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ÖZET

SUMMARY

Ayrı iki klinik durum olan dudak-damak yarıklan ve izole
dam ak yarıkları, sık karşılaşılan heterojen konjenital
m alform asyonlardır, S endrom ik olm ayan olgular
multifaktöryel kalıtım gösterir. Çevresel etkenler, annenin
geçirdiği infeksiyonlar, bazı ilaçlar, beslenme durumu, annebaba yaşı ve genetikfaktörler yarık dudak-damak etyolojisinde
rol oynar.
Çalışmamızda, sendromik olguları içermeyen 142 dudakdam ak y a r ık m alform asyonlu hastaların etyo lo jik
araştırılmasında, ilk trimesterde annenin ilaç kullanımı,
annenin geçirdiği infeksiyonlar, annenin alkol kullanımı ve
sigara içimi, doğum sırası (kaçıncı çocuk olduğu), anne-baba
yaşı, sosyo-ekonomik düzey, annedeki hastalıklar, geçirdiği
travma ve x-ray alımı sorgulandı. Van ilinde yapılan bu
araştırmada, bilgiler oluşturulan standart form ile sağlandı.
Değerlendirme, bu fo rm la r ile sağlandı. Olgularımızın
yaklaşık üçte birinde (%30.98), ilk trimesterde çeşitli ilaç
kullanımı saptanırken, anne-baba akrabalık oranı ulusal
orandan oldukça yüksek olarak (%53.52) belirlendi. Aynı
zamanda düşük sosyo-ekonomik düzey ve kapalı toplumun
özelliklerini yansıtan diğer bulgular da saptandı.
Anahtar Kelimeler: Yarık damak, Yarık dudak, Etyoloj i,
Konjenital anomali

Etiologic Aspect o f Cleft Lip and Palate in 142 Patients
The cleft lip-palate and cleft palate are common heterogen
malformations. Multifactorial inheritance has been identifıed
especially in non-syndromic cleft anomalies. Envİronmental
factors, maiernal infections, some drugs, nutrition, parent’s
age andparental consanguinity, and genelle factors may be
responsible in the etiology o f cleft lip-palate.
The etiologic factors o f 142 patients with non-syndromic cleft
lip-palate malformations were investigated in this study. The
history o f drug itse in thefırst trimester, maternal infections,
alcohol intake, smoking, rank o f birth, pareni s age, socioeconomic status, non-infectious maiernal diseases, trauma and
x-ray were determined in these patients. Maternal drug use
in thefırst trimester was identifıed approximately in one third
o f the cases (%30.98). The presence o f parental consanguin
ity was found higher (%53.52) than national consangıdnity
frequency. The low socio-economic status was also determined
concerning o f the cleft malformations. The etiology o f cleft ’s
patients was found to be multifactorial in our study.
Key Words: Cleft palate, Cleft lip, Etiology, Congenital abnormality

GİRİŞ
Dudak-damak yarıkları sık görülen konjenital
malformasyonlardandır. Dudak yarığı ile birlikte olan
damak yarığı (CLP) ve izole damak yarığı (CP)
birbirinden farklı iki klinik durumdur ve aynı zamanda
em briyolojik, etyolojik ve epidem iyolojik bazı
farklılıklar gösterir1. CLP çevresel ve genetik etkenlerle
multifaktöriyel geçiş gösterdiği gibi Mendel kalıtımı ile,
tek gen hastalığı veya kromozom hastalığına eşlik eder
şekilde de görülebilir2. Çevresel etkenler, ilk trimesterde
kullanılan bazı ilaçlar (antikonvulsanlar, steroidler,
antiemetikler, antimetabolitler, aminopterin, salisilat,
busulfan)3,4, ilk trimesterde annenin geçirdiği toxoplazma
ve rubella infeksiyonları5, annenin alkol alımı ve sigara
kullanımı6-7, doğum sırası8, ileri anne-baba yaşı9, annebaba akrabalığı annenin şeker hastalığı5’10, vitamin A

