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Do¤umsal defekt, konjenital malformasyon, konjenital
anomali efl anlaml› kullan›lan ve do¤umda varolan geliflim
kusurunu tan›mlayan terimlerdir. Bu tan›mlama, makrosko-
pik ya da mikroskopik yap›sal anomali ya da normalden sap-
malar› kapsar (1,2).

Anomaliler, genellikle, spontan abortusa, ölü do¤uma,
perinatal ölüme veya prematür do¤umlara yol açar (2). Geli-
flim patolojisiyle u¤raflanlar, perinatal ve yeni do¤an dönem-
leri mortalite ve morbititesinde konjenital anomalilerin önem-
li bir yeri oldu¤unu vurgulam›fllard›r (3). Yap›lan çeflitli çal›fl-
malarda, perinatal periyota konjenital anomalilere ba¤l›
ölümlerin %12,3-32 aras›nda oldu¤u gösterilmifltir (4,5).

CTF Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Klini¤i ile yapt›¤›m›z
bir çal›flmada, 7 y›l içinde 213 konjenital anomali gözlenmifl
ve perinatal mortaliteye neden olan konjenital anomali oran›
%7,49 olarak saptanm›flt›r (5). Bir baflka çal›flmam›zda ise,
5 y›l içinde yap›lan 639 perinatal otopside konjenital anoma-
liler %20’lik bir oran ile, ölüm nedenleri içinde anoksiden son-
ra ikinci s›ray› almaktad›r (6).

Anomali tipleriyle ilgili istatistiksel incelemelerde ise, yeni
do¤anlar›n %3’ünde tek majör anomali ve %0,7’sinde multipl
majör defektler gözlendi¤i bildirilmektedir (3).

Geleneksel olarak, konjenital anomalilerin etyolojisi; 1)
Genetik ve çevresel faktörler, 2) Genetik temelle çevresel
faktörlerin etkileflimi sonucu multifaktöryel nedenler ve 3) Bi-
linmeyenler olarak s›ralanmaktad›r. Anomalilerin yaklafl›k
%10-20’si genetik nedenlere, %10-20’si çevresel nedenlere,
%60-80 bilinmeyen faktörlere ba¤l› olarak bildirilirken, çok
say›da konjenital anomalinin de, geliflim s›ras›nda tahmini
olaylarla ya da flansa ba¤l› olarak geliflmesi olas›l›k dahilin-
dedir (1 2).

Perinatal ölümlerde yüksek oranlar gösteren genifl spekt-
rumlu konjenital anomalilerin insidensini araflt›rmak ve ano-
malileri de¤erlendirmek oldukça güçtür. Ayr›ca, materyalin
gerek küçük olmas› ve gerekse maserasyonu nedeniyle,
anomalilerin do¤ru yorumlanamamas› ve terminoloji karga-
flas›ndan do¤an farkl›l›klar, biz patologlar›n anomalili otopsi-
ye yaklafl›m›m›z› etkilemekte, hatta bazen bu ifllemden biz-
leri uzaklaflt›rmaktad›r. Perinatal ölümlerde önemli bir yeri
olan anomalilerin incelenmesi gereklili¤ine inanarak, bu ya-

z›m›zda anomalilerin genel özellikleri, terminolojisi, s›n›flama
ve anomalili otopsi materyalinin incelenmesini deneyimleri-
mizle birlikte literatür bilgisi ›fl›¤›nda de¤erlendirerek patolog-
lara yol göstermeyi amaçlad›k.

GENEL ÖZELL‹KLER

a) Anomaliler genellikle fetusda tek ya da birden fazlad›r.
Bunlar minör, hafif ya da majör anomaliler fleklinde olabilir.
b) Genellikle tümöral olmazlar. Ancak anal-sakrokoksegeal
anomalilerle birlikte, konjenital teratomlar gibi tümöral olu-
flumlara rastlanabilir. c) Anomalili fetuslar›n plasentalar›nda
bazen özellik gözlenebilir. d) Tek/multipl fetusta, bitiflik ya da
bitiflik olmayan ikizlerde, küçük embriyoda/dev fetüste görü-
lebilir. e) Embriyoda morfogenez etkileniyorsa primer defekt,
gebeli¤in geç döneminde fetüs geliflimi sekonder olarak etki-
leniyorsa, sekonder defekt, (Eksogen)-yani Disruption ve
Deformite gibi anomaliler ortaya ç›kar. Konjenital malformas-
yonlarda anomali ve deformasyon ay›r›m›n› dikkatli yapmak
gerekir. f) Do¤umsal defektleri do¤ru de¤erlendirmek için,
morfoloji (fetüs oluflumu, geliflimi ve flekillenmesi), genetik
bilgi (defektlerin sebeplerini yans›tabilecek) ve teratoloji
(özellikle Disruptionda) bilgisine ihtiyaç vard›r (7).

