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ÖZ 

Amaç: Fetal tarama için başvuran gebelerde tespit edilen gastrointestinal sistem (GİS) anomalilerini retrospektif 
olarak analizini yapmak. 

Gereç ve Yöntem: 1 Ocak 2017- 1 Ocak 2021 yılları arasında İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Perinatoloji polikliniğine başvuran ve GİS anomalisi saptanmış olgular dahil edildi. 196fetüsteGİS anomalisi tespit 
edildi. 

Bulgular: GİS anomalisi olan 196 gebeden 27 ‘sinde gastroşizis, 25’inde omfalosel, 23‘ünde özofagealatrezi 
mevcuttu. Çalışmamıza dahil edilen gebelerin yaş ortalaması 27.7, ortalama gebelik haftası 23.2 olarak 
hesaplandı. Gebelerin ortalama gravidası 2.2 iken, ortalama parite 0.89 olarak bulunmuştur. 

Sonuç: Anomalili fetuslara erken tanı konması gebeliğin seyri açısından olumlu sonuçlar doğuracağını 
düşünmekteyiz.    

SUMMARY 

Introduction: To retrospectively analyze the gastrointestinal system (GIS) anomalies detected in pregnant 
women who applied for fetal screening. 

Materials and Methods: Cases who applied to Izmir Tepecik Training and Research Hospital Perinatology clinic 
between January 1, 2017 and January 1, 2021 and were found to have GIS anomalies were included. GIS 
anomalies were detected in 196 fetuses. 

Results: Of 196 pregnant women with GIS anomalies, 27 had gastroschisis, 25 had omphalocele and 23 had 
esophageal atresia. The mean age of the pregnant women included in our study was27.7, and the mean 
gestational week was 23.2. While the mean gravida of the pregnant women was 2.2, the mean parity was found 
to be 0.89. 

Conclusion: We think that early diagnosis of anomaly fetuses will have positive results in terms of the course of 
pregnancy. 
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GİRİŞ 

Konjenital anomaliler fetal ultrasonografik incele-
mede sık karşılaşılan genetik ve çevresel faktör-
lerden kaynaklanabilen, doğuştan var olan ano-
malilerdir. Anomalinin tespiti incelenen sisteme 
ve anomalinin şiddetine bağlı olmakla birlikte 
kullanılan ultrasonografinin (USG) duyarlılığı ile 
değişkenlik göstermektedir. Bu bulgular geçici 
veya kalıcı olabilir. Doğum öncesi veya doğum 
sonrası yönetimi değiştirebilir.Majör ve multipl 
anomaliler hayatı tehdit edebilirken, minör ano-
maliler tedavi gerektirmeyebilir. Majör anomaliler 
%0.03 oranında görülürken minör anomaliler %3-
4 oranında görülmektedir(1,2). Ülkemizde bu 
oran ortalama %3 olarak tespit edilmiştir(3). 

Son yıllarda teknolojinin gelişmesi ile birlikte 
anomaliler daha erken tespit edilmekte ve uzun 
vadede mortalite ve morbidite oranlarının azal-
masına yardımcı olmaktadır. Üç boyutlu ve dört 
boyutlu USG’ler daha detaylı görüntü kalitesi ve 
kesit sunularak anomali tespitinde kolaylık sağla-
maktadır ve anomalilerin daha erken haftada tanı 
almasına olanak sağlamaktadır. Gelişmiş ülke-
lerde ilk trimester (11-13. hafta) USG’si anomali 
taramasında önemli bir rol almaya başlamışken, 
ikinci trimester (20-24. hafta) fetal tarama USG’si 
yapısal anomali tespitinde altın standart olarak 
kabul görmektedir(4). Birinci trimesterde yapılan 
USG’nin konjenital anomalileri tespit oranı %13-
46 arasında değişkenlik gösterirken,ikinci 
trimesterde bu oran %21-85’tir(5,6). 

Bu çalışmada kliniğimizde tespit edilen gastroin-
testinal sistem (GİS) anomalilerini ve sıklıklarının 
değerlendirilmesini amaçladık. 

GEREÇ VE YÖNTEM 

ÇalışmayaTepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Perinatoloji polikliniğine 1 Ocak 2017-1 Ocak 

2021 tarihleri arasında yüksek riskli gebelik nede-
niyle değerlendirilen ve GİS anomalisi saptanan 
olgular dahil edildi. Veriler, hastane dijital kayıt 
sistemi ve hasta dosyalarından retrospektif olarak 
incelendi. Gebelerin yaş, parite, gravida, gebelik 
haftası gibi demografik verileri kaydedildi. 

Çalışmada, tanımlayıcı istatistikler ön plandadır. 
Verilerin analizinde statistical package for the 
social sciences (SPSS) 20 programı kullanıldı. 
Değişkenler n(frekans) ve yüzde (%) ile ifade 
edildi. Bu çalışma İzmir Tepecik Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi Etik Kurulu (20201/02-02, 
22/02/2021) tarafından onaylanmıştır. 

