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1. ÖZET 

Amaç: Bu çalışmanın amacı ilk aşamada klinik ölçütler ardından özgün flöresan in situ 

hibridizasyon (FISH) yöntemiyle kesin Williams sendromu (WS) tanısı almış hastalarda, 

kardiyovasküler sorunlara bağlı ani ölüm riskini artıran bulguları araştırmaktır. Bu nedenle 

hastaların elektrokardiyografi (EKG), ekokardiyografi (EKO) ve kateter anjiyografi gibi 

konvansiyonel tetkik sonuçlarının değerlendirilmesinin yanı sıra, bilgisayarlı tomografik (BT) 

anjiyografi ve dipiridamollü miyokard perfüzyon sintigrafileri (MPS) de yapılmıştır.     

Hastalar ve Yöntemler: Çalışmaya 1990-2010 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İstanbul 

Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ile Genetik Anabilim Dalı 

polikliniklerinde klinik skorlama ardından FISH yöntemiyle ile kesin WS tanısı alan ve 

Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalımız tarafından izlenen 45 olgu dahil edildi. Hastaların 

poliklinik dosyalarından klinik izlemleri ile ilgili veriler kaydedilirken, Eylül 2010 ve 

Temmuz 2011 tarihleri arasında olgular en az bir kez değerlendirildi. Bu dönemde hastaların 

ayrıntılı kardiyovasküler muayeneleri yapılarak dinleme bulguları ve kan basıncı verileri 

kaydedildi. Standart 12 derivasyonlu EKG çekilerek iskemi, hipertrofi, QT uzaması, patolojik 

q dalgası, ST segment ve T dalga değişiklikleri açısından incelendi.   Hastaların tamamına M 

mod, iki boyutlu ve renkli Doppler ile EKO (Vivid 3 ve Vivid 7 GE, USA) yapılarak 

hastalarda sol ventrikül fonksiyonları, kapak patolojileri kaydedildi. Supravalvar aort darlığı 

(SVAS) ve periferik pulmoner arter darlığı (PAS) açısından hastalar ayrıntılı olarak 

değerlendirilerek darlık dereceleri ve gradientleri kaydedildi. Eşlik eden koroner arter 

sorunları ve miyokardiyal iskemiyi saptamak için hastaların 38’ine (%84) EKG tetiklemeli 64 

kesitli multidedektör BT cihazı ile anjiyografi ve dipiridamollü farmakolojik stres testi 

sonrasında 99mTc sestaMIBI kullanılarak MPS uygulandı. Hastaların tüm sonuçları birbirinden 

bağımsız ve konusunda uzman kişiler tarafından yorumlandı. Araştırma için İstanbul 

Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı Yerel Etik Kurulu’ndan onay alındı.  

Bulgular: Hastaların 27’si erkek (%60), 18’i (%40) kız idi. Tanı anındaki ortalama yaşları 4,6 

± 3,1 yıl (3 ay-13 yıl) iken, son kontrolde görüldüklerinde ortalama yaşları 11,6 ± 5,5 yıldı (2 

yıl-26 yıl). Hastaların ortalama izlem süresi 6,9 ±4,4 yıldı (6 ay-18 yıl). Hastaların %86’sında 

kardiyovasküler anomaliler görüldü. Sırasıyla en sık görülen kardiyovasküler anomaliler; 

%73’ünde SVAS (%48’i izole), %42’sinde PAS, %22’sinde MVP idi. Nadir görülenler ise 

aort yetersizliği (%15), ventriküler septal defekt (%11), valvüler pulmoner darlık (%11), 

aortik ark hipoplazisi (%8) ve koarktasyon (%2) idi. Hastaların %22’sinde hipertansiyon 

saptandı ve çoğunluğu 10 yaş üzerindeydi. Beş hastaya konvansiyonel anjiyografi, 9 hastaya 
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(%80’i ciddi SVAS) cerrahi tedavi uygulandı. Postoperatif erken ve geç dönemde 2 hasta 

eksitus oldu. BT anjiyografi ve MPS yapılan 38 hastanın %26’sında koroner anomali saptandı 

ve bunların %80’inda farklı şiddetlerde SVAS vardı. Olguların %29’unda MPS’de iskemi 

görüldü ve koroner anomali saptanan hastalar ve MPS’de iskemi saptanan olgular arasındaki 

ilişki istatistiksel açıdan anlamlı bulundu (p=0,039).   

Sonuçlar: Hastalarımızın %80’inden fazlasında kardiyovasküler sorun saptandı ve en sık 

görülenler SVAS ve PAS idi. SVAS hastalarında darlığın genellikle ilerleyici olduğu 

saptanırken, PAS ve valvüler pulmoner darlıkların sıklıkla gerileyici olduğu görüldü. 

Özellikle SVAS olanlarda koroner BT anjiyografi ve MPS yapılarak ani ölüme yol açabilecek 

iskemik lezyonlar daha erken ortaya konulabilir.    
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2. ABSTRACT 

Objective: The aim of this study was to present the course of cardiovascular pathologies and 

the risk of sudden death in patients diagnosed with Williams syndrome (WS) using clinical 

criteria and fluorescence in situ hybridization (FISH). In addition to the conventional 

diagnostic methods like electrocardiography (ECG), echocardiography (ECHO) and catheter 

angiography, we performed computed tomographic (CT) coronary angiography and 

dipyridamole myocardial perfusion scintigraphy (MPS) to define the risk of sudden death 

during the clinical course. 

Patients and Methods: This study includes 45 patients that were diagnosed as WS using 

clinical scoring and molecular cytogenetic technique (FISH) at the Department of Pediatrics 

and Department of Genetics outpatient clinics of the Istanbul Medical Faculty between 1990-

2010 and were followed at the Pediatric Cardiology Department. All data regarding clinical 

follow-up was obtained from the patient files retrospectively, and all patients were called in 

for at least one additional examination between September 2010 and July 2011. During this 

period, detailed cardiovascular examinations were carried out and auscultation findings and 

blood pressure figures were recorded. Standard 12-lead ECGs were recorded and examined 

for ischemia, hypertrophy, long QT, pathologic q wave, and ST segment and T wave 

abnormalities.  M-mode, 2D and color Doppler echocardiograms were performed (Vivid 3 

and Vivid 7 GE, USA); left ventricular function and valve pathologies were recorded. Patients 

were also closely examined for supravalvar aortic stenosis (SVAS) and peripheral pulmonary 

artery stenosis (PAS), and the degree of stenosis and the gradient were recorded as well. In 

order to screen for concomitant coronary artery problems and myocardial ischemia, 38 

patients (84%) underwent ECG-triggered 64-slice multi-detector CT angiography, a 

dipyridamole stress test and 99mTc sestaMIBI MPS. All findings were interpreted 

independently from one another by experts in the corresponding areas. Approval for this study 

was obtained from the Ethics Committee of the Istanbul Medical Faculty.  

Results: Twenty-seven patients (60%) were male; 18 (40%) were female. Average age was 

4.6 ± 3.1 years (range: 3 months - 13 years) at the time of diagnosis and 11.6 ± 5.5 years 

(range: 2 years - 26 years) at the time of the last follow-up examination. The average follow-

up period was 6.9 ±4.4 years (6 months - 18 years). Cardiovascular anomalies were found in 

86% of patients, and the most frequently seen being SVAS in 73% (isolated in 48%), PAS in 

42%, and MVP in 22%. Less frequent anomalies observed were aortic regurgitation (15%), 

ventricular septal defects (11%), valvular pulmonary stenosis (11%), aortic arch hypoplasia 
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(8%) and coarctation (2%). Hypertension was present in 22% of patients, majority being over 

10 years of age. Conventional angiography was performed in 5 patients, while 9 underwent 

surgery (80% of them with severe SVAS). Two patients had died in the postoperative period. 

Out of 38 patients who underwent CT angiography and MPS, 26% had coronary anomalies 

BT, most frequently (80%) – SVAS of varying degrees of severity. MPS revealed ischemia 

29% of patients, and the ones showing ischemia had coronary anomalies were statistically 

significant (p=0.039).    

Conclusions: Cardiovascular problems were found in more than 80% of patients, the most 

frequent ones being SVAS and PAS. Pulmonary arterial lesions and valvular pulmonary 

stenosis generally improved, while supravalvar aortic stenosis often progressed. Especially in 

patients with SVAS, ischemic lesions that can lead to sudden death can be diagnosed earlier 

using CT angiography and MPS.  
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3. GİRİŞ VE AMAÇ 

   Williams sendromu (WS, veya Williams-Beuren sendromu) ilk olarak 1961 yılında 

tanımlanan ve günümüzde 7. kromozom uzun kolunda mikrodelesyonlara bağlı oluştuğu 

bilinen multisistemik bir hastalıktır (1-3). Hastalık ilk tanımlandığından itibaren bütün 

dismorfoloji kitaplarında yer alan tipik özellikleri; dismorfik yüz görünümü (% 100), gelişme 

geriliği, bağ dokusu patolojileri, kardiyovasküler anomaliler (% 80), hiperkalsemi (% 15) ve 

diğer endokrin sorunlar, değişen derecelerde mental retardasyon (% 75) ve arkadaş canlısı 

olma, aşırı empati ve dikkat eksikliği (% 90) gibi davranış sorunlarıdır (3-5).  

