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Kamptomelik Displazi:
Prenatal Tan› ve Prognozun
De¤erlendirilmesi
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ÖZET
KAMPTOMEL‹K D‹SPLAZ‹: PRENATAL TANI VE PROGNOZUN DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹
Genel Bilgi: Nadir görülen iskelet displazilerinden biri olan kamptomelik displazi, uzun kemiklerde e¤rilik ve k›sal›kla beraber hipoplastik skapula, omurgada yass›laﬂma ve mineralizasyon eksikli¤i ile karakterizedir.
Olgu: Ultrasonografi ile kamptomelik displazi prenatal tan›s› konulan ve halen 2 yaﬂ›nda olup, do¤um sonras› ortopedik müdahaleler ile alt ekstremitedeki e¤rilik ve k›sal›¤›n düzeltildi¤i bir olgu sunulmuﬂtur.
Sonuç: Kamptomelik displazinin prenatal ultrasonografik tan›s› mümkündür. Erken haftalarda tespit edildi¤inde aile ile konuﬂarak gebeli¤in sonland›r›lmas› önerilebilir. Ancak solunum güçlü¤ü geliﬂmeyen olgularda, gerekli müdahele ve takipler ile olumlu sonuçlar elde etmek de mümkün olabilir.
Anahtar Kelimeler: Kamptomelik displazi, Prenatal tan›
SUMMARY
CAMPTOMELIC DYSPLASIA: EVALUATING PRENATAL DIAGNOSIS AND PROGNOSIS
Background and Objective: Camptomelic dysplasia is usually a lethal and rare skeletal dysplasia characterised by
bowing of the long bones, hypoplastic scapula and widening of vertebral column.
Observation: A camptomelic dysplasia case diagnosed prenatally by ultrasonography is presented. The case is alive at 2 years of age with the bending of lower extremities treated by orthopedic interventions.
Conclusion: Camptomelic dysplasia can be diagnosed prenatally and termination of pregnancy may be offered
when diagnosed before viability. In some cases by proper management successful outcome may be achieved.
Key Words: Camptomelic dysplasia, Prenatal diagnosis

‹

skelet displazileri, kemiklerin oluﬂum ve geliﬂimindeki bozukluklar nedeniyle ﬂekil, yap› ve
uzunluklar›ndaki anormallikler ile kendini gösteren, oldukça karmaﬂ›k ve heterojen bir grup oluﬂturan hastal›klard›r.
Nadir rastlanan ve ço¤unlukla ölümcül iskelet
displazilerinden biri olan kamptomelik displazi, ilk
kez 1970 y›l›nda Spranger ve ark. taraf›ndan ayr›
bir baﬂl›k olarak belirtilmiﬂtir (1). Literatürde s›kl›¤›
10,000 canl› do¤umda 0.05 ile 1.6 aras›nda bildirilmektedir (2,3). Kamptomelik displazinin etyolojisi ve geçiﬂ paterni kesin olarak bilinmemektedir.
Olgular›n ço¤unlu¤unda akraba evlili¤inin olmas›
otozomal resesif geçiﬂi düﬂündürmektedir, pek çok
olgu ise sporadiktir (4).
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Kamptomelik displazide en belirgin ve de¤iﬂmeyen özellik femur ve tibiada gözlenen belirgin
bükülme ve k›sal›kt›r. Uzun kemiklerdeki e¤rili¤in
yan› s›ra skapulan›n hipoplastik olmas›, iliak kemiklerde ve omurgada yass›laﬂma saptanmas› da
kamptomelik sendroma özgün bulgulard›r. Ayr›ca
makrosefali, al›n ç›k›kl›¤›, mikrognati, burun kökü
bas›kl›¤›, damak yar›¤›, hipertelorizm, kulaklarda
düﬂüklük gibi baﬂ ve yüz anomalileri, dar gö¤üs
kafesi, k›sa ve kal›n parmaklar, klinodaktili, pes
ekinovarus, kalça, dirsek ve el eklemlerinde ç›k›klar ve erkek psödohermafroditizmi s›k görülen di¤er bulgulard›r (4,5).
Kamptomelik displazinin, özellikle risk alt›ndaki ailelerde, ultrasonografi ile prenatal tan›s› bildirilmiﬂtir (6-8). Hastal›¤›n prognozu genel anlamda
kötüdür. Beluffi ve Fraccoro’nun 92 olguluk serisinde 89 çocu¤un ilk 10 ay içinde öldü¤ü bildiril-
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miﬂtir (9). Ölüm sebebi genellikle solunum s›k›nt›s› ve trakeomalasiye ba¤l›d›r (5). Kalp, böbrek ve
merkezi sinir sistemi anomalileri de ölüm nedenleri aras›ndad›r. Yaﬂayan olgularda ileri yaﬂlarda,
omurga problemleri sorun yaratmaktad›r. Son y›llarda, kamptomelik displazi olgular›nda omurgaya
baﬂar›l› ortopedik giriﬂimlerin uyguland›¤› seriler
bildirilmeye baﬂlanm›ﬂt›r (10).
Ultrasonografi ile kamptomelik displazi prenatal tan›s› konulan ve halen 2 yaﬂ›nda olup, do¤um
sonras› ortopedik müdahaleler ile alt ekstremitedeki e¤rilik ve k›sal›¤›n düzeltildi¤i bir olgu sunulmuﬂtur.

