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ÖZET :

SUMMARY:

Giriþ ve Amaç: Kloaka ekstrofisi veya OICS sendromu
gibi anomaliler çok nadirdir ve yaþam kalitesi
açýsýndan çok aðýr anomalilerdir. Ultrasonla prenatal
dönemde tanýlama mümkündür. Bu çalýþmanýn
yapýlmasýnýn amacý; uzman bir ekip tarafýndan
prenatal deðerlendirme ile OICS sendromu gibi ciddi
konjenital lezyonlarýn doðru prenatal tanýlamasý
yapýlabileceðinin önemini göstemek ve vurgulamaktýr.

Misdiagnosis of fetal OICS syndromes in prenataly

Olgularýn Sunumu: Ocak 2005 ve Eylül 2006
arasýnda 2 OICS sendromlu olgu kliniðimizde opere
edildiler. Hasta özellikleri, prenatal tanýlama
zamanlarý, çocuk cerrahisi konsültasyonu olup
olmamasý, eþlik eden diðer patolojiler, medikal ve
cerrahi tedaviler ve hastalarýn son durumlarý hastane
kayýtlarýndan retrospektif olarak incelendi, bulgular
tartýþýldý. Her iki olguda omfalosel, kloaka ekstrofisi
ve spina bifida ve meningomyelosel mevcut olup
özel merkezlerde antenatal periodda mesane
ekstrofisi olarak takip edilmiþlerdi. Anomalilerle
ilgili branþlarda prenatal konsültasyon yapýlmamýþtý.
Her iki hasta hastanemizde doðdu ve yaþamlarýnýn
ikinci gününde çocuk cerrahisi kliniðinde opere
edildiler. Her ikisinin ameliyatýnda hemibladerlarýn
barsaktan ayýrýlarak rekonstrüksiyonu, ince ve kalýn
barsaðýn onarýmý sonrasý distal uç kolostomi,
omfalosel onarýmý ve karýn duvarý onarýmý yapýldý.
Birinci hasta postoperatif ilk saatler içinde exitus
oldu. Ýkiz eþi olan ikinci hasta postoperatif 19.gün
septik tabloda kaybedildi. Situs inversus totalis
saptanan ikiz eþi ise 8 günlük iken çekumdan NEC
perforasyonu nedeniyle opere edildi, çekostomili
olarak taburcu edildi.
Sonuç: Ciddi cerrahi anomalilerde prenatal tanýlama
yapýldýðý zaman, önce patoloji ile ilgili branþlarda
gerekli konsültasyonlar yapýlmalý; ebeveynler
doðumdan sonraki dönemde bebeklerindeki beklenen
olasý kötü sonuçlar hakkýnda bilgilendirilmelidir.
Bu gibi ciddi malformasyonlarýn antenatal dönemde
bilinmesi, 25. gebelik haftasýndan önce erken
dönemde elektif olarak ebeveynlere gebelik
terminasyonu þansýný verir.
Anahtar Kelimeler: Prenatal taný, Kloaka ekstrofisi,
OICS sendromu, OEIS sendromu.