   Hastalığın görülme sıklığı 1/7500-1/20000 arasında değişebilmekte olup ortalama 

sıklık 1/10000’dir (6-8). Williams sendromunun tanımlandığı ilk dönemlerde otozomal 

dominat kalıtımla geçtiği ve klinik özelliklere göre tanılandırıldığı bilinmektedir. Hastalığın 

genetik zeminine ait en önemli gelişme; 1993 yılında Ewart ve arkadaşlarının Flöresan in situ 

hibridizasyon (FISH) yöntemi ile 7. kromozom uzun kolu (7q11.23) üzerinde elastin genini de 

içeren bölgede mikrodelesyon saptamalarıdır (9). Günümüzde tipik özellikleri içeren klinik 

skorlama sistemleri geliştirilmiş ve kullanılıyor olsa da FISH yöntemi ile mikrodelesyonların 

saptanması standart tanı metodu haline gelmiştir (3, 10). Elastin genindeki delesyon hastalığa 

ait bazı yüz bulgularını, kaba sesi, mesane ve bağırsak divertikülleri, kardiyovasküler sorunlar 

ile ortopedik problemleri açıklasa da hiperkalsemi, mental retardasyon ve tipik davranış 

paterni ise elastinden farklı genlerin delesyonlarının varlığı ve genotip-fenotip ilişkisi ile 

açıklanmaya çalışılmaktadır (3, 5).   

   Williams sendromlu hastalarda elastin genindeki delesyon sonucu oluşan 

kardiyovasküler problemler en önemli morbidite ve mortalite nedenini oluşturmakta ve 

hastaların %80’inde görülmektedir (3, 5, 7).  Özellikle orta ve büyük boy arterlerde meydana 

gelen lokalize veya yaygın daralmalar hastalığın en önemli özelliğini oluşturmaktadır. Bu 

konuda yapılmış birçok çalışmada en sık görülen kardiyovasküler anomali supravalvar aort 

darlığı (SVAS) olup olguların % 75’inde görülmektedir. İkinci sıklıkta gözlenen periferik 

pulmoner arter darlığı (PAS), olguların yaklaşık % 50’sini etkileyemektedir ve özellikle süt 

çocukluğu döneminde daha sık gözlenmektedir. Çalışmalarda pulmoner dolaşımdaki 

darlıkların çok ciddi olmadıkça, yaşla birlikte kendiliğinden gerileme gösterdiği, bunun aksine 

SVAS başta olmak üzere diğer sistemik dolaşımdaki darlıkların ise özellikle hayatın ilk beş 

yılında ilerleyici olabileceği belirtilmektedir (10-14). Bu iki durum dışında mitral kapak 

prolapsusu (MVP), ventriküler septal defekt (VSD), valvüler pulmoner darlık (PS) patent 

duktus arteriozus (PDA), aort koarktasyonu, diğer arterlerde (renal, mezenterik, koroner, 
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serebral, karotis, subklavian, brakiosefalik) daralma, Fallot tetralojisi (FT), atriyal septal 

defekt (ASD) ve biküspit aorta gibi doğumsal kalp hastalıkları da görülebilir. Özellikle 

sistemik dolaşıma ait darlıklar her yaşta ilerleme gösterebileceğinden, uzun dönemli izlem 

önemlidir (15-20).   

   Williams sendromlu hastaların en önemli sorunlarından biri ani ölümdür. Wessel ve 

arkadaşlarının çalışmasında yıllık ani ölüm riski 1/1000 olarak saptanmıştır ve bu hastalarda 

ani ölüm riski genel popülasyona göre 25-100 kat daha fazladır (21). Farklı çalışmalarda ani 

ölümlerin genellikle kardiyak kateterizasyon işleminde veya hemen sonrasında görüldüğü 

saptanmıştır (22, 24, 25). Bunun dışında kardiyak veya kardiyak olmayan cerrahi işlemlerde 

işlem öncesi anestezi sırasında veya operasyon sonrasında ani ölüm gelişebilmektedir. 

Özellikle biventriküler çıkım yolu darlığı ve ventriküler hipertrofisi olanlarda ve koroner arter 

anormalliği olan hastalarda ani ölüm riskinin yüksek olduğu gösterilmiştir (22-24). Koroner 

arter tıkanıklığı ve ani ölüm olan çocukların çoğunda SVAS olduğu görülse de, izole sol ana 

koroner arter tıkanıklığı olan hastaların da bulunması bu durumun direk elastin arteriyopatisi 

ile ilişkili olabileceğini düşündürtmüştür. Ölüm miyokard iskemisi, aritmi veya ani dolaşım 

bozukluğu ile gelişebilmektedir (22, 25-27).  

   Bu çalışmanın amacı, klinik ölçütler ve FISH yöntemiyle kesin WS tanısı almış 

hastalarda kardiyovasküler bulgular ile ani ölüm riskini ortaya koyacak ana parametreleri 

belirlemek ve WS’lu hastalarda kardiyovasküler izlem ve tetkik protokolüne yön verecek 

veriler elde etmektir. Hastaların klinik izlemleri, kardiyak cerrahi işlemleri, 

elektrokardiyografi (EKG), ekokardiyografi (EKO) ve konvansiyonel anjiyografi bulguları 

değerlendirilerek hastalığın klinik seyri tartışılmaya çalışılmıştır. Standart EKG ve EKO 

incelemeleri yanında bilgisayarlı tomografik (BT) anjiyografi ve dipiridamollü miyokard 

perfüzyon sintigrafisi (MPS) de yapılarak ani ölüme yola açabilecek koroner arter sorunları, 

aritmi ve iskeminin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.  

Çalışmanın sonucunda elde edilen bulgular ışığında WS tanılı çocuklarda en önemli 

morbidite ve mortalite nedeni kardiyovasküler sorunlar olduğundan tanı konulur konulmaz 

olası seyir aile ile paylaşılabilecektir. Bunun yanında ani ölüm açısından risk faktörleri ortaya 

konulabilecek ve daha erken önlem alınabilecektir. 
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4. GENEL BİLGİLER 

A. Tanımlama ve Tarihçe 

Williams sendromu (“Online Mendelian Inheritance in Man [OMIM]” # 194050) 7. 

kromozom üzerindeki Williams sendromu kromozom bölgesindeki (WBSCR) 26-28 geni 

içeren 1,5-1,8 milyon bazlık bir mikrodelesyon sendromudur (5). Bu bölgedeki hangi genlerin 

hangi fenotipik özelliklere neden olduğu kesin olarak bilinmese de, genlerin haplo yetmezliği 

sonucu ortaya çıkan bulguların sendromun özelliklerini belirlemektedir. Hastalığın görülme 

sıklığı 1/7500-1/20000 arasında olup, ortalama sıklık 1/10000 olarak kabul edilmektedir (5, 6-

8).  

Hastalık 1961 yılında, J.C.P. Williams ve arkadaşları tarafından üçü kız, biri erkek olan 

7-12 yaşlarında dört hastada “SVAS, mental retardasyon, mavi iris, retinal damarlarda 

tortuozite ve özgün yüz görünümü” ile daha önce tanımlanmamış bir sendrom olarak 

yayınlamıştır (1). 1962 yılında, A.J. Beuren ve arkadaşları bağımsız olarak SVAS, yüz 

görünümleri ve mental retardasyon yanında diş anormallikleri ve periferik pulmoner darlık 

olan 11 yeni hasta tanımlamıştır (2). Bu yüzden sendromun adı Amerika Birleşik Devletleri 

başta olmak üzere bazı ülkelerde WS olarak anılırken, özellikle Avrupa ülkelerinde Williams-

Beuren sendromu olarak kullanılmaktadır. Aslında hastalık her ikisi de kardiyolog olan bu iki 

yazar tarafından tanımlanmadan önce, 1952 yılında Fanconi ve arkadaşları tarafından 

idyopatik infantil hiperkalsemi başlığı altında yayınlanmış ve ilk defa 1964 yılında Garcia ve 

arkadaşları ise SVAS ve idyopatik infantil hiperkalseminin birlikte olduğunu göstermişlerdir. 

1964 yılından itibaren tüm dismorfoloji kitaplarında WS tipik yüz görünümü, mental 

retardasyon ve SVAS ve PAS gibi doğumsal kalp hastalıklarının birlikte olduğu bir klinik 

tablo olarak yerini almıştır (4, 5, 28).  

Hastalığın tanımlanmasında; 1964 yılından sonra, klinik tanı kriterleri kullanılmaya 

başlanmış ve sendrom; tipik yüz görünümü, SVAS, değişken derecelerde mental retardasyon, 

infantil hiperkalsemi, diş anomalileri ve aşırı arkadaşça-dışa dönük kişilik yapısı olduğu 

belirtilmiştir. Etyopatogeneze yönelik araştırmalarda, 1966 yılında yüksek doz D vitamini ile 

özgün kraniyofasiyal anomaliler ve SVAS arasında ilişki kurulmaya çalışılsa da; 1990’lı 

yılların başında hastalığın teratojen maruziyeti ile ilişkili olmadığı aileden çocuğa geçen 

otozomal dominant kalıtıma örnek bir tablo olduğu gösterilmiştir (5, 29, 30).  Hastalığın 

tanımında hala çok iyi ortaya konulmuş klinik ölçütler olmasa da, 1993 yılında Evart ve 

arkadaşlarının FISH yöntemi ile kromozom 7q11.23 bölgesinde elastin genindeki 

mikrodelesyonu saptaması tanıda yeni bir dönemi başlatmıştır. 1993 yılından sonra, klinik 
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konulan olgularda moleküler sitogenetik olarak tanı kesinleştirilmeye başlanmıştır. Olguların 

yaklaşık %99’unda delesyonu saptayabilen bu teknik, standart tanı yöntemi haline gelmiş ve 

prenatal tanının yolu açılmıştır (3,9, 10).  

