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•  yaş  ay kız hasta 

• Şikayet: Yürüye e e, ko uşa a a 



Hikaye 

•  yaş  aylıkke  polikli iği ize yürüye e e ve ko uşa a a 
şikayeti ile getiril iş. Eli e verile  es eleri sürekli fırlattığı ve 
katı yiye ekleri yiye ediği a esi tarafı da  elirtil iş. 



Özgeç iş 
 
• Doğu  ö esi: A e i  . ge eliği. Ge eliği boyunca düzenli 

doktor  kontrolü var. İzle i de oligohidroamnios sapta ış. 
Gebelik  sırası da sigara, alkol, madde kulla ı ı, radyasyon 
maruziyeti,  idrar yolu enfeksiyonu, döküntülü veya ateşli 
hastalık geçirme  öyküsü yok. 

 
• Doğu : 31 haftalık, C/S ile, 1460 g olarak doğ uş. 
 
• Doğu  so rası: Doğar doğ az 38 gün Ali Kahya DH küvöz 

akı ı da kal ış.  
• EKO: VSD-PFO 
• Batı  USG: Grade 1 pelvik ektazi, tek umblikal arter 



Özgeç iş 
•Beslenme: 3 ay biberon ile anne sütü al ış. 

•45 günlükken aspirasyon pnömonosi: Yoğu  akı  ü itesi de  gü  yatış 

•Konjenital yarık da ak operasyonu:  yaş ay 

•Bilateral kulak tüp operasyonu : yaş ay 

•Katı gıdaları yut ada zorluk 

•Nöromotor gelişi  asa akları da gerilik 

•Biküspit aorta nedeniyle  çocuk kardiyolojiden takipli 

•Otizm ta ısı ile ço uk ruh sağlığı ölü ü de   takipli 
•Aşılar: Tam   

Soy-geç iş 

• Anne: 25 yaşı da, SS. 

• Baba: 32 yaşı da, SS. 

• Anne ve baba arası da akra alık yok 

• 1. çocuk: Hasta ız 



Fizik Muayene 

Vital bulgular 

• Özellik yok 

 

 
Antropometrik ölçümler: 

•  Ağırlık: 13 kg ( 3-10 p.) 

• Baş çevresi: .    <  p.) 

 



Fizik Muayene 
 Genel durum: İyi-orta-hipoaktif. 

 Cilt: Turgor, tonus doğal.İkter, siya oz, peteşi, purpura, ödem yok. 

 Baş boyun: Ö  saç çizgisi de hafif düşüklük. Kafa yapısı simetrik. Boyunda kitle 

ve LAP yok. 

 Kulak-burun- oğaz: Kulaklar bilateral displastik görünümde ve anti heliks 

gelişi i de gerilik, düşük yerleşi li, ö e doğru açıla a ev ut . Bifid uvula. 

 Gözler: Deri  yerleşi li 
 Kaşlar: Sinofiri, kaşlarda düzleş e 

 Sivri,küçük çene 

 Kardiyovasküler: S1 S2 doğal, S3 yok, üfürüm yok, KTA 5.interkostal  aralıkta 

 Solunum sistemi: Her iki hemitoraks solu u a eşit katılıyor. 
Solunum sesleri doğal,ral yok, ro küs, ekspiryu  uzu luğu yok. 

 Gastrointestinal sistem: Batı  normal bombelikte.Barsak sesleri  normoaktif. 
Defans, rebound yok. Hepatomegali ve splenomegali  yok. Traube ala ı açık. 

 Genitoüriner sistem: Haricen kız. 

 Sakral bölgede bilateral çukurluk ve orta hatta şişlik  lipo ?  



Fizik Muayene 

Nörolojik muayene 

• Bilinci açık. 

• Direkt-indirekt IR(+). Göz hareketleri  her yöne serbest. 

• Kranyal sinir muayenesi intakt, nistagmus yok. 

