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Öz: Giriş: Kadın doğum uzmanları, doğumdan önce 
veya doğum sırasında mekonyumu tespit edebilmek 
için ultrason kullanır. Çünkü ultrason invaziv olmayan 
bir yöntemdir. Ultrason aynı zamanda annenin bebe-
ğini ilk gördüğü yerdir. Ultrasonda ekojenik amniotik 
sıvı varlığı nadirdir. Ancak karşılaşılması durumunda 
klinisyeni fetüs sağlığı açısından endişeye iter. Ekoje-
nik amniyotik sıvının nedenleri olarak literatürde en sık 
olarak vernix caseosa, daha az sıklıkta ise mekonyum 
ve kan gösterilmektedir. Fetusun sağlığını tehdit eden 
en önemli neden mekonyumlu amniyotik sıvıdır. Bir-
çok çalışma mekonyum varlığının ultrason ile tespiti-
nin kolay olmadığını göstermektedir. Amaç: Bu vaka 
ile hiperekojenik amniyon mayi tespit edilmesi duru-
munda rutin prenatal yönetim şeklinin değiştirilmemesi 
gerektiği vurgulanmak amaçlanmıştır. Yöntem: 21 ya-
şında primigravid olan  ve sancılanma şikayeti ile klini-
ğimize başvuran ve ultrasonda hiperekojenik amniyon 
mayi tespit edilmiş olan bir hastanın doğuma kadar 
olan yönetim süreci anlatılmıştır. Bulgular: Hastanın 
servikal açıklığı 5-6 cm seviyesine geldiğinde yapılan 
takipleri esnasında poche’si tarafımızca açılmıştır. Am-
niotik sıvı koyu renkli izlenmiştir. Ancak mekonyum 
tespit edilememiştir. Sonuç: 36. haftada tespit edilen, 
spontan sancıları başlamış ve dikkatli bir fetal monitö-
rizasyon ile konservatif yönetilerek ve betametazon uy-
gulaması yapılarak, 2770 gr ağırlığında sağlıklı erkek 
bebek doğurtulan hiperekojenik amniotik sıvı olgusunu 
sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Amniyotik Sıvı, Hiperekoik, Pre-
term Doğum

Abstract: Introduction: Obstetricians use ultrasound 
to detect meconium before or during birth. Because ul-
trasound is a non-invasive method. Ultrasound is laso 
the place where the mother first saw her baby. The 
presence of echogenic amniotic fluid on ultrasound is 
rare. However, if encountered, it causes the clinician to 
worry about fetus health. Vernix caseosa is the biggest 
cause of echogenic amniotic fluid, and less frequently, 
meconium and blood are shown in the literature. The 
most important reason that threatens the health of the 
fetus is meconium amniotic fluid. Many studies show 
that the presence of meconium is not easy to detect 
by ultrasound. Aim: With this case, it is aimed to em-
phasize that in case of hyperechogenic amniotic fluid, 
routine prenatal management should not be changed. 
Method: The management process of a patient with 
hyperechogenic amniotic fluid who is 21-year-old pa-
tient with primigravid and applied to our clinic with 
complaints of pain detected on ultrasound until deliv-
ery is described.  Findings: When the patient’s cervical 
opening reaches 5-6 cm, his poche was opened by us 
during his follow-up. Amniotic fluid was observed in 
dark color. However, meconium has not been detected. 
Result: We present the case of hyperechogenic amniot-
ic fluid, which was detected at 36 weeks, spontaneous 
pains started and conservatively managed with careful 
fetal monitoring, and betamethasone administration 
gave birth to a healthy male baby weighing 2770 g.