B. Klinik Özellikler 

Williams sendromu özgün yüz görünümü, tipik davranış özellikleri ve multisistemik tutulumu 

ile iyi tanımlanmış bir sendromdur. Hastalıkta birçok organın etkilendiği iyi bilinmekle 

beraber, özellikle yaşa bağlı olarak klinik bulgularda farklılıklar ortaya çıkabilir (5). En sık 

görülen klinik bulgular Tablo 1’ özetlenmiştir (3).    

1.Kraniyofasiyal özellikler 

Williams sendromlu hastaların yüz görünümleri tipik olsa da, özellikle küçük süt 

çocuklarında bulgular daha siliktir ve yaşla birlikte oldukça ayırt edici özelliklere 

kavuşmaktadır (5). En önemli özellikler şöyle sıralanabilir; 

− Geniş alın 

− Periorbital dolgunluk 

− Mavi ve yıldızvari iris 

− Bitemporal darlık, bulböz veya dolgun burun ucu 

− Epikantus ve basık burun kökü 

− Kısa burun ve antevert burun delikleri 

− Dolgun yanaklar ve dolgun dudaklar 

− Uzun filtrum 

− Malar hipoplazi 

− Geniş ağız 

− Küçük, kısa ve aralıklı yerleşmiş dişler 

− Küçük çene yapısı 

− Mikrosefali 

− Belirgin kulaklar 

Küçük süt çocuklarında dolgun yanaklar ve düz yüz görünümü daha belirgin iken, yaş 

ilerleyince ergen ve erişkin dönemde yüz ve boyun daha uzun görünümdedir (3, 5, 7, 11). 
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Tablo 1. Williams sendromlu hastaların klinik sorunların organ sistemleri ve yaşa göre dağılımı (3). 

Organ sistemleri                                                  Sıklık (%) Yaş 
Süt çocuğu Çocuk Erişkin 

Oftalmolojik     
Şaşılık 50 X   
Hipermetropi 50  X X 

Kulak ve işitsel     
Kronik otitis media 50 X X  
Hiperakuzi 90 X X X 

Dental     
Maloklüzyon 85  X X 
Mikrodonti 95  X X 

Kardiyovasküler     
Herhangi bir anomali 80 X X X 
SVAS 75 X X X 
SVPS 25 X X X 
PAS 50 X   
Renal arter darlığı 45 X X X 
Diğer arteryel darlıklar 20  X X 
VSD 10 X   
Hipertansiyon 50  X X 

Genitoüriner     
Yapısal anomali 20 X X X 
Enürezis 50  X  
Nefrokalsinozis <5 X X X 
Tekrarlayan idrar yolu    
infeksiyonu 

30   X 

Gastrointestinal     
Beslenme zorluğu 70 X X  
Kabızlık 40 X X X 
Kolon divertikülü 30  X X 
Rektal prolapsus 15 X X  

Dermatolojik     
Yumuşak deri 90 X X X 
İnguinal herni 40 X   
Umblikal herni 50 X   
Saçlarda erken beyazlama 90   X 

İskelet ve kas sistemi     
Eklem hipermobilitesi 90 X X  
Eklem kontraktürleri 50 X X X 
Radioulnar sinostoz 20 X X X 
Kifoz 20   X 
Lordoz 40  X X 
Garip yürüyüş 60  X X 

Kalsiyum     
Hiperkalsemi 15 X  X 
Hiperkalsiüri 30 X X X 

Endokrin     
Hipotiroidi 2 X X X 
Erken püberte 50  X  
Diyabetes mellitus 15   X 
Obezite 30   X 

Nörolojik     
Hiperaktif derin tendon  
refleksleri 

75  X X 

Chiari tip I malformasyonu 10 X X X 
Santral hipotoni 80 X X  
Periferik hipertoni 50  X X 

Bilişsel     
Gelişme geriliği 95 X X  
Mental retardasyon 75  X X 
Sınırda entellektüel işlev 20  X X 
Normal zeka 5  X X 
Bozulmuş visuospasiyal zeka 95  X X 

Davranışsal     
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite  
bozukluğu 

70  X  

Yaygın anksiyete bozukluğu 80  X X 
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Resim 1. Williams sendromlu iki hastanın yüz dismorfizmini gösteren fotoğrafları. (A) 2 

yaşında kız hastada periorbital dolgunluk, epikantus, basık burun kökü ve geniş ağız yapısı 

görülmektedir. (B) 7 yaşında erkek hastada geniş alın, periorbital dolgunluk, uzun filtrum ve 

dolgun alt dudak yapısı görülmektedir (Hasta ailelerinden fotoğrafların bilimsel makale ve 

tezlerde kullanılması için yazılı onay alınmıştır.).   

                                    

2. Büyüme, gelişme ve gastrointestinal bulgular 

Williams sendromlu çocuklar, genellikle postterm doğarlar ve doğum tartı ve boyları 

diğer aile bireylerine göre daha düşüktür. Özellikle süt çocukluğu döneminde, belirgin kusma, 

gastroözefageal reflü, yutma ve çiğneme zorluğu gibi beslenme sorunları nedeniyle büyüme 

gelişme geriliği belirginleşir. Dört aydan daha uzun sürebilen kolikler ve eşlik eden kabızlık, 

reflü ve hiperkalsemi büyüme ve kilo alımını zorlaştırmaktadır (3, 5, 11, 28). Morris ve 

arkadaşlarının çalışmasında, süt çocukluğu döneminde hastaların %80’inde gelişme geriliği, 

%70’inde beslenme problemleri ve %70’inde uzamış kolikler saptanmıştır (31). Süt 

çocukluğu döneminde belirgin olan hipotonisite ve eklem gevşekliğinden dolayı, boyun 

duruşu düzgün olmamakta ve dental maloklüzyonda çiğneme ve yutma sorunlarına yol 

açabilmektedir (28).  

Williams sendromlu çocukların büyüme paternlerine bakıldığında; hastaların %25-

70’inde kadarında intrauterin büyüme geriliği vardır ve yaşamın ilk 2-4 yılında bu lineer 

büyüme geriliği ve kilo alamama devam eder. Hastaların ergenlik dönemi sonundaki final 

boyları genellikle 3. persantilin altındadır (11, 28).  Ergenlik döneminde büyüme hızı artışları 

A B 
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genellikle normalden 1-2 yıl erken olur (kızlarda 10, erkeklerde 13 yıl) ve menarşda 

normalden daha erkendir (11, 32).      

Williams sendromlu çocuklarda ilk bir yaşta kabızlık, rektal prolapsus sıklığı oldukça 

fazladır. Bunun yanında hastalarda iyi tanımlanmış bir tablo da eşlik edebilecek Çölyak 

hastalığıdır ve ergenlik döneminde doku transglutaminaz taraması yapılması önerilmektedir 

(11). Kabızlık problemi erişkin döneme gelindiğinde de %40 olguda devam eder ve ileri 

yaşlarda divetriküloz ve divertikülitler ortaya çıkabilmektedir. Ergen ve erişkin WS’lu 

hastaların en önemli sorunlarından biride kronik karın ağrısıdır ve gastrozefagial reflü, peptik 

ülser, kolelitiazis, divertikülit, kabızlık ve anksiyeteye bağlı somatizasyon bozukluğu gibi 

birçok nedene bağlı oluşabilmektedir (11, 28, 33).  

3. Nörolojik bulgular, bilişsel ve davranışsal özellikler 

Williams sendromlu hastalarda değişen derecelerde mental retardasyon, tipik bilişsel ve 

davranışsal özellikler vardır ve olguların %75’inde bilişsel, motor ve dil gelişiminde gerilik, 

hemen tamamında mental retardasyon söz konusudur (3, 28, 34).    

Olgulara nörolojik açıdan bakıldığında süt çocukluğu döneminde hipotoni, eklem 

gevşekliği, hiperrefleksi ve net olarak anlamlandırılamayan irritabilite egemendir. Yaşamın 

ilk bir yılından sonra irritabilite ve kusmalar azalmaya başlayarak, klinik durumda hafif 

düzelme olur ve “hoşa giden” çocuk olurlar. Yaşla birlikte hipotonisite azalarak ortadan 

kalkar ve çocukların yaklaşık 1/3’ünde, erişkinlerinse %85’inde hipertonisite gelişir. Bu 

hipertonisiteden tüm eklemler etkilenebilir ve yaşla birlikte kontraktürler gelişerek yürüyüş 

anormallikleri görülebilir. Bunun yanında hastaların yaklaşık %35’inde mikrosefali 

gelişebilmektedir (11, 35).  Nörolojik açıdan yapılan serebral görüntülemelerde, WS’lu 

hastalarda serebral volümde %10-15 azalma ve Chiari tip I malformasyonu görülebilir. Chiari 

tip I malformasyonu asemptomatik seyredebileceği gibi, baş ağrısı, vertigo, kulak çınlaması, 

diplopi, hiperrefleksi ve kas gücünde azalma gibi bulgulara yol açabilir ve cerrahi 

dekompresyon gerektirebilir. Hastalarda nadir olgu sunumları dışında konvülziyon ve epilepsi 

beklenen bulgulardan değildir (5, 11, 28, 34, 35). 