SINIFLAMA ve TERM‹NOLOJ‹ 

Do¤umsal defektlerin s›n›flamas›, 1975 y›l›nda WHO ta-
raf›ndan yap›lan “International Statistical Classification of Di-
seases” genifl bir kullan›m alan› bulmufltur. Ancak bu s›n›fla-
ma ve adland›rmada s›n›rl› kalm›flt›r (1).

Persaud ve arkadafllar› (1985) (1) özellikle morfogenez
bozuklu¤unu esas alarak bir s›n›flama yapmaya teflebbüs et-
mifl, ancak pratik uygulamada zorluklarla karfl›lafl›lm›flt›r.

Spranger ve arkadafllar› (1982) (1) klinisyenler aras›nda
kabul gören bir s›n›flama ileri sürdüyse de, ancak normal ve
anormal embriyogenezin anlafl›lmas›yla de¤iflime ihtiyaç du-
yulmufltur. Dolay›s›yla do¤umsal defektleri tarif etmek için
kullan›lan terminoloji her zaman kar›fl›kl›¤a neden olmufltur.

Do¤umsal defektlerin s›n›flamas›n›n, nedensel analizler-
de önemli oldu¤u görülmektedir. Tek bir bölgeyi ilgilendiren
ve ço¤unlukla multifaktöryel kabul edilen, örne¤in “Yar›k da-
mak ve spina bifida” gibi anomaliler “izole defektler” olarak
tan›mlanmaktad›r. E¤er anomaliler sendromlardaki gibi ol-
mas› beklenen basmakal›p bir patern gösteriyor ise, bir kro-
mozomal ya da Mendel tipi kal›t›m›n özelliklerini iflaret eder.
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Bunlar da “multipl defekt”ler grubunda de¤erlendirilmektedir.
Mekanizmalarla ilgili s›n›fland›rmalarda ise bir organ ya

da hücre gelifliminin bafltan beri anormal oldu¤u durum (mal-
formasyon, displazi) ya da daha az bir genetik etkinin oldu¤u
ancak, geliflimin d›fltan gelen bir etkenle bozulmas› sonucu
oluflan anomaliler (disrupsion, deformasyon) olarak tan›mla-
n›r (7,8).

Defekt tipleri ile nedenler aras›nda bir korelasyon olufltu-
ruldu¤unda do¤ru bir terminolojiye ihtiyaç oldu¤u görülmüfl-
tür. Birçok çal›flmada, bu yüzden “International Working Gro-
up ve Berlin Gruplar›n›n” terminolojisi kullan›lm›flt›r (7).

K›saca bu terminoloji tan›mlamalar›n› tarif edelim.

ANOMAL‹

Bir fetusün yap›s›, flekli, fonksiyonunun anormal olmas›
ve beklenenden ya da standart tipten herhangi bir flekilde
sapmas›d›r (1,2,3,7).

Deforme el bile¤i, ekstremite defekti, nörofibromlar, bafl-
parma¤›n çift olmas› gibi kozmetik kusur ve cerrahi müdaha-
le gerektiren anomaliler major anomalilerdir.

Tan›sal önemine ra¤men bireye daha az k›s›tlama geti-
renler (etki oluflturan) ise minör anomalilerdir. Klinodaktili,
tek palmar çizgi, uzun kemerli burun, genifl parmak gibi (7).

Özellikle kromozomal anomaliler, minör anomalileri olufl-
turur (Mendel mutasyonlar›). Geliflimin phenogenesis döne-
mindeki defektlerdir (8,9). Ayn› zamanda teratojenler, örne-
¤in ‹zotretinoin ve alkol gibi maddeler, di¤er bir deyiflle int-
rensek ve ekstrensek faktörler minör anomalilerde de etken-
dir (8).      

MALFORMASYON 

Bir organ›n, organ›n bir k›sm›n›n, ya da vücudun büyük bir
k›sm›n›n bafllang›çtan itibaren (primordium’un ya da anlage)
anormal geliflimi sonucu ortaya ç›kan morfolojik defekttir. Di-
¤er bir deyiflle primordium/anlage defektidir. En iyi örnek
olarak nöral tüp defekti gösterilebilir (Resim 1). Çünkü gelifli-
min bafllang›c›nda, nöral tüpte kapanma yetersizli¤i vard›r
(1,2,3,7).

Malformasyonlar intrensek ya da ekstrensek faktörlerle
meydana gelir. Burada intrensek faktörden kas›t, primordi-
umun gelifliminin bozuk olmas›d›r. Bu faktörler genetik se-
bebler yani kromozom anomalisi, Mendel mutasyonu, mito-
kondiriyal mutasyonlar, multifaktöryel nedenler olabilir (7).

