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Olgu 

• G P Y D K   yaşı daki a ede  omfalosel ta ılı olarak 
genel anestezili C/S ile APGAR 8/9 4210 gram erkek bebek 

. ge elik haftası da doğdu.  
• Doğar doğ az ağladı. Kalp tepe atı ı> /dk idi. Batı  orta 

hatta, kese içerisi de ağırsak a sları görülen ve umblikal 
kordu ayrı a seçile  hasta ye idoğa  yoğu  akı  ü itesi e 
yatırıldı.  
• Oda havası da izle e alı dı.  



Özgeç iş 

• Doğu  ö esi öyküde fetal USG’si de omfalosel 
olduğu söyle iş. 
• Doğu  so rası K vit, göz akı ı ve Hepatit B aşısı 

uygula dı. 



Soygeç iş  

• A e  yaşı da, ev ha ı ı, sağ-sağlıklı 
• Ba a  yaşı da, e ur, sağ-sağlıklı 
• . ço uk  yaş erkek, sağ-sağlıklı 
• . ço uk hasta ız 

• A-B akra alık yok.  



Fizik Bakı 

• Baş çevresi:35,5 cm (90p)  

• Boy: 52 cm (90-97p)  

• Doğu  ağırlığı: 4210 gr (>97 p) 

 

• Solu u  sayısı: /dk  

• Kalp tepe atı ı: 144/dk  

• Vü ut ısısı: ,  °C  

• Ka  ası ı: 
• Sağ kol: /     
• Sağ a ak: /   

• Sol kol: 93/53 (66) 

• Sol bacak: 85/56 (65) 



Fizik Bakı 
• Genel durumu orta-iyi 

• Turgor tonusu doğal 
• Ön ve arka fontanel normal bombelikte 

• Konjunktiva/skleralar doğal, IR +/+ 

• Kulak a o alisi, yarık da ak, dil üyük 
ve dışarıda 

• Kalp sesleri doğal, S /S  doğal, üfürü  
yok 

• Solu u  sesleri doğal, HİHTSEK, 
ral,ronküs,ekspiryum uza ası yok, 
retraksiyon yok 

• Batı da orta hatta kese içerisinde 
ağırsak a sları görülen ve umblikal 

kordu ayrı a seçilen omfalosel mevcut 

• Hari e  erkek, kuşkulu genitalya yok 

• Meningeal irritasyon bulgusu yok. 
Ye idoğa  refleksleri a lı.  
 





Pozitif Bulgular 

• Ge elik haftası a göre iri e ek Makrozomi-LGA) 

• Omfalosel  

• Dil üyük ve dışarıda 

• Kulak anomalisi 

• Yarık da ak 



 

 

• ÖN TANI? 

 

• TETKİK VE İZLEM ÖNERİSİ? 



• Hasta Beckwith- Wiedemann Se dro u ö  ta ısıyla takip 
edildi.  

• Biyoki ya ve ka  sayı ı da herha gi ir patoloji 
sapta adı. 

• Ka  şekeri izle i or al aralıkta seyretti.  
• Yapıla  atı  ultraso ografisi de karı  içi orga lar or al 

yapı ve üyüklükte sapta dı. 
• Ço uk errahisi ko sültasyo u sağla dı. Doğu  so rası 

.gü  a eliyatı yapıldı. 
• Genetik tahlilleri gönderildi.  



  

 Beckwith- Wiedemann Sendromu 
 
• İlk olarak Al a  ili  ada ı Wiedeman tarafı da   

yılı da ta ı la a  BWS neonatal hipoglisemi, makroglosi, 
makrosomi, visseromegali, farklı kulak a o alileri, 
omfalosel ile karakterize nadir görülen bir sendromdur.  

• Prevelans : 10,300- ,  arası dadır. 
• Irk ve i siyet farkı yoktur. 
• %85 sporadik, %15 aileseldir.  

 



Genetik  

• BWS'li ireyleri  yaklaşık yüzde 'i de kro ozo  11p15 moleküler 
değişikliği ta ı la ıştır. 

• Bu bölgedeki kritik BWS genleri insülin benzeri büyüme faktörü 2 (IGF2), 
H , sikli e ağı lı kinaz i hi itörü C CDKN C  ve potasyu  ka alı 
voltaj kapılı KQT e zeri alt aile üyesi  KCNQ  içerir. 

• IGF2 aşırı çoğal ası ı  BWS'nin gelişi i de anahtar faktör olduğu 
düşü ül ektedir. 

