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ÖZET

OSTEOGENES‹S ‹MPERFEKTA T‹P II’N‹N TANISINDA PRENATAL ULTRASON, POSTMORTEM
RADYOGRAF‹ VE OTOPS‹N‹N YER‹ - OLGU SUNUMU

Amaç: Ölümcül bir iskelet displazisi olan osteogenezis imperfektan›n, di¤er mineralizasyon kusuruyla giden iske-
let displazilerinden ay›r›c› tan›s›n› irdelemek ve tan›da ultrasonografi ile birlikte postmortem radyografi ve otopsi
bulgular›n›n önemini vurgulamak.

Olgu: 33. gebelik haftas›nda, G2 P1, 25 yafl›nda hasta, iskelet displazisi ön tan›s›yla bir baflka merkezden servi-
simize refere edildi. Yap›lan ultrasonografi tüm uzun kemiklerde k›sal›k, kafa kemiklerinde prob bask›s›yla çökme,
humerusta birden çok k›r›k ve polihidramniyos oldu¤unu gösterdi. Aileye prognoz hakk›nda bilgi verildikten sonra
gebelik sonland›r›ld›. Postmortem radyografi ve otopsi bulgular› ile osteogenezis imperfekta tan›s› konfirme edildi.

Sonuç: Osteogenezis imperfektan›n di¤er mineralizasyon defekti ile seyreden hastal›klardan ay›r›c› tan›s› önem-
lidir ve bu amaçla mutlaka postmortem radyografi ve otopsi incelemesi yap›lmal›d›r.

Anahtar kelimeler: Osteogenesis imperfekta, prenatal tan›, ultrason, radyografi, otopsi.

SSUUMMMMAARRYY

THE PLACE OF PRENATAL ULTRASOUND, POSTMORTEM RADIOGRAPHY AND AUTOPSY
EXAMINATION IN PRENATAL DIAGNOSIS OF OSTEOGENESIS IMPERFECTA TYPE 2 - A CASE REPORT

Background: To discuss the differential diagnosis of ostegenesis imperfecta from other skelatal dysplasias which
is characterized by mineralization defect and to emphasize the importance of postmortem radiography and
autopsy findings.

Case: Twenty five -years- old patient gravida 2 para 1 33 weeks of pregnancy, refered to our clinic from another
center with a diagnosis of skeletal dysplasia. Sonographic evaluation revealed that all long bones were short,
depressed skull bones with transducer pressure, multipl fractures in?at the humerus and polyhydramnios. After
consultation of the parents about diagnosis, pregnancy was terminated. The diagnosis was confirmed with
postmortem radiologic findings and autopsy examination.

Conclusion: It is important the differantial diagnosis of osteogenesis imperfecta from other skelatal dysplasias
which characterized by mineralization defect and it should be performed postmortem radiologic and autopsy
investigations.
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steogenezis imperfekta tip 2, kollajen sen-
tezinde anormallikle karakterize, ölümcül

bir iskelet displazisidir. Görülme s›kl›¤› 60.000
do¤umda birdir (1). Olgular›n ço¤u intrauterin
ya da neonatal dönemde solunum s›k›nt›s› nede-
niyle kaybedilir. ‹ntrauterin dönemde tan›s›, ul-
tasonografide uzun kemiklerde ileri derecede k›-
sal›k, kafa kemiklerinde ultrason probunun bas-
k›s›yla çökme, k›sa ve dar toraks ve çeflitli ke-
miklerde k›r›klar›n varl›¤›yla konabilir (1,2). Son
y›llarda daha erken dönemde, moleküler gene-
tik yöntemlerle, Col1A2 genindeki defektin gös-
terilmesiyle de tan› konulabilmektedir (1). Ay›r›-
c› tan›da ultrasonda veya radyografide minerali-
zasyon kusuruyla seyreden hipofosfatazya,
akondrogenezis ya da di¤er ölümcül iskelet
displazileri düflünülmelidir.