Bir organ defekti genel olarak “organogenez defekti”ni
iflaret ederken, vücudun büyük bir k›sm›n› etkileyen defekt

ise “blastogenez defekti” olarak tan›mlan›r (10). Ancak mal-
formasyonlar bütün geliflim alan›n› etkileyebilir. Embriyonik
anatominin dinamik olmas› sebebi ile, bir primordiumda s›n›r-
l› bir bozukluk, bu bölümden kaynaklanan birden fazla yap›-
da malformasyonlara neden olur.

El bafl parmak yoklu¤u malformasyona iyi bir örnektir.
Ayak bafl parma¤› duplikasyonunda da oldu¤u gibi, burada
ekstremite tomurcu¤unun geliflimini kontrol eden “apikal ekto-
dermal kabart›n›n” daha bafllang›çtan, yani primordium’un ya
da anlagenin anormal olmas›ndan dolay›d›r. Di¤er bir deyiflle
malformasyonlar primer alan defektleridir (field defect) (7)

Malformasyonlar zaman zaman heterojenite gösterebilir-
ler. Bafl parmak yoklu¤unda, radial agenezide sözkonusu-
dur. Esas›nda daha genifl bir geliflimsel alandaki anormalli¤i
de yans›t›r (7,8)

Malformasyonlar tek bafl›na/sendrom ve asosiyasyon gibi
di¤er anomali kombinasyonlar›yla birlikte de görülebilirler (7). 

“D‹SPLAZ‹” 

Doku diferansiyasyon bozuklu¤udur. Di¤er bir deyiflle
histogenez bozuklu¤udur. Morfogenezden (farkl›laflma) ba-
¤›ms›zd›r. Morfogenez prenatal (embriyonik) bir olay iken,
histogenez ise postnatal devam eden bir olayd›r (1,2,7,8).

Bunlar dokuyu oluflturacak hücrelerin anormal (yanl›fl)
organizasyonu sonucu oluflan morfolojik anomalilerdir. Disp-
lazi’n›n sebebi nonspesifiktir (1,7,8)

Histopatolojide, displazi terimi genellikle neoplastik bir
doku geliflimini tan›mlar. Ancak günümüzde neoplastik po-
tansiyele bak›lmaks›z›n genifl anlamda kullan›lmakta ve his-
togenezin tüm anormalliklerini kapsamaktad›r.

Örne¤in, Osteogenesis Imperfecta ve Marfan sendro-
mundaki tüm anormallik, ba¤ dokusundaki bir defekte ba¤-
land›¤›ndan, her iki hastal›k da birer displazi örne¤idir (Re-
sim 2). Böyle durumlarda makroskopik klinik anomaliler kol-
lajen metabolizmas›ndaki bir defekte ba¤l›, fonksiyonel doku
defektleriyle sonuçlan›r. Bu kollajen defekti tüm anatomik
yerlerde bulunan doku elemanlar›n› etkiler.

Displazi, malformasyon, disruption ve deformitenin aksi-
ne tek bir organa s›n›rl› kalmaz. Fakat “hemanjiyomlar” gibi
lokalize displazilerde, anormal doku elemanlar› organ›n sa-
dece bir bölümünü tutabilir.

Displazi, sendromal ya da nonsendromal olabilir. Ayr›ca
metabolik displaziler de bildirilmektedir (glutarik asidemi tip ll,
santral sinir sistemi defektleri ve böbrek lezyonlar›). Metabo-
lik displaziler otosomal X resesif geçiflli, non-metabolik olan-
lar ise otosomal dominant geçifllidir (7,8).

17 · (1-2)TÜRK PATOLOJ‹ DERG‹S‹ 

Resim 1: Nöral tüp defekti: Anensefali ve rahiflizis.

Resim 2: Osteogenesis Imperfecta. 



“DISRUPTION”  

Bir organ›n, organ›n bir k›sm›n›n ya da vücudun büyük bir
k›sm›n›n geliflimi bafllang›çta normaldir (primordium/anlage
normal). Ancak geliflim devam ederken, herhangi bir d›fl et-
kenle geliflimin bozulmas› ya da kesintiye u¤ramas› sonucu
ortaya ç›kan morfolojik defekttir.

En klasik örne¤i, “amniotik band”d›r (Resim 3). Amnionun
ekstremitelere yap›flmas› amputasyonlara ya da distal hipop-
lazilere neden olur (2,7).

Disruptionlar sekonder malformasyonlar olarak de¤erlen-
dirilir. Kal›tsal de¤ildir. Fakat kal›tsal faktörlere zemin haz›r-
lad›¤› bildirilmektedir.

E¤er bir fetusun normal geliflim sürecine müdahale eden
bir etkene (ajana) maruz kalmas› söz konusu ise, o zaman
“disruption” terimi, çevresel etken ile oluflan tüm do¤umsal
defektleri içine alacak kadar genifl anlamda kullan›labilir (7).

