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ÖZET :

SUMMARY :

Mirror sendromu fetal hidrops, plasental
büyüme ve maternal ödemle karakterize,
preeklampsiye benzer semptom ve bulgulara yol
açan ciddi bir hastalýktýr. Etiyolojide masif fetal
hidropsa yol açan her türlü immünolojik ve
nonimmünolojik faktör rol oynamaktadýr. Bu yazýda
bir mirror sendromu olgusu sunulmakta ve bu
sendromun fetal ve maternal açýdan önemi
tartýþýlmaktadýr.

Mirror Syndrome: Case Report

Anahtar Kelimeler: Mirror sendromu, maternal
ödem, plasental ödem, hidrops fetalis

Mirror syndrome is characterized by fetal
hydrops, placental and maternal edema. It is a
serious disease, which causes preeclampsia like
symptoms and findings. Any immunologic and nonimmunologic factor causing fetal hydrops is
responsible in the etiology. In this case report a
mirror syndrome is presented and the importance
of the syndrome regarding maternal and fetal point
of view is discussed.
Key Words: Mirror syndrome, maternal edema,
placental edema, hydrops fetalis

GÝRÝÞ
Mirror sendromu ilk defa 1892 yýlýnda
John William Ballantyne tarafýndan
tanýmlanmýþtýr (1). Fetal hidrops, plasental
büyüme ve maternal ödem ile karakterize olup
genelde preeklampsiye benzer semptom ve
bulgulara yol açar. Geçmiþte Ballantyne
sendromu, maternal sendrom, pseudotoksemia,
maternal hidrops semdromu, üçlü ödem (triple
edema) þeklinde de adlandýrýlmýþtýr (2).
Maternal ödem fetal hidropsun ayna görüntüsü
olarak yorumlandýðý için mirror sendromu ismi
verilmiþtir. Bu yazýda bir mirror sendromu
olgusu sunulmakta ve bu sendromun fetal ve
maternal açýdan önemi tartýþýlmaktadýr.
OLGU
35 yaþýnda, gravida 4, partus 3 olan 30
haftalýk gebe, bol miktarda vaginal kanama ve
aðrý yakýnmasý ile kliniðimize baþvurdu.
Yapýlan muayenesinde aktif kanamanýn
durduðu, eski kanamaya baðlý koagulum
olduðu izlendi. Ultrasonografide makat
prezentasyonlu intrauterin geliþme geriliði olan
bir fetus ve plasenta previa totalis izlendi.
Fetusta hepatosplenomegali, asit, yaygýn skalp
ve cilt ödemi, plevral ve perikardiyal efüzyon

mevcuttu. Hastanýn tansiyonu 100/45, nabzý
100/dk , Hct 28.8% , trombosit 165000/ml,
BUN 8 mg/dl, kreatin 0.62 mg/dl, albumin 2.1
gr/dl, total protein 4 gr/dl, total bilirubin 1.9
mg/dl, indirekt bilirubin 1.1 mg/dl, LDH 332
U/l, AST 32 U/l, ALT 13 U/l, Na 129 mmol/l,
K 4.3 mg/dl idi. Ýdrarda protein eser olarak
saptandý. Hastanýn etkin kontraksiyonlarýnýn
olmasý üzerine hasta hidrate edildi. NST
nonreaktif idi. 24 saat ara ile 12 mg
betametazon intramuskuler uygulandý. Hastanýn
kan grubu A Rh(-), eþinin ise A Rh(+) idi.
Gebeliðin 10. haftasýnda yapýlmýþ olan indirekt
coombs testinde 1/8 titrasyonunda pozitiflik
saptanmýþ, ancak dört ay sonra tekrarýnda
negatif sonuç gelmiþti. Altý ve 8 aylýk iki adet
intrauterin fetal ölüm hikayesi olan hasta ilk
iki gebeliðinde Anti-D immunoglobin
yapýldýðýný, ancak saðlýklý bebek ile sonuçlanan
son gebeliðinde Anti-D uygulamasýndan emin
olmadýðýný ifade etti. Tekrar istenen indirekt
coombs testi yine pozitif idi.
Ýki gün takip edilen hastanýn durumunun
giderek bozulmasý, idrarda 3(+) proteinüri olmasý,
tansiyonunun 140/100e yükselmesi, masif ödem
geliþmesi, idrar çýkýþýnýn oligürik olmasý ve fetal
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iyilik halinin non stres testte bozulmasý üzerine
gebeliðin sonlandýrýlmasý kararý verildi ve
sezeryanla 1. dakika apgarý 2, 5. dakika apgarý 0
olan 1750 gram, 30 cm ölçülerinde hidropik bir
kýz bebek doðurtuldu (resim 1).
Resim 1: Ýleri derecede hidropik bebek