Bilişsel ve nörogelişimsel açıdan değerlendirildiğinde genelde bütün basamaklarda 

gerileme vardır. İlk kelime ve ilk adımlar tipik olarak gecikir ve yaklaşık 21-24 ay civarında 

olur. Zeka geriliği değişmez bulgulardan birisi olmakla birlikte genellikle hafif-orta 

düzeydedir. Hastalarda ortalama IQ skoru 50-60 olup, 40-100 arasında değişebilmektedir (34-

36). Hastalarda özellikle “vizuoboyutsal ve vizyomotor” alanlarda sorun olup, işitsel ve 

kelime ilgili bilişsel yetileri ve yüz tanıma özellikleri güçlüdür ve bu WS’lu hastalar için 
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oldukça tipiktir.  Gecikmiş dil gelişimini takip eden aşırı konuşma önemli özelliklerdendir 

(34, 36). 

Karakter ve davranışsal açıdan değerlendirildiğinde; WS’lu hastalar “kokteyl parti” 

benzeri davranış özellikleri,  aşırı arkadaş canlısı tutumları, yüksek sosyal ve empatik tavırları 

ile tipik özelliklere sahiptirler. Bunun yanında aşırı korku ve anksiyete sahibi olabilirler ve 

erişkin dönemde hastaların %80’inde aşırı anksiyete belirginleşir. Özellikle geç çocukluk, 

ergenlik ve erişkin dönemlerde hastaların %50-90’ında anksiyete bozukluğu, fobi, dikkat 

eksikliği ve hiperaktivite ortaya çıkmaktadır.  

Hastaların tipik özelliklerinden biride müzikten hoşlanmalarıdır. Bununla paradoks gibi 

görünen bir diğer özellikte bazı seslere karşı aşırı duyarlılık (hiperakuzi) halidir. Özellikle 

gökgürültüsü ve havaifişek sesi gibi sesler ile mekanik seslerden (elektrikli ev aletleri sesleri) 

aşırı rahatsız olabilirler (5, 35-37).  Uyku bozukluğu sıktır, ergen ve erişkin WS’lu hastaların 

önemli bir kısmında uykuya dalma ve uykuyu sürdürme ile ilgili güçlükler söz konusudur. 

Gece uykuları bozuk olduğundan hastaların bir kısmı gün içinde sürekli uykulu dolaşırlar (11, 

38, 39).  

4. İskelet ve kas sistemi bulguları   

Williams sendromlu süt çocuklarında eklem gevşekliği çok sık görülen (%90) 

bulgulardan biridir. Eklem gevşekliği eklemin stabilitesinin sağlanamamasına ve yürümede 

gecikmeye neden olmaktadır. Çok sayıda hasta, yaş arttıkça bacak ağrıları ve egzersizle ilgili 

kötüleşmeden yakınmaktadır. İleri yaşlarda aşil tendonunda ve “hamstring” kaslarında 

sertleşme belirginleşerek duruş ve yürüyüş bozuklukları ortaya çıkmaktadır. Olguların 

yaklaşık %10’unda gelişen radio-ulnar sinostoz önkolun supinasyonunu engellemekte ve 

genellikle cerrahi tedaviye direnç göstermektedir (28). Çalışmalarda çocuk hastaların 

%50’sinde, erişkinlerin ise yaklaşık %90’ında alt ekstremitede kontraktürler gelişmekte ve 

yürüyüş paterni etkilenmektedir.   

Diğer önemli kas-iskelet sistemi sorunları; 

− Skolyoz (%20) 

− Kifoz (%20) 

− Lomber lordoz artışı (%20) 

− Halluks valgus (%75) 

− 5. parmakta klinodaktili olarak sıralanabilir. 
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Hastalardaki kas iskelet sistemi bulgularının çoğunun elastin gen delesyonu ile ilişkili olduğu 

düşünülmektedir (11, 28, 31, 33). 

5. Endokrinolojik bulgular 

Williams sendromlu hastalarda, tarihi geçmiş özelliğinden dolayı en çok hiperkalsemi 

ilişkisi bilinse de, günümüzde subklinik hipotiroidi ve diyabetes mellitusa göre daha az 

görüldüğü bilinmektedir (5). 

a) Hiperkalsemi: Williams sendromlu hastaların %5-50’sinde hayatın herhangi bir 

döneminde hiperkalsemi rapor edilmiştir. Hiperkalsemi en çok süt çocukluğu döneminde (ilk 

18 ay) gözlenir ve bu yaş çocuklarının %15’ini etkiler. Nedenine yönelik birçok çalışma 

yapılmış olsa da, etyopatogenez bilinmemektedir. İlk yıllardaki çalışmalarda; WS’lu 

hastaların vitamin D metabolizması ile ilgili sorunları olduğu ve bu hastalarda artmış vitamin 

D duyarlılığı, artmış 1, 25 dihidroksi D vitamini düzeyleri, defektif kalsitonin sentez ve 

salınımı gibi sorunlar olduğu belirtilse de, bunların hiçbirisi kanıtlanamamıştır (5). 

Hiperkalsemi genellikle hafiftir ve kan kalsiyum düzeyi 11,5 mg/dL’nin hafif üstündedir. 

Klinik olarak asemptomatik seyredebilir veya kolik, irritabilite, hipotoni, iştah azalması ve 

kabızlık gibi özgün olmayan bulgulara yol açabilir. Buradaki önemli noktalardan biride 

hiperkalseminin süt çocukluğu dönemine özgü olmayıp herhangi bir yaşta ortaya çıkabileceği 

erişkinlerin %30’unda hiperkalsiüriye yol açabileceğidir (5, 28, 33). Çocuk hastalarda yapılan 

çalışmalarda hiperkalsemi ile ilişkisi olan nefrokalsinozis oldukça nadirdir ve renal 

ultrasonografi çalışmalarında %5-10’dan daha azdır (40).   

b) Tiroid hormon bozuklukları: Çalışmadan çalışmaya değişiklik gösterse de WS’lu 

hastaların %15-30 kadarında subklinik hipotiroidi ve ultrasonografide hafif tiroid bezi 

hipoplazisi görülebilmektedir. Klinik olarak ortaya çıkan hipotiroidi daha nadir gözlenir. 

Hipotiroidi etyolojisine yönelik bakılan antitiroid antikorlar bu hastalarda negatif olarak 

saptanmakta vee otoimmun hipotiroidi dışlanmaktadır (5, 28, 41). 

c) Diyabetes mellitus: Çalışmalarda WS’lu hastalarda bozulmuş glukoz toleransının 

oldukça sık görüldüğü, erişkin hastaların %15’inde diyabetes mellitus geliştiği rapor 

edilmiştir (5, 28). Yirmi erişkin üzerinde yapılan çalışmada; 7 hastada gizli diyabet, 9 hastada 

bozulmuş glukoz toleransı gösterilmiştir. Bu çalışmada zaten 2 hasta diyabet olduğu için 

onlara oral glukoz tolerans testi yapılamamış ve normal çıkan hasta sayısının da sadece iki 

olduğu belirtilmiştir (42). Bu hastalarda obezite, diyabet ve bozulmuş glukoz toleransı için bir 
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risk oluşturmakta ve vücut kitle indeksi 25’in üzerinde olan WS’lu hastaların çoğunda ortaya 

çıkabilmektedir (5). 

6. Genitoüriner sistem bulguları  

Williams sendromlu çocuk hastalarda idrar kontrolünü sağlamada gecikme enürezis en 

sık görülen bulgulardan biridir ve olguların %50’sinde rapor edilmiştir. Sık idrara çıkma %60 

ve tekrarlayan idrar yolu infeksiyonu sıklığı yaklaşık %30 olup, yaş arttıkça risk artışı 

görülmektedir. Etyopatogeneze yönelik inceleme yapıldığında multifaktöriyel gibi 

görünmekte olup; mesane kapasitesinde azalma, detrüsör kas hiperaktivitesi, hiperkalsiüri rol 

oynayabilmektedir (28). Çocuk olguların %60’ında, erişkinlerin ise %75’inde mesanede çok 

sayıda divertiküller bildirilmiştir (28,  33). Çalışma ve teknikten kaynaklanan farklılıklar olsa 

da, WS’lu hastalarda renal anomali ve nefrokalsinoz (% 5’den az) sıklığı artmıştır. En sık 

görülen renal anomaliler; tek taraflı renal agenezi, küçük böbrekler, çift böbrek ve ektopik 

böbrektir. Renal anjiyografi yapıldığında, olguların yaklaşık %50’sinde renal arter darlığı 

rapor edilmiştir (28, 43).  

7. Oftalmolojik bulgular 

Williams sendromlu hastalarda oluşan göz bulguları “visuomotor” gelişimi de 

etkilediğinden hastaların bilişsel gelişimi açısından önemlidir. Strabismus (genellikle 

ezotropi), özellikle süt çocuklarının %50’sini etkileyen bir problemdir. Müdahale 

edilmediğinde binoküler görmeyi bozabildiğinden, erken müdahale edilmeli ve gecikmiş 

olgularda cerrahi denenmelidir (5, 28) .  

Bu hastalarda en sık görülen kırma kusuru hiperopi (hipermetropi) olup, hastaların 

%50’sini etkilemektedir. Olguların %20’sinde, retinal damarlarda tortuozite bildirilmiştir. 