Embriyonun geliflimi ve büyümesi genifl bir çeflitlilik gös-
teren bu çevresel ajanlardan (teratojenler) ters bir flekilde et-
kilenir. Dolay›s›yla teratojenik disruption’lar ortaya ç›kar. Bu
çevresel ajanlar, intrauterin infeksiyonlar, çeflitli kimyasal
maddeler, ilaçlar, radyasyon ve anneye ait metabolik hasta-
l›klard›r. Hayat›n ilk iki haftas›nda organogenez bafllamadan
önce embriyo teratojenlerden nispeten korunur. Hemen son-
raki k›rk befl günde organogenez döneminde zarar görür.
Çünkü birçok organ bu dönemde geliflir. Teratojenler organ
olufltuktan sonra malformasyona sebep olmaz. Ancak disrup-
tion oluflabilir. Ancak alkol bütün gebelik boyunca zararl›d›r.

Disruptionda bir di¤er önemli neden de, vasküler olayla-
ra ba¤l› “vascular disruption” olarak adland›r›lan anomaliler-
dir. Arter, ven ve kapillerlerin normal embriyo ya da fetal ge-
liflimde kesintiye/zarara u¤ramas›, yap›sal anomalileri ortaya
ç›kar›r. Yap›sal anomalinin tipi, embriyogenez s›ras›nda ke-
sintiye u¤ratan olay›n fliddetine ba¤l›d›r. Birbirine bitiflik or-
ganlar aras›nda sekonder etkileflim sonucu farkl› organlar ya
da dokularda yap›sal anomaliler görülür. Örne¤in multikistik
ensefalomalasi, limb reduction defektleri, sirenomeli, limb
body wall disruption gibi (11) (Resim 4).

“DEFORMATION” 

Mekanik etken (güç) nedeniyle, vücudun bir k›sm›n›n ya
da organ›n, anormal flekilde (biçimde) de ya da pozisyonda
olmas›d›r.

Bafllang›çda organ›n ya da vücudun bir k›sm› normal ge-
liflmifltir. Ancak d›fltan ya da bazen iç bask›yla ortaya ç›kan
sekonder de¤ifliklikler meydana gelir.

Deformation, anormal kuvvetlere karfl› geliflen normal ce-
vaplard›r. “Oligohidroamnios” sonucu intrauterin kompresyo-
na ba¤l› “club food” “equinovarus foot” ekstrensek bask› so-
nucu geliflmifltir.

Postnatal dönemde bir çok deformite tedavi edilebilmek-
tedir (1,2,7,8).

MULT‹PL ANOMAL‹LER

Fetüsteki multipl anomalileri tarif etmek için de baflka te-
rimlere ihtiyaç duyulmufltur. Bunlar Polytopic field defect, Se-
quence, syndrome ve association’dur. Multiple anomaliler,
sebep ve patogenezi ifade etmeyi amaçlar (1,2,12).

Geliflimin kritik evresinde zararl› etkenlerle çeflitli organ-
lar›n efl zamanl› olarak etkilendi¤i durumda, “polytopic field
defekt” tan›m› kullan›l›r. ‹ndükleme olay›nda bozukluk vard›r.
Daha çok birbirinden uzak lokal defektler fleklindedir.

Örne¤in “akrorenal field defect”, ekstremite tomurcuklar›-
n›n yan› s›ra mezo-metanefrozun bozulmas›d›r. Yani meso-
nefrozun induktif etkisinin eksikli¤i ya da yoklu¤u, ekstremite
tomurcuklar›n›n k›k›rdak proliferasyonu ve diferansiasyonu
etkilenmektedir (12).

“SEQUENCE” (SEKANS) 

Bilinen ya da farzedilen bir öncül anomaliden ya da me-
kanik faktörden geliflen multipl anomali tablosudur. Buna bir
kompleks de denebilir (1,7).

Di¤er bir de¤iflle, “Sequence”, tek ve primer bir malfor-
masyon ya da disruption sonucu oluflan, primer ve sekonder
olaylar zinciridir (2).

E¤er defektler aras›nda embriyolojik ba¤lant› bilinmezse,
“sequence” olan bireyler yanl›fll›kla multipl defekt sendromu
diye s›n›fland›r›labilir. Sequence’ler izole malformasyonlar
gibi, ço¤unlukla sporadik ya da multifaktöryel kal›t›ma ba¤l›-
d›r (1).

Sequence ile sendrom kar›flt›r›lmamal›d›r. “Sequence”
patogenetiktir ve sebepsel bir kavram de¤ildir. Sendromda
ise, sebep bellidir. (Down sendromunda Trisomi 21). Bunun-
la birlikte, iki durumda da anomalilerin paterni bilinir ya da
patogenetik olarak iliflkili oldu¤u da kabul edilmektedir. “Se-
quence”’de primer bafllatan faktör ve sekonder geliflimsel
komplikasyonlar zinciri bilinir (1,7).