eksikliği veya fazlalığı u -5 gibi faktörlerin etkileri
bilinmektedir. Deneysel olarak yarık malformasyonu
oluşturulmuş bazı ajanların insanlardaki teratojenik
etkileri tam olarak bilinmemektedir. Düşük sosyo
ekonomik düzey ile bağlantılı kötü beslenmenin yarık
malformasyon riskini arttırdığı bilinmektedir11-12. Folik
asit destekli b esin ler ile beslenm ede ise yarık
malformasyon insidansi ve nöral tüp defektleri görülme
riski büyük oranda azalmıştır 13’14.
İnsanlarda teratojenik etkili, yarık malformasyonu
oluşturan birçok ajan bilinmektedir. CLP etyoloj is inde
rol oynayabilen bu faktörlerden birçoğunun
engellenebilir olduğu görülmektedir. Bu çalışmada Doğu
ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde saptanan 142 yarık
dudak-damaklı hastaların etyolojik faktörleri üzerinde
tartışma yapılmıştır.
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MATERYAL VE METOD
Yarık malformasyonlu olguların doğumundaki anneAğustos 1995 ve Kasım 2000 tarihleri arasında,
baba yaşı dikkate alınarak, 35 yaş ve üzeri yaşlı annePlastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalma
baba olarak değerlendirildi. Yaşlı anne-baba CLP’li 2,
başvuran 142 yarık dudak-damaklı hasta etyolojik açıdan
izole CL ve izole CP’li birer olguda saptandı.
değerlendirildi. Hastalar ile ilgili bilgiler, daha önceden
Anne-baba akrabalığı CLP’li 36 olguda (%52.17),
hazırlanan formlardan elde edildi. Bilinen bir sendromun
izole CP’li 27 olguda (%58.69) ve izole CL’li 13 olguda
parçası olmayan yarık dudak-damak malformasyonlu
(%48.14) gözlendi.
hastalar etyolojik açıdan, ille trimesterde ilaç kullanımı
Sosyo-ekonomik düzey araştırılmasında, CLP’de 33
ve ilacın cinsi, annenin geçirdiği infeksiyonlar ve
olguda (%47.82), izole CP’li 7 (%15,21) ve izole CL’li
sistem ik hastalık varlığı (diabetes m ellitus), ilk
8 (%29.62) olguda düşük düzey saptandı.
trimesterde geçirilen travma ve alman x-ray, annenin
Sendrom ik olm ayan 142 yarık dudak-dam ak
sigara ve alkol kullanımı sorgulandı. Hastanın kaçıncı
m alform asyonlu
olgunun etyolojik olarak
çocuk olduğu (doğum sırası), yarık anomalili çocuk
değerlendirilmesi tablo 1’de sunulmuştur.
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malformasyonuna neden olduğu gösterilmiştir3*5-7’15’16.
Bu çalışmada, ilk trimesterde ilaç kullanımı toplam 44
(CLP’li 25+ izole CP’li 12 + izole CL’li 7) olguda (%
30.98) saptanmıştır. Bu yüksek oran, bölgenin düşük
sosyo-ekonomik düzeyi ile ilgili olarak bilinçsiz ilaç
kullanımına bağlı olabilir.
Toxoplazma ve rubellanm yank anomalisi yaptığı
bilinm ektedir5. C LP’li bir olguda saptanan ve ilk
trimesterde geçirilmiş toxoplazma infeksiyonunun
yanında, geçirilmiş ÜS Yİ diğer gruplarda da gözlendi.
Ancak ÜSYİ’nin karakteristiği saptanamadı.
Sigara kullanan annelerin çocuklarında yarık
anomalisi riskinin arttığı gösterilmiştir6*7. Çalışmamızın
yapıldığı bölgede tütün içimi ve sigara tüketiminin
oldukça fazla olduğu gözlenmesine rağmen toplam 3
