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Farklı mutasyonlar taşıyan Apert sendromlu iki olgu:
erken tanının önemi
Two patients with Apert syndrome with different mutations: the importance of early diagnosis
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Öz

Abstract

Apert sendromu, otozomal baskın kalıtım gösteren el ve ayak anomalilerinin eşlik ettiği bir kraniyosinostoz sendromudur. Apert sendromunun büyük çoğunluğu FGFR2 (fibroblast growth factor receptor 2)
geninde oluşan heterozigot p.Pro253Arg ve p.Ser252Trp mutasyonları
sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada iki farklı mutasyon taşıyan Apert sendromu tanılı iki olgu sunulmuştur. Dört aylık erkek olan
olgu 1, kraniyosinostoz ve sindaktili nedeniyle çocuk genetik kliniğine yönlendirildi. Klinik bulgularla Apert sendromu tanısı alan hastada
moleküler analiz ile tanı doğrulandı. On altı yaşında gelişim geriliği,
yarık damak, parmak anomalisi ve kraniyosinostoz nedeniyle başvuran olgu 2’de, FGFR2 geninde heterozigot p.Ser252Trp mutasyonu
saptandı. On aylık iken kraniyosinostoz düzeltici operasyonu yapılan
olgu 1’in iki yıllık izlem boyunca nöromotor gelişiminin normal seyrettiği görüldü. Sonuç olarak, Apert sendromu olgularının erken tanı
konularak, düzeltici operasyonların uygun zamanda gerçekleştirilmesi gelişim geriliğinin önlenmesi açısından oldukça önemlidir.

Apert syndrome is an autosomal dominant craniosynostosis syndrome
accompanied by limb anomalies. The fibroblast growth factor receptor 2
(FGFR2) gene is responsible for the disease and two different heterozygous
mutations, p.Pro253Arg and p.Ser252Trp, have been defined as responsible in the majority of cases of Apert syndrome. In this case report, two
patients with Apert syndrome with two different FGFR2 gene mutations are
presented. Case-1, a 4-month-old boy with craniosynostosis and syndactyly was referred to pediatric genetic clinic. The molecular analysis revealed
p.Pro253Arg mutation in the FGFR2 gene, which confirmed the diagnosis
of Apert syndrome. Case-2, a 16-year-old girl with developmental delay, cleft
palate, syndactyly, and craniosynostosis, was also diagnosed as having Apert syndrome. A molecular diagnosis identified a p.Ser252Trp heterozygous
mutation in the FGFR2 gene. Case-1 underwent surgery for craniosynostosis
at age 10 months and he was developmentally normal during the 2 year
follow-up period. As a conclusion, early surgical intervention should be considered in cases of Apert syndrome to prevent intellectual disability.
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Giriş
Apert sendromu (AS); kraniyosinostoz, midfasiyal hipoplazi ve el ve ayaklarda sindaktili ile belirgin, oldukça ender olarak görülen bir sendromdur. Yaygınlığı 1/65 000
olarak bildirilmiştir ve kraniyosinostoz sendromlarının
yaklaşık %4,5’lik kısmını oluşturmaktadır (1).

p.Ser252Trp(c.755C>G) ve p.Pro253Arg (c.758C>G) mutasyonlarının AS’ye yol açtığını göstermişlerdir.
Bu makalede moleküler analiz yapılarak tanı konulmuş,
sırasıyla p.Pro253Arg ve p.Ser252Trp mutasyonu taşıyan Apert sendromu tanılı iki olgu sunulmuştur.
Olgu 1

Apert sendromu otozomal baskın kalıtım şekli göstermesine karşın olguların büyük kısmı kendiliğinden
mutasyonlar sonucunda ortaya çıkmaktadır. Park ve
ark. (2) 1995 yılında kromozom 10q26’da yer alan FGFR2
(fibroblast growth factor receptor 2) geninde oluşan

Aralarında akrabalık olmayan 25 yaşında sağlıklı baba
ve 26 yaşında sağlıklı annenin birinci gebeliğinden, 39
haftalık, 3 300 g, kendiliğinden vajinal yol ile doğan dört
aylık erkek olgunun hastanemize başvurusunda beden
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Resim 1. a, b. Olgu 1’in dismorfik yüz bulgularını gösteren görüntüsü (a) , ellerde ve ayaklarda sindaktili (b)
a

b

Resim 2. a, b. Olgu 1’de el ve ayaklarda sindaktiliyi gösteren direkt grafi görüntüleri (a), koronal sütür sinostozunu gösteren üç boyutlu bilgisayarlı tomografi
görüntüleri (b)