“Sequence”’nin en güzel örne¤i, “Potter sequence”’s›d›r.
Bafllatan olay genetik ya da non-genetik oligohidroamnios-
dur. Bu bir malformasyon olan renal agenezi/displazi yüzün-
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Resim 3: Amnion yap›fl›kl›¤› :Yap›fl›kl›¤a ba¤l› kalvaria ve kar›n duvar
defekti.

Resim 4 : Limb-body wall defekt



den ya da mekanik bir faktör -amnion s›v›s› eksikli¤inden-
oluflur. Amnion s›v›s› eksikli¤i fetal hareketi s›n›rlar ve fetal
kompresyona neden olur. Bunlar sonucu tipik Potter de¤iflik-
likleri ortaya ç›kar (1).

Bir di¤er örnek “fetal akinesia sequence”›d›r. Çeflitli ano-
malilerin görüldü¤ü (multiple konjenital kontraktürler, krani-
ofacial anomaliler, pulmoner hipoplazi, k›sa göbek kordonu,
polyhidroamnios) ve fötal hareketin sekonder olarak eksik ol-
du¤u bir tablodur. “Fetal akinesia sequence’sinde” primer
olay hakk›nda bir fley belirtilmemifltir. Ancak kasta, sinirde,
ba¤ dokusundaki bozukluklar ya da fetusa ait bofllu¤un dar
olmas›, hepsi fetal hareketin yavafllamas›na neden olabilir.
Fetal hareket eksikli¤inden de sekonder de¤ifliklikler ortaya
ç›kar (2).

SENDROM  

Patogenezlerinin iliflkili oldu¤una inan›lan multiple ano-
malilerdir. Bir “Sequence”, özelli¤i göstermez (1,7). Viral en-
feksiyon ve spesifik kromozom bozukluklar› gibi tek etyolojik
ajan neden olabilir (1).

Sendromlar, birbirleri ile patogenez aç›s›ndan ilintili ano-
malileri anlamada, sequence’dan daha az aç›klay›c› olmak-
tad›r. Sequence’de tetikleyen olay ve müteakiben geliflen se-
konder etkiler bilinmektedir. Zaman içinde bir sendrom, se-
kansa dönüflebilir. Sendromlar, sequence gibi farkl› meka-
nizmalarla oluflabilir (1,7) (Resim 5).

“ASSOCIATION”

“Sequence” ya da sendrom olarak tan›mlanmayan, bir-
çok morfolojik defektin, bir ya da daha fazla olguda çeflitli
morfolojik defektlerin rastlant›sal olmayan flekilde bir arada
bulunmalar›d›r. Bunlar tipik olarak efl embriyolojik zamanl›
majör anomalilerden ibarettir. Association’lar patogenetik ya
da sebepsel iliflkili de¤ildir (1,2,7).

“VATER”, “CHARGE” ve “MURCS” association için iyi bi-
rer örnektir.

Vertebral, anorektal, trakeo-özefageal, radial ve renal
anomaliler gösteren “VATER” association’u, embriyogenezin
20-25 günlerinde diferansiyasyona bafllayan mezoderm kö-
kenli oluflumlar›n etkilenmesidir (Resim 6).

Association’larda bir organ sisteminde defektler bulunu-
yorsa di¤er organ sistemleri de dikkatle aranmal›d›r (2). 

ANOMAL‹L‹ FETUS OTOPS‹S‹N‹N ÖNEM‹ 
ve ‹NCELENMES‹

Önemi
Günümüzde, konjenital anomalili fetus ya da yeni do¤an-

lar› incelemede prenatal tan› yöntemleri geliflmekte ve çeflit-
lilik göstermektedir. Moleküler, sitogenetik ve biyokimyasal
tetkikler klinisyenlere yol göstericidir. Özellikle ilk trimest›r
kay›plar›nda genetik aç›dan inceleme ve yineleme riskinin
belirlenmesinde prenatal tan› yöntemleri kolayl›k sa¤lamak-
tad›r. Ayn› zamanda konjenital anomaliyi ya da herediter
hastal›¤› sonland›rmadan önce yap›lan bu tür klinik incele-
meler, patolo¤a da yard›mc› olmaktad›r. Ancak en önemlile-
rinden biri olan ultrason (USG), majör defektleri belirlemesi-
ne karfl›n, sendromlar›n tan›s› için gerekli olan minor yap›
bozukluklar› ay›rt edememektedir (2).