olgunun (% 2.11) annesinde sigara içim hikayesi vardı.
Annenin diabetik olmasının yarık anomalisine yol
açtığı düşünülmektedir9. Olgularımızdan sadece birinde
(izole CL’li) annede diabet öyküsü vardı.
Prenatal travma ve x-ray aliminin, özellikle ilk
trimesterde teratojenik etkisi klinik ve deneysel olarak
kanıtlanmıştır 5>8-1°. CLP’li 2, izole CL ve izole CP’li
birer hastada eksternal travm a öyküsü vardı. Bu
travmalar, amnion sıvısı kaybına yol açarak anomaliye
neden olmuş olabilir. CLP’li hastanın birinde travma
sonrası x-ray çekilmesi hikayesi de vardı.
İleri anne-baba yaşı ve anne-baba akrabalığının yank
dudak-damak etyolojisindeki yeri bilinmektedir !!-10’i2.
Çalışmamızda ileri yaşta anne-baba (35 yaş ve üzeri)
toplam 4 olguda (%2,81) saptanmıştır. Anne-baba
akrabalığının görülme sıklığının kapalı toplumlarda daha
fazla olduğu yapılan çalışmalarda belirtilmiş ve canlı
doğumlarda konjenital malformasyon riskinin arttığı
gösterilmiştir J1J7>18. Yurdumuzda akraba evliliği oranı
%21.1 olarak belirtilmiştir19. Çalışmamızda ise CLP’de
%52.17, izole CP’de %58.69 ve izole CL’de %48.14
olarak saptandı. Toplamda ise % 53.52 olarak gözlendi.
Akraba evliliği olan CLP’li çocukların soygeçmişinde
% 14.49, CL’de %18.5 ve CP’de ise %13.04 olarak yarık
anom alisi hikayesi varken 142 hastanın 2 1 ’inde
(% 14.78) vardı. Bu veriler ulusal ve uluslararası
literatüre göre oldukça yüksektir. Çalışmanın yapıldığı
bölgenin tipik bir kapalı toplum olması bu verilerin
yüksek çıkmasına neden olmuş olabilir.
Düşük sosyo-ekonomik düzeyin, kötü ve dengesiz
beslenmeyle ilgili olarak yarık malformasyon riskini
arttırdığı bilinmektedir8*12. A vitamininin eksiklik veya
fazlalığında yarık anomalisi riski artarken, folik asitin
kullanılması (0.4 mg/gün) yarık gelişme insidansım %2550 oranında azaltmıştır (14,20). Ayrica folik asitin, nöral
tüp defekti oluşma riskini de %40-60 oranında düşürdüğü
belirtilmiştir (13). Çalışmamızın yapıldığı bölgenin
düşük sosyo-ekonomik düzeyi bilinen bir gerçektir.
Düşük sosyo-ekonomik düzey, CLP’de %47.82, izole
CP’de % 15.21 ve izole CL grubunda ise %29.02 olarak
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saptanmıştır.
Yüksek doğum sırasının yarık anomali riskini
arttırdığı düşünülmektedir 8J8’19. Doğum sıralamasında,
dördüncü çocuk ve yukarısı yüksek doğum sırası olarak
değerlendirilerek, dördüncü çocuktan onikinci çocuğa
kadar sıralama yapıldı (Tablo 1). Bu bölgenin kırsal
alanının fazla olması ve kapalı toplum olma özelliklerine
paralel olarak çocuk sayısının fazla olduğu gözlendi.
Yank dudak-damağm etyolojisinde kontrol edilebilir
faktörlerin de bulunması nedeniyle insanlann bu konuda
daha da eğitilmesi gerekmektedir. Plastik ceıraha düşen
görev sadece dudak veya damak onarımı yapmak değil
aynı zamanda insanların eğitilm esine de katkıda
bulunmak olmalıdır.
Dr Mehmet BEKERECİOĞLU
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi
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