ağırlığı 7 kg (50p), boyu 63 cm (25-50p), baş çevresi 42
cm (50-75p) olarak saptandı. Fizik bakıda geniş alın,
akrobrakisefali, hipertelorizm, propitozis, basık burun
kökü, uzun filtrum, düşük kulaklar saptandı. İki taraflı el
ve ayaklarda tüm parmakları içeren tip III sindaktili vardı (Resim 1). Diğer sistem bakıları doğal olarak değerlendirildi. Klinik bulgularla Apert sendromu tanısı alan
232

hastada moleküler analiz ile tanı doğrulandı. Olgunun
kan sayımı ve serum biyokimya tetkikleri normal olarak değerlendirildi. Karın radyolojik incelemesinde
hidronefroz ve transfontanel radyolojik incelemesinde
tetkikinde kavum septum pellusidum saptandı. Kemik
incelemesinde el ve ayaklarda kemik sindaktili belirlendi. Beyin üç boyutlu bilgisayarlı tomografi görüntülemesinde koronal sütürde sinostoz görüldü (Resim
2). Ekokardiyografi, beyin manyetik rezonans ve işitme
testi incelemelerinde herhangi bir patoloji saptanmadı.
Kraniyosinostoz açısından beyin cerrahisi bölümüne
yönlendirilen olguya 10 aylık iken kraniyosinostoz düzeltici operasyonu yapıldı. Hastanın iki yaşında yapılan
fizik bakısında, nöromotor gelişimi yaşına uygun olarak
değerlendirildi.
Olgu 2
On altı yaşında kız olgu, kraniyosinostoz ve sindaktili
nedeniyle hastanemize yönlendirildi. Aralarında akrabalık olmayan 28 yaşındaki sağlıklı baba ve 28 yaşındaki sağlıklı annenin altıncı gebeliğinden, dördüncü
yaşayan, 38 haftalık 3 400 g olarak kendiliğinden vajinal yol ile doğmuştu. Doğumdan sonra fizik bakısında
fontanel genişliği ve sindaktili saptandığı, sindaktili düzeltme operasyonu planlandığı ancak ailenin izlemlere
gelmediği öğrenildi. Başvurusunda beden ağırlığı 47 kg
(25-50p), boyu 143,8 cm (<3p), baş çevresi 54,5 cm (50p)
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Resim 4. a, b. El ve ayaklarda sindaktiliyi gösteren Olgu 2’ye
ait direkt grafi görüntüleri (a), koronal ve sagital
sütürlerde sinostoz ve maksilla ve mandibula
hipoplazisini gösteren üç boyutlu bilgisayarlı
tomografi görüntüleri (b)

b

parmakları içeren tip 1 sindaktili ve başparmakta geniş
distal falanks vardı (Resim 3). Diğer sistem muayeneleri
doğal olarak saptandı.
Olgunun kan sayımı ve serum biyokimya tetkikleri,
karın radyolojik incelemesi, ekokardiyografi ve işitme testinde patoloji saptanmadı. Hastanın Wisc-r
testi ile yapılan bilişsel değerlendirmesinde IQ 58
olarak belirlendi. Tüm kemik incelemesinde iki taraflı el ve ayak iki ve beşinci parmaklarda kemik sindaktilisi ile uyumlu bulgulara ek olarak dört ve yedinci
boyun omurları arasında füzyon saptandı. Beyin üç
boyutlu bilgisayarlı tomografi görüntülemesinde koronal ve sagital sütürlerde sinostoz, maksilla ve mandibula hipoplazisi görüldü (Resim 4). Beyin manyetik
rezonans görüntülemesi normal olarak değerlendirildi. Olguya bu bulgular ile klinik olarak AS tanısı
konuldu.
Her iki olgu için ebeveynlerinden onam alındı.

Resim 3. a, b. Olgu 2’nin dismorfik yüz bulgularını gösteren
görüntüsü (a), el ve ayaklarda iki ve beşinci parmakları içeren sindaktili (b)

idi. Fizik bakısında boy kısalığı, geniş alın, akrobrakisefali, hipertelorizm, propitoz, aşağı dönük palpebral fissürler, basık burun kökü, uzun burun ucu, uzun filtrum,
yarık damak, dişlerde yanlış birleşme, düşük yerleşimli
kulaklar saptandı. İki taraflı el ve ayaklarda iki ve beşinci