OLGU

25 yafl›nda G2P1 normal bir erkek çocuk sa-
hibi olan hasta, gebeli¤inin 33. haftas›nda iskelet
displazisi ön tan›s›yla servisimize baflvurdu. Ya-
p›lan ultrasonografide tüm uzun kemikler %5
persantilin alt›nda, el ve ayak kemiklerinin baz›-
lar›n›n görülmedi¤i, prob bask›s› ile kafa kemik-
lerinde çökme meydana geldi¤i, kafa içi yap›la-

r›n›n ekosunun artt›¤›, kemiklerin mineralizasyo-
nun azald›¤›, femurda ve humerusda angulasyon
oldu¤u gözlendi (fiekil 1 ve 2). Toraks çap› ileri
derecede azalm›fl, kardiyotorasik indeks ise kalp
lehine artm›flt›. Polihidramniyos belirgindi. Bu
bulgularla klinik ve radyolojik olarak minerali-
zasyon defekti ile giden bir ölümcül iskelet disp-
lazisi olarak, konjenital osteogenesis imperfekta
tip II, akondrogenezis ya da hipofosfatazya dü-
flünüldü. Aile ile prognoz konuflulduktan sonra
gebeli¤in fetosid ile sonland›r›lmas›na karar ve-
rildi. Fetosid, kordosentez ile fetusa 5 µg fenta-
nil, ard›ndan yine kordon yoluyla 2 gr KCl veri-
lerek gerçeklefltirildi. Ard›ndan misoprostol in-
düksiyonu ile gebelik sonland›r›ld›. Do¤um son-
ras› inspeksiyonda ve postmortem radyografide
fetusun kafa kemiklerinin oksipital bölge d›fl›n-
da geliflmedi¤i, toraks›n ileri derecede k›sa ve
dar oldu¤u, ayr›ca uzun kemiklerde ço¤ul k›r›k-
lar oldu¤u görüldü (fiekil 3). Humerus, femur ve
kotlarda k›r›klar mevcuttu (fiekil 4). Kemik mi-
neralizasyonu ileri derecede azalm›flt›, el ve
ayaklarda baz› kemikler yoktu; kolumna verteb-
raliste platispondili (ince ve kelebek tarz› verteb-
ra corpusu) vard›. Anne, baba ve ailenin di¤er
erkek çocu¤unda, kanda non spesifik alkalen
fosfataz düzeyleri normaldi. Otopside inceleme-

fiekil 1. Ultrasonografide humerusda angulasyon.

O



sinde fetüsün haftas›na göre düflük a¤›rl›kta, ka-
fan›n büyük ve yumuflak, yüzün küçük oldu¤u
görüldü. Kafa aç›ld›¤›nda beynin oksipital kemik
hariç di¤er alanlarda ince, fibröz bir doku ile ör-
tülü oldu¤u görüldü. Oksipital kemik ise düzen-
siz k›k›rdak ve kemik alanlar› içermekteydi. Kos-
talarda k›r›k odaklar› oldu¤u düflünülen çok sa-
y›da nodülarite dikkati çekti. Kostalardan ve de-
forme görünümdeki kol ve bacak kemiklerinden
histolojik inceleme için al›nan örneklerde k›r›k
hatt›na uyan alanlarda kanama ve fibrin yan› s›-
ra düzensiz k›k›rdak adalar› görüldü. Oste-
okondral bileflkedeki kondrositler ola¤an görü-
nümdeydi. Di¤er alanlarda bazofilik görünümlü,
yer yer keçemsi kemi¤i an›msatan seyrelmifl, in-
ce kemik trabekülleri izlendi. Kemik korteksinde
de incelme dikkati çekti (fiekil 5). Oksipital ke-
mikten al›nan örneklerde ise düzensiz k›k›rdak
adalar› ile içiçe geçmifl kemik alanlar› izlendi.

TARTIfiMA

Osteogenesis imperfekta tip 2, intrauterin dö-
nemde erken ultrasonografik bulgu vermesi ne-
deniyle 16-18. gebelik haftalar›ndan itibaren tan›-
nabilmektedir (1). Ultrasononografi ile prenatal

