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ÖZET

SUMMARY

(Freeman-Sheldon Sendromu = Islýk Çalan Yüz)

(The Freeman- Sheldon Syndrome = whistling face)

Freeman-Sheldon Sendromu (Islýk çalan yüz), 1938
yýlýnda kranio-karpotarsal distrofi adý altýnda
sendroma adýný veren yazarlarca tanýmlanan nadir
herediter bir hastalýktýr. Baþlýca özellikleri, yüze
ýslýk çalma görünümü veren büzülmüþ aðýz, uzun
filtrum, düz bir yüz, el ve ayak parmaklarýnda
fleksiyon ve ulnar deviasyondur. Solunum ve yutma
problemleri en sýk karþýlaþýlan sorunlardýr.
Bu sunumda, 2400g aðýrlýðýnda, 37 gestasyon
haftasýnda ikiz eþi olarak doðan, solunum sýkýntýsý
nedeniyle servise yatýrýlan ve Freeman-Sheldon
Sendromu tanýsý konulan bir hasta sunuldu.
Hastada, sendromun baþlýca bulgularýnýn yanýnda
bilateral doðumsal kalça displazisi ve atrial septal
defekt saptandý. Neonatal trismus olgularýnda akla
gelmesi ve nadir bir sendrom olmasý nedeniyle
sunulmaya deðer bulundu.

The Freeman- Sheldon Syndrome is a rare
hereditary disorder that was described by these
authors in 1938 under the name of craniocarpotarsal dystrophia. The appearance of the
face is the most stricking feature and the
characteristics include microstomia with puckered
lips, which gives the person a whistling appearance,
long philtrum, flat face, contracted joints of fingers
and ulnar deviation. Respiratory and swallowing
problems are frequently encountered in these
patients. This article describes a case of FreemanSheldon syndrome with a 2400g birth weight and
37 weeks of gestation. The infant manifested the
typical dysmorphic features of this syndrome and
suffered from serious respiratory distress and
swallowing difficulties from birth. Additionally, she
had bilateral congenital hip dislocation and atrial
septal defect.

Anahtar kelimeler: Freeman-Sheldon Sendromu,
ýslýk çalan yüz, neonatal trismus
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GÝRÝÞ
Freeman-Sheldon Sendromu (Islýk çalan
yüz), 1938 yýlýnda kranio-karpotarsal distrofi
adý altýnda sendroma adýný veren yazarlarca
tanýmlanan nadir herediter bir hastalýkltýr.
Baþlýca özellikleri, yüze ýslýk çalma
görünümünü veren büzülmüþ aðýz, uzun
filtrum, düz bir yüz, el ve ayak parmaklarýnda
fleksiyon ve ulnar deviasyondur. Bu sunumda,
solunum sýkýntýsý nedeniyle servise yatýrýlan
ve Freeman-Sheldon Sendromu tanýsý konulan
bir hasta sunuldu.
OLGU
Kýz hastamýz, gravida 2, para 2 anneden,
ikiz gebelik sonucu sezeryanla baþ geliþi olarak
doðurtuldu. Gestasyonel 37. haftasýnda, 2400g
aðýrlýðýnda doðan bebek solunum sýkýntýsý
nedeniyle servise yatýrýldý. 30 yaþýndaki anne
ve 35 yaþýndaki babanýn arasýnda akrabalýk

yoktu ve annenin 2.gebeliðiydi. Ailenin ilk
bebeðinin kýz cinsiyetli olduðu, bilateral
konjenital kalça çýkýðý ve el ve ayak
parmaklarýnda anormallikler bulunduðu ve
17.saatinde solunum sýkýntýsý nedeniyle
kaybedildiði öðrenildi.
Hastanýn fizik muayenesinde belirgin,
geniþ ve çýkýk alýn, belirgin supraorbital çýkýntý,
hipertelorizm, küçük burun, burun deliklerinde
kolobom, uzun filtrum, yüksek damak, aðlarken
büzülen dudaklar, mikrostomi, çenede H
harfi þeklinde gamze ve mikrognati ile
karakterize tipik ýslýk çalan yüz görünümü
mevcuttu (Resim 1). Boynu kýsaydý ve kulaklar
normalden aþaðýda yerleþmiþti. Eller simetrik
olarak sýkýca kapatýlmýþ, kamptodaktili ve ulnar
deviasyon mevcuttu (Resim 2). Omuzunda
hareket kýsýtlamasý vardý ve kafasý çoðunlukla
saða dönüktü. Dakika solunum sayýsý 72 olup,
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hastada dispne, taþipne, inleme ve retraksiyon
gözlendi. Kardiyolojik ve batýn muayenesi
normal olan hastanýn hepatosplenomegalisi
saptanmadý. Sol bacakta kýsalýk, kalça eklemi
muayesinde bilateral konjenital kalça displazisi
ve sað ayakta pes ekinovarus vardý (Resim 3).
Resim 1: Islýk çalan yüz görünümü