Background and Aim: Cloacal abnormalities
including cloacal extrophies or OICS syndrome are
very rare and very severe pathologies in regards of
life qualities. It can be diagnose in prenatally by
ultrasound. The aim of this study is to show and
emphassis the importance of the true prenatal
diagnosis in a comprehensive perinatal approach to
congenital severe lesions like OICS syndrome
as a team include of gyneocologists and
pediatricians and pediatric surgeons.
Cases Reports: Between October 2005 and September
2006, two cases with OICS syndrome were born in
our hospital. Patient demografics, time of prenatal
diagnosis, consultate any pediatric surgeon, medical
and surgical treatments, associated pathologies,
outcomes were analised from patient records
retrospectively. Results were discussed. Although both
fetuses had got omphalocele, cloacal extrophies and
meningomyolecele, and both of them followed up as
an extrophia vesicalis all antenatal periods in private
practise. There was no any concultation to pediatric
surgery at pregnancy. Two babies were burn in our
hospital and operated on second day of his lifes.
Separation of the vesicalis, repair of the hemivesicalis,
repair of intestinum, end-kolostomi, repair of
omphalocele and abdominal wall closure were done.
One patient died postoperative first day. The other
patient died postoperative 19th days old. Second
patient was a twin. His couple had situs inversus
totalis and he also operated on 8th day due to NEC
perforation of the caecum. This twin is good now.
Conclusion: When prenatal diagnosis was made in
severe sugical anomalies, concultations of the related
branches ( pediatrics, pediatric surgery, neurosurgery...)
must be done as the first; than the parent must be
informed about the poor outcome of their child with
severe malformations before the birth. Antenatal
knowledge of like these severe abnormalities give a
chanse to parents an termination opportunity as an
electively in early pregnancy before the 25th gestasyonel
weeks.
Key Words: Prenatal diagnosis, Extrophia of
cloaca, OICSs syndrome, OEIS s syndrome.
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GÝRÝÞ VE AMAÇ
Hayvanlarda kalýcý olarak devam etmesine
raðmen insan embriyonik yaþamýnda 4-7.
haftalar arasýnda görülen üriner, genital ve
gastrointestinal traktusun tek bir orifis halinde
perineye açýlmasýna kloaka denilir. Nadiren
insan embriyosunda bu durumun devam
etmesiyle oluþan patolojiye kloaka anomalisi
veya persistent cloaca denilir (1,2). Kloaka
anomalisinde yer alan üç sistem mukozal
yapýlarýnýn karýn duvarýna açýlmasýyla karþýmýza
çýkan patolojiye koaka ekstrofisi denilir. Kloaka
ekstrofisinde týpký bir fil kafasýný andýran tarzda
gastrointestinal sistem karýnduvarýndan sarkmýþ
olup ve bu yapýnýn her iki yanýnada ürogenital
sistem pubik bölgeye doðru açýlmýþ olup bu
mukozalar yapýlarýn üst tarafýnda hipogastrik
yerleþimli omfalosel mevcuttur (2,3,4,5,6).
OICS Sendromu ise Omfalosel, Imperfore
anüs, Cloaca ekstrofisi ve Spina bifidanýn baþ
harfleriyle isimlendirilen spina bifida ile beraber
kloaka ekstrofisinin birlikte olduðu yenidoðanýn
en aðýr cerrahi anomalilerinden biridir. Alt
midline anomalisi veya OEIS Complex olarak
da adlandýrýlan bu anomalili bebeklerin doðum
sonrasý yaþam þansý az olup yaþayan olgularda
ise pekçok sistem tutulumu mevcut olduðu için
morbiditesi yüksek ve hayat kalitesi düþüktür
(2,4,5,6). Kloaka ekstrofisi ve eþlik ettiði diðer
sendromlarýn prenatal dönemde tanýlanmasý
mümkündür (4,5,7,8). Prognozlarý birbirinden
farklý olduðu için kloakal membranla ilgili
geliþimsel tüm patolojilerde ayýrýcý taný
yapýlmasý prenatal dönemde önemlidir. Bu
çalýþmamýzda, zamanýnda ve doðru prenatal
tanýlama yanýsýra ve anomali ile ilgili branþlarda
konsültasyonlarýn zaman kaybedilmeden
yapýlmasýnýn öneminin vurgulanmasý
amaçlanmýþtýr.
OLGULARIN SUNUMU