• Ko uş ası yok, ses ve he e çıkarıyor. 
• Dirsek, metakarpo-falengeal ve diz ekleminde hiperekstansibilite. 

• Avuç içi de aşırı çizgile e. 
• Ayak ta a ı da hokey sopası görü ü ü , ayak ta a ı çizgile e artışı. 
• Ayak 2.parmak; 1- . par akları  üstü de, .par ak; - .par akları  

altı da yerleşi li par ak pozisyo  a o alisi. 
• Klonus yok. 

• Kas tonusu gevşek, hafif hipotonik. 

• DTR leri normoaktif. 

 











Öykü ve fizik muayeneden elde edilen patolojik 
bulgular 

• Gebelikte oligohidroamnios 
• Prematürite, düşük doğu  ağırlığı, tek umblikal arter 
• Mikrosefali 
• Ö  saç çizgisi de düşüklük 
• Konjenital yarık da ak, bifid uvula 
• Sinofiri 
• Dismorfik yüz ulgular  deri  yerleşi li gözler, displastik kulaklar) 
• Ayak parmak pozisyon anomalileri 
• Avuç içi ve ayak ta a ı da; deri  çizgile e ve çizgile e artışı 
• Bilateral sakral çukurluk 
• Nöromotor gelişi  asa akları da ge ik e 
• Göz te ası da kısıtlılık,ortak dikkat eksikliği, sosyal iletişi de yetersizlik 
• Ko uş a yokluğu 

 



ÖN TANINIZ ? 



 
 
 
Değerle dir e; 
 

Hastada; 
 
• Kraniyal MRG: Serebellar vermis hafif hipoplazik, korpus 

kallozum genu kıs ı da kalı  görü ü  
• Karyotip analizi : 46,XX 
• İdrar orga ik asit ve Ta de  MS : Nor al 

 

 

• Hastaya fizik tedavi ve özel eğiti  desteği ö erildi. 



Ta ı içi  u da  so raki 
aşa ada ha gi tetkikler 
istenebilir ? 



Array-CGH ( kromozom-mikro array ) analizi istendi. 

 



• 1p36 delesyon sendromu sapta dı. 



 
 

• Karyotip - sitogenetik a aliz kro ozo lardaki sayısal ve 
yapısal a o alileri i eler. 

• CGH yö te i, test edile  hastaya ait ör ek DNA'sı ile 
sağlıklı ir ireye ait ko trol DNA'sı ı  kopya sayıları ı  
karşılaştırıl ası esası a daya ır. 

• Her iki DNA farklı re klerle işaretle ir ve irlikte array 
üzerinde hibridize edilir.  

• A aliz so rası da, ge etik ateryal üzeri de i ele e  her 
ir ge etik ölge içi  hasta ve ko trol DNA'sı ı  ora ları 

karşılaştırlır. 

Array – CGH Nedir? 
Microarray-based Comparative Genomic Hybridization  

( Moleküler karyotipleme ) 





• Array-CGH'nin geliştiril esi, küçük kromozomal dengesizliklerin analizi için CGH'nin 
pota siyeli i ö e li ölçüde geliştir iştir. 
 

• İlk array , daha ö e kro ozo  preparatları da görül eye  ikro düze le eleri  
sapta a ilir hale gel esi içi  çözü ürlükte o  katta  fazla ir artış sağla ıştır. 
 

• İlk kez, delesyon ve duplikasyon kırıl a oktaları ı doğruda  i sa  ge o  dizili i 
düze eği de lokalize edile ilir hale getir iştir. 
 
 

• Array – CGH ; karyotiplemenin yetersiz kaldığı 5M ’da  küçük 
delesyon/duplikasyon tespiti de ikroskopla algıla a aya ak kadar küçük 
ola  kro ozo  değişiklikleri i  saptar. 