Resim 2: Kamptodaktili ve ulnar deviasyon mevcuttu

Resim 3: sað ayakta pes ekinovarus

Ayaklarda 3 ve 4. parmaklarýn arasý açýk
ve 2.ayak parmaðý baþ parmaðýn altýnda idi.
Genitalya diþi prepubertal tipti.Solunum
sýkýntýsý nedeniyle yatýrýlan hasta küvöze
alýnarak oksijen tedavisi baþlandý. Enfeksiyon
göstergeleri negatif, akciðer grafisi normal
olan hastaya ampirik olarak ikili antibiyoterapi
baþlandý. 3.gününde solunum sýkýntýsýnýn
gerilememesi üzerine tekrarlanan akciðer
grafisi normal ve enfeksiyon göstergeleri
negatifti. Aðzý kapalý olarak aðlayan ve emme
koordinasyonu olmayan hastada beslenme
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sorununa rastlandý. Oral alýmý olmamasý
nedeniyle nazogastrik sonda ile beslenmeye
baþlandý. Hastanýn aðzý kapalý aðlamasý, tipik
yüz görünümü ve ekstremite anomalileri
nedeniyle ýslýk çalan yüz sendromu
düþünüldü. Kalça USGsinde bilateral ileri
derecede displazi, babygramýnda proksimal
ekstremitelerde yaylanma, epifiz geliþme
geriliði, femur metafiz geniþliðinde artma, sýð
asetabulumlar, diafiz geniþliðinde artma, pubis
ramus açýklýðýnda artma saptandý.
Postnatal 10.gününde 400Cye varan ateþi
oldu. Çalýþýlan tüm enfeksiyon göstergeleri
ve kültürleri negatif, akciðer grafisi normal,
batýn USG (ultrasonografi) ve kraniyal USG
normal, LP negatif bulundu ve ateþinin ýslýk
çalan yüz sendromunda görülen otonomik
disfonksiyona baðlý olabileceði düþünüldü.
Hastanýn günde bir iki kez ve 38°C olan
ateþleri 6gün devam etti. Postnatal 18.günde
genel durumunun kötüleþip solunum
sýkýntýsýnýn artmasý nedeniyle çekilen akciðer
grafisinde bilateral pnömonik infiltrasyon
saptanmasý üzerine antibiyoterapisi yeniden
düzenlendi. Muayenede üfürümü saptamasý
üzerine yapýlan ekokardiyografide atrial septal
defekt (sekundum) saptandý. Tekrarlanan
kraniyal USGleri, kraniyal tomografisi ve
EEGsi normal bulundu. Metabolik tarama
testleri ve tiroid hormonlarý normaldi.
Kliniðinin hýzla düzelmesine raðmen oral
beslenme gerçekleþtirilemedi. Büzülmüþ aðzý
nedeniyle meme ucunu kavrayamayan hasta
nazogastrik yolla beslendi. Ancak postnatal
30. gününde genel durumunun kötüleþmesi
ve solunum sýkýntýsýnýn artmasý nedeniyle
çekilen akciðer grafisinde bilateral üst
zonlarda pnömonik infiltrasyon saptandý.
Aspirasyon pnömonisi ve sepsis tablosunda
izlenmeye baþladý ve kan kültüründe Candida
Albicans üredi. Hastanýn immunglobulin
düzeyleri normal, NBT testi negatif, TORCH
negatif, T lenfosit profilinde CD8 düzeyi
düþük geldi. Hastadan ter testi planlandý,
ancak kliniði hýzlý ilerleyen hasta pnömoni
nedeniyle 42.günde kaybedildi.
TARTIÞMA
Bir grup konjenital malformasyonla
karakterize olan bu sendrom, ilk kez 1938de
Freeman ve Sheldon tarafýndan kranio-karpotarsal distrofili 2 çocuðun tanýmlanmasý ile
tanýnmýþtýr (1). 1963te Burian sendromun
varlýðýný tekrar göstermiþ ve en fazla dikkat
çekici özelliði olan karakteristik yüz
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görünümü nedeniyle Whistling Face
Sendromu terimini kullanmýþtýr (2). 1975te
Antley ve arkadaþlarý sendromlu 3 yeni vaka
yayýnlamýþ ve literatürde tanýmlanan vaka
sayýsý artmaya baþlamýþtýr (3).
Sendromun özellikleri, iskelet
malformasyonlarý ve bunlarla iliþkili fasiyal
özelliklerle tanýmlanmýþtýr. Temel iskelet
malformasyonlarý, kamptodaktili ile birlikte
multiple eklem kontraktürleri, parmaklarda
ulnar deviasyon, ayaklarda ekinovarus ve
kifoskolyozdur. Bazý vakalarda ilerleyici spinal