BULGULAR 

Çalışmamızda perinatoloji kliniğimize başvuran 
81163 gebenin verileri incelendi. 196 fetusta GİS 
anomalisi tespit edildi. Çalışmaya dahil olan 
gebelerin yaş, gebelik haftası, gravida, parite gibi 
demografik verileri Tablo 1’de gösterilmiştir. Ça-
lışmamıza dahil edilen gebelerin yaş ortalaması 
27.7 (16-42), ortalama gebelik haftası 23.2 (12-
38) olarak hesaplandı. Gebelerin ortalama gravi-
dası 2.2 (1-12) iken, ortalama parite 0.89 (0-8) 
olarak bulunmuştur. (Tablo 1) 

En sık saptanan GİS anomalisi %37,7 oranı ile 
bağırsak anomalileriydi. Ardından %34,1 ile karın 
ön duvarı defektleri ve %21,4 ile perikardiyal 
anomaliler ve %6,6 ile hepatobiliyer anomaliler 
tespit edildi (Tablo 2). GİS anomalileri içerisinde 
en sık %13.77 oranında gastroşizis ardından 
%12.75 oranında omfalosel tespit edilmiştir. Bu 
anomalileri %11.73 ile özofageal atrezi,%9.69 ile 
asit izlemiştir. Çalışmamızda %6.63 oranında 
duodenal atrezi, ve anal atrezi, %5.10 oranında 
enterik duplikasyon kistleri ve mekonyum 
peritoniti saptanmıştır (Tablo 3). 

 

 

 

Tablo 1. Demografik veriler 

 Min Max Mean 
Yaş 16 42 27.7 
Gravida 1 12 2.2 
Parite 0 8 0.89 
Gebelik haftası 12 38 23.2 
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Tablo 2. Gis anomalilerinin dağılımı 
 

 
 
 

Tablo 3. Anomalilerin detaylı dağılımı 
 

-gastroşizis 27 

-omfalosel 25 

-cantrell pentalojisi 7 

-body stalk anomalisi 3 

-mesane ekstrofisi 3 

Karın ön duvar defektleri 

-oeis sendromu 2 

-özofageal atrezi 23 

-duodenal atrezi 13 

-jejunal, ileal atrezi 9 

-anal atrezi 13 

-kloakal malformasyon 2 

-volvulus 4 

Bağırsak anomalileri 

-enterik duplikasyon kistleri 10 

-asit 19 

-mekonyum peritoniti 10 Periton anomalileri 

-mezenterik kist 13 

-safra taşı. 3 

-koledok kisti 4 

-infantil hemanjiyoendotelyoma 1 
Hepatobiliyer anomaliler 

-mezenkimal hamartom 5 

 

TARTIŞMA 

Konjenital anomaliler içerisinde önemli bir yer 
kaplayan GİS anomalileri genetik, hormonal, 
çevresel faktörler sonucu oluşmaktadır. Çeşitli 
anomalilere eşlik edebilir. Bir kısmı ölümcül 
olabilirken çoğu doğum sonrası cerrahi müdahale 
ile tedavi edilebilmektedir. En sık görülen 
malformasyonlar arasında 5. sıradadır. Her 1000 
canlı doğumun 3-6’sında görülebilmektedir(7). 

Fetal taramada kullanılan USG ve manyetik 
rezonans (MRI) anomali tespitinde yaygın olarak 
kullanılan tanı araçlarıdır. Bu araçlar dışında 
serumda bakılan bazı parametrelerde anomaliler-
den şüphelenmemiz için belirteç olabilmektedir. 
Anne kanında ve amnion mayide bakılan alfa 
fetoprotein (AFP) ve asetilkolinesteraz düzeyle-
rinin yüksek ölçülmesi karın ön duvarı defektlerini 
düşünmemizi sağlayan belirteçlerdendir. 
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Her anomalide olduğu gibi GİS anomalilerinde de 
erken tanı önem taşımaktadır. Erken tespit edilen 
anomalilerde aileler gebeliği sonlandırmayı düşü-
nebilirken geç tanı alındığı durumlarda aileler 
doğum kararı alabilmektedir. GİS anomalisi tespit 
edilen fetusların yaklaşık beşte ikisi 24. Gebelik 
haftasının altındadır (8). Bizim çalışmamızda tanı 
alan gebelerin gebelik haftası 23. gebelik haftası 
olarak saptanmıştır.  

Hekim tecrübesinin artması ve antenatal tanı 
oranlarının artmasıyla tespit edilen anomalilerde 
bir artış izlenmektedir. Perinatoloji konseylerinde 
bulunan ekibin multidisipliner yaklaşımı ile de 
tedavi edilebilen ve yönetilebilen anomaliler halini 
almıştır(9).Doğumun planlı bir şekilde yapılması, 
doğum sonrası cerrahi girişimin uygun zamanda 
uygun bir merkezde yapılması süreci yönetilebilir 
hale getirmektedir. 