Keywords: Amniotic Fluid, Hyperechoic, Preterm 
Birth
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GİRİŞ

Amniyotik sıvı (AS) amniyotik kese içeri-
sinde gelişen fetüsü çepeçevre saran ve ko-
ruyan açık sarı renkte bir sıvıdır. Amniyon 
mayi ekojenitesi terimi, amniyon mayideki 
partiküllerin boyutunu, dağılımını, sayısını ve 
bunlara bağlı olarak amniyon mayinin bula-
nıklık derecesini anlatır.  Ultrasonda mekon-
yumlu AS terimi ilk kez 1984 yılında Bena-
cerraf tarafından bildirilmiştir (Benacerraf et 
al., 1984: 570-572). Birinci ve ikinci trimester 
sırasında ultrasonografide ekojenik amniyon 
mayi görülmesi olasılığı %4’tür (Johnson et 
al., 1998: 241-253). Amniyon içi kanama, 
anensefali veya akrania ile ilişkili olduğu ka-
dar (Cafici et al., 2003:1075-1079), maternal 
alfa-fetoprotein düzeyi yüksek kadınlarda da 
görülmektedir (Hallak et al., 1993:402-406). 
Üçüncü trimesterde sıklık yaklaşık %80’e 
ulaşmaktadır (Johnson et al., 1998:241-253). 
Literatüre bakıldığında konuyla ilgili yapılan 
çalışmalarda ultrasonda tespit edilen yoğun 
ekojenik amniyon sıvısının varlığının mekon-
yumla ilişkili olduğu bulunmuştur. AS içinde-
ki ekojenik parçacıkların sonografik bulguları 
yakın zamanda birkaç raporda tanımlanmış-
tır ve en sık vernix caseosa’ya bağlanmıştır. 
Vernix caseosa kimyasal olarak %80 su, %10 
lipit, %10 protein ve lizozim, sebum, ölü hüc-
reler, laktoferrin, vitamin E ve lanugo gibi 
maddelerden oluşmaktadır (Gözen, 2015:11-
16; Lund et al., 2014:299-333). Ekojenik am-

niyon mayisine neden olan konjenital durum-
lar ise harlequin iktiyoz ve epidermolizis bül-
loza letalisdir (Johnson et al., 1998:241-253).

OLGU SUNUMU

21 yaşında primigravid olan hasta, sancılanma 
şikayeti ile kliniğimize başvurmuştur. Yapılan 
obstetrik ultrasonda hiperekoik AS içerisinde 
fetal yüz ve kordonlar tespit edilmiştir.

Şekil 1. Hiperekoik AS İçerisinde Kordon 
ve Fetal Yüz Silüeti

Hastanın önceki kontrollerinde herhangi bir 
komplikasyon izlenmemişti. Fetal hareketleri 
iyiydi. Amniyon mayi indeksi 14 cm, umbli-
kal arter doppler değerlendirmede S/D oranı 
1.87, RI değeri 0.47 olarak tespit edilmiştir. 
Kardiyotokografisi reaktif, düzenli kontraksi-
yonları olan hastaya yapılan pelvik muayene 
sonucunda 4-5 cm açıklık ve %70 silinme tes-
pit edilmiştir. Erken doğum eyleminde olan 
hastaya fetal akciğer maturasyonunu sağla-
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mak amacıyla 12 mg intramüsküler betame-
tazon uygulaması yapıldı ve spontan takibe 
bırakıldı. Yakın fetal monitorizasyon ve bi-
yofizik profil takibi yapıldı. Açıklığı 6-7 cm 
olunca hastanın poche’si steril şartlarda açıldı 
ve AS’nin koyu renkli ancak mekonyumlu ol-
madığı gözlendi.

Şekil 2. Hastanın AS Örneği

Hastaya normal spontan vajinal yol ile 2770 
gr ağırlığında, 1. dakika APGAR skoru 9, 5. 
dakika APGAR skoru 10 olan sağlıklı erkek 
bebek doğurtuldu. Amniyotik sıvının mikros-
kopik incelemesinde vernix caseosa baskın-
lığı tespit edildi ve kültür ise negatif olarak 
tespit edildi. 