eðrilikten söz edilmekte ve konjenital kalça
çýkýðý literatürde bildirilmektedir(4). Bizim
h a s t a m ý z d a e l l e r d e b e l i rg i n e k l e m
kontraktürleri, sað ayakta ekinovarus ve kalça
ekleminde bilateral konjenital displazi vardý.
Baþ ve yüzdeki anormallikler bireyde sanki
ýslýk çalýyormuþ gibi görünmesine yol açan
karakteristik yüz deðiþimlerine yol açabilir.
Bu görünüm küçük aðýz (mikrostomi), çýkýk
alýn görünüþü, belirgin yanaklar, ince
büzülmüþ dudaklar þeklinde kendini belli
eder. Etkilenen bebekler düz bir yüz þekline,
yüksek damaða, küçük bir çeneye
(mikrognati), anormal bir küçük dile ve H
veya V harfi þeklinde bir yara izi gibi alt
dudaktan çeneye kadar uzanan þekil
bozukluðuna sahiptirler (1,2). Diðer fasiyal
özellikler ise hipertelorizm ve çukur gözler,
artmýþ filtrum uzunluðu, küçük burun ve
b u r u n d e l i k l e r i d i r. H a s t a m ý z d a b u
sendromdan, tanýmlanan fasiyal özelliklerin
varlýðý ve aðlarken aðzýnýn büzülmesi ile
þüphelenildi ve diðer tipik özelliklerinin
varlýðý ile tanýya gidildi.
Aðýz ve burunda küçük orifisler nedeniyle
bu hastalýklarda solunum ve yutma
sorunlarýyla sýkça karþýlaþýlýr. Trakeostomiyi
gerektirecek kadar ciddi boyuttaki üst
solunum yolu obstruksiyonu nadir
bildirilmiþtir. Schefels tarafýndan, Freeman
Sheldon Sendromlu bir hastada doðumdan
itibaren ciddi solunum ve yutma zorluðu
tanýmlanmýþ ve hastanýn 7 aylýkken uyku
sýrasýnda trakeostomisinin dekanule olmasý
sonucu kaybedildiði bildirilmiþtir. Bu hastada
farenks, larenks ve trakea bölgesindeki
anotomik ve histopatolojik anomali
gösterilememiþ, tekrarlayan obstrüktif ataklarý,
fonksiyonel müsküler obstrüksiyona
baðlanarak açýklanmýþtýr (5). Bizim hastamýz
postnatal ilk saatlerden itibaren baþlayan
solunum zorluðu içindeydi. Solunum
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sýkýntýsýsnýn geçtiði dönemlerde beslenme
denendi ancak baþarýlý olunamadý ve
tekrarlayan aspirasyon pnömonileri geliþti.
Freeman-Sheldon Sendromuna yakalanan
çocuklar, konuþma bozukluklarý, yeme
zorluklarý, büyüme ve geliþme problemleri
gösterebilirler. Ayrýca bu hastalarda, göz
bozukluklarýna, þaþýlýða (strabismus) veya
aþaðýya eðimli göz kapaðý düþmeleri gibi
anormalliklere rastlanabilir(6).
Sendromun tanýmlandýðý ilk yýllardan
itibaren otozomal dominant kalýtýmla geçtiði
konusunda fikir birliði mevcuttu. Ancak
Hashemi, aralarýnda akraba evliliði bulunan
ailelerde sporadik vakalara rastlamýþ (7), Alves
ve Azevedo akraba evliliði yapmýþ normal
ebeveynlerin çocuklarý arasýnda etkilenmiþ
aile bireyleri olduðunu bildirmiþtir (8).
Otozomal resesif geçiþin varlýðýna dair
gösterilen bu yayýnlara ek olarak OConnell,
etkilenen kardeþlerin ebeveynlerinin normal
olmasýna dayanarak sendromun otozomal
resesif kalýtýmla geçtiðini öne sürmüþtür (9).
Kousseff ve arkadaþlarý tarafýndan Whistling
Face Sendromlu, aralarýnda akrabalýk
bulunmayan saðlýklý anne babadan doðan
dizigotik ikizler yayýnlanmýþtýr (10).
Ebeveynlerin fenotiplerini teratojenik olarak
etkilemiþ olabilecek herhangi bir teratojen
bulunamadýðýndan bu saðlýklý ebeveynlerin
çocuklarý olan dizigotik ikizlerle ilgili yayýnla,
Whistling Face Sendromunun otozomal
resesif tipinin olduðu desteklenmiþtir.
Sonuçta, genetik bir heterojenite mevcuttur.
Hem otosomal dominant, hem de resesif
kalýtým tanýmlanmýþtýr. Whistling Face
Sendromunun otozomal dominant tipi daha
sýktýr ve literatürdeki 23 vakadan 14 tanesinin
ailevi olduðu ve vakalarýn babadan oðla