Moleküler Analiz
Her iki aileden gönüllü olur formu ve yazılı onam
alındıktan sonra FGFR2 gen mutasyonlarını belirlemek amacıyla ABI3130 otomatik dizi analizör kullanılarak Sanger dizi analizi yapıldı. Elde edilen dizi, referans diziler ile karşılaştırıldı. Saptanan değişiklikler
NM_001105 transkriptine göre isimlendirildi. Olgu
1’de heterozigot p.Pro253Arg mutasyonu, olgu 2’de he233
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terozigot p.Ser252Trp mutasyonu saptandı (Resim 3).
Her iki olgunun da anne ve babasının mutasyon taşımadığı ve olgulardaki mutasyonların de novo oluştuğu
belirlendi.
Tartışma
Apert sendromu FGFR2 geninde oluşan heterozigot
missense mutasyonlar sonucunda ortaya çıkmaktadır. Olguların %71’inden p.Ser252Trp mutasyonunun,
%26’sından da p.Pro253Arg mutasyonunun sorumlu olduğu bildirilmiştir (2). Nur ve ark.’nın (3) yapmış
olduğu bir çalışmada benzer şekilde Türk olgularda
p.Ser252Trp mutasyonuna daha sık rastlanmıştır. Apert
sendromuna yol açan, FGFR2 geninde sık görülen bu
iki mutasyon dışında bugüne kadar altı yeni mutasyon
daha tanımlanmıştır (4).
FGFR2 proteini, ekstraselüler, transmembran ve sitoplazmik bölgelerden oluşan bir tirozin kinaz almacıdır (5). 10q25.3-26 lokusunda yer alan FGFR2 gen
mutasyonları sonucunda Apert, Crouzon, Pfeiffer,
Jackson Weiss, Beare-Stevenson sendromu gibi kraniyosinostoz sendromları ve FGFR2-ilişkili izole koronal sinostozis ortaya çıkmaktadır (2). Bu mutasyonlar
sonucunda ortaya çıkan fenotipik değişikliklerin geniş
bir dağılım göstermesinin nedeni olarak, FGFR2 mutasyonlarının yanı sıra değiştirici genler ve epigenetik
etmenlerin de fenotip üzerine etkili olduğu ileri sürülmektedir (6).
FGFR2 geninde ortaya çıkan iki mutasyon fenotipik olarak bazı farklılıklara yol açmaktadır. p.Ser252Trp mutasyonunu taşıyan olgularda yarık damak malformasyonuna daha sık rastlandığı ve p.Pro253Arg mutasyonu
taşıyan olgularda sindaktilinin daha ağır olduğu bildirilmiştir (2). Ayrıca p.Pro253Arg mutasyonunda hidronefroz, nefrolitiazis gibi ürogenital anomalilerin daha
sık görüldüğü saptanmıştır (7). Bizim olgularımızda da
benzer olarak p.Pro253Arg mutasyonunda sindaktilinin
daha ağır olduğu ve hidronefroz eşlik ettiği, p.Ser252Trp
mutasyonunda da yarık damak malformasyonunun eşlik ettiği görülmüştür. Apert sendromunda, kraniyosinostoz ve sindaktiliye ek olarak merkezi sinir sistem
anomalileri, doğuştan kalp hastalıkları, genital anomaliler, aplasia cutis, aşırı terleme gibi bulgular da görülebilir (7, 8). Ayrıca, p.Ser252Trp mutasyonunu taşıyan
olgularda metopik sütür sinostozu, göz dibinde ödem,
epilepsi ve merkezi apne gibi atipik klinik bulgular da
tanımlanmıştır (9). Ancak bizim olgularımızda benzer
fenotipik bulgulara rastlanılmamıştır.
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Apert sendromu olgularının yaklaşık %50’sinde değişken derecelerde zeka geriliği bildirilmiştir ve kraniyosinostoz düzeltici operasyonun zamanlamasının
zihinsel gelişimi etkileyen önemli bir etmen olduğu
gösterilmiştir. Bir yaşından önce ameliyat edilen olguların %50’sinin IQ değerinin 70 ve üzerinde olduğu,
ancak daha ileri yaşlarda ameliyat edilen olguların ancak %7,1’inde zekanın normal olduğu saptanmıştır (10).
Bizim hastalarımızda da benzer şekilde, 10 aylık iken
ameliyat edilen olgu 1’in zihinsel gelişim basamakları normal iken, 16 yaşına kadar izleme gelmeyen olgu
2’de zihinsel gelişim geriliği vardır.
Sonuç olarak, Apert sendromunda fenotip-genotip ilişkisi göz önünde bulundurularak altta yatan mutasyona
göre genetik danışma verilmelidir. Ayrıca erken dönemde tanı konulması ve kraniyosinostozun uygun zamanda tedavisi zihinsel gelişim geriliğini önleyebilmek
için oldukça önemlidir.
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