TARTIŞMA

Bu olgu sunumunda yenidoğanda bir patoloji 
olmaksızın tespit edilmiş olan hiperekojenik 
amniyon mayisi olan bir gebelik anlatılmak-
tadır. 36. haftada, sancılanma şikayeti olan 
hastada ultrasonda hiperekojenik amniyon 

mayi tespit edildi.Fetal  büyüme taramasın-
da patoloji tespit edilmedi. Yapılan obstetrik 
doppler ultrasonda umblikal arter S/D 1.87, 
RI 0,47 olarak tespit edildi. Kardiyotokografi 
reaktif ve ortalama fetal kalp hızı 135 atım/
dk olarak ve düzenli kontraksiyon tespit edil-
di. Hastaya betametazon uygulaması yapıldı. 
Normal spontan vajinal yolla 2770 gr, sağlık-
lı, 1. Ve 5. Dakika APGAR skorları normal 
olarak erkek bebek doğurtuldu. Ultrasonda 
yoğun ekojenik partiküllü amniyon sıvısı 
varlığı yaygın bir durum olmadığı gibi, klinik 
önemi de netleşmemiştir. Amniyon sıvısının 
mekonyumlu olarak görülmesinin gebelerde 
miad aşım durumu ile ilişkili olduğu bilinen 
bir durumdur (Romero et al., 1994:859-862). 
32 hafta üzerindeki gebeliklerde fetal bağır-
sak hareketleri başlar. Fetal bağırsak peris-
taltizm hareketlerinin başlaması ile mekon-
yumun amniyon sıvısına bulaşması meydana 
gelir. Bu durum gebeliğin 32. haftadan az ol-
duğu durumlarda nadiren görülür (Romero et 
al., 1994:859-862). 1989 yılında yapılan bir 
derlemede hiperekoik amniyon mayisi bulun-
masının mekonyumdan çok, fazla miktarda 
vernix caseosa’ya bağlı olduğu gösterilmiştir 
(Sepúlveda et al., 1989:333-335). Ultrason 
invaziv olmayan ve ucuz bir yöntem olarak 
doğum öncesi riskleri tespit etmekte kullanıl-
maktadır. Ultrason, fetal pozisyonu, kardiyak 
hızı, fetal büyümeyi, plasental pozisyonu ve 
AS miktarını değerlendirmede faydalıdır. 
1991 yılında yapılan bir çalışmada ultrasonda 
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tespit edilen hiperekojenik amniyon mayisi-
nin mekonyumu saptamada, %69 özgüllüğe 
ve %10 pozitif prediktif değere sahip oldu-
ğunu göstermiştir. Negatif prediktif değer 
ise %100’dür (Sherer et al., 1991:819-822). 
AS’deki mekonyum, olası bir fetal distres 
bulgusu olarak kabul edilir. Ultrasonda tespit 
edilen böyle bir bulgunun elbetteki doğum 
öncesi yönetimde etkileri olacaktır.  Anormal 
ultrason görünümü bazı durumlarda yanlış 
pozitif sonuçlara neden olabilmektedir. Buna 
bağlı olarak da gereksiz müdahaleler ve se-
zaryen ile doğum sayısında artış meydana ge-
lebilmektedir. Ancak ultrasonun amniyon ma-
yideki mekonyumu, hiperekojenitenin diğer 
nedenlerinden güvenli olarak ayırt edemeye-
ceği bilinmektedir. Prenatal olarak güvenilir 
şekilde mekonyum tanımlanması durumunda 
yenidoğan üzerinde olumsuz bir etkiden bah-
sedilebilir. Yapılan son çalışmalar ve olgu su-
numları normal seyirde olan term bir gebelik-
te tespit edilen hiperekojenik amniyon mayi 
bulgusunun mekonyum ve olumsuz gebelik 
sonuçları ile anlamlı bir ilişkisi olmadığını 
göstermektedir (Tam et al., 2013:461-463; 
Petrikovsky et al., 1998:191-193; Brown et 
al., 1994:95-97). Bu durumda da sadece hi-
perekojenik amniyon mayi bulgusuna bağlı 
olarak gebeliğin yönetiminde bir değişiklik 
yapılmaması gereklidir. 2015 yılında yapılan 
bir çalışmada amniyon sıvısında görülen par-
tiküllerin term gebelerde klinik olarak her-
hangi bir öneminin olmadığı vurgulanmıştır. 