Hastalığın en sık (%70) görülen bulgularından biride iris stromasındaki hipoplaziden dolayı 

irisin mavimsi ve şeklinin dantel gibi, yıldızvari görünümüdür (28, 31, 35, 44).  

8. Kulak-burun-boğaz ve işitme sorunları 

Williams sendromlu hastaların %50’sinde, kronik gidişli otitis media gelişmekte ve 

bunların yaklaşık %25’i cerrahi olarak tedavi edilmektedir. Sık enfeksiyonların immünite ile 

değil  hipotonisite ve östaki borusu disfonksiyonu ile ilişkili olduğu düşünülmektedir (28, 45). 

Önemli özelliklerden bir diğeri de, hafif-orta şiddette yüksek frekanslı sensörinörinal işitme 

kaybıdır. Hastalıkta sık otit öyküsü olsa da, sinirsel işitme kaybı farklı bir tablodur ve 



15 

 

fonksiyonel magnetik rezonans görüntülemelerde temporal lob aktivitesinde azalma, amigdala 

ve serebellum aktivitesinde artış ile ilgili bulunmuştur (35).  

Hastalığın çocukluk çağından itibaren başlayıp, yaşla birlikte artış gösterme eğiliminde 

olan bir bulgusuda sert, boğuk, kaba ve derin sestir. Özellikle vokal kordların lamina 

propriyasında elastin bulunmasından dolayı, WS’lu hastalardaki elastin gen delesyonunun 

vokal kord disfonksiyonuna yol açtığı düşünülmektedir(28, 46).  

9. Dermatolojik bulgular 

Williams sendromlu hastalarda elastin gen delesyonu arteriyopati dışında diğer bağ 

doku bozukluklarınada yol açmaktadır. Hastaların cildi tüm yaşlarda tipik olarak yumuşak ve 

gevşektir. Cilt hiperelastik değildir ve yara iyileşmesi normaldir. Süt çocukluğu döneminde 

çoğunlukla ekstra sakral kıvrım dikkati çekmektedir. Hastaların cildi yumuşak ve gevşek 

olduğundan, aynı kutis laksa hastaları gibi, kronolojik yaşlarından daha yaşlı 

görünmektedirler. Saçlarda erken beyazlanmada bu yaşlı görünüme katkıda bulunmaktadır. 

Yine hastaların %5’inde umblikal herni ve %40 kadarında inguinal herni görülebilmekte ve 

cerrahi tamir sonrası nüks gözlenmektedir (28).   

10. Diş ve çene sorunları 

Williams sendromlu hastalarda dental problemler oldukça sık görülmekte (ilk dişlerde 

%10, kalıcı dişlerde %40) ve süt çocukluğu döneminde beslenme problemlerine, ileri yaşlarda 

da dental hijyende bozulmaya katkıda bulunmaktadır. En sık görülen dental problemler; 

− Küçük dişler (%95) 

− Maloklüzyon (%85) 

− Ayrık dişler (%50) 

− Mine hipoplazisi (%15) 

− Dişlerin erken kaybı (%10) olarak sıralanabilir (28, 47). 
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C. Williams sendromlu hastalarda görülen kardiyovasküler sorunlar 

1. Giriş 

Williams sendromlu hastalarda elastin genindeki delesyon sonucu oluşan 

kardiyovasküler problemler en önemli morbidite ve mortalite nedenini oluşturmakta ve 

hastaların %80’inde görülmektedir (3, 5, 7).  Birçok çalışmada en sık gözlenen 

kardiyovasküler anomali SVAS olup, olguların % 75’inde görülmektedir. İkinci sıklıkta PAS 

yer almakta ve olguların yaklaşık % 40- 50’sini etkileyen bu anomali özellikle süt çocukluğu 

döneminde daha sık görülmektedir. Dokuz farklı çalışmadaki toplam 423 olguda gözlenen 

kardiyovasküler anomalile sıklık sırasına göre Tablo 2’de özetlenmiştir. İzlemde pulmoner 

dolaşımdaki darlıkların çok ciddi olmadıkça, yaşla birlikte kendiliğinden gerileme özelliğinde 

olduğu, bunun aksine SVAS başta olmak üzere sistemik dolaşımdaki darlıkların özellikle 

hayatın ilk beş yılında ilerleyici olabileceği belirtilmektedir (10-14). Bu iki durum dışında 

MVP, VSD, valvüler PS, PDA, FT, ASD, biküspit aorta, aort koarktasyonu ve diğer arterlerde 

(renal, mezenterik, koroner, serebral, karotis, subklavian, brakiyosefalik) daralma 

görülebilmektedir. Özellikle SVAS olan hastaların bir kısmında arteriyopati daha diffüz ve 

ciddi olabilir. Bu tabloya “orta aortik sendrom” ismi verilip torasik, abdominal aorta, renal 

arter ve mezenterik arterler etkilenebilmektedir. Özetle sistemik dolaşıma ait darlıklar her 

yaşta olup, ilerleme gösterebileceğinden uzun dönem izlem önemlidir (15-20).  Diğer önemli 

bir sorun sistemik hipertansiyondur (HT), olguların yaklaşık % 50’sini etkilemekte ve yaşla 

birlikte HT riski artış göstermektedir. Etyopatogenez çok iyi aydınlatımamıştır ve cerrahi / 

girişimsel olarak düzeltilebilecek renovasküler HT nedeni az olarak gözlenmektedir (5, 28).  

Williams sendromlu hastalarda karşılaşılabilecek önemli problemlerden biride, ani 

ölümdür. Çalışmalarda WS’lu hastalarda ani ölüm riskinin genel popülasyona göre 25-100 kat 

daha fazla olduğu saptanmıştır (21). Ölüm, özellikle biventriküler çıkım yolu darlığı 

olanlarda, ventriküler hipertrofi gelişenlerde ve koroner arter anomalisi olanlarda daha sıktır  

(22-24). Çalışmalar ani ölümlerin genellikle kardiyak kateterizasyon, kardiyovasküler olan 

veya olmayan cerrahi girişimler ve anestezi sırasında olduğunu, miyokard iskemisi, aritmi 

veya ani dolaşım bozukluğu ile geliştiğini göstermektedir (22, 25-27). 
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Tablo 2. Williams sendromu ile ilgili dokuz ayrı çalışmada belirtilen kardiyovasküler anomali 

sıklıkları (Toplam hasta sayısı; 432, kaynak 12, 14, 15, 17, 48-52) 

 

Klinik Bulgular Toplam prevalans (%) Prevalans aralığı (%) 

Herhangi kardiyovasküler hastalık 84 53-100 

SVAS 69 28-100 

PAS 34 0-83 

HT 17 3-30 

MVP 15 4-43 

Aort koarktasyonu 4 0-19 

PS 5 0-47 

Aortik kapak hastalığı 3 0-11 

Aortik diffüz hipoplazi 3 0-11 

 

SVAS; supravalvar aort darlığı, PAS; pulmoner arter darlığı, PS; valvüler pulmoner darlık, 

HT; hipertansiyon, MVP; mitral kapak prolapsusu 

 

2. Supravalvar aort darlığı 

a) Genel bilgiler ve sıklık: Supravalvar aort darlığı WS’lu hastalarda en sık görülen 

kardiyovasküler anomali olup hastaların yaklaşık %70’inde mevcuttur (5, 25).  Sol ventrikül 

çıkım yolu darlıklarında ise SVAS, aort darlıklarının en nadir görülen formunu oluşturur ve 

tüm doğumsal kalp hastalıklarının %0,5’inden sorumludur. Çocuklarda SVAS olgularının 

yaklaşık %30-50’sini WS oluştururken, %20 ailevi otozomal dominant kalıtılan elastin geni 

defekti ile ilişkili SVAS sendromudur. Nedensel açıdan bakıldığında SVAS’ın nedeni elastin 

gen delesyonudur. Ailevi izole SVAS olgularında elastin genini içeren diskret bir mutasyon 

varken, WS’lu hastalarda WBSCR denilen, elastin genini de içeren daha geniş bir bölgede 

delesyon vardır. Özellikle aorta ve proksimal pulmoner arterler gibi büyük arterler, yüksek 

elastin içeriğine sahip olduğundan, tablodan daha çok etkilenmektedir (53, 54). 

b) Patoloji; Williams sendromlu hastalarda elastin gen delesyonu, orta ve büyük 

arterlerin media tabakasında elastin azlığına neden olur. Böylece arterlerin media 

tabakasındaki düz kaslar hipertrofiye olur ve artmış kollajen deposu ve bozuk dizilim 

nedeniyle darlıklar meydana gelir (55). Hastalarda darlıklar çoğu zaman sinotubuler 

bileşkededir, fakat olguların yaklaşık ¼’inde asandan aortada, bazen de torasik aortada, diffüz 
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daralmalar oluşabilmektedir. Olguların yaklaşık %30’unda, renal ve mezenterik arterlerde de 

daralmalar oluşabilir (14, 54). Aort kapağının periferik yapışım yeri sinotubuler bileşke 

olduğundan, SVAS hastalarında aort kapak anomalileri eşlik edebilir. Sinotubuler bileşkeye 

yapışım yerindeki kalınlaşma ve daralmadan dolayı, SVAS hastalarında koroner arterlerin kan 

akımında azalma olabilir. Ayrıca SVAS’larda basınç yükü koroner çıkışların üstünde 

olduğundan, koroner ostiumlarda hipertansif değişiklikler ortaya çıkabilir veya direk elastin 

arteriyopatisine bağlı olarak koroner tıkanıklıklar oluşabilir (54-56).  

c) Fizyoloji: Supravalvar aort darlığı olan hastalarda, temel fizyoloji valvüler aort 

darlığı olan hastalara benzer ve ana sorun sol ventrikül çıkım yolu darlığına bağlı ard yük 

artışıdır. Sonuçta darlıkla bağlantılı olarak sol ventrikül hipertrofiye olur.  Hastalar 

asemptomatik olduklarında, kardiyak atım volümleri, kalp hızları ve ejeksiyon fraksiyonları 

genellikle normaldir.  Darlığın ciddiyeti artmaya başladığında, hastaların koroner darlığı 

olmasa bile, koroner kan akımı ve hipertrofiye ventrikül arasındaki dengesizlik sonucunda 

subendokardiyal iskemi ortaya çıkabilir. Çünkü subendokardiyal kan akımını belirleyen ana 

faktör, diyastol süresinin uzunluğu ve koroner arter doluş basıncıdır. Özellikle egzersiz 

durumlarında kardiyak atım volümü hafif artar, ancak kalp hızı artışı daha fazla olduğundan 

kalbin sistol ve özellikle diyastol zamanları kısalır ve koroner kan akımı azalmaya başlar. 