Rudleg ve arkadafllar› (2), patolojik bulgularla USG mu-
kayeseli çal›flmalar›nda, USG’deki anomaliye ek olarak iki
malformasyon daha saptam›fllard›r. Hatta baz›s›nda USG
deki bulguyu do¤rulayamam›fllard›r. Manchester ve arkadafl-
lar› (2), USG’de prenatal anomali flüphesi olan 257 vakan›n
46’s›n› sonland›rarak postmortem inceleme yaparak, vaka-
larda %1,5 yanl›fl pozitiflik bulurken, %2,5 yanl›fl negatiflik
saptam›fllard›r. Ayr›ca %37 vakada ilave anomaliler bulun-
mufltur.

Shen Schwartz ve arkadafllar› postmortem katk›y› vaka-
lar›nda %46, Keeling ve arkadafllar› da %42 olarak bildirmifl-
lerdir (3).

Yap›lan çal›flmalardan da anlafl›ld›¤› gibi prenatal dö-
nemde saptanan ya da flüphelenilen konjenital anomaliler
gebeli¤in erken döneminde tahliye ediliyor veya spontan ola-
rak sonland›r›l›yorsa, bunu do¤rulamak ve ortaya koymak
ancak fetusun ve plasentan›n dikkatli bir flekilde patolojik in-
celenmesiyle gerçekleflir. Patolo¤un, fetal incelemeye geç-
meden önce yeterli teorik ve klinik bilgiye de sahip olmas› zo-
runludur. Anomalili vakalarda, anemnezde bilinmesi gereken
özellikleri flöyle s›ralayabiliriz (2):

a) Ailede bilinen bir genetik hastal›k olup olmad›¤›,
b) Annenin yafl› (ileri yaflta kromozomal anomali riski ),
c) Anne ve baban›n tafl›y›c›l›k durumu,
d) Anne ve baba akrabal›k ilflkisi,
e) ‹lerlemifl baba yafl›,
f) Annenin daha önce ölü do¤um, düflük ya da multipl

konjenital anomalili bebek do¤urma hikayesi bulunup
bulunmad›¤›,

g) Annenin bilinen ya da bilinmeyen teratojenlere maruz
kal›p kalmad›¤›,

h) Gebeli¤in takibinin yap›l›p yap›lmad›¤›d›r.
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Resim 5: Brachmann-de Lange sendromu (çat›k bol kafl ve saç, k›ll› vücut,
uzun filtrum, migrognatia, ve yengeç eli).

Resim 6: “VATER” association.



Postmortem kromozom incelemesi 
Teorik olarak nukleusu bulunan ve bölünme yetene¤ini

kaybetmemifl tüm dokularda kromozom analizi yap›labilir.
Ancak postmortem incelemede maserasyon ve kontaminas-
yon nedeniyle kromozom analizleri son derece güçtür.

Ölümü takiben ilk saatlerde intrakardiyak kan, deri, akci-
¤er, gonad gibi doku örneklerinden ve ayni zamanda ekstra
embriyonik bir doku olan plasentadan doku kültürüyle kromo-
zom analizleri yap›labilir (2,13).

Ölümü takiben daha ileri saatlerde ve günlerde ise, kro-
mozom analizi için steril koflullarda yap›lacak deri ve di¤er
organ örneklemeleri kullan›l›r. Al›nan biopsi materyali, se-
rumsuz +4 derecede saklan›r. Materyalin gönderilmesi s›ra-
s›nda afl›r› s›cak ve so¤u¤a maruz kalmamas› ve en geç 48
saat içinde çal›flacak olan laboratuara ulaflmas› gerekir. Pla-
senta incelenmesi gerekti¤inde steril bölgeden al›nacak bi-
opsi materyali de serumsuz ortamda +4 derecede saklanabi-
lir (13).

Postmortem DNA ve enzim analizleri 
DNA izolasyonunda tüm çekirdekli hücreleri olan dokular-

dan, örne¤in kuru kan örneklerinden, k›l kökü hücreleri ve di-
¤er dokulardan yap›labilir. Enzim analizleri yapabilmek için
her enzimin eksprese oldu¤u spesifik doku örnekleri gerekir.

Metabolizma hastal›klar›nda gerek doku, gerek koryon
hücrelerinden elde edilen fibroblast kültürleri gereklidir. Fetal
kan nadiren enzim analizlerinde kullan›l›r (13).

FETUS’UN ‹NCELENMES‹ (OTOPS‹): Otopsi s›ras›yla
belirlenen ana özelliklerle incelenir.