OLGU
23 yaﬂ›nda gravida 1, parite 0 ve 3. derece akraba evlili¤i olan gebe, 31 gebelik haftas›nda yap›lan ultasonografide fetusda iskelet sistemine ait
anomaliler gözlenmesi üzerine ileri tetkik ve tan›
amac›yla klini¤imize refere edildi.
Ultrasonografi ile fetusun de¤erlendirilmesinde,
alt ekstremitelerin ileri derecede k›sa oldu¤u gözlendi. Femur, tibia ve fibula ölçümlerinin her iki
bacakta ileri derecede k›sa oldu¤u (gebelik haftas›
için 2 standart deviasyonun alt›nda) ve belirgin bükülme oldu¤u saptand› (Resim 1). Üst ekstremitelerdeki uzun kemikler ise normal boyut ve biçimde idi. Elde parmaklar k›sa ve künt, ayaklarda ise
pes ekinovarus mevcuttu. Yüzde, mikrognati, ç›k›k
al›n ve yar›k damak saptand›. Omurgada yass›laﬂma belirlendi ve skapula hipoplazik olarak gözlendi. Bu bulgularla kamptomelik displazi tan›s› konuldu. Di¤er sistemlere ait herhangi bir anomali
saptanmad›. Fetal kan örneklemesi ile elde edilen
kanda karyotip 46 XY olarak bulundu. Durum aile ile detayl› olarak tart›ﬂ›ld›. Gebeli¤in yaﬂ›, klini-

Resim 1: Femur, tibia ve fibula ölçümlerinin ileri derecede k›sa
(gebelik haftas› için 2 standart deviasyonun alt›nda) ve belirgin
bükülme oldu¤u gözlenmektedir.

Resim 2: Radyolojik incelemede, her iki femurda bükülme , hipoplastik skapula , kollumna vertabraliste mineralizasyon eksikli¤i ve yass›laﬂma gözlenmektedir.

¤imizin t›bbi tahliye s›n›rlar›n› aﬂt›¤›ndan, aileye
tahliye seçene¤i sunulmad›. Gebelik terme kadar
izlendi ve 39 gebelik haftas›nda normal spontan
do¤umla 3440 gr. a¤›rl›¤›nda, 1. dakkika Apgar’› 9
olan erkek bebek do¤urtuldu.
Yenido¤anda, alt ekstremitelerde k›sal›k ve
uzun kemiklerde belirgin bükülme saptand›. Ayr›ca burun kökü bas›kl›¤›, düﬂük kulak, damak kubbe yüksekli¤i, yumuﬂak damak yar›¤›, pes ekinavarus ve mikropenis gözlendi. Radyolojik incelemede, her iki femurda bükülme, hipoplastik skapula,
omurgada mineralizasyon eksikli¤i ve yass›laﬂma
saptand› (Resim 2). Bu bulgular ›ﬂ›¤›nda, genetik
ve ortopedik konsültasyon sonucunda yenido¤anda, kamptomelik displazi tan›s› teyid edildi.
Yenido¤an döneminden itibaren ortopedi klini¤i taraf›ndan takibe al›nan ve gerekli müdahaleleri yap›lan olgumuz halen 2 yaﬂ›ndad›r (Resim 3).
Yap›lan ortopedik giriﬂimler ile alt ektremitelerindeki k›sal›¤› ve e¤rili¤i düzeltilen çocu¤umuz yürüyebilmektedir ve ayr›ca motor, mental ve fiziksel
geliﬂimi normal olarak devam etmektedir.
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Resim 3: Yenido¤an döneminden itibaren ortopedi klini¤i taraf›ndan takibe al›nan ve ortopedik giriﬂimler ile alt ektremitelerindeki k›sal›¤› ve e¤rili¤i düzeltilen olgunun 2 yaﬂ›ndaki görünümü.