Özellikle SVAS olgularında, darlık sinotubuler bileşkede yani koroner ostiumların üzerinde 

olduğundan, diyastolik koroner kan akımı iyice azalıp subendokardiyal iskemiye ve miyokard 

enfarktüsüne yol açabilir (25, 54, 57) . Özellikle SVAS’a bağlı sol ventrikül çıkım yolu 

darlıklarında koroner ostial anomalilerde sık görüldüğünden, subendokardiyal iskemi, 

fibrozis, papiller müsküler enfarktüs ve ani ölüm de görülebilir (22, 54). 

d) Klinik bulgular ve tanısal yöntemler; Supravalvar aort darlığı olan hastaların çoğu 

asemptomatik üfürümlü hastaların değerlendirilmesi sırasında tanı almaktadır. Yayınlanmış 

cerrahi serilerde; göğüs ağrısı, senkop, kardiyak arrest ve eforla solunum sıkıntısı gibi 

bulguların cerrahi adayı olan hastaların yarısından daha fazlasında olduğu belirtilmiştir (54, 

58).  

Fizik muayenede; SVAS hastalarında sağ üst sternal kenarda boyuna doğru yayılım gösteren 

sistolik ejeksiyon üfürümü duyulur. Sistolik klik genellikle duyulmaz ve olgularda 

palpasyonla suprasternal bölgede tril palpe edilebilir. “Coanda” etkisinden dolayı arter kan 

basıncı ölçümlerinde, sağ üst ekstremite basıncı sol üst ekstremiteden daha yüksektir. Çünkü 

SVAS hastalarında darlık, kapağın üstünde genellikle kum saati şeklindedir. Böylece sistol 

sırasında, yüksek basınçlı jet akım daha çok aortun sağ duvarına çarpar ve bu kinetik enerjinin 
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ürettiği basınç farkı, ilk olarak arktan ayrılan trunkus brakiyosefalikusa yansır (59). Bunun 

yanında WS’lu hastalarda, aortik ark hipoplazi ve darlıkları da olabileceğinden kan basıncı 

farkı olan hastalar bu açıdan da değerlendirilmelidir (54).  

Elektrokardiyografi SVAS hastalarında normal olabileceği gibi, sol ventriküler hipertrofi, T 

dalga anormallikleri ve/veya ST segment depresyonuna ait bulgularda içerebilir. Bu bulgular 

genellikle SVAS’a özgü değildir. Göğüs röntgeni genellikle normaldir. 

Renkli ve Doppler EKO asandan aortadaki darlığı ve ciddiyeti saptamada oldukça duyarlı bir 

tetkiktir. SVAS’ı değerlendirirken EKO ile;  

− Aort kökü, sinotubuler bileşke aort kapağı morfolojisini göstermek, 

− Doppler ile darlığın ciddiyetini ortaya koymak, 

− Aort arkını değerlendirip kendisinde veya ayrılan büyük dallarda darlık varsa 

ortaya koymak,  

− Sol ventrikül boyut ve fonksiyonlarını ölçmek amaçlanır. 

Supravalvar bölgede darlığı olan hastalarda, darlığın ciddiyeti belirlenirken valvüler aort 

darlığında olduğu gibi derecelendirme yapılır ve darlık öncesi ve sonrası arasındaki tepe 

basınç farkları ölçülür. Buna göre darlık öncesi-sonrası arasındaki tepe basınç farkı; 

− < 25 mmHg ise çok hafif-minimal SVAS 

− 25-49 mmHg ise hafif SVAS 

− 50-75 mmHg ise orta SVAS 

− > 75 mmHg ise ciddi SVAS olarak tanımlanmaktadır (60, 61). 

Bazı olgularda özellikle yaş arttığında ve erişkin döneme gelindiğinde teknik açıdan asandan 

aort ve arkus aorta EKO ile net değerlendirilemeyebilir. Böyle olgularda kesin tanı aracı 

konvansiyonel anjiyografi ve kalp kateterizasyonudur (54). Ancak kalp kateterizasyonunun 

SVAS’lı hastalarda riskli olduğu bilinen bir gerçektir ve kontrast enjeksiyonu sırasındaki 

koroner dolum azlığı veya kateter manüpulasyonlarına bağlı olarak, bazen de işlem öncesi 

anestezi ve ani kardiyak atım volümü azalması ile ilişkili ani ölümler görülebilmektedir (21-

24, 54). Klasik anjiyografi yanında magnetik rezonans (MR) anjiyografi ve BT anjiyografide 

aortik arkın değerlendirilmesinde SVAS’ın saptanmasında tercih edilebilecek daha noninvazif 

görüntüleme yöntemleridir (54). 



20 

 

Anatomik, patolojik ve radyolojik olarak, SVAS’ların üç tipi vardır; membranöz, kum 

saati, diffüz. Membranöz tip en nadir görülenidir ve sinotubuler bileşkeye yerleşmiş yarımay 

biçimindeki membran veya membranöz bir dokudur. Olguların %13-17’sini oluşturan bu tipte 

membran sadece aortanın iç lümeninde olup aort duvarında çap farkı ve daralma yoktur. 

Membran patolojik olarak çok az miktarda kollajen ve elastik fibriller içerirken, medial kas 

tabakasına ait eleman içermezler. En sık görülen form olan “kum saati” görünümünde 

anatomik olarak hem lümen hem de dış kenarda bir daralma söz konusudur. Olguların 

%66’sını oluşturan bu tipte darlığın distalindeki asandan aorta jet akımdan dolayı dilate 

olabilir. Patolojik olarak media tabakasında düzensizlik, fokal düz kaslarda hipertrofi hakim 

olup media ve adventisya tabakalarındaki “vazo vazorumlarda” belirginleşme söz konusudur. 

Gerek kum saati, gerekse diffüz darlıklarda düz kaslarda artış yanında ekstraselüler matriks 

proteinlerde de artış söz konusudur. Diffüz tipte darlık, sinüs valsalvanın hemen üstünden 

başlar ve innominat artere kadar uzanabilir. Bazı olgularda asandan aortaya ek olarak torasik 

aort, abdominal aorta da tutulabilir. Diffüz tip tüm SVAS’ların yaklaşık %13-24 kadarını 

oluşturur (25, 54, 62). 

e) Doğal gidiş ve seyir: Supravalvar aort stenozunun doğal seyri, valvüler darlıklar 

kadar iyi bilinmemektedir, çünkü hastalık nadir görülmektedir ve izlem verileri vaka 

serilerine aittir. Williams sendromlu hastalarda genel görüş SVAS ve benzeri sol ventrikül 

çıkım yolu darlıklarının ilerleyici nitelikte olduğudur (3-5). Bu konuda uzun süreli izlem 

çalışmaları, 1990’lı yıllardan başlamış ve halen devam etmektedir (13). İlk çalışmalarda 

SVAS’ın net olarak ilerleyici niteliği ortaya konmuş olsa da, son çalışmalarda özellikle hafif 

olguların gerileyebileceği de belirtilmektedir (13, 17, 63).  

f) Tedavi: Supravalvar aort darlığının tedavisinde, balon dilatasyon ve stent 

uygulamaları rapor edilse de darlığın aortik kapağa ve koroner orifislere yakın olması 

nedeniyle tercih edilmez. Bu gün için SVAS tedavisinde en iyi tercih cerrahi olarak darlığın 

giderilmesidir. Cerrahi tedavi için endikasyonlar net olarak belirtilmese de, birçok merkez 

valvüler aort darlığındaki girişim endikasyonlarını ölçüt olarak kabul etmektedir (54). Bir 

diğer deyişle; 

− Darlık öncesi ve sonrası arasındaki tepe basınç farkı >70 mmHg olan tüm 

hastalar, 
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− Göğüs ağrısı, senkop, egzersizle ilişkili nefes darlığı olan ve iskemik EKG 

değişiklikleri olan ve tepe basınç farkı >50 mmHg olan hastalar, cerrahi gerektiren 

hastalardır.  