tan›s› mümkündür. Fakat mineralizasyon kusuru
ile seyreden di¤er konjenital iskelet displazilerin-
den ay›r›c› tan›s›, ortak fenotipik özellikler nede-
niyle, postnatal dönemde bile çok zor olabi-
lmektedir. Bu nedenle son y›llarda moleküler bi-
yolojik incelemeler tan›ya yard›mc› olarak kulla-
n›lmaktad›r. Vakalar›n ço¤unda hastal›¤›n ortaya
ç›k›fl sebebi COL1A2 genindeki yeni, dominant
mutasyondur (1). Osteogenesis imperfekta tip
II’nin en a¤›r ve en s›k görülen tipi, tip II A’d›r.
Bafll›ca özellikleri, fliddetli mikromeli, azalm›fl to-
raks çap› ve k›sa toraks boyu, azalm›fl minerali-
zasyon ve kemiklerde çok say›da k›r›klard›r. Pre-
natal ultrasonda, kafa kemiklerinin mineralizas-
yon kusuruna sekonder olarak, falks serebri da-
ha belirgin ve parlak görünmektedir (parlak falks
belirtisi). Ayr›ca vertebra korpuslar›nda platis-
pondili mevcuttur (1,2). Osteogenesis tip II B ise
de¤iflen düzeylerde ölümcül olabilen ve femurda
orta derecede k›sal›kla karakterize, kostalarda k›-
r›klar olabilmesine karfl›n, relatif olarak normal
oldu¤u formdur (2). Osteogenesis imperfekta tip
II C ise uzun kemiklerde orta derecede k›sal›kla
karakterizedir, uzun kemikler incedir ve kostalar-
da hafifçe bükülme vard›r (2). Bizim olgumuz fe-
notipik ve radyolojik özellikleri ile Osteogenesis
imperfekta tip II A’ ya uymakta idi. 
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fiekil 2. Ultrasonografide el, ön kol ve kafa kemiklerinde hipomineralizasyon.



Osteogenesis imprefekta tip II’nin ay›r›c› tan›-
s›nda bafll›ca düflünülmesi gereken iki iskelet
displazisi konjenital hipofosfatazya ve akondroje-
nesis tip 1’dir (Parenti-Fraccaro). Mineralizasyon
defekti ile gitmeleri, dar toraks ve uzun kemikle-
rin ileri derecede k›sa oluflu her üç iskelet disp-
lazisinde ortakt›r (2). Yaln›z ultrason bulgular›na
dayanarak her üç hastal›¤› prenatal dönemde
ay›rmak hemen hemen imkans›zd›r. Bu nedenle
ay›r›c› tan›da postmortem radyografi, otopsi ve
histolojinin yeri çok önemlidir. Hipofosfatazyada
toraks çevresi dard›r, fakat toraks boyu normal-
dir. Akondrogenezis ve osteojenesis imperfekta
tip 2’de ise toraks çevresinin dar olmas›n›n yan›
s›ra, toraks boyu da k›sad›r. Ayr›ca hipofosfataz-
yada kemiklerde k›r›k olabilmesine karfl›n say›la-
r› daha azd›r. Yine radyografi ya da otopsilerde
saptanan, uzun kemiklerin ortas›nda, el veya
ayak bile¤inde görülebilen mahmuz benzeri ke-
mik ç›k›nt›s› hipofosfatazya için spesifiktir (3).
Hipofosfatazyadan ay›r›c› tan›da biyokimyasal
testler de kullan›labilmektedir. Serum nonspesi-
fik alkalen fosfataz ya da idrar da fosfoetanolla-
min seviyesi, hasta bireylerde oldu¤u kadar , fe-
notipik olarak normal tafl›y›c› bireyleri ortaya ç›-
karmak aç›s›ndan da kullan›labilmektedir (4) Bu
olguda, hipofosfatzayadan ay›r›c› tan›da kullan›-
lan kriterler, anne, baba ve erkek kardeflin nor-
mal serum nonspesifik alkalen fosfataz seviyele-
rine sahip olmalar›, mahmuz fleklinde kemiksi ç›-
k›nt›lar›n olmay›fl›, ultrasonografide kemiklerde
k›r›k düflündürecek dalgal› kontur ve ince görün-
tüden ziyade kallus formasyonuna sekonder ka-
l›nlaflman›n olmas›, toraks boyununun normal ol-
mas› ve pelvis kemiklerinde normal mineralizas-
yondur. Akondrogenezis tip 1’den ay›r›c› tan›da
ise makrokrania ve deride katlant›lar›n olmama-
s›, ayr›ca vertebra korpuslar›nda yo¤unlaflm›fl mi-
neralizasyon kusuru olmamas› ve k›r›klar›n varl›-
¤› kulan›ld› (5-6). 