Ancak hiperekojenitenin tespit edildiği pre-
tem gebelerde daha dikkatli olmayı önermiş-
lerdir (Fındık vd., 2015:117-120). Bizim va-
kamızda hiperekojenik amniyon mayi nedeni 
vernix caseosa varlığına bağlanmıştır. Klinik, 
kardiyotokografi, doppler ultrason ve biyo-
fizik parametrelerin güven verici olduğu ol-
gularda hiperekojenik amniyon mayi varlığı 
mekonyum veya fetal distresin bir belirteci 
olarak düşünülmemelidir. Bu vaka ile hipe-
rekojenik amniyon mayi tespit edilmesi duru-
munda rutin prenatal yönetim şeklinin değiş-
tirilmemesi gerektiği vurgulanmıştır. 

SONUÇ 

Ultrason uzun zamandır, rutin gebelik taki-
binde muayenenin ayrılmaz bir parçası ha-
line gelmiştir. Bununla birlikte artık, doğum 
için travayda takip edilen hastalarda da do-
ğum öngörüsü ve meydana gelebilecek aksi 
durumların önüne geçebilmek için ultrason 
kullanımı önerilmektedir. Klinik olarak stabil 
halde takip edilen, kardiyotokografisi reaktif 
ve fetal kalp atım hızı normal aralıkta bulu-
nup, aynı zamanda da bakılan doppler ultra-
sonografi ve biyofizik parametrelerin güven 
verici olduğu vakalarda tek başına tespit edi-
len hiperekojenik amniyotik sıvı varlığı, me-
konyum veya fetal distress gibi fetal kötülük 
durumunun bir kanıtı olarak düşünülmemeli-
dir. Hiperekojenik amniyotik mayi tespit edil-
mesi durumunda hastanın doğum yönetimin-



57

SSTB
www.sstbdergisi.com

International Refereed Academic Journal of Sports, Health and Medical Sciences
April - May - June Issue: 35 Spring Summer Term Year: 2020

Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi
Nisan - Mayıs - Haziran Sayı: 35 İlkbahar Yaz Dönemi Yıl: 2020 

ID:487 K:573
ISSN Print: 2146-8508 Online 2147-1711

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(TRADEMARK)

(2015/04315- 2015-GE-18972)

de ve takip sıklığında herhangi bir değişikliğe 
gidilmesine de gerek bulunmamaktadır. 
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EXTENDED ABSTRACT