Supravalvar aort darlığına ait ilk cerrahi girişimlere ait yayınlara 1961 yılında SVAS’ın 

lokalize yama ile genişletilmesiyle başlamış ve günümüze kadar farklı tekniklerle devam 

etmektedir. Darlığın tedavisinde farklı teknikler kullanılmaktadır; 

− Sinotubuler bileşkenin nonkoroner sinüs üzerinden açılarak, tek yama tekniğiyle 

genişletilmesi; 

− Nonkoroner sinüs ve sağ koroner sinüs arasına yama konularak yapılan 

genişletilmiş aortoplasti (ters Y tekniği); 

− Brom tekniği (üç ayrı yama ile üç ayrı koroner sinüs kenarından aortun kesilerek 

genişletilmesi) tekniğidir. Özellikle sol koroner sinüste darlık varsa, üç yama 

tekniği tercih edilmelidir (64). 

Hastalarda SVAS tamiri yapılırken, mutlaka koroner orifislere bakılmalı ve özellikle sol 

ana koroner orifis kontrol edilmelidir. Koroner darlık saptananlarda, koroner ağzın yama 

ile genişletilmesi veya internal mammarian arter ile bypass operasyonu uygulanabilir. 

Eğer aort kökündeki darlık diffüz ve uzun segment içeriyorsa, en çok uzun yama ile kökün 

ve darlığın genişletilmesi tercih edilmelidir (54, 64, 65).  Cerrahi sonuçlara ait veriler yüz 

güldürücüdür. Bu konudaki en geniş serilerden biri 1998 yılında yayınlanmış olup; 41 

yıllık dönemde Boston çocuk hastanesinde yapılan 75 operasyonun uzun dönem sonuçları 

verilmiştir. Operasyon sonrası 7 erken ölüm görülmüş. Uzun döneme ait sağkalım süresi 

oldukça yüksek olup, postoperatif 10. yılda %96 olarak verilmiştir. Çalışmada özellikle 

diffüz asandan aorta darlığı olan hastalarda mortalite ve reoperasyon oranının daha fazla 

olduğu belirtilmiştir (58).  

3. Periferik pulmoner arter darlığı 

a) Genel bilgiler ve sıklık: Pulmoner arter darlığı, WS’lu hastalarda ikinci sıklıkla 

görülen kardiyovasküler hastalıktır ve olguların yaklaşık %50’sinde saptanır (3, 28). Özellikle 

süt çocukluğunda yapılan çalışmalarda PAS sıklığının %62’leri bulabildiği belirtilmiştir (66). 

Yaşla birlikte azalma eğiliminde olması ve genellikle hafif-orta şiddette olmaları PAS’ın tipik 

özellikleridir. 
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Pulmoner arter darlığı diğer kalp hastalıkları ile birlikte veya izole olabilir ve tüm doğumsal 

kalp hastalıklarının %2-3’ünü oluşturur. Darlık izole olup, ana pulmoner arterlerden birini 

veya ikisini de tutabilir veya diffüz olup tüm periferik pulmoner yatağı tutabilir. Pulmoner 

arter darlığı izole olmadığında, sıklıkla valvüler PS ve VSD’ye eşlik eder ve bu iki hastalık 

olguların 2/3’ünde vardır. Diğer bir özellikte PAS’ın bazı konjenital sendromlara eşlik 

edebilme özelliğidir. Konjenital Rubella embriyopatisi (özellikle PDA ile beraber), WS, 

Noonan sendromu (displastik kapaklı PS, ASD ve hipertrofik kardiyomiyopati ile beraber 

veya izole), Alagille sendromu, Ehler-Danlos sendromu,  Kutis laksa ve Silver Russel 

sendromu olan hastalarda izole veya diğer kardiyak sorunlarla birlikte seyredebilir (54, 67).     

b) Embriyoloji ve patoloji; Pulmoner arterlerin embriyolojik gelişimine bakıldığında, 

üç ayrı embriyolojik yapıdan geliştiği görülür. Pulmoner kapağın hemen üstünden sonraki ana 

pulmoner arter bulbus kordisten, sağ ve sol pulmoner arterlerin proksimal segmentleri altıncı 

brankiyal arkustan, distal pulmoner vasküler yatak ise akciğer tomurcuğundan çıkan bronşiyal 

pulmoner vasküler pleksustan kaynaklanır. Bu yüzden PAS’ın patogenezi net olarak 

aydınlatılamamıştır ve patogenez altta yatan nedene göre değişebilir. Bu açıdan 

değerlendirildiğinde, WS’lu hastalarda patogenezden asıl sorumlu olan 7. kromozom uzun 

kolundaki elastin gen delesyonudur (54). Histopatolojik olarak intimal proliferasyon, medial 

tabakada displazi, hipertrofi, fibrozis ve düzensiz dizilmiş düz kas hücreleri görülmekte olup 

SVAS patolojisine oldukça benzerdir (14, 54). Periferik pulmoner arter darlıklarında 

sınıflama zor olsa da Gay ve arkadaşlarının kullanışlı bir sınıflaması vardır ve sınıflamada 

PAS dört farklı tipte tanımlanmıştır (68); 

I. Ana pulmoner arter, sağ veya sol pulmoner arterde tek santral bir darlık 

II. Ana pulmoner arterin sağ ve sol pulmoner artere ayrıldığı bifurkasyon darlığı 

III. Pulmoner arterin periferik dallarında çok sayıda darlık varken, ana pulmoner 

arter ve sağ-sol pulmoner arterin normal olması 

IV. Hem ana pulmoner arter ve sağ-sol pulmoner arterde darlık, hem de pulmoner 

arterlerinin periferik dallarında çok sayıda darlık olması 

Bu sınıflamaya göre, PAS olgularının çoğu ana pulmoner arter ve dallarında yer almaktadır. 

Pulmoner arteryel darlık eğer lokal olursa darlığın distalinde hafif poststenotik dilatasyon 

olabilir. Ancak ana pulmoner arter, darlık bifurkasyonda bile olsa genellikle genişlemez.  Bu 
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özellik yüksek sağ ventrikül basıncı olan olgularda, PAS ile pulmoner hipertansiyonun 

ayrımında önemlidir (54). 

c) Fizyoloji: Periferik pulmoner arter darlıklarında temel fizyoloji darlığın 

proksimalindeki ana pulmoner arter ve sağ ventriküldeki basınç yükünün artışıdır. Darlık 

ciddi olduğunda, sağ ventrikül basıncı çok artar ve sağ ventrikül çıkım yolu (RVOT) 

genişlemeye başlar. Böylece ventrikülün ejeksiyon süresi uzar ve pulmoner kapağın 

kapanması çok gecikir. Eğer darlık tek taraflı ise ve anlamlı bir sol-sağ şant yoksa istirahat 

sağ ventrikül basıncı genellikle normaldir. Böyle bir durumda sağlam taraftaki pulmoner arter 

ağacı kardiyak atım volümünü sağlar ve belirgin bir basınç yükü oluşmaz. Pulmoner arter 

darlıklarında darlık olan kısımdan distale giden kan miktarı az olup diğer segmentlere 

dağılacağından,  Doppler EKO ile darlık bölgesinden yapılan sistolik basınç farkı ölçümleri 

normalin altında çıkar ve çok ciddi darlıklar atlanabilir. Oysa darlığın öncesi ve sonrası 

arasındaki diyastolik basınçlar ölçülürse darlığın ciddiyeti daha iyi saptanabilir (54).     

d) Klinik bulgular ve tanısal yöntemler; Tek taraflı veya bilateral hafif ve orta 

PAS’lar genellikle asemptomatiktir. Ciddi darlıklarda efor intoleransı, eforla ilişkili göğüs 

ağrısı ve sağ kalp yetersizliği gelişebilir. Periferik pulmoner darlığı olan hastalarda diğer 

RVOT darlıklarından birkaç önemli fizik muayene farkı vardır;  

− Birinci kalp sesi genellikle normaldir ve ejeksiyon kliği yoktur. 

− İkinci kalp sesinde sadece fizyolojik çiftleşme olur. 

− Pulmoner odakta duyulan sistolik ejeksiyon üfürümü rahatlıkla koltuk altı ve 

sırta yayılır. 

− Özellikle darlık öncesi ve sonrası diyastolik basınç farkı yüksekse, yani darlık 

ciddiyse devamlı üfürümde duyulur. 

− Çok sayıdaki periferik darlıklarda, ikinci kalp sesi sert ve şiddetli olup pulmoner 

hipertansiyon ile karışabilir. 

− Özellikle akciğer alanlarına uyan bölgelerde ve sırtta duyulan yumuşak bir 

sistolik veya devamlı üfürüm PAS tanısını kuvvetle düşündürür (54)  

Hafif PAS olgularında, EKG genellikle normalken orta ve ciddi PAS hastalarında sağ 

ventriküler hipertrofi görülebilir.  
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Tek taraflı veya bilateral PAS olgularında tablonun ciddiyetine bakılmaksızın göğüs röntgeni 

hemen her zaman normaldir.  Sadece ciddi tek taraflı darlıklarda, pulmoner vaskülaritede taraf 

farkı olabilir ve kan akımının fazla olduğu akciğerde opasite ve vaskülarite artışı olabilir.  

Ekokardiyografik olarak parasternal kısa eksen ve suprasternal eksenlerden 

değerlendirildiğinde ana pulmoner arter, bifurkasyon ve sağ-sol pulmoner arter proksimali 

görülebilir, ancak distal pulmoner arter yatağı EKO ile değerlendirilemez. Ekokardiyografi 

genellikle sekonder bulgular olan sağ ventrikül değişikliklerini ortaya koyabilir.  

