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Bilateral Alt Ekstremite Ameli: Olgu Sunumu
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Özet

Abstract

Ameli bir ekstremitenin tamamen olmaması anlamına
gelir. Bu anomali izole olabileceği gibi multipl
konjenital anomalilerin bir parçası olarak da bulunabilir.
Ender görülen ve genellikle etyolojisi saptanamayan bir
durumdur. Antenatal dönemde 24. gebelik haftasında
bilateral alt ekstremite amelisi tespit edilen bir vakanın
sunulması amaçlanmıştır.

Amelia is the complete absence of a limb. This
anomaly can be isolated or as part of multiple
congenital anomalies. It is a rare condition and its
etiology is mostly unknown. The aim of this study is
to present a case with bilateral lower extremity amelia
at 24 weeks of gestation in antenatal period.
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Giriş
Ameli bir ekstremitenin tamamen yokluğu olup nadir görülen ve çoğunlukla etyolojisi saptanamayan bir
durumdur. İzole olabileceği gibi multipl konjenital anomalilerin bir parçası olarak da bulunabilir 1.
Embriyogenezin 4-8. haftaları arasında gerçekleşen bir nedenle oluşur 2.
Bu çalışmada antenatal dönemde 24. gebelik haftasında bilateral alt ekstremite amelisi tespit ettiğimiz bir vakanın
fetal MRG bulgularının sunulması amaçlanmıştır.

Olgu Sunumu
Otuz yedi yaşında, özgeçmişinde akraba evliliği olmayan ve gebelik boyunca ilaç kullanmayan Gravida 9 Parite 8
gebe fetal anomali taraması nedeniyle 24. gestasyonel haftasında kliniğimize başvurdu. Obstetrik ultrasonografide
(USG) her iki alt ekstremite izlenmedi. Solda doğrudan gövdeye bağlanan ayak tomurcuğu ile uyumlu görünüm
izlendi. Eşlik edebilecek anomaliler açısından çekilen fetal Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG)?de; bilateral
fetal femur, tibia ve fibula kemikleri ile sağ ayak izlenmedi. Solda doğrudan gövdeye bağlanan ayak tomurcuğu
ile uyumlu görünüm izlendi (Şekil 1,2,3).
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Şekil 1 : Oblik koronal T2 ağırlıklı görüntüde; bilateral femur, tibia ve fibula kemikleri ile sağ ayak
izlenmemekte olup solda doğrudan gövdeye bağlanan ayak tomurcuğu ile uyumlu görünüm dikkati çekmektedir.

Şekil 2 : Sagital T2 ağırlıklı görüntüde; bilateral femur, tibia ve fibula kemikleri izlenmemektedir.
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Şekil 3 : Koronal T2 ağırlıklı görüntüde; bilateral alt ekstremite izlenmemektedir.

Kranium, toraks, abdominal yapılar ve üst ekstremiteler normal olarak değerlendirildi.

Tartışma
Bilateral alt ekstremite amelisi; en ciddi ekstremite defektlerinden olup insidansı yaklaşık 100000 doğumda
0,4'tür 3. Prenatal dönemde USG?de erken bulgu verir. Ekstremite tomurcukları USG ile en erken 8. gestasyonel
haftada görülebilir. Gebeliğin 9. haftasında femur ve humerus, 10. haftasında tibia, fibula, radius, ulna, 11.
haftasında el ve ayak parmakları USG?de saptanabilir. Gebeliğin 18-23. haftaları arasında her ekstremitenin
epifiz, metafiz ve diafizleri görülmelidir 4,5.
En erken prenatal tanı literatürde 12. haftada bildirilmiştiır 6. Anal atrezi gibi gastrointestinal sistem anomalileri,
omfalosel ve gastroşizis gibi karın duvarı defektleri, pelvik aplazi yada hipoplazi, kraniyofasiyal malformasyon,
pulmoner hipoplazi/aplazi ve üriner sistem anomlileri ile birlikte görülebileceği gibi sporadik olarak gözlenebilir
6-8
.
Etyolojisinde talidomid gibi teratojenikler, çevresel etmenler, genetik yatkınlık, aile öyküsü, koryon villus
örneklemesine bağlı vasküler hasar ve amniyotik band sendromu yer alır. Bazı yayınlarda sonraki gebeliklerde
benzeri anomalilerin görüldüğü raporlanmasına rağmen diğerlerinde tekrar etme riski bildirilmemiştir 9. Nadir
rastlansa da aileler tekrarlama riski hakkında bilgilendirilmeli ve sonraki gebeliklerinde erken dönem anomali
taraması önerilmelidir.
Etyolojisinde genetik yatkınlığın bulunabilmesi nedeniyle karyotip analizi tanıya yardımcı olabilir.
Ameli, prenatal dönemde USG ve MRG ile tanısı konulabilen ender rastlanan bir konjenital hastalıktır. Sporadik
olabileceği gibi anomaliler eşlik edebilir. Ekstremite defektlerinin erken saptanabilmesi ve danışmanlığın
verilebilmesi için gebelere rutin takiplerine devam etmeleri önerilmelidir. Bu vakaların erken tanınması gebeliğin
devam ettirilmesi yada karşılaşılabilecek komplikasyonların azaltılması ve gebeliğin sonlandırılması hakkında
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karar verilmesi açısından önemlidir.
Sonuç
Ameli, prenatal dönemde USG ile tanısı konulabilen nadir bir konjenital hastalıktır. Sporadik veya eşlik eden
anomaliler olabilir. Ekstremite anomalilerinin erken dönemde saptanabilmesi ve gerekli danışmanlığın
verilebilmesi için gebelere rutin antenatal takiplerine devam etmeleri önerilmelidir. Bu vakaların erken tanınması
gebeliğin devam ettirilmesi yada karşılaşılabilecek komplikasyonların azaltılması ve gebeliğin sonlandırılması
hakkında karar verilmesi açısından önemlidir.
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Sunum
Bu çalışma 2013 yılında Türk Manyetik Rezonans Derneği kongresinde poster olarak sunulmuştur.
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