I) D›fl özelliklerin kaydedilmesi 
1) Maserasyon-derecesi (I, II. III) bildirilmelidir.
2) Fetusun a¤›rl›¤›,
3) Ölçümler:

a) tepe-topuk,
b) tepe-glutea,
c) Yüzde göz, burun, a¤›z, çene anomalileri belirtilme-

li ve ölçümleri yap›lmal›d›r.
Yüz ölçümleri: ‹ç epikantus, d›fl epikantus ve interpupil-

ler mesafe, kulak-göz çizgisi ve filtrum uzunlu¤u ölçülmelidir.
‹ç kantus mesafesi: Horizontal olarak ölçülen iç kantus-

lar aras›.
D›fl kantus mesafesi: Horizontal olarak ölçülen d›fl kan-

tuslar aras›.
‹nterpupiller mesafesi: Horizontal olarak ölçülen iki pu-

pilla aras›.
Kulak-göz çizgisi: Kulak heliksinin üst k›sm›ndan baflla-

y›p kantuslar seviyesinden geçen ve iç kantusta sonlanan
çizgi.

Filtrum: Burun septumu alt k›sm›ndan duda¤›n üst k›m›-
na kadar olan mesafe (Cetvel ya da ip yard›m›yla yap›lmal›-
d›r).

d) Bafl çevresi,
e) Gö¤üs (meme bafllar› hizas›ndan geçecek flekilde) ve

kar›n çevresi (göbek hizas›ndan) ölçülmelidir,
f) Ekstremitelerin pozisyonu ve parmak say›lar›na dikkat

edilmelidir.
El ölçümleri; El bile¤inin iç k›sm›ndan, orta parma¤›n te-

pesine kadar. Ayak ölçümü; calcaneus ile bafl parmak tepe-
si aras›ndaki mesafe kadar (14).

Fetus a¤›rl›¤› ve ölçümleri
Bu ölçümler fetus maturasyonu, büyümesi ve geliflmesi-

nin de¤erlendirmek için önemlidir. Standart ölçüm listeleriyle

karfl›laflt›r›larak fetusun yafl tayini yap›l›r. Anensefali, makro-
sefali ya da maserasyon gibi durumlarda tepe-topuk mesafe-
si ölçülür. Ancak do¤ru olamayaca¤›ndan, ayak ölçüleri dik-
kate al›narak yafl tayini  yap›l›r (1,2,4).

‹skelet displazilerinde ayr›ca ekstremitelerin ölçüleri al›n-
mal›d›r.

Kol (ekstansiyonda, vücuda paralel): Acromion’dan el or-
ta parmak tepesine kadar.

Üst kol (dirsek 90°C’de); Acromion’dan Olecranon’a, 
Ön kol (dirsek 90°C’de); Olecranon ile Radius styloid ç›-

k›nt› aras›nda yap›l›r. 
Fetusun bütün d›fl özellikleri tarif edilerek normalden sap-

malar kaydedilmelidir. Bu özellikleri tarif ederken fetusun ge-
belik evre/hafta özellikleri bilinerek de¤erlendirilmelidir. Aksi
halde fetusdaki baz› fizyolojik özellikler anomali olarak yo-
rumlanabilir (14).

II) Fetusun foto¤raf›n›n çekilmesi ve radyolojik 
inceleme 
Rutinde anomalili fetusun foto¤raf› mutlaka çekilmelidir.

Otopsi s›ras›nda aceleden baz› önemli ve kaydedilmesi ge-
reken anomaliler gözden kaçabilir ya da o s›rada de¤erlendi-
rilemeyen bir anomali saptanabilir. Bu nedenle foto¤rafla
bunlar tesbit edilerek daha sonra detayl› inceleme yap›labilir
(2,3,14).

Bazen de aileler anomalili bile olsa foto¤raf isteyebilir.
Bunun için de haz›rl›kl› olunmas› gerekir (2).

Bazen iskelet displazileri de çok belirgin olmayabilir. Fark
edilmeyen bulgular›n göstergesi olarak foto¤raf saklan›r. Da-
ha sonra detayl› inceleme imkan› sa¤lar (14).

Radyolojik tetkik ise, anomalili fetuslarda özellikle zorun-
ludur. Çünkü iskelet morfolojileri her zaman ekstremite k›sa-
l›¤›yla ortaya ç›kmaz. Ayn› zamanda kolumna vertebralis
anomalileri, kot patolojileri vs. gibi patolojilere de rastlanabilir.
Bu neden detayl› radyolojik tetkik yap›lmal›d›r. Ayr›ca post-
mortem çekilen filmlerin de¤erlendirilmesi yap›l›rken, canl› fe-
tuslar›n röntgen filmlerinden farkl›l›klar gösterebilece¤i de ak-
l›m›zda olmas› gereken bir özelliktir (1,2,14).