Osteogenezis imperfekta bafll›ca kollajen
sentezinde defekt ile karakterize bir hastal›kt›r.
Kollajen yap›m› hem azalm›flt›r, hem de yap›lan
az miktardaki kollajenin yap›s›nda da anormal-
lik sözkonusudur. Bunun sonucunda kolay k›r›-
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fiekil 4. Postmortem radyografide k›r›klar

fiekil 3. Postmortem fetusun görünümü.



labilir kemikler geliflmektedir. Fetal ve ayn› za-
manda fatal formunda infant haftas›na göre dü-
flük a¤›rl›ktad›r. Deri yumuflak, ince, saçlar bol
miktardad›r. Kafa büyük, yüz küçüktür. Ekster-
miteler k›sa ve k›vr›kt›r. Kemik matriks yap›m›-
n›n en belirgin olarak defektli oldu¤u bölge bi-
zim olgumuzda oldu¤u gibi kafa kemikleridir.
Kafatas› nonosseoz yap›da ya da küçük kemik
adalar› içermektedir. Bizim olgumuzda da oksi-
pital bölgede makroskopik olarak içiçe geçmifl
düzensiz kemik ve k›k›rdak adalar› gözlenmifl-
tir. Mikroskopik olarak da bu bölgeden yap›lan
örneklemelerde keçemsi kemik ve k›k›rdak do-
ku adalar›n›n düzensiz bir flekilde içiçe bulun-
du¤u saptanm›flt›r. Di¤er kafa kemikleri ise fib-
röz, nonosseoz dokudan oluflmaktad›r. Uzun
kemikler yan› s›ra kostalarda da de¤iflik iyilefl-
me derecelerinde çok say›da k›r›klar mevcuttur.
Böyle bir klini¤e sahip olgu canl› do¤mufl olsa
bile ancak birkaç hafta yaflayabilmektedir. His-
tolojik olarak özellikle uzun kemiklerde kemik
korteksi oldukça incelmifl saptanmaktad›r ve
spongioz kemikte seyrek yerleflmifl, yine ince
kemik trabekülleri gözlenmektedir. K›r›k hatt›n-
da genellikle afl›r› bir kallus formasyonu gözlen-
mez, fibrin, k›k›rdak ya da kemik oluflmu görü-
lebilmektedir.

Osteogenezis imperfektada gerçekte az ve de-
fektif organik matriks yap›m› oldu¤undan mine-
ralizasyon da buna paralel olarak az olacakt›r ve
ultrasonografik olarak mineralizasyon azl›¤› ola-
rak bulgu verecektir. Hipofosfatazyada ise ger-
çek bir mineralizasyon kusuru yan› s›ra afl›r› bir
nonkalsifiye osteoid yap›m› vard›r. 

Osteokondral bileflkede k›k›rdak alan› normal-
de oldu¤u gibi düzgün, keskin s›n›rl›d›r. Bu görü-
nüm hipofosfatazya ve akondogenezis tip I’den
ay›r›c› tan›s›nda önemli bir bulgudur. Yine oste-
genezis imperfektada epifiziel k›k›rdak da normal
görünümlüdür. Ancak sekonder ossifikasyon
alanlar›nda k›k›dak doku anormal kollajen yap›m›
nedeniyle tam olarak ossöz dokuya dönemedi-
¤inden H&E kesitlerde bazofilik trabeküller ola-
rak görünmektedir. Bu histopatolojik görünüm
ostegenezis imperfekta tip II’yi desteklemektedir.
Osteogenezis imperfekta alt tipleri aras›nda his-
topatolojik olarak farkl›l›k yaln›zca bulgular›n cid-
diyeti ile iliflkilidir. Tip II en a¤›r formudur. Bizim
olgumuzda da gerek klinik gerekse otopsi ve his-
topatolojik bulgular›n a¤›rl›¤› nedeniyle öncelikli
olarak tip II düflünülmüfltür.

Osteogenezis imperfekta tip 2 otozomal do-
minant yolla ve genellikle yeni mutasyonlarla
geçerken, hipofosfatazya ve akondrojenesis tip 1
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fiekil 5. Kostadan al›nan örnekte bazofilik görünümlü küçük, ince kemik trabekülleri
izleniyor. Periosteal kortikal kemik yap›m›nda azalma ve k›r›k hatt›na uyan alanda
k›k›rdak adalar görülüyor (H&E, 200).



otozomal resesif yolla geçmektedir (2). Dolay›-
s›yla genetik dan›flmanl›k ve bir sonraki bebe¤in
etkilenme flans› aç›s›ndan kesin tan› çok önem-
lidir. Bu olguda da kesin tan› konulduktan son-
ra aileye bu yönde bilgi verilmifltir.
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