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Özet

Amaç: Bu çal›flman›n amac› erken gebelik haftas›nda ortaya ç›kan fetal megasistis ile birliktelik gösteren triploidi olgusunu sunmakt›. Triploidi

kaynakl› fetal megasistis oldukça nadir görülen bir durumdur.

Olgu: Hastan›n 14. gebelik haftas›nda yap›lan ultrasonografik incelemesinde longitudinal mesane çap› 34 mm olarak ölçüldü. Tan› koryonik vil-

lüs örneklemesi ile do¤ruland›. Olguda fetal karyotipleme sonucu 69 XXY (Triploidi) tespit edildi. Terminasyon ifllemi uyguland›. 

Sonuç: Fetal megasistis olgular›nda fetal triploidi birlikteli¤i oldukça nadirdir. Bizim eriflebildi¤imiz mevcut literatürde fetal megasistis olgular›nda

bir adet triploidi olgusu bildirilmifltir. Biz literatüre yeni bir olgu eklemek istedik. 

Anahtar Sözcükler: Fetal megasistis, triploidi, erken gebelik.

Fetal megacystis associated with triploidy: a case diagnosed at 14th week of pregnancy
Background: The aim of this study was to present the case of early fetal megacystis and triploidy. Fetal megaystis caused by triploidy has rarely

been described. 

Case: The fetal longitudinal bladder diameter was measured 34 mm at 14 th gestational age by ultrasonography. The diagnosis was confirmed

by chorionic villus sampling. The result was reported as triploidy 69 XXY. The fetal termination was performed. 

Result: The fetal megasistis associated with triploidy is uncommon. Only one case in the literature has reported megacystis with triploidy. We

wanted to add a new case to the literature. 
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Girifl 
Fetal megasistis herhangi bir gestasyonel dö-

nemde normal s›n›rlardan daha yüksek oranda ge-
nifllemifl mesane olarak tan›mlan›r. Baz› olgularda
geçici bir fenomen olarak ortaya ç›karken, bazen
de erken alt üriner sistem obstrüksyonunun göster-
gesi olabilir.1 ‹kinci ve üçüncü trimesterde megasis-
tis tan›s› subjektif olarak de¤erlendirilirken birinci
trimesterde (10-14. gebelik haftas›) longitudinal
mesane çap›n›n 7 mm ve üzerinde olmas› fetal me-
gasistis olarak tan›mlan›r.2 1. trimesterde longitudi-

nal mesane çap›n›n 8-11 mm aras›nda olmas› Gra-
de 1 (Hafif), 12-15 mm aras›nda olmas› Grade 2
(Orta), 15 mm üzerinde olmas› Grade 3 (fiiddetli)
olarak s›n›fland›r›lmaktad›r. Birinci trimesterde me-
gasistis prevalans› ile ilgili farkl› çal›flmalarda de¤i-
flik oranlar bildirilmekte iken bu konuda yap›lm›fl
en genifl çal›flmada Sebire ve arkadafllar› birinci tri-
mesterda de¤erlendirdikleri 24.492 ultrasonografi-
de 15 fetal megasistisli olgu saptam›fllard›r
(1/1633).2 Bu yaz›da megasistis ve triploidinin bir-
likte oldu¤u nadir bir olguyu sunduk. 



Olgu
Olgumuz bir üniversite hastanesi ve e¤itim mer-

kezi olan bir kurumda, rutin antenatal izlem s›ra-
s›nda saptanm›flt›r. Hastam›z›n yafl› 25, eflinin yafl›
33 idi. Gravida 2, parite 0 idi. Hastada bir y›l önce-
sinde anembriyonik gebelik nedeni ile uygulanm›fl
D&C öyküsü mevcuttu. Bireyler aras›nda akraba
evlili¤i mevcut de¤ildi. Hastan›n 6. gestasyonel
haftadaki ilk baflvurusunda yap›lan ultrasonografik
incelemesinde 19 mm çapl› gestasyonel sac izlen-
miflti. 11. gebelik haftas›nda yap›lan ultrasonogra-
fik incelemesinde ense saydaml›¤› ölçümü 1.6 mm
olarak tespit edildi. Bu s›rada gebelik haftas› ile
uyumlu ultrasonografik bulgular izlendi. 14. gebe-
lik haftas›nda yap›lan ultrasonografik de¤erlendir-
mesinde fetal megasistis saptand›. Longitudinal
mesane çap› 34 mm olarak tespit edildi (fiekil 1 ve
2). 

Hastan›n yüksek riskli gebelik ünitesinde de-
¤erlendirildi. Bilgilendirilmifl onam› al›nd›ktan son-
ra Koryonik villüs örneklemesi (CVS) uyguland›.
Daha sonra hastan›n bilgilendirilmifl onam› al›na-
rak, misoprostol 200 mcg/6 saat protokolü ile ge-
belik terminasyonu gerçeklefltirildi (cytotec 200
mcg blister, vajinal yol ile). Terminasyon ifllemi 6
dozun sonras›nda 36. saatte tamamland› (Total
doz: 1200 mcg). Fetusun makroskopik inceleme-
sinde bat›n ileri derecede distandü olarak izlenir-
ken, patolojik inceleme üretral atrezi olarak de¤er-
lendirildi. Koriyonik villüs örneklemesinden yap›-
lan kültür sonucu, fetusun karyotiplemesi 69 XXY
(Triploidi) olarak rapor edildi. Maternal ve paternal
karyotipleme normal olarak de¤erlendirildi.

Tart›flma
Nadir görülmekte olan fetal megasistis olgula-

r›nda mevcut literatürde kromozomal defekt oran›
yaklafl›k %21 olarak rapor edilmifltir. Mevcut kro-
mozomal anomaliler aras›nda en s›k yer olan trizo-
mi 13 iken, triploidi oldukça nadir görülmektedir.
Literatürde fetal megasistis olgular›nda yap›lan kro-
mozomal çal›flmalarda Sebire ve arkadafllar› 15 ol-
guda yaln›zca 3 tanesinde kromozomal defekt sap-
tam›flt›r.2 Bu olgulardan bir tanesinde Trizomi 13, 1
tanesinde Trizomi 21, 1 tanesinde dengesiz trans-

lokasyon 14/20 gözlenmifltir. Favre ve arkadafllar›
taraf›ndan yap›lan çal›flmada toplam 16 olgu bildi-
rilmifl. Bu olgulardan izole megasistis olgular›nda
karyotipleme sonucu kromozomal defekt saptan-
maz iken, efllik eden di¤er anomalisi mevcut olan
olgulardan dördünde kromozomal defekt izlenmifl-
tir. Bunlarda iki tanesi trizomi 13, bir tanesi trizomi
21, bir tanesi trizomi 18 idi.3 Liao ve arkadafllar›n›n
serisinde 145 fetal megasistis olgusundan 30’unda
kromozomal defekt tespit edilmifltir. Bu olgulardan
17’sinde trizomi 13, yedisinde trizomi 18, ikisinde
trizomi 21, bir tanesinde trizomi 4, bir tanesinde
mozaik trizomi 15, bir tanesinde dengesiz translo-
kasyon saptan›rken, yaln›z bir olguda triploidi göz-
lenmifltir.4
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fiekil 1. Fetal megasistis: fetal mesanenin longitudinal
görünümü. 

fiekil 2. Fetal megasistis: fetal mesanenin transvers
görünümü.



Bizim olgumuzda ise 14. gebelik haftas›nda
longitudinal mesane çap› 34 mm iken kromozomal
analiz sonucu triploidi olarak saptanm›flt›r. Fetal
triploidi megasistis ile birlikteli¤i oldukça nadirdir.
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