incelendi, bulgular deðerlendirildi.
Özel merkezlerde antenatal periodda mesane
ekstrofisi ön tanýsýyla takip edilen her iki
olgunun anneleri hastanemize doðum yapmak
amacýyla baþvurmuþlardý. Deðiþik merkezlerde
takip edilen her iki olguda doðum öncesi
dönemde prenatal tanýlama yapýlmýþ olmasýna
raðmen ilk tanýlamadan itibaren çocuk cerrahisi
konsültasyonu yapýlmamýþtý. Prenatal tanýlama
zamanlarý birinci olguda 25. haftadan önce
ikinci olguda 25. haftadan sonra yapýlmýþtý.
Her iki olgunun doðum sonrasý yapýlan ilk
muayenelerinde fotoðraflarýndan da görüleceði
gibi fil kafasýný andýrýr tarzda ileumun prolabe
olduðu, perineal bölgede skrotuma benzer dýþ
genitalya yapýlarýnýn çok ayrýk olduðu, içlerinde
gonada benzer yapýlarýn palpe edildiði, fallusun
izlenmediði, pubis kollarýnýn ayrýk olduðu,
anüsün kapalý olduðu ve anal karaltýnýn
olmadýðý, raphenin izlenmediði, intergluteal
sulkusun silindiði, lumbosakral bölgede spina
bifidasý olduðu saptandý (Resim 1 ve 2).
Resim 1: OICS sendromlu birinci olguda skrotuma
benzer dýþ genitalyanýn çok ayrýk olduðu ve spina
bifidanýn gluteal sulkusu sildiði izlenmektedir.

Resim 2: OICSlý kinci olguda skrotuma benzer dýþ
genitalyanýn birbirinden çok ayrýk olarak her iki yanda
olduðu ileumun ve kolonun dýþarýya prolabe olduðu
izlenmektedir.

Ocak 2005 ve Eylül 2006 arasýnda
hastanemizde doðan ve çocuk cerrahisi
kliniðinde opere edilen iki OICS sendromlu
olgunun özellikleri, prenatal tanýlama zamanlarý,
çocuk cerrahisi konsültasyonlarý olup olmadýðý,
eþlik eden diðer patolojiler, medikal ve cerrahi
tedavilerin sonuçlarý, hastalarýn son durumlarý
hastane kayýtlarýndan geriye dönük olarak
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Doðum sonrasý ilk muayenelerinde genel
durum ve canlýlýklarý iyi olan her iki olguda
kardiovasküler sistem muayenelerinde bir
patoloji saptanmadý. Kloaka ekstrofisi yanýsýra
spina bifidalarý olduðu için OICS sendromu
tanýsý alan her iki olgu çocuk cerrahisi kliniði
yenidoðan yoðun bakým ünitesinde yatýrýlarak
gerekli sývý elektrolit replasman tedavileri acil
olarak baþlandý. Ýkinci olgu ayný zamanda ikiz
eþi olup ikizinde prenatal dönemde bir patoloji
saptanmamýþ ancak hafif sonunum sýkýntýsý ve
kardiak üfürümü olmasý nedeniyle doðum
sonrasý erken dönemden itibaren yenidoðan
yoðun bakým ünitesine yatýrýlmýþtý.
Hazýrlýklarý takiben yaþamlarýnýn ikinci
gününde her iki olgu opere edildiler. Ameliyatta
(fil kafasý görünümünün kulaklarýný oluþturan)
hemibladerleri barsaktan ayýrýlarak orta hatta
anastomozla tek mesane þeklinde mesane
rekonstrüksiyonu yapýldý, ince ve kalýn barsaðýn
ekstrofiye kýsmý yaklaþýk 3 cm X 20 cm
boyutunda olup lümen oluþturacak tarzda
onarýmý tamamlanarak yaklaþýk 20 cmlikl
barsak kazanýlmýþ oldu, pelviste kör sonlanan
sonbarsaðýn en uç kýsmý distal uç kolostomi
þeklinde karýn duvarýna aðýzlaþtýrýldý, duplike
appendikslere dokunulmadý, omfalosel onarýmý
ve karýn duvarý onarýmý yapýldý.
Resim 3: Mesane ekstrofili bir olguda sadece mesane
mukozasýnýn karýn duvarýnda izlendiði ve dolayýsýyla fil
hortumu gibi ileumun prolabe olmadýðý, dýþ genitalyanýn
fizik muayene ile rahatlýkla ayýrt edilebildiði, skrotumun
bifid olmadýðý, erkek olgularda epispadiak penisin
rahatlýkla izlendiði görülmektedir.

