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Fetal akrani vakalarýnda erken tanýnýn önemi:
iki olgunun sunumu
Hasan Þahiner
Süleyman Demirel Üniversitesi Týp Fakültesi Kadýn Hastalýklarý ve Doðum AD, Isparta

Özet
Fetal akrani kraniyal çatý kemiklerinin bir kýsmý yada tamamýnýn yokluðu, beynin ince bir zar veya deri ile
kaplý olduðu çok seyrek ve fatal seyirli bir anomalidir. Biz son adet tarihine göre 17 ve 36 haftalýk takipsiz
iki ayrý gebedeki fetal akrani olgularýný sunduk. Ýlk fetuste akrani ile birlikte vertebral kolonda defekt
saptarken, diðer fetuste ek bir anomali yoktu. Akrani tanýsý kafa kemiklerinin kalsifikasyonunun
tamamlanmasýndan sonra ultrasonografi ile konulabilir. Fetal akranide hem maliyeti düþürmesi ve yapýlan
giriþimi azaltmasý, hem de aileye verdiði psikolojik zararýn az olmasý nedeniyle erken dönem taný önemlidir.
Anahtar kelimeler: Akrani, Erken taný, Ultrasonografi, Nöral tüp defekti
Abstract
In Importance of Early Diagnosis in Fetal Acrania: the reports of two cases
Fetal acrania is a very rare and fatal anomaly in which the scalp bones are totally or partially absent and the
brain is covered with a thin membrane or skin. In this report we presented two cases of fetal acrani one at
17 weeks and the other at 36 weeks of gestation by last menstrual period which both has not been followed
up antenatally. One of the fetuses had a defect in vertebral colon together with acrania but the other had
no additional anomaly. Acrania can be diagnosed by ultrasonography after the completion of cranial
ossification. The early diagnosis is crucial in fetal acrania to decrease the costs, the number of interventions
and the psychological burden to the family.
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Giriþ
Fetal akrani kraniyal çatý kemiklerinin kýsmi veya
tam yokluðu ile karakterize, oldukça seyrek görülen
konjenital bir patolojidir (1). Kafa çatý kemikleri
olmamasýna raðmen beyin dokusu oldukça vasküler
bir epitel tabakasýyla amniyon sývýsýndan ayrýlýr (2).
Postnatal dönemde yaþam þansý çok düþük olan bu
vakalarýn prenatal hayatta erken dönemde tanýsýnýn
konulmasý ve bu nedenle vakalarýn yakýn takiplerinin
yapýlmasý önemlidir (3).
Bu yazýda, biri kliniðimize sevk edilmiþ 36 haftalýk
ve diðeri kliniðimizde tanýsý konulmuþ 17 haftalýk
iki ayrý fetal akrani vakasý prenatal ultrasonografi
(US), postnatal radyolojik görüntüsü ve literatür
verileri ýþýðý altýnda, oldukça ender görülmeleri ve
erken tanýnýn önemini vurgulamak amacýyla
sunulmuþtur.
Olgu 1
On sekiz yaþýnda gravida 1, parite 1, son adet tarihine
göre 17 haftalýk gebeliði olan olgu, kontrol amacýyla
polikliniðimize baþvurdu. Annenin anamnezinde ilk
kontrolü olduðu, eþi ile ABO veya Rh uyuþmazlýðý
bulunmadýðý, gebeliðinde herhangi bir teratojen ajana
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maruz kalmadýðý ve enfeksiyöz bir hastalýk
geçirmediði, ailesinde bilinen bir kromozomal hastalýk
ve konjenital anomali öyküsü olmadýðý, bilinen bir
sistemik hastalýðý bulunmadýðý ve sigara içmediði
öðrenildi. Kliniðimizde yapýlan USde (7.5 MHz
vajinal prob ve 5MHz konveks prob, Medison,
SonoAce 8800, Seul, Kore) fetal ölçülerin 14-15
hafta ile uyumlu olduðu, fetal çatý kemiklerinin
olmadýðý, beyin dokusunun normalden küçük olduðu
ve kafa kaidesinden baþlayýp sakruma kadar uzanan
geniþ bir vertebral kolon defekti bulunduðu saptandý
(Þekil 1). Hastanýn gebeliði vajinal misoprostol
kullanýlarak sonlandýrýldý. Abortus sonrasý yapýlan
incelemede ultarsonografi bulgularýna paralel olarak
fetal çatý kemiklerinin olmadýðý, beyin
dokusununnormalden küçük ve kafa kaidesinden
itibaren sakruma kadar uzanan vertebral kolon defekti
olduðu görüldü (Þekil 2).
Olgu 2
Yirmi altý yaþýnda gravida 4, parite 3, son adet tarihine
göre 36 haftalýk gebeliði olan hasta, kliniðimize fetal
anensefali öntanýsýyla sevk edildi. Annenin
anamnezinden daha önce hiç kontrole gitmediði,
prenatal dönemde teratojen ajanlara maruz kalmadýðý,
ailesinde bilinen bir kromozomal hastalýk ve konjenital
anomali öyküsü olmadýðý, bilinen bir sistemik hastalýðý
ve gebeliðinde geçirilmiþ ateþli hastalýðý olmadýðý,
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Þekil 1: Olgu 1in prenatal ultrasonografisi (Beyin dokusu çevresinde
kemik yapý yok, O: Orbita)