TARTIﬁMA
‹skelet sistemi displazileri oldukça karmaﬂ›k ve
heterojen bir grup oluﬂturan hastal›klard›r. Ay›r›c›
tan›lar› zor ve zahmetlidir. Antenatal dönemde ultrasonografi ile fetusda iskelet sistemine ait anomaliler tespit edildi¤inde, ay›r›c› tan›da bulunabilmek
ço¤u zaman tam anlam›yla bir bulmaca çözmeye
benzer. Ultrasonografi ile iskelet displazilerinin
prenatal tan›s›nda; özellikle etkilenen kemiklerin
belirlenmesi, k›sal›kla beraber k›r›lma veya bükülmenin olup olmad›¤›, kemiklerdeki mineralizasyonun derecesi, kafan›n ve omurgan›n ﬂekli, gö¤üs
kafesi ve kaburga kemiklerinin özelli¤i, parmaklar›n say›s› ve birbirleriyle iliﬂkisi de¤erlendirilmesi
gereken hususlard›r (4). Tüm zahmetine karﬂ›n
prenatal tan› için bütün çaba harcanmal›d›r. Do¤ru
tan›, fetusun prognozunu belirlemek ve gebeli¤in
akibeti hakk›nda do¤ru karar verebilmek için gerekli oldu¤u gibi, ailenin daha sonraki gebeliklerindeki risklerini belirleyebilmek aç›s›ndan da son
derece önemlidir. Do¤um sonras› da klinik genetisyen ve ölümün oldu¤u olgularda otopsi ile olgu,
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bir ekip taraf›ndan tüm detay› ile incelenerek tan›
konulmaya çal›ﬂ›lmal›d›r.
Kamptomeli, e¤ilmiﬂ, bükülmüﬂ ekstremite anlam›na gelir. Kamptomelik displazide de en belirgin bulgu alt ekstremite kemiklerinde gözlenen belirgin e¤riliktir. Bu bulgunun yan› s›ra skapulan›n
hipoplastik olmas›, iliak kemiklerde ve omurgada
yass›laﬂma saptanmas› da önemli bulgulard›r. Baﬂ
ve yüz anomalilerine, hidrosefaliye, kalp ve böbrek anomalilerine de s›kça rastlan›r (5). Kamptomelik displazinin her iki cinste görülme s›kl›¤› eﬂittir. Ancak. genotipi erkek olan olgular›n % 75 ‘inde d›ﬂ genitallerde k›z fenotipi veya ambigü genitalia görülmektedir (11). Gonadal ve genetik olarak
erkek olan olgularda gözlenen psödohermafroditizim, son y›llarda hastal›¤›n nedenin, SRY-ba¤›ml›
gende oluﬂan mutasyonun oldu¤unun gösterilmesiyle izah edilmiﬂtir (8). Olgumuzda utrasonografi
ile penis gözlenmiﬂ ve yap›lan karyotiplemede 46
XY saptanm›ﬂt›r. Do¤duktan sonra yap›lan genital
muayenede, erkek genital organlar› normal olarak
gözlenmiﬂtir ancak penis, genetisyen taraf›ndan
mikropenis olarak de¤erlendirilmiﬂtir.
Olgumuzun prenatal tan›s›nda, alt ekstremite
uzun kemiklerinde k›sal›k ve e¤rilik, pes ekino varus, mikrognati, burun kökü bas›kl›¤›, yar›k damak, skapula hipoplazisi ve omurgada yass›laﬂma
saptanmas› yol gösterici olmuﬂtur. Ay›r›c› tan›da,
kemiklerde bükülme ile kendini gösterebilen osteogenesis imperfekta, tanatoforik displazi ve hipofosfatazya düﬂünülmüﬂtür. Mineralizasyon eksikli¤inin sadece omurgada olmas›, mineralizasyonu