Ayný seansta spina bifida onarýmý ve pelvik
osteotomi ile simfiz pubis yaklaþtýrma iþlemi
de yapýlan birinci olgunun ameliyatý yaklaþýk

6 saat sürdü, extübe edilmeden mekanik
ventilasyona baðlandý ancak postoperatif ilk
saatler içinde exitus oldu. Ameliyatý yaklaþýk
iki saat süren ikinci olguda spina bifida onarýmý,
simfiz pubis yaklaþtýrma iþlemi, osteotomi
yapýlmadý. Ekstübe olarak ameliyattan çýkan
ve postoperatif yedinci gün aðýzdan beslenmeye
geçilen ve anne yanýna verilen ikinci olgu genel
durumunun aniden bozulmasý ile üç günlük
entübasyon dönemi sonunda postoperatif 19.gün
septik tabloda kaybedildi. Ayný dönemde
yenidoðan yoðun bakým ünitesinde yatmakta
olan hastanýn ikiz eþinde situs inversus totalis
saptandý, 8 günlük iken çekumdan geliþen
nekrotizan enterokolit perforasyonu nedeniyle
kliniðimizde opere edildi ve saðlýklý olarak
taburcu edildi.
TARTIÞMA
OICS sendromu kloaka ekstrofisi ile
beraber spina bifidanýn bir arada olduðu çok
nadir görülen (1/100.000) aðýr bir konjenital
bir anomalidir. Monozigotik ikizlerde artmýþ
insidanslar bildirilmektedir. Kromozom
anomalisi saptanmasý genetik geçiþ açýsýndan
düþündürücüdür. Ürogenital, gastrointestinal
ve santral sinir sistemini ilgilendiren yaþamla
baðdaþmasý mümkün ancak yaþayan olgularda
çok ciddi sorunlarý da beraberinde getiren bir
anomalidir. Bu olgularda kloaka ekstrofisi
nedeniyle karýþýk cinsiyet görünümü olduðu
için cinsiyet açýsýndan çoðunlukla kromozom
analizi de yapýlmasý gereklidir (8,9,10). Ekstrofi
epispadias kompleks (EEC) olarak da
adlandýrýlan kloakal membranla iliþkili bu
bölgenin tüm patolojileri en basitten en aðýr
anomaliye kadar çok çeþitlidir. Anomali
yelpazesinde epispadias, mesane ekstrofisi,
kloaka ekstrofisi, kloaka ekstrofisinin spina
bifida ile beraber olduðu OICS sendromu gibi
pekçok anomaliler, isimlendirme yapýlamayacak
kadar karýþýk yapýlý anomaliler yer almaktadýr.
Bazen perinede hiçbir orifisyal açýklýðýn
olmadýðý cloacal dysgenesis veya cloacal
sequences olarak da adlandýrýlan anomalilerin
de literatürde farklý isimlendirmelerle yer aldýðý,
hatta bu olgularýn da bazen kloaka ekstrofisi
olarak adlandýrýldýðý görülmektedir (1,2,4,5).
Etiopatogenez bilinmemekle beraber
embriyonik geliþim esnasýnda kloakal
membranýn hiç geliþmemiþ olmasý veya
