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Sünnetten Önce Duchenne Musküler Distrofisi
Tanısı: Çok Erken Bir Tanı
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Diagnosis of Duchenne Muscular Dystrophy Before
Circumcision: A Very Early Diagnosis
ÖZ
Duchenne Musküler Distrofisi (DMD), distrofin proteininin eksik veya kusurlu sentezinin neden olduğu X’e
bağlı resesif bir bozukluktur. Etkilenmiş çocuklar doğumda ve erken sütçocukluğu döneminde nadiren
semptomatiktirler ve tanı konması zordur hatta rastlantılara kalmıştır. Bu makalede, sünnet operasyonu
öncesi rutin olarak yapılan genel anestezi hazırlıkları sırasında karaciğer fonksiyon testlerinde yükseklik
saptanan ve etiyolojiye yönelik incelemede Duchenne musküler distrofisi tanısı konulmuş 5,5 aylık bir erkek
olgu sunulmuş ve normal fizik muayene bulguları ile beraber herhangi bir nedenle karaciğer enzim yüksekliği saptanan küçük sütçocuklarında nadir görülen bu hastalığın da dikkate alınması ve daha ileri ve ayrıntılı tetkiklere girmeden önce serum CK düzeyinin ölçümü gibi basit biyokimyasal belirteçlerin hızlı ve kolay
tanı koymada yararlı olacağının göz önünde bulundurulması gerektiği vurgulanmıştır.
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Anahtar kelimeler: Hipertransaminazemi, kreatinin kinaz yüksekliği, Duchenne muskuler distrofi
ABSTRACT
Duchenne muscular dystrophy (DMD) is an X linked recessive disorder caused by a deficient or defective
synthesis of dystrophine protein. Children with DMD are rarely symptomatic at birth or in early infancy,
and the diagnosis is extremely difficult to establish and even it is made by chance. In this article a 5.5month-old infant in whom increases in liver function tests were detected in routine tests performed for
general anesthesia and later diagnosed as Duchenne muscular dystrophy is presented. It has been emphasized that DMD, as a rare disease should be considered in etiological investigations in infants with elevations in liver function tests of any origin but with normal physical examination findings, and the utility
of testing for simple biochemical markers such as creatinin kinase in establishing diagnosis before performing further detailed investigations should be kept in mind.
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GİRİŞ
Duchenne Musküler Distrofisi (DMD), distrofin
proteininin eksik veya kusurlu sentezinin neden
olduğu X’e bağlı resesif bir bozukluktur. DMD, en sık
görülen musküler distrofi formudur. Görülme sıklığı
3,600 canlı doğumda birdir (1). Bulgular genellikle
oturma ve yürüme başladıktan sonra ortaya çıkar.
Tanı koydurucu bulguları kaba motor gelişim basamaklarında gecikme şeklinde kendini gösterir.
Hastanın oturduğu yerden kalkması sırasında ellerinden yardım alarak kendi üstüne tırmanır gibi yapması (Gowers belirtisi) bulgusu görülür. Etkilenmiş
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çocuklar doğumda ve erken sütçocukluğu döneminde nadiren semptomatiktirler ve tanı konması zordur hatta rastlantılara kalmıştır (2). Bu makalede
sünnet operasyonu öncesi rutin olarak yapılan genel
anestezi hazırlıkları sırasında karaciğer fonksiyon
testlerinde yükseklik saptanan ve etiyolojiye yönelik
incelemede DMD tanısı konulmuş 5,5 aylık bir erkek
olgu sunulmuş ve normal fizik muayene bulguları ile
beraber herhangi bir nedenle karaciğer enzim yüksekliği saptanan küçük sütçocuklarında nadir görülen bu hastalığın da dikkate alınması gerekliliği vurgulanmıştır.
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Olgu Sunumu
Beş ay on altı günlük erkek hasta, sünnet öncesi
genel anestezi hazırlıkları sırasında saptanan karaciğer fonsiyon testleri yüksekliğinin araştırılması amacıyla polikliniğimize başvurdu. Aktif yakınması olmayan hastanın fizik muayenesinde mental ve motor
gelişimi yaşına uygun idi. Sistemik muayenesi normaldi. Özgeçmişinde idrar yolu enfeksiyonu nedeniyle 3 aylıkken intramusküler olarak gentamisin tedavisi aldığı öğrenildi. Soygeçmişinde 3. ve 4. dereceden
iki akrabasında kas hastalığı olduğu belirlendi.
Biyokimyasal tetkiklerinde aspartat aminotransferaz (AST) ve alanin aminotransferaz (ALT) düzeyleri
sırasıyla 263 U/L ve 108 U/L olarak belirlendi.