 
 
 

Descriptions  
bp = base pair  
kb = kilobase pair or 1000 base pairs  
Mb = megabase pair or 1 million base pairs 
 



• Array - CGH, hasta ı  ka ı da  veya tükürük ör eği de  ya da ö eki 
testlerde  elde edile  sakla a  DNA da  değerle dire ilir. 
 

• Array - CGH, açıkla a aya  fenotipi ola  hastalar içi  G a tlı kro ozo  
çalış aları  yeri i ala  ir ö  test hali e gel iştir. 

 
• Ge iş kapsa lı fenotipe sahip hastalar ve sub-mikroskobik genomik 

değişikleri elirle ek içi  ilk kade e ta ı testi olarak ta ı akta ve ir çok 
la oratuvarda yapısal a aliz içi  üyük ora da mikroskobinin yerini 
al aktadır. 
 
 
 
 



Kimlerden array-CGH istenmeli ? 

• Öğre e, fiziksel gelişi  geriliği ola  ço uklar 
• OSB gi i davra ış soru ları da 
• Doğu sal defektler 
• Etyolojisi açıkla a aya  ö etler 
 
 
• Yakı  tarihli araştır alarda, açıkla a aya  öğre e ve / veya gelişi sel 

yetersizliği ola  ço ukları  yaklaşık % 'si de, kro ozo  a alizi ile tespit 
edile eye  kro ozo  değişiklikleri e sahip ola ağı ı, sade e CGH dizisi ile 
tespit edile ile eği i göster iştir. 
 

• Array-CGH so uçla ası -  haftayı ula ilir. 



Dezava tajları  
• Dengeli translokasyonlar ve dengeli inversiyonlar gibi kromozom 

ozuklukları CGH dizisi kulla ılarak ta ı la az. 
 
• Bunun nedeni, dengeli kromozom düzenlenmesinin herhangi bir 

delesyon veya duplikasyona ede  ol a asıdır. 
 

• Ayrı a triploidy gi i azı poliploidy tiplerini tespit etmez. 
 

• Standart bir karyotip hale  ev ut olduğu ve gerektiği de kulla ıl ası 
u utul a alı !!! 
 
 

• Ge etik duru ları  sade e kro ozo  i ala sı ol adığı, ay ı za a da 
DNA'daki okta tek az çifti  değişiklikleri i  "yazı  hataları"   de ede  
ola ile eği akılda tutul alı ve array CGH ile u küçük değişiklikleri  
sapta a adığı u utul a alıdır. 





1p36  DELESYON SENDROMU 





Klinik özellikler: 
 

• Düz kaşlar 
• Deri  yerleşi li gözler 
• Orta yüz hattı da asıklık 
• Ge iş ve asık uru  köprüsü 
• Uzun filtrum 
• Sivri çene 
• Ge iş ve geç kapa ış anterior fontanel (% 77) 
• Mikrosefali (% 65) 
• Epikantal katla tı (% 50)  
• Posteriora dö ük, düşük yerleşi li, displastik kulaklar 

1p36 Delesyon Sendromu 



Değişke  dere edeki gelişi sel ge ik e / zihi sel e gellilik tü  hastalarda görülür; 
 
• Hipotoni % 95 
• Nöbetler; etkilenen bireylerin % 44 - % 58'inde görülür 
• Yapısal eyi  a o alileri %  
• Konjenital kalp kusurları %  
• Göz / gör e soru ları %  
• İşit e kay ı %  
• İskelet a o alileri %  
• Dış genital organ anomalileri ve böbrek anomalileri (% 22) 
• Davra ış soru ları %  ; sosyal iletişi de eksiklik, öfke ö etleri, ke di e zarar 

ver e, as akalıp hareketler ve hiperfaji … 
 
 



Etkilenen bireylerin % 88'inde mevcut olan merkezi sinir sistem anomalileri;  
 