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ürogenital septum ile kloakal membranýn
karþýlaþma dönemde 5. haftada mezodermal
yetersizlik sonucu kloakal membranýn rüptüre
olmasý ile bu bölgeden kaynaklanan bir takým
anomalilerin geliþebileceði yönünde görüþler
mevcuttur (2,4,5,7,8). Tavuk embriyolarýnda
deneysel çalýþmalarla kloaka ekstrofisi
modelleri oluþturulmuþ olup bu konudaki
çalýþmalar halen devam etmektedir (2).
OICS sendromu prenatal olarak US ile
tanýlanabilir (4,7,8). 16. gebelik haftasýndan
itibaren prenatal USdeki hipogastrik yerleþimli
omfaloselle beraber ön karýn defektinin olmasý,
ciltle kaplý nöral tüp defektinin bulunmasý,
mesanenin izlenmemesi, pubislerin ayrýk olmasý
ve orta kýsýmdan fil hortumu þeklinde karýn
duvarýndan dýþarýya doðru prolabe olan ileumun
izlenmesi, skrotal yapýlar olan olgularda fallusun
izlenmemesi durumunda ilk olarak OICS
sendromu düþünülmelidir. Anal atreziyi ultrason
ile göstermek mümkün olmamaktadýr. Bazen
karýn içi diðer organ anomalileri de beraberinde
izlenebilir. Fetal ultrasonografide OICS
sendromunun major taný kriterleri mesanenin
izlenememesi, hipogastrik bölgede karýn duvarý
defekti ve omfalosel olmasý, ciltle kaplý nöral tüp
defektinin izlenmesi; minor taný kriterleri ise club
foot þeklinde alt ekstremite malformasyonu, renal
anomaliler, asit, ayrýk pubik kollar, dar göðüs
kafesi, kifoskolyoz, hidrosefali ve tek umbilikal
arter izlenmesidir (8). Ayrýca bu olgularda prolabe
ileumun olmasý mesane ekstrofisinden ayýrýcý taný
açýsýndan önemlidir. Bu olgularda artmýþ nuchal
translusensinin, artmýþ intratorasik, vasküler veya
hemodinamik baskýya baðlanmaktadýr (8,11).
OICS sendromu prenatal tanýlamada en
sýklýkla kloaka ektrofisi ve mesane ekstrofisi
ile karýþabilir. Mesane ekstrofisi olgularýyla
kloaka ekstrofisi olgularýný prenatal olarak
ayýrmak herzaman mümkün deðildir. Mesane
ekstrofisinde patoloji sadece ürogenital sistemde
olup diðer sistemlerde ek patoloji oraný
düþüktür, genellikle skrotum veya labium
majuslar OICS veya kloaka ekstrofisindeki
kadar ayrýk deðildir. Ayrýca mesane
ekstrofilerinde epispadias veya bifid klitoris
olsa da bebeðin kýz yada erkek cinsiyet olduðu
fizik muayene ile kolaylýkla saptanabilir; kloaka
ekstrofisindeki gibi anüs kapalý deðildir, ileum
prolabe deðildir, genellikle nöral tüp defekti