Plasenta ödemli, yer yer nekrotikti. Bebek
kan grubu A Rh(-), direkt coombs negatif idi.
Peroperatif bir ünite taze kan verildi.
Postoperatif 1. günde tansiyonunun 170/100
olmasý üzerine 10 mg amlodipin baþlandý. Hct
%20.5, PT 12.6, aPTT 41, albumin 1.5 g/dl,
total protein 3.2 g/dl, karaciðer ve böbrek
fonksiyonlarý normaldi. 2 ünite taze donmuþ
plazma, 1 ünite taze kan transfüze edildi.
Solunum sýkýntýsý geliþen ve batýný distandü
olan hastaya çekilen batýn bilgisayarlý
tomografide bilateral plevral ve minimal
perikardiyal efüzyon, periportal ödem, bilateral
parakolik minimal sývý, ince baðýrsaklarýn dilate
ve yer yer sývý içermekte olduðu izlendi,. Bacak
ve karýn cildinde yoðun ödem mevcuttu.
Furosemid 2x1 ve human albumin 2x1 verildi.
Postoperatif 6. günde ateþinin 38.8 oC, uterin
hassasiyet ve kötü kokulu akýntýsýnýn olmasý
üzerine postpartum endometrit tanýsý ile
klindamisin-gentamisin kombine antibiyoterapi
baþlandý. Total proteini 5.3 g/dl, albumini 2,6
g/dle yükselen hasta, postoperatif 9. günde iyi
durumda taburcu edildi..
TARTIÞMA
Mirror sendromu fetus ve anne için önemli
ölçüde morbidite ve mortaliteye yol açmaktadýr.
Etiyolojide masif fetal hidropsa yol açan her
türlü immünolojik ve non immünolojik faktör
rol oynamaktadýr. Literatürde parvovirüs
enfeksiyonu (3,4), plasental koryoanjiyom (2),

Galen veni anevrizmasý (5), Ebstein anomalisi
(6), ve fetal aritmi (7) nedeniyle geliþen mirror
sendromu olgularý yayýnlanmýþtýr. Maternal
semptomlar feto-plasental hastalýða baðlý olarak
geliþir. Fetus, plasenta ve annede ödem olmasý
patognomonik bulgudur. Masif ödem, ürik asit
seviyesinde artýþ, dilusyonel anemi,
hipoproteinemi, hafif proteinüri, artmýþ kan
basýncý, hafif yüksek transaminaz seviyesi,
renal disfonksiyon ve elektrolit bozukluðu
(potasyumda artýþ, sodyumda azalma) görülür.
Ayýrýcý tanýda preeklampsi ve HELLP sendromu
yer alýr. Hemoliz ve trombositopeni olmamasý
ile HELLP sendromundan, anemi ve
hipoproteinemi ile karakterize hemodilusyon
ile preeklampsiden ayrýlýr (8).
Patofizyoloji tam olarak bilinmemektedir.
Plasenta histolojik olarak incelendiðinde
immatür hidropik koryonik villuslar
izlenmektedir (1,6). Trofoblastlarda özellikle
de Langhans tabakasýnda proliferasyon
görülmektedir (1). Maternal hipertansiyon,
ödem ve biyokimyasal deðiþiklikler
muhtemelen plasental iskemiyi kompanse
etmek için geliþmektedir. Gherman ve ark.(9)
tarafýndan yayýnlanan bir olgu sunumunda da,
artmýþ hCG seviyeleri, hiperproliferatif
trofoblast ve plasentada direnç artýþý þeklinde
ortaya çýkan plasental iskeminin etyolojide
yer alabileceði savunulmuþtur. Mirror
sendromunda, maternal semptomlara yol açan
ve düzeltildiði zaman hem maternal hem de
fetal iyileþmeyi saðlayan bir fetal patoloji
mevcuttur. Ýntrauterin kan transfüzyonlarýyla
fetal aneminin düzeltildiði konjenital parvovirus
enfeksiyonu (3) ve kardiyoversiyonla tedavi
edilen fetal supraventriküler taþikardi (10)
olgularý, iyileþtirilebilen mirror sendromuna
iyi birer örnektir. Fetal prognoz kalp yetmezliði
nedeniyle kötüdür. Fetal hidropsun spesifik
nedeni belirlenemediði ve tedavi edilemediði
hallerde fetal ölüm ve maternal
komplikasyonlarý önlemek amacýyla hemen
gebeliði sonlandýrmak gerekmektedir.
Hidropsun sadece bir fetusta olduðu dikoryonik
ikiz gebeliklerde, hidropik fetusun spontan
kaybý (11) ya da selektif terminasyonuyla (12)
maternal durumun kýsa bir süre içinde düzeldiði,
gebeliðin terme kadar saðlýklý bir þekilde devam
ettiði gözlenmiþtir.
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Olgumuz mirror sendromunun tipik
özelliklerini taþýmaktaydý. Etyolojide RH
uygunsuzluðu düþünülmüþ olmakla beraber
indirekt Coombs testlerinin çeliþkili gelmesi
etyolojide kesin bir sebep orta koymayý olasý
kýlmamýþtýr. Dolayýsýyla olgumudaki fetal
hidropsun tedavisi mümkün olmamýþtýr. Hem
maternal hem fetal durumun bozulmasý
nedeniyle gebeliði sonlandýrmak gerekti.
Fetusta ileri derecede hidrops olmasý nedeniyle
doðum sonrasý bebeðin yaþamasý mümkün
olmamýþtýr. Doðum sonrasý annede mevcut
preeklampsi benzeri durum semptomatik tedavi
ile tedavi edilebilmiþ ve anne postoperatif 9.
günde ancak tedavi taburcu edilebilmiþtir.
Özetle Mirror sendromu nadiren görülen,
hidropsun nedenine baðlý olarak bazen tedavi
edilebilen, hem anne hem de fetus açýsýndan
son derece ciddi bir durumdur.
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