaryen endikasyonuyla sezaryene al›nm›ﬂt›r. 3020 g 7/8 Apgarl› tek canl›
k›z bebek do¤urtulmuﬂtur. Hasta postop 2. gün ﬂifa ile taburcu edilmiﬂtir. Bebe¤in do¤um sonras› fizik ve nörolojik muayenesi normal olup postnatal 3. ve 6. aylardaki nörolojik
muayeneleri de normaldir.
Sonuç: Korpus kallozum agenezisi tan›s›, ultrasonografik
muayene ile konulur ancak standart aksiyal planlar tan› koymak için yeterli olmaz ve koronal, sagittal planlar›n da incelenmesi gerekir. Aksiyal planda cavum septum pellusidumun
görülmemesi, lateral ventriküllerde atrium k›sminda geniﬂleme ve göz yaﬂ› görünümü ile yine ayn› kesitte hemsiferlerin
birbirinden ve lateral ventriküllerden ayr›lmas› ve orta hatta
üç çizgi ﬂeklinde görünüm korpus kallozum agenezisinden
ﬂüphelenmemize yol açan indirek iﬂaretlerdir. Bu vakada hastan›n 2. düzey ayr›nt›l› ultrason muayenesi d›ﬂ merkezde yap›larak normal olarak de¤erlendirilmiﬂ ve 29. haftada ventrikulomegali tespitiyle klini¤mize yönlendirilmiﬂ, korpus kallozum agenezisi tan›s› 29. haftada konulmuﬂtur. Bu nedenle
do¤ru gerekli kesitlerle korpus kallozum görüntülenmesi ve
indirekt iﬂaretlere dikkat edilmesi önerilir. ‹ndirekt iﬂaretler
kesin tan› koydurtmaz ancak korpus kallozum agenezisinden
ﬂüphelenilerek direkt iﬂaretlerin aranmas›na yol açar. Midsagittal ve midkoronal kesitte korpus kallozumun gösterilmemesi ve perikallozal arterin anormal seyri ile tan› konulur.
Günümüzde ﬂizofreni ile iliﬂkisi tart›ﬂ›lmakta olan ve postnatal %20–30 oranlarda ciddi nörogeliﬂimsel gecikmeye yol
açan korpus kallozum agenezisi özellikle post natal dönemde
yine ciddi nörogeliﬂmsel gecikmeye yol açan metabolik hastal›klarla da kar›ﬂabilir. ‹lerleyen geliﬂimsel dönemde bildirilmiﬂ sinsi biliﬂsel kusurlara da yol açabilir. Bu nedenle prenatal dönemde ventirikulomegali gibi s›k karﬂ›laﬂ›lan durumlarda akl›m›za ay›r›c› tan›da korpus kallozum agenizisi gelmelidir.