izlenmez. Mesane ekstrofilerinde cinsiyet
açýsýndan kromozom analizi yapmaða gerek
yoktur, eksternal genitalya görünümü ile
cinsiyet kolaylýkla saptanabilir. Resim 3 de
bir mesane extrofili erkek olgu görülmektedir.
Ayrýca doðum sonrasý dönemde opere
edilmeseler dahi mesane ekstrofileri
yaþayabilmektedirler (7,8).
Kloaka ekstrofisinde spina bifida olmadýðý
için OICS sendromuna göre nispeten daha hafif
anomali imiþ gibi görülmekle beraber mortalite
ve morbidite açýsýndan aralarýnda pek fark
yoktur. Her iki patolojide de mortalite ve
morbiditeyi belirleyici en önemli faktör
ürogenital ve gastrointestinal yapýlarýn
mukozalarýnýn karýþýk halde olmalarý ve kýsa
barsak nedeniyle geliþen sývý elektrolit
dengesizliðidir. Etyopatolojilerin gerçek
nedenleri bilinmemekle beraber bu olgularda
ciddi elektrolit imbalansýnýn olmasý ve
genitalyanýn karýþýk görünümü zeminde ayrýca
konjenital adrenal hiperplazi olup olmadýðý
sorusunu da akla getirmektedir. Olgularýmýzda
su tuz kaybý sendromu yada konjenital adrenal
hiperplazisi açýsýndan herhangi bir test materyali
alýnmamýþtýr. Ayrýca literatür incelememizde
bu olgularda bu yönde yapýlmýþ bir çalýþma
izlenmemiþtir. Nadir görülen bir anomali olmasý
açýsýndan tanýsal anlamda bu yönde tetkikler
ve deðerlendirmenin de yapýlmasý yönünde
kadýn doðum ve çocuk cerrahisi ekibinin
bilgilendirilmesi önemlidir.
Prenatal tanýlamada kloaka ekstrofisi ile
OICS sendromu, vertebral defekt ve spina
bifidanýn olup olmamasýna göre birbirinden ayýrt
edilebilir. Literatürde de kloaka ekstrofisi ile
mesane ekstrofisinin prenatal dönemde her
zaman kolaylýkla birbirinden ayýrt edilemediði,
tanýda yanýlsamalar olduðu bildirilmektedir
(3,7,8). 15 olguluk bir OICS serisinde sadece 8
olguda doðru prenatal tanýlama yapýlabildiði,
bu gibi olgularda gerçek tanýnýn ancak doðum
sonrasý ilk muayene ile konulabildiði
bildirilmektedir. Bizim her iki olgumuzda da
mesane ekstrofisi olarak prenatal tanýlama
yapýlmýþ ve gerçek tanýlama ise doðum sonrasý
çocuk cerrahisi muayenesi sonrasý olmuþtur.
Her iki olgumuzda da prenatal taný yapýlmýþ
olmasýna raðmen çocuk cerahisi konsültasyonu
yapýlmamýþ olmasý olgularýn eksik
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deðerlendirilmesine ve dolayýsýyla olgularýn
yanlýþ tanýlanmasýna neden olmuþtur. Çocuk
cerrahisi konsültasyonu yapýldýðýnda belki yine
yanlýþ tanýlama yapýlabilirdi; ancak mesane
ekstrofisi ve onun en çok karýþabileceði kloakal
patolojiler açýsýndan da bilgilendirme yapýlacaðý
için doðum sonrasý farklý bir taný konulsa dahi
ailenin doðum sonrasý aðýr anomaliyi
kabullenmesi bebeklerini kaybetme olasýlýklarýný
bilmeleri açýsýndan hazýr olmasý saðlanmýþ
olacaktý. Kloakal ekstrofisi ve OICS sendromu,
25. gebelik haftasýndan önce tanýlandýðýnda
aileye morbidite ve mortalite açýsýndan detaylý
bilgi verilerek terminasyon þansý sunulmasý
gereken en aðýr cerrahi patolojilerden biridir
(4,7,8). Týbbi ekibin ve ailenin OICS sendromu
ve prognozu hakkýnda detaylý bilgilenmiþ olmasý;
aileye terminasyon þansýnýn verilmesini veya
zamanlama açýsýndan terminasyon þansý yitirilmiþ
ya da ailenin gebeliðe devam kararý almýþ olmasý
durumunda ise doðum sonrasý erken önlemler
alýnacak bir merkezde doðumun gerçekleþmesini
saðlayacaktýr. Ayrýca taný konulur konulmaz
gerekli konsültasyon ve bilgilendirmelerin
yapýlmasý, termine edilmemiþ olgularda doðuma
kadar ailenin böyle aðýr bir anomalili bebeði
kabullenebilmesi açýsýndan faydalý olacaktýr,
ayrýca psikolojik destek verilerek doðum anýnda
aðýr bir patoloji süpriziyle karþýlaþmaya hazýr
olmalarý saðlanacaktýr (3,6,7,8).
Sonuç olarak, OICS sendromu gibi
mortalite ve morbiditesi çok yüksek olan ciddi
malformasyonlarýn antenatal dönemde
tanýlandýðýnda gerekli konsültasyonlar
zamanýnda yapýlmak kaydýyla
muayenehanelerde veya özel hastanelerde de
rahatlýkla takip edilebilir, ancak doðumlarý
çocuk cerrahisi açýsýndan müdahale edilebilecek
ve yenidoðan yoðun bakým þartlarý olan
hastanelerde gerçekleþtirilmelidir.
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