Herhangi bir hastada PAS’dan klinik olarak şüphe edildiğinde; darlığın yerini tipini ve 

ciddiyetini net olarak saptamak için kardiyak kateterizasyon altın standart inceleme 

yöntemidir. Skopik olarak görülen darlığın proksimali ve distali arasındaki sistolik basınç 

farkı >10 mmHg ise darlık vardır. Eğer darlık tek taraflı ise ana pulmoner arter basıncı normal 

kalabilir. Nadiren yenidoğan ve erken süt çocuklarında özellikle sol pulmoner arterde 10 

mmHg’yı aşan fizyolojik darlıklar olabilir ve bunlar genellikle gerileme eğilimindedir. 

Klasik anjiyografi yanında özellikle “Gadolinium enhanced üç boyutlu MR anjiyografi” ile 

klasiğe yakın %100 duyarlılık ve özgüllük ile PAS tanımlanabilir. Bunun yanında daha çok 

hareket duyarlı olduğu için, daha az duyarlı olsa da BT anjiyografi kullanılabilir.    

d) Doğal gidiş ve seyir: Özellikle sendroma eşlik eden PAS olgularında darlık hafif-

orta şiddette ise gerileme özelliğindedir. Bu bilgi özellikle WS, konjenital Rubella ve Noonan 

sendromu için geçerlidir. Ancak çok sayıda olan PAS’lar daha fazla kötüleşebilir ve ilerleyici 

seyir gösterebilir (54, 67).  

e) Tedavi: Hafif veya orta derecede olan tek taraflı-bilateral PAS olgularında genellikle 

tedavi gerekli değildir. Williams sendromlu hastalarda da hafif ve orta derece PAS’lar 

genellikle gerileme eğiliminde olduğu için tedavi gerekmez (5, 12, 51).  Ancak ciddi PAS 

olgularında, özellikle sağ ventrikül basıncı sistemik sol ventrikül basıncına yakın veya eşitse 

mutlaka tedavi edilmelidir. Tedavide 1980 yılından önce sadece cerrahi düzeltme 

yapılabiliyordu ve başarı oranları düşüktü. Cerrahi tedavide yıllar içinde birçok gelişme olsa 

da, hala distal PAS olgularında cerrahi tedavi pek mümkün değildir ve bu olgularda girişimsel 

balon anjiyoplasti veya stent uygulamaları tek seçenek olabilmektedir (54).  

Periferik pulmoner arter darlığında balon anjiyoplasti uygulaması, ilk olarak 1980 yılında 

başladı ve başarı oranları iyi olunca geliştirilerek devam etti. Balon anjiyoplastide teknik 

olarak en önemli farklardan birisi pulmoner valvüloplasti işlemlerinin aksine balon çaplarının 
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en dar yerin 2-3 katı daha fazlası olması gerektiğidir (54). İşleme ait başarı şansı pulmoner 

balon valvüloplastiye oranla daha azdır. Periferik pulmoner arter balon anjiyoplastisinde 

başarı ölçütleri; 

− Damar çapında ≥ %50 genişleme 

− Etkilenen akciğere olan kan akımında > %20 artış 

− Sistolik sağ ventrikül / sol ventrikül basıncı oranında > %20 azalmadır (69). 

Pulmoner arter balon anjiyoplastinin başarı oranı çalışmadan çalışmaya değişiklik gösterse de, 

düşük basınçlı balonlarla %35, yüksek basınçlı balonlarla %50 oranında başarı elde 

edilebilmektedir (70, 71).   

Periferik pulmoner arter balon anjiyoplastilerde darlığın tekrarlama olasılıkları yüksektir ve 

kısa-orta dönemde %15-20 civarındadır. Williams sendromlu hastalarda bu oran %32’leri 

bulup biraz daha yüksek görünmektedir (72). Balon anjiyoplasti sonrası önemli komplikasyon 

sıklığı %5-15 aralığındadır. En önemlileri; pulmoner arter yırtılması, hemoptizi, aynı taraflı 

akciğer ödemi, intimal doku ile açılan damarın tam tıkanması, pulmoner arter anevrizması ve 

aritmi olarak sayılabilir (54, 70-72). Mortalite oranı aynı çalışmada (72) %7,7 olarak verilmiş 

olup, bazı çalışmalarda daha düşük oranlarda belirtilmiştir. 

Özellikle balon dilatasyonlarına kısmi cevap olduğu için ve yüksek tekrarlama nedeniyle 

zaman içinde balon ile genişletilebilen stent uygulamaları gündeme gelmiştir. Bazı 

çalışmalarda PAS hastalarında stent implantasyonu ile darlıklarda %100’e yakın açılmalar ve 

basınç farkında >%75’ten fazla gerilemeler bildirilmektedir. Ancak bu uygulamaların çoğu 

beraberinde FT, pulmoner atrezi ve trunkus arteriyozus gibi doğumsal kalp hastalığı olan 

hastalardır ve WS’lu hastalardaki deneyim oldukça kısıtlıdır (54, 72, 73).  

Cerrahi tedaviyle distal pulmoner arter segmentlerine ulaşım zor olduğundan, bugün için 

tercih edilen yaklaşım; cerrahi olarak ulaşımı zor olan distal segmentlerin balon anjiyoplasti 

ile dilatasyonu ve cerrahi olarak onarılabilen, ancak balon anjiyoplastiye daha dirençli olan 

proksimal darlıkların cerrahi genişletilmesi şeklindedir (72).        
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4. Sistemik hipertansiyon 

Hipertansiyon, WS’lu hastaların yaklaşık %50’sinde görülen yaygın bir problemdir ve 

sıklığı yaşla birlikte artmaktadır (3, 28). Çalışmalar gerek hasta popülasyonundaki yaş 

farklılıkları, gerekse metodolojik farklılıklardan dolayı farklı sonuçlar ortay koymakta ve HT 

sıklığı %5-70 arasında değişebilmektedir. 13 farklı çalışmaya ait toplam 396 hastanın verileri 

Tablo 3’de özetlenmiştir (74). Hipertansiyonun etyolojisi net olarak anlaşılamamıştır ve çoğu 

vakada neden idyopatiktir (5, 25). Çok az olguda etyopatogenez belirlenmiştir ve renal arter 

darlığı, diffüz aortik daralma ve/veya aort koarktasyonu olarak sayılabilir (25, 74).   

 

Tablo 3. Williams sendromlu hastalarda HT sıklığı  

Hipertansiyon sıklığı Hasta yaşları (yıl) Kaynaklar 

7/42 (% 17) <16 Morris ve ark. (7) 

19/32 (%59) 16-48 (ortalama 19) Ingelfinger ve ark. (75) 

7/10 (%70) >18  Lopez Rangel ve ark. (76) 

2/40 (%5) 10,5 ve 17 Pober ve ark (77) 

19/45 (%42,2) 0,1-34 (ortalama 6,5) Wessel ve ark. (78) 

8/20 (%40) >10 Broder ve ark. (79) 

9/21 (%42) 3,5-19 Aggoun ve ark.(80) 

17/25 (%68) 2,4-26,1 (ortalama 11,5) Rose ve ark. (81) 

23/42 (%55) >15 Eronen ve ark. (17) 

12/20(%60) 30-51 (ortalama 38,8) Cherniske ve ark. (42) 

3/20 (%15) 11,4 ve 16 Sugayama ve ark. (82) 

26/57 (%45) <28 Del Campo ve ark. (83) 

7/22 (%31) <39 (ortalama 9,7) Ferrero ve ark. (84) 

 

Williams sendromlu hastalarda HT etyopatoegenezine ait çeşitli veriler vardır (25); 

− Bazı çalışmalarda infantil hiperkalseminin HT’unu tetiklediği belirtilse de, 

buna yönelik kanıtlanmış veri yoktur (79). 

− WS’lu hastalarda anksiyete bozuklukları daha sık olduğu için “beyaz önlük 

HT” tablosu bir neden olabilir, ancak bu genel toplumda da oldukça sıktır. 
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− Özellikle SVAS olan hastalarda “Coanda” etkisinden dolayı, sağ üst 

ekstremiteden ölçülen kan basınçları yüksek çıkabilir (59). Bunun için WS’lu 

hastalarda tansiyon ölçümü en az iki üst ekstremiteyi, ideal olarak dört 

ekstremiteyi içermelidir. 

− Williams sendromlu hastalarda intravasküler ultrasonografi çalışmasında, 

arteryel duvar kalınlığı artmış olanlarda arter yatağındaki kompliansın 

azalacağı ve bunun HT ile sonlanabileceği belirtilmiştir (85). 

− Williams sendromlu hastalarda gece ve gündüz ortalama kalp hızlarının 

normale göre artmış oluşu ve sempatik aktivite artışı HT nedeni olabilir (78). 

− 2006 yılında yapılan bir çalışmada, 96 WS’lu hastanın detaylı klinik ve 

moleküler analizi yapılmış ve HT’un kardiyovasküler diğer sorunlarla 

bağlantılı olmadığı belirtilmiştir. Çalışmada nötrofilik sitozolik faktör I 

(NCF1) delesyonu olan hastalarda HT’un daha az görüldüğü saptanmış. 

NSCF1’in indirgenmiş nikotinamit-adenin dinükletit fosfat (NADPH) 

oksidazın p47 subünitini kodladığı düşünüldüğünde; oksidatif stresin 

azaltılmasının HT’unu tedavi edebileceği spekülasyonu yapılmıştır (83).   