Hipertransaminazemi etiyolojisine yönelik tetkiklerden hepatit belirteçleri ve TORCH serolojisi negatif
olarak saptandı, seruloplazmin: 8 mg/dl (5-18 mg/
dl), alfa-1 antitripsin düzeyi: 95 mg/dl (80-210 mg/
dl) olarak saptandı. Hipertransaminazemiye neden
olabilecek kas hastalıkları açısından bakılan serum
kreatinin kinaz (CK) düzeyi >8450 U/L idi. Bu CK yüksekliğini ve hastanın yaşı ile soygeçmişini dikkate
alarak distrofin geni delesyonu/duplikasyonu taraması için kan örneği gönderildi. Analiz sonucunda
DelE48-50 (ekzon 48-50 delesyonu) saptandı ve bu
distrofin gen haritasına göre “nonsense” mutasyona
yol açtığı için DMD tanısı düşünüldü.
Tartışma
ALT ve AST gibi karaciğer enzimleri gerek ameliyat
hazırlıklarında gerekse kontrol ve tarama amaçlı
ayaktan ve yatan hasta muayenelerinde en sık istenen laboratuvar tetkiklerindendir. Bizim olgumuzda
da sünnet öncesi yapılan ameliyat hazırlıklarında
karaciğer enzim yüksekliği tesadüfen saptanmıştır.
Hipertransaminazemide ilk akla gelen odak karaciğer patolojileri olsa da daha az oranla görülen
nedenlerden birisi de kas kaynaklı patolojilerdir. Kas
patolojilerinde özellikle serum AST ve daha az oranda ALT yüksekliği yanı sıra daha spesifik bir kas hastalığı belirteci olan CK yüksekliği de görülür (3). CK kas
hücrelerinde bulunan bir enzim olduğu için serum CK
düzeyi, kas hastalıkları tanısında özellikle de DMD’de

en değerli tarama testidir (4). Kas hastalıklarında
görülen hipertransaminazemi kas yıkımına bağlı olabileceği gibi (5), kas dışı dokulardaki distrofin geni
varlığı da bu enzimlerdeki artışa katkı sağlayabilir (6).
Distrofin proteininin yokluğu, kas hücresindeki bazal
membran stabilizasyonunu bozar. Buna bağlı bazal
lamina ve hücre iskeletindeki bozukluklar kas hücresinin fonksiyonunun bozulmasına ve hücreden dışarı
kas hücre enzimlerinin kaçışına neden olur (7). Yine
mitokondriden zengin kas hücrelerinde, hücresel
fonksiyon gösteren AST ve ALT enzim değerleri de
hücre harabiyetine bağlı olarak yükselir (4).
Rastlantısal transaminaz yüksekliğiyle başvuran
olgularda iyi alınan öyküdeki akraba evlilikleri veya
akrabalarda kas hastalıklarının olması (8), iyi bir fizik
muayene ile saptanan kas-iskelet sistemi gelişim
anormallikleri ve klinik şüphe ile saptanan hipertransaminazemiye eşlik edebilecek yüksek serum CK
düzeyi, klinisyeni miyopatilere yönlendiren önemli
ipuçlarıdır (8,9). Ancak bazı olgu serilerinde, aile öyküsü, perinatal veya gelişimsel hikayeleri distrofinopatiler ile uyumsuz olduğu halde transaminaz ve CK
yüksekliği saptandıktan sonra klinik kuşku ile distrofinopati tanısı alan olgulardan bahsedilmiştir (10).
Olgumuzda da AST ve ALT’ye ilaveten CK yüksekliğinin saptanması ve eşzamanlı yapılan diğer tetkik
sonuçlarının normal bulunması tanıya götürmüştür.
DMD’nin ilk klinik bulguları genellikle hastanın
motor gelişim basamaklarında ve sıklıkla da yürümede gecikme şeklinde kendini gösterir. Kaba motor
gelişim basamaklarında gecikmeler hastalığın geç süt
çocukluğu döneminde bulgu vermesine neden olur
(2,11)
. Gowers belirtisi, gastrokinemius kasında psödohipertrofi gelişmesi, zeka geriliği ve kardiyomiyopati
hastalığın diğer bulgularıdır. Zamanla hastalarda
mevcut olan yürüme becerisinin kaybı görülür ve
sonrasında da hastalık 20’li yaşlarda da ölümle sonuçlanır (11). Ölüm çoğu kez solunum yetmezliğinden,
sıklıkla solunum yolu enfeksiyonu veya ilerleyici kardiyomiyopatiye bağlı kalp yetmezliğinden kaynaklanır. Olgumuz çok erken süt çocukluğu döneminde
tanı aldığı için tanı esnasında hastalıkla ilişkili muayene bulgusu saptanmadı. Bu denli erken tanı konmasının hem hastamızda zamanla ortaya çıkabilecek
sorunların erken tanınmasına neden olacağı hem de
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izlem ve tedavisinde kolaylıklar sağlayabileceği düşünülmektedir.
Sonuç olarak, çok erken sütçocukluğu döneminde
muayenede eşlik eden majör motor gelişme geriliği
gibi anormal muayene bulguları olmaksızın izole ve
açıklanamayan transaminaz yüksekliklerinde DMD
gibi kas hastalıkları akla getirilmeli ve daha ileri ve
ayrıntılı tetkiklere girmeden önce serum CK düzeyinin ölçümü gibi basit biyokimyasal belirteçlerin hızlı
ve kolay tanı koymada yararlı olacağı dikkate alınmalıdır.
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