III) ‹ç organlar›n incelenmesi 
Perinatal otopsilere uygulanan rutin otopsi tekni¤i ano-

malili fetuslara da uygulan›r. Ancak küçük fetuslar›n dissek-
siyonunda zorlan›labilinir. Özellikle bu tür vakalarda kalp
anomalileri atlanabilir. Bu nedenle böyle durumlarda diseksi-
yon mikroskoplar› ya da büyüteçle organlar titiz bir flekilde in-
celenmelidir. Diseksiyonda ise optik cerrahide kullan›lan
aletler kullan›lmal›d›r. (9-11 haftal›k fetuslerde) (2). Bilindi¤i
gibi üç boflluk aç›larak, organlar›n anatomik özellikleri takip
edilerek iç organlar tetkik edilir. Bütün iç organlar usulüne
göre aç›l›r ve tart›mlar yap›larak normal de¤erlerle mukaye-
se edilir. Özellikle hipoplazilerde organ a¤›rl›klar› önemlidir.

‹ç organlar usülüne göre aç›ld›¤›nda bütün normal özel-
liklerin yan› s›ra normalden sapmalar kaydedilir. Örne¤in,
kalp damar girifl ve ç›k›fllar›, organlar›n yerinde olup olmad›-
¤›, parankimatöz yap›lar› v.s. (2,3,14)

Bütün organlardan rutin olarak histopatolojik inceleme
için materyal al›n›r. Gerekirse mikrobiyolojik kültür için steril
kan ya da dokudan materyal al›n›r. E¤er fetusun d›fltan bir
anomalisi yok ise majör iç organ anomalisi bulma riski
%2’dir. Fakat aksi de olabilir. D›fltan anormal morfogenez
defekti saptananlarda iç organ geliflim defektinin insidensi
düflük olabilir (13).

‹skelet displazilerinde (Resim 7), detayl› kemik inceleme-
si yap›lmal›d›r. Öncelikle uzun kemikler hatta kol ve bacak
kemikleri, yumuflak dokular› diseke edilerek bütünüyle al›n-
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mal›d›r. Mutlaka kemik-k›k›rdak s›n›r› gösterilmelidir. Ayr›ca
vertebra, kostakondral bileflke, trakea ve larengeal k›k›rdak,
kafa kemiklerinden materyal al›narak incelenir.

Santral sinir sistemide detayl› bir flekilde incelenir. Fonta-
neller boyunca kalvarium aç›l›r ve beyin dokusu do¤rudan
fiksatife al›narak daha sonra koronal kesitler yap›larak nor-
malden sapmalar kaydedilir. (2,3,14)

Metabolik hastal›k flüphesinde, karaci¤er iskelet kas›,
myokard, böbrek, beyin, idrar, serum, koryon villus örne¤i
al›nmal›d›r. (2)

IV) Makroskopik olarak anomalili fetus tan›s›n›n 
konulmas› 
Anomalilerin hangi gruba girece¤i genel olarak belirtilme-

li ve bir “makroskopik tan›” raporu yaz›lmal›d›r. Klinikçiye ve
aileye makroskopik raporla bir ön bilgi verilmelidir.

V) Patoloji raporunun yaz›lmas› 
Makroskopik tan›mlanan anomalilerle, histopatolojik in-

celemenin birlefltirilmesi ve ayr›ca klinikte konan tan› da göz
önünde bulundurularak en son tan›ya var›lmal›d›r (2,3,14).

Patolojik tan›, anomalili otopsilerde bazen deskriptif ola-
bilir. Çünkü patolog vakay› bilinen bir anomali grubuna, örne-
¤in sendrom, assosiation ya da kromozom anomalisi v.s’ye
oturtamayabilir. Bu durumda, epikriz ile bu anomalinin neler
olabilece¤ini ifade ederek tan›ya gitmeye çal›fl›lmal›d›r. Hat-
ta genetik uzman›, neonatolog ve kad›n-do¤um uzman›ndan
yard›m isteyerek birlikte tan›ya var›labilir. 

Sonuç olarak, konjenital anomaliler, perinatal dönemdeki
ölümlerin önemli bir nedenidir. Bunlar›n insidensi toplumlarda
farkl›l›klar göstermektedir. Anomalilerin büyük ço¤unlu¤u kro-
mozom bozuklu¤una ba¤l› ya da bir sendromun parças›d›r.

Konjenital anomalilerin de¤erlendirilmesinde do¤ru termi-
noloji ve s›n›flama bil¤isiyle daha kolay tan›ya var›labilece¤i,
titiz bir otopsi ve kromozom çal›flmas›yla elde edilecek bilgi-
nin hastal›¤›n tekrarlama riskinin belirlenmesinde ve sonraki
gebeliklerin takibinde son derece gerekli ve önemli olabilece-
¤i düflünülmektedir.

Ayr›ca, do¤ru tan›ya varmak için ekip çal›flmas› yap›lma-
l›, her anomalili fetus ya da yenido¤an klinisyen taraf›ndan
da ayr›nt›l› incelendikten sonra, uzman bir patolog ile birlikte
de¤erlendirilmelidir.
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Resim 7: ‹kiz fetusda akondrogenezis.