Çalışmamızda %13.77 oranında tespit edilen 
gastroşizis ve %12.75 oranında tespit edilen 
omfalosel karın duvarı anomalilerinde önemli bir 
yer tutmaktadır. En sık tedavi edilen GİS 
anomalilerindendir. Omfalosel 5000 doğumda 1, 
gastroşizis 2500 doğumda 1 görülmektedir (10). 

Omfaloselde karın duvarı göbek etrafında geliş-
memiş olup batın içerisindeki organlar bir kese 
içerisinden bu bölgeden batın dışına çıkmaktadır. 
Gastroşiziste ise göbek normaldir. Göbeğin sağ 
tarafında tam kat karın duvarı defekti mevcuttur. 
Batın içi organlar bu defekten açık bir şekilde 
batın dışındadır. Gastroşiziste kese yoktur. Gast-
roşizisteki defekt omfalosele göre daha küçüktür. 
Omfaloseli olan fetüslerin %41’i canlı %22’si ölü 
doğarlar. Gastroşizisi olan fetüslerde bu oranlar 
%59 ve %12 ‘dir (11). 

Gastroşizis ve omfaloselden sonra 3. en sık 
tespit edilen anomali özofageal atrezidir(%11.73). 
Özofageal atrezide proksimal ve distal özefagus 
arasındaki bağlantının kesintiye uğraması ile 
oluşmaktadır (12). İzole olabileceği gibi trakeo-
özofageal fistül ile de ilişkili olabilir. Özofageal 
atrezili fetuslarda polihidramnios görüldüğü için 
bu gebeliklerin yaklaşık %33’ü erken doğum ile 
sonuçlanmaktadır (13). 

Bağırsak obstrüksiyonları en sık duodenumda 
gerçekleşmektedir. Bu sebepten fetusta izlenen 
intestinal anomaliler içerisinde en sık duodenal 
atrezi izlenmektedir.100.000 doğumda 2.5-10 
oranında görülmektedir (14). Etyolojisi net bilin-

memektedir. Çalışmamızda literatürle uyumlu 
olarak intestinal anomalilerde en sık duodenal 
atrezi ve anal atrezi tespit edildi. Anal atrezi 
literatürde %8-16 oranında tespit edilmiştir 
(15).Bizim çalışmamızda literatüre yakın bir oran 
olan %6.63 oranında anal atrezi tespit edildi. 

Çalışmamızda sadece 2(%1.02) gebemizde tes-
pit ettiğimiz OEIS kompleksi omfalosel, mesane 
akstrofisi, anüs imperforatus ve spina bifidayı 
kapsayan altta yatan sebebi bilinemeyen nadir 
görülen bir anomaliler topluluğudur. 200.000-
400.000 doğumda bir görülmektedir (16). 

Nadir görülen bir diğer anomalide body stalk ano-
malisi olarak adlandırılan karın duvar defekti,ağır 
kifoskolyoz ve rudimenter umblikalkord varlığı ile 
karakterizedir (17). En ciddi karın ön duvarı 
defektidir. Fatal seyretmektedir. Çalışmamızda 3 
(%1.5) fetusta tespit edildi. 

Literatürde yapılan çalışmaları incelediğimizde 
GİS anomalilerinin çoğunlukla diğer sistem ano-
malilerine eşlik ettiği izlenmiştir (8,18). Çalışmalar 
göstermiştir ki özellikle anal atrezi ve özofageal 
malformasyon olan fetuslarda ek GİS anomalisi 
ve diğer anomaliler açısından dikkatli olunmalıdır 
(19). 

Prenatal tanı alan fetuslar gelişim geriliği, 
oligohidramnios, polihidramnios, preterm eylem, 
fetal distress açısından yakın takip edilmelidir. 
Çalışmamızda doğum sonu kayıtlar ve cerrahi 
tedavilerle tedavi edilen anomalilerin postoperatif 
takipleri hakkında verilerimizinde eksik olduğu 
görülmektedir. 

Bizim çalışmamızın eksik yanlarından biride eşlik 
eden anomalilerin verilerinin olmamasıdır.  Ayrıca 
doğum ve doğum sonrası kayıtlarımızın eksiktir. 
Bunun sebebi bölgenin önde gelen perinatoloji 
kliniklerinden biri olduğumuz için tanı konulması 
amaçlı hastalar tarafımıza refere edilmekte fakat 
doğumlarının bizim kliniğimizde olmamasıdır.  

SONUÇLAR 

Hastanelerdeki perinatoloji kliniklerinin arttırılması 
gebelerin detaylı USG’ye daha kolay ulaşmalarını 
sağlamakla birlikte anomalili fetuslara daha erken 
tanı konmasına olanak sağlar. 

Tedavi edilebilen anomalilerin erken tanı alması 
sayesinde gebeliğin seyrini olumlu yönde 
etkileyeceğini düşünüyoruz. 
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