ayrýca sigara içmediði öðrenildi. Kliniðimizde yapýlan
US (konveks 5MHz prob, Medison, SonoAce 8800,
Seul, Kore) fetal ölçüler 36 hafta ile uyumlu olan
fetuste ultrasonografide fetal kafa çatý kemiklerinin
olmadýðý, beyin dokusunu çevreleyen deri veya zar
görünümlü bir yapýnýn olduðu, beyin omirilik sývýsýnýn
artýp hidrosefalisinin bulunduðu ve
polihidramniyosunun olduðu saptandý. Ayný gün
sezaryen ile 3000 gram aðýrlýðýnda 1. dakika 3, 5.
dakika 9 apgarlý canlý erkek bebek doðurtuldu.
Postnatal dönemde yapýlan muayenede kafa kaide
kemiklerinin olduðu ama çatý kemiklerinin
geliþmediði, beyin dokusunun saçlý deri ve zar tabakasý
ile örtülü olduðu, fetuste kýsa boyun bulunduðu
saptandý (Þekil 3). Çekilen direk kafa grafisinde
sadece kafa kaide kemikleri izlenmekteydi (Þekil 4).
Postnatal dönemde çekilen bilgisayarlý tomografide
akrani teyit edildi, beyin dokusunun kese içinde ve
hidrosefalisinin bulunduðu belirlendi. Yenidoðan
yoðun bakým servisinde takip edilen bebek solunum
problemleri nedeniyle postoperatif 1. gün öldü.

Þekil 2 : Olgu 1in abortus sonrasý görüntü (beyin dokusu etrafýnda
kemik doku yok ve geniþ vertebral deformite izleniyor)

Þekil 3: Olgu 2nin postnatal görüntüsü (Beyin dokusu saçlý deri tarafýndan
kaplanmýþ, çevrede kemik doku yok)

Þekil 4: Olgu 2nin lateral kafa grafisi (fetal kafa kaide kemikleri
izleniyor)

Tartýþma
Fetal akrani geliþiminde ortaya atýlan en önemli teori,
embriyoner hayatta 4. geliþim haftasýndaki mezenþimal
göçün yokluðudur (4,5). Fetal akrani vakalarýnda her
ne kadar beyin dokusunu çevreleyen bir zar dokusu
olsa da, amniyotik sývýnýn mekanik ve kimyasal
etkilerinden beyin dokusu etkilenmektedir (1). Bu
nedenle gebeliðin erken dönemlerinde akrani tanýsý
almýþ gebeliklerde beyin dokusu harabiyeti sonrasýnda
anensefali geliþebilmektedir (6). Bundan dolayý fetal
akrani vakalarýnýn anensefali ile ayýrýcý tanýsý
gerekmektedir. Bizim 1. olgumuzda beyin dokusu
küçüklüðünün nedeni de bu mekanizma olabilir.
Fetal akrani vakalarýnda beraberinde bizim ilk
vakamýzda olduðu gibi nöral tüp defekti gibi santral
sinir sistemi defektleri, omfalosel, karaciðer ve kalp
anomalileri, amniyotik bant sendromu, ayak
deformiteleri ve mikroftalmi gibi diðer patolojiler
görülebilir (4). Tanýda kromozom analizi herhangi
bir sonuç vermediði gibi getirdiði mali yük nedeniyle
de önerilmemektedir (1). Ayýrýcý tanýda hipofosfatazya
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gibi ince ve USde eko vermeyen kafatasý
görüntüsünün olduðu kemik patolojileri akýlda
tutulmalýdýr (7). Bu nedenle akrani tanýsý konulurken
fetal kemiklerde kalsifikasyonun tamamlandýðý II.
trimestere kadar beklemek önemlidir.
Fetal akranide doðum sonrasý yaþayan bildirilmiþ
sadece bir vaka olmasýna raðmen (8), genellikle bu
gebelikler erken dönemde tanýnýp sonlandýrýldýðýndan
miadýna ulaþan fazla vaka yoktur. Bu nedenle de
akrani genel olarak fatal kabul edilmektedir. Bu
vakalarda annenin folik asit kullanýmý ile riskin
azaltýlmasý, yeni doðan bakým þartlarýnýn geliþmesi
ve yeni cerrahi teknikler sonrasýnda gelecekte yaþam
þansý artýrýlabilir.
Her ne kadar ileride yaþam þansýnýn artýrýlabileceði
düþünülse de, þu an için fatal seyirli olan bu patolojide
erken taný ve gebeliðin erken dönemde
sonlandýrýlmasý, son dönemde yapýlacak olan sezaryen
gibi giriþimleri azaltmasý, maliyetinin düþük olmasý
ve hem hekime hem de aileye vereceði psikolojik
etkilerin az olmasý açýsýndan önemlidir. Bizim her
iki vakamýz karþýlaþtýrýldýðýnda 1. vakaya 17.
haftasýnda taný konuldu ve vajinal yoldan abortus
yaptýrýldý. Hasta ertesi gün taburcu edildi. Fakat 2.
olguda ise hastaya sezaryen uygulandý. Postoperatif
3. güne kadar hastanede yatýþý devam etti. Ýlk
vakayagöre hem yapýlan giriþim, hem tedavi maliyeti
ve hem de ailenin kötü yönde psikolojik etkileniþi
fazla idi.
Sonuç olarak, fetal akranide prenatal dönemde yüksek
rezolüsyonlu ultrasonografiler ile yapýlan yakýn
takiplerde taný rahatlýkla konulabildiði ve takipsiz
gebelerde ileri dönemde yapýlan giriþimlerin getirdiði
maddi ve psikolojik yüklerin daha fazla olmasýndan
dolayý tüm gebelerde yakýn takibi önemlidir.
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