normal olan kalvaryumun gözlenmesi ve kemik k›r›klar›na rastlanmamas› osteogenesis imperfekta ile
hipofosfatazya tan›lar›ndan uzaklaﬂt›rm›ﬂt›r. Kalvaryumun ﬂeklinin yonca yapra¤› görünümünde olmamas› ve k›sal›¤›n yaln›zca alt ekstremite uzun
kemiklerinde saptanmas› thanataforik displazinin
aleyhine yorumlanm›ﬂt›r.
Kamptomelik displazinin baﬂl›ca radyolojik bulgular›; uzun kemiklerde k›sal›k ve e¤ilmeye eﬂlik
eden skapula aplazisi- hipoplazisi, vertebra pediküllerinde mineralizasyon eksikli¤i ile vertikal
planda iliak kemikler aras›ndaki mesafenin azalmas›d›r (4). Olgumuzda radyolojik olarak saptanan
femurlardaki bükülme, omurgadaki mineralizasyon eksikli¤i ve skapula hipoplazisi kamptomelik
displazi için tan› koydurucu niteliktedir.
Kamptomelik displazi olgular›n›n yaklaﬂ›k
%50’si ölü do¤umla ya da do¤umu takiben birkaç
hafta içinde solunum s›k›nt›s›na ba¤l› ölümle sonuçlan›r (5). Dar gö¤üs kafesi, dar larinks ve trakeomalasi ölüme sebep olan solunum güçlü¤ünün
nedenleridir (5). Kalp, böbrek ve merkezi sinir sistemi anomalileri de önemli ölüm nedenleri aras›ndad›r. Ancak solunum güçlü¤üne neden olacak
problemleri ve di¤er ilave ciddi anomalileri olma-
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yan olgular yaﬂamlar›n› sürdürebilmektedir. ‹leri
yaﬂlara kadar yaﬂayan olgularda omurgaya ait
problemler ortaya ç›kmaktad›r (10). Dolay›s›yla
ciddi solunum problemleri geliﬂmeyen çocuklarda,
yaﬂam›n ilk y›llar›nda alt ekstremitelerdeki e¤rilik
ve k›sal›¤›n giderilmesine yönelik ortopedik giriﬂimlerin yap›lmas› ve daha sonrada yak›n takipe
devam edilerek omurgada geliﬂebilecek sorunlar›n
tespit edilerek tedavisine yönelik giriﬂimlerin yap›lmas› gerekir. Olgumuzda erken dönemdeki ortopedik giriﬂmler baﬂar› ile uygulanarak alt ekstremite e¤rili¤i düzeltilmiﬂtir. Halen 2 yaﬂ›nda olan çocu¤umuz Ortopedi Klini¤imiz taraf›ndan yak›ndan
ve çok baﬂar›l› bir ﬂekilde takip edilmektedir. Ayr›ca Çocuk Klini¤i genetik bölümü taraf›ndan da periyodik takipleri yap›lmaktad›r. Motor, mental ve fiziksel geliﬂimi normal olarak devam etmektedir.
Kamptomelik displazinin prenatal ultrasonografik tan›s› mümkündür. Erken haftalarda tespit edildi¤inde aile ile konuﬂularak gebeli¤in sonland›r›lmas› önerilebilir. Ancak olgumuzun da ortaya koydu¤u üzere, ilave anomalileri olmayan ve erken
dönemde solunum güçlü¤ü geliﬂmeyen olgularda
gerekli müdahele ve takipler ile olumlu sonuçlar
elde etmek mümkün olabilir. Aileye prognoz belirtilirken, hastal›¤›n ço¤unlukla ölümcül oldu¤unu
belirtmekle beraber, madalyonun di¤er yüzüyle ilgili veriler sunmak da gerekti¤i kan›s›nday›z.
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