kalýtýmla geçtiði görülmüþtür. FreemanSheldon Sendromu, baskýn bozuk genlerle
genetik olarak kuþaktan kuþaða geçebilen bir
hastalýktýr. Buna raðmen bir çok vaka belirgin
olmayan nedenlerle sporadik olarak ortaya
çýkmaktadýr (6). Bu sunumdaki olgumuzun
ailesinde ýslýk çalan yüz sendromu
tanýmlanmamýþ olmakla beraber, postnatal
17.saatinde solunum sýkýntýsý ile kaybedilen
ve multiple eklem anomalileri olan kardeþ
öyküsü olmasý, ailesel geçiþi düþürmekteydi.
Ancak buna yönelik tetkik yapýlamadý
Etkilenen çocuklardaki psikomotor geliþim
otosomal dominant formlarda genelikle
normaldir. Bununla birlikte nadiren hafif
motor gerilik ve eklem anormalliklerine de
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rastlanýlmýþtýr. Az sayýda hastanýn ciddi
geliþimsel bozukluða sahip olduðu görülmüþ
ve bunlarýn hepsinin otosomal resesif
kalýtýmla geçtiði gösterilmiþtir. SchranderStumpel ve arkadaþlarý (11), bir hastada
geniþlemiþ sisterna magna ve interhemisferik
fissür, diðer bir hastada ventriküler geniþleme,
Zampino ve arkadaþlarý, ciddi hipertonisite
ve yutma sorunlarý olan Whistling Face
Sendromlu bir erkek çocuðunda serebeller
ve beyin sapý atrofisi tanýmlamýþtýr (12).
Primer beyin anomalilerinin sendromun
deðiþik tiplerinde ortaya çýkabileceði öne
sürülmektedir.
Lev ve arkadaþlarý, aralarýnda akraba
evliliði bulunmayan Yahudi anne babadan
doðan ýslýk çalan yüz görünümü, mikrognati,
blefarofimozis, distal artrogripozis, hipotoni,
büyüme geriliði ve ciddi mental retardasyonu
olan bir çocuk tanýmlamýþlardýr (13). Bu
hastanýn 3 yaþýnda yapýlan kranyal MR
incelemesinde, 6 aylýkken görülmeyen
generalize serebral, serebellar ve beyin sapý
atrofisi saptanmýþtýr. Lev ve arkadaþlarý, ýslýk
çalan yüz görünümü ve eklem kontraktürleri
ile seyreden farklý birkaç hastalýk olduðunu,
bunlardan birincisinin nörolojik sorunlarý
olmayan, otozomal dominant kalýtýmla geçen
ve distal artrogriposis olarak tanýmlanan (DA
2) bir hastalýk, diðerinin ise farklý derecelerde
santral sinir sistemi etkilenmeleriyle seyreden
otozomal resesif bir hastalýk olduðunu ileri
sürmüþlerdir (13). Sendromun, normal
nörolojik geliþim gösteren olgularda primer
olarak tendon geliþimi ve büyümesindeki
anormalliðe (14), mental gerilik gösteren
olgularda ise, primer veya sekonder beyin
anomalisine baðlanabileceði bildirilmiþtir
(11,12,15). Bizim olgumuzda yapýlan kraniyal
USG ve tomografide yapýsal anomali
saptanmadý ve EEG normal bulundu. Hastanýn
metabolik hastalýk tarama tetkikleri normal
olup, hastada metabolik hastalýk
düþündürecek metabolik anormallik
saptanmadý. Ancak, literaürde bahsedilen,
yaþla beraber ortaya çýkan serebral, serebellar
veya beyin sapý atrofisi gibi ilerleyici
patolojiler hastanýn eksitus olmasý nedeniyle
gösterilememiþ ve buna neden olabilecek
peroksismal, mitokondrial ve glukokonjugat
hastalýklarý (16) tetkik edilememiþtir. Erken
yaþta ölümlerin beyin sapý tutulumu
sonrasýnda geliþen ilerleyici beslenme ve
solunum zorluðu nedeniyle olduðu
düþünülmektedir.
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SONUÇ
Genetik hastalýklarý dýþýnda göz, diþ
hekimliði ve ortopedi tarafýndan yayýnlanan
olgularýn, pediatristlerden fazla olmasý bu
sendromun pediatristlerce az bilindiðini
düþündürmektedir. Bizim olgumuzda yüz
güldürücü sonuç elde edilemesine raðmen,
ýslýk çalan yüz sendromlu bebeklere
özellikle yenidoðan döneminde taný konmasý
hayat kurtarýcý olabilir.
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