• BWS'li ireylerde tespit edile  oleküler değişiklikler: 
 
● IC2'de metilasyon kay ı yüzde  
 
● Paternal UPD 11 (yüzde 20) 
 
● IC1'de metilasyonun kaza ı yüzde  
 
● CDKN1C'nin mutasyonu (sporadik olgularda yüzde 5) 
 
● Paternal duplikasyon, maternal inversiyon veya p .  kro ozo   a dı ı içere  
translokasyon (yüzde 1'den az) 



Prenatal ve Perinatal  

• BWS'nin prenatal en sık görüle  özellikleri makrozomi (%90) 
ve polihidramnios (%50) dur. 

• Etkilenen bebeklerin % ’si  preterm doğar. 
• Göbek kordonu uzun olabilir ve plasenta normal ağırlığı ı   

iki katı olabilir. 

 
 



Klinik Bulgular 

• Makrosomi (boy ve kilo> 
p olarak ta ı la ıştır  

 

• Hemihiperplazi  (hücre 
çoğal ası a or alliği 
nedeniyle vücudun bir veya 
daha fazla bölgesinin 
asi etrik aşırı üyü esi   

 

 



• Makroglossi  



• Omfalosel  



• Umblikal herni  



• Anterior li eer kulak lo u u  kırışıklıkları, arkada  
helisel kulak çukurları 
 



Klinik Bulgular 

• Ye idoğa  hipoglisemi 

 

 



Klinik Bulgular 

• Kara iğer, dalak, ö rekler, ö reküstü ezleri ve pankreas 
gibi ir veya daha fazla karı  içi organ visseromegalisi 

• Çocukluk çağı da embriyonal tümörler (örn. Wilms tümörü, 
hepatoblastoma, nöroblastoma, rabdomiyosarkom) 

• Nefromegali, nefrokalsinoz, daha sonra medüller sünger 
ö rek gelişi i gi i renal anormallikler 

• Kardiyomegali, yapısal kardiyak a o aliler, kardiyomiyopati 
(nadir) 

• Yarık damak (nadir) 

• Orta yüz hipoplazisi ve infraorbital bozukluklar 

• Geliş iş ke ik yaşı 
 



Büyüme  

• Makroglossi ve makrozomi ge ellikle doğu da mevcuttur 
ancak aze  doğu  so rası da gelişe ilir. 
• Hemihiperplazi vücudun segmental bölgelerini ya da  belirli 

orga  ve dokuları etkileye ilir. Vü udu  ir tarafıyla sı ırlı 
ola ilir veya vü udu  karşı tarafı ı içere ilir. 
• Hemihiperplazi ge ellikle doğu da ev uttur a ak ço uk 

büyüdükçe belirgin hale gelebilir. 

• Büyüme erken ço uklukta hızlı iken 7-  yaşları da yavaşlar. 

 



Metabolik Anormallikler  

• Ye idoğa  hipoglisemisi görülebilir. 

• Hipoglisemi tespit veya tedavi edil ezse gelişi sel sekel içi  
önemli bir risk oluşturur. 

• Bu hastalar utlaka hipoglise i açısı da  takip edil elidir.  
• Çoğu hipoglise i vakası hafif ve geçicidir. Bununla birlikte 

nadiren hipoglisemi devam edebilir. 

• Yaşa ı  ilk iki haftası da  so ra ye i aşla gıçlı hipoglise i 
nadiren görülebilir.  



Yapısal A o aliler 

• Omfalosel, umbilikal herni ve diastasis rektisi de dahil olmak 
üzere anterior abdominal duvar defektleri yaygı dır. 
• BWS'de sıklıkla kardiyomegali görülür ancak genellikle tedavi 

ol aksızı  geriler. 

• Renal a o aliler arası da medüller displazi, çift toplayı ı 
sistem, nefrokalsinoz, nefrolitiazis, medüller sünger böbrek, 
kistik değişiklikler ve nefromegaliler yer alır. Ultrason ile 
görüntülenen renal a or allikleri  yokluğu da ile BWS'li 
çocuklarda hiperkalsiüri bulunabilir. 

 



Neoplazi  

• BWS'li ço uklarda tü ör gelişi i içi  tah i  edile  risk 
% , ’tur. 
• Neoplazi riski yaşa ı  ilk sekiz yılı da yoğu laş ıştır. Sekiz 

yaşı da  üyük ço uklarda tü ör gelişi i adirdir. 
• E  sık Wilms tümörü ve hepatoblastom görülürken ay ı 

zamanda nöroblastom, adrenokortikal karsinom ve 
rabdomiyosarkom da görülür. 

• BWS'li çocuklarda neoplazi ile ilişkili mortalite riski yüksektir. 

 

 

 



Ta ı 

• BWS'nin fenotipi oldukça değişke dir ve ta ı a  kli ik 
özelliklerin ikisi de  azı ı içere ilir. 
• Vakaları  yaklaşık yüzde 'i aileseldir. Bu nedenle aile 

öyküsü önemlidir.  

• Polihidramniyos, plasental mezenkimal displazi ve 
prematürite gibi gebelikle ilgili bulgular da araştırıl alıdır.  

• İzole fetal omfalosel (bilinen aile öyküsü olmayan ve fetal 
ultrasonda ek bulgu saptanmayan) ile klinik 
değerle dir eye ve/veya oleküler testlere daya a  
vakaları % 'si de BWS sapta ıştır. Bu gi i duru larda 
ge etik araştır a ö eril ektedir. 
 



Ayırıcı Ta ı 

• Ye i doğ uş ir e ekte  makroglosi ve/veya hipoglisemi 
ev ut ise kapsa lı bir klinik muayene ve ardı da  ilgili 

tetkikler yapıl alıdır. 
• Simpson-Golabi-Behmel sendromu , Costello sendromu, 

Perlman sendromu, Sotos sendromu BWS ile ortak 
özelliklere sahiptir a ak ge etik testler ve ta ı layı ı 
özellikleri  ortaya çık ası ile ayırt edile ilir. 
 



Yönetim 

İlk ta ıyı takibe  değerle dir e 

• BWS ta ısı ko a  bireyde; 
 Makroglosi varlığı da hava yolu yeterliliği sağla alıdır. 
 Makroglosi önemli esle e soru ları a ede  oluyorsa beslenme uz a ı 

tarafı da  değerle diril elidir. 
 Hipoglisemi şiddetli ise ya da yaşa ı  ilk irkaç gü ü ü  ötesi de deva  ederse 

pediatrik e dokri olog tarafı da  değerle diril elidir. 
 Organomegali, yapısal a or allik ve tü örleri değerle dir ek içi  atı  

ultraso ografi ile değerle diril elidir. 
 Herha gi ir errahi işle de  ö e veya kli ik değerle dir ede kardiyak 

a or allik şüphesi varsa elektrokardiyogra  EKG  ve ekokardiyogram dahil 
ol ak üzere kapsa lı kardiyak değerle dir e yapıl alıdır. 

 Hepatoblastom açısı da  değerle dir ek içi  ilk ta ı a ı da alfa fetoprotein 
AFP  akıl alıdır 



Prognoz  

• Beckwith- Wiedemann sendromu olan bebeklerin surveyleri 
iyidir. 

• Mental gelişi  hafif düşük veya or al ola ilir. 
• Dildeki üyüklük esle e ve uyku soru ları a ede  

olabilir. 

• Ailelere ge etik da ış a lık veril elidir. 



Ö e li Mesaj……. 

• Be ek yaşa ı  ilk birkaç haftası da hipoglisemi açısı da  
yakı  takip edil elidir. 
• Dört yaşı a kadar her  ayda bir atı  ultraso ografi ve 4-8 

yıl arası da her  ayda bir adrenal bezler de dahil olmak 
üzere renal  ultraso ografi ile değerle diril elidir. 

• Hepatoblastomun erke  tespiti içi  yaşa ı  ilk dört yılı da 
her 2-3 ayda bir serum AFP konsantrasyonunu ölçülmelidir. 

• AFP konsantrasyonunda düşüş görülmezse altta yatan tümör 
içi  kapsa lı ir araştır a yap ak uygu  ola aktır.  
 
 
 



Olgumuz 3. Ay Kontrolü 

Şi diki ağırlığı:  gr p  
Şi diki oy:   (>97 p) 



3. Ay Kontrolü 



Genetik Tahliller 

• Hasta e izde yapıla  ge etik tahlil:  

 

 

 

 

• Dış erkezde yapıla  ge etik i ele e he üz 
so uçla adı. 
• Besle e soru ları ede iyle yarık da ak a eliyatı 

pla la ıyor.  

 



Kaynak 
*UpToDate. Hon-Yin BC. Jul 2018. Beckwith-Wiedemann syndrome 

 

• TEŞEKKÜRLER … 