 
• Lateral ventriküllerin ve subaraknoid oşlukları  dilatasyonu 
• Kortikal atrofi ya da yaygı  eyi  atrofisi 
• Korpus kallozum yokluğu/ kıs i varlığı/ i eliği 
• Miyelinasyonda gecikme 
• Beyaz evherde çok odaklı hiperintens alanlar 
• Periventriküler nodüler heterotopia ve polimikrogyria 



Nöbetler 1p36 delesyon sendromlu bireylerin % 44-58'inde görülür 
 

• Başla gıç yaşı dört gü  - iki yaş ortala a sekiz ay  
• İlk ö etler jeneralize (tonik, tonik-klonik, klonik, miyoklonik  veya kıs i 

(basit veya kompleks)  
• Bozukluğu ola  kişileri  yaklaşık % 'si i  EEG si de hipsaritmi ile ilişkili 

infantil spazmlara sahiptir 
• Çoğu ö et türü sta dart farmoterapi ile kontrol edilebilir 

 



Konjenital kalp kusurları ireyleri  %  ile % 'i de görülür 
 
 
Sıklığı a göre; 
• Atriyal ve ventriküler septal defektler 
• Kapak anomalileri 
• Patent duktus arteriozus 
• Fallot tetralojisi 
• Aort koarktasyonu 
• Sağ ventrikülün infundibular stenozu  
• Ebstein anomalisi 
• Nonkompakt kardiyomyopati 



• Oftalmolojik anomaliler;  Şaşılık, nistagmus, refraktif kusurlar sık görülür 
• Katarakt, retinal albinizm ve optik sinir kolobomu nadir görülür 

 
• 1p36 delesyon se dro lu ireyleri % 'ı da ulu a  iskelet anomalileri ge ik iş 

ke ik yaşı, skolyoz, kaburga anomalileri ve alt ekstremite asimetrisini içerir. 
 

• İşit e kay ı, çoğu lukla sensorinöral tipte, % 47 ile % 82'sinde tespit edilebilir 
 

• Genitoüriner malformasyonlar, etkile iş ireyleri  % 'si de görüle ilir ve üst 
polde hidronefroz ile irlikte tek taraflı ö rek pelvisi, sağ ö rek kisti ile ö rek 
ektopisi ve tek taraflı pelvik ektazi içerir 
 

• Kriptorşidiz , hipospadias, skrotal hipoplazi ve mikropenis erkeklerde nadir 
görülür 
 

• Küçük labia minor ve küçük klitoris, labia major hipertrofisi ve uterus hipoplazisi 
kadı larda ildiril iş 
 

• Hipotiroidizm, hastaları  %  ile % 'si de ildiril iştir 



Delesyon Sonucu Haployetersizliğe Uğraya  
ve  

Sendrom Fenotip Oluşu u da  Soru lu Tutula  
Genler  

• MMP23B 
• GABRD 
• SKI 
• PRDM16 
• KCNAB2 
• RERE 
• UBE4B 
• CASZ1 
• PDPN 
• SPEN 
• ECE1 
• HSPG2 
• LUZP1 





Prevala sı : ,  ve : ,  doğu  
Kadı -erkek ora ı = :  tah i  edil ekte 



Tanı :  Array – CGH ile konur. 

 
 



Tedavi  
 
Ko uş a / iletişi , dil gelişi  geriliği, otor gelişi i, iliş ve sosyal e erileri içi  
reha ilitasyo  / eğiti  progra ı; 
 
Infantil spaz larda ACTH; diğer ö et türleri içi  ruti  antiepileptik ilaçlar (AED'ler); 
 
Besleme güçlükleri için gastrostomi tüpü dahil olmak üzere özel besleme teknikleri ve / 
veya cihazlar; 
 
Nonkompakt kardiyomiyopati için standart farmakoterapi; 
 
Göz / gör e soru ları, iskelet a o alileri, işit e kay ı, hipotiroidizm ve renal 
anomalliler için rutin tedavi önerilmekte. 
 