The presence of intense echogenic particulate amniotic fluid on ultrasound is not common and 
its clinical significance is not clear. The term meconium amniotic fluid on ultrasound was first 
reported by Benacerraf (1984:570-572) in 1984. In a review made in 1989, hyperechoic amni-
otic fluid was shown not to meconium but to excessive amount of vernix caseosa in amniotic 
fluid (Sepúlveda et al., 1989:333-335). This appearance is thought to occur due to the presence 
of blood in the amniotic fluid. Ultrasound is used to detect prenatal risks as a non-invasive 
and inexpensive method. Abnormal ultrasound appearance may cause false positive results in 
some cases. Accordingly, unnecessary interventions such as amniotomy, amniocentesis or la-
bor induction and an increase in the number of cesarean birth can occur. It showed that it has 
69% specificity and 10% predictive value in detecting meconium in hyperechogenic amnio-
tic fluid detected on ultrasound in 1991.The negative predictive value is 100% (Sherer et al., 
1991:819-822). Aim: With this case, it is aimed to emphasize that in case of hyperechogenic 
amniotic fluid, routine prenatal management should not be changed. Method: The management 
process of a patient with hyperechogenic amniotic fluid who is 21-year-old patient with primig-
ravid and applied to our clinic with complaints of pain detected on ultrasound until delivery is 
described. Findings: When the patient’s cervical opening reaches 5-6 cm, his poche was ope-
ned by us during his follow-up. Amniotic fluid was observed in dark color. However, meconium 
has not been detected. In the microscopic examination, the cause of turbidity was determined as 
80% water, 10% lipid, 10% protein, and vernix caseosa consisting of such substances lysozyme, 
sebum, dead cells, lactoferrin, vitamin E and lanugo. In the culture study, no bacterial growth 
was found. Results and Conclusion: This case report describes a pregnancy with hyperec-
hogenic amniotic fluid, which was detected in a newborn without pathology. Hyperechogenic 
amniotic fluid was detected on ultrasound in the patient who suffered from pain at 36 weeks. 
No pathology was detected in fetal growth screening. The umbilical artery was detected as S/D 
1.87 RI 0.47 on obstetric doppler ultrasound. Cardiotocography reactive and mean fetal heart 
rate was 135 beats / min and regular contraction was determined. In order to provide fetal lung 
maturation to the patient in preterm labor, 12 mg I.M. betamethasone application was done. 
A male baby, who has normal APGAR scores, was birth with a spontaneous vaginal route of 
2770 g and healthy. The presence of dense echogenic particulate amniotic fluid on ultrasound 
is not common, and its clinical significance is not clear. It is known that seeing amniotic fluid 
as meconium is associated with inherited transcendence in pregnant women (Romero et al., 
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1994:859-862). Fetal bowel movements begin in pregnant women over 32 weeks. With the 
onset of fetal intestinal peristalsis movements, contamination of meconium into the amniotic 
fluid occurs. This condition rarely occurs when pregnancy is less than 32 weeks (Romero et 
al., 1994:859-862). In a review made in 1989, it has been shown that the presence of hyperec-
hoic amniotic fluid depends on the excessive amount of vernix caseosa rather than meconium 
(Sepúlveda et al., 1989:333-335).  It showed that it has 69% specificity and 10% predictive 
value in detecting meconium in hyperechogenic amniotic fluid detected on ultrasound in 1991.
The negative predictive value is 100% (Sherer et al., 1991:819-822). Meconium in the amni-
otic fluid is considered a possible sign of fetal distress. Such a finding detected on ultrasound 
will of course have effects on prenatal management. Because the presence of meconium in the 
amniotic fluid will bring the risk of the fetus not being able to tolerate birth. This situation will 
be very challenging for the clinician. However, it is known that ultrasound cannot safely dis-
tinguish meconium in amniotic fluid from other causes of hyperechogenicity. If pneumatically 
reliably defined meconium, a negative effect on the newborn can be mentioned. Recent studies 
and case reports show that the hyperechogenic amniotic fluid finding detected in a term preg-
nancy with normal course does not have a significant relationship with meconium and negative 
pregnancy outcomes (Tam et al., 2013:461-463; Petrikovsky et al., 1998:191-193; Brown et 
al., 1994:95-97).  More comprehensive and detailed prospective studies are needed to reveal 
the relationship between hyperechogenic ultrasound appearance and neonatal outcomes.In this 
case, it is not necessary to make a change in the management of pregnancy due to the finding 
of hyperechogenic amniotic fluid. In a study conducted in 2015, it was emphasized that the 
particles seen in amnion fluid do not have any clinical significance in term pregnants. However, 
they suggested to be more careful in preterm pregnant women in which hyperechogenicity was 
detected (Fındık et al., 2015:117-120). In our case, the cause of hyperechogenic amniotic fluid 
was attributed to the presence of vernix caseosa. In this case, it was emphasized that routine 
prenatal management should not be changed in case of detection of hyperechogenic amniotic 
fluid. In cases where clinical, cardiotocography, doppler ultrasound and biophysical parameters 
are reassuring, the presence of hyperechogenic amniotic fluid should not be considered as a 
marker of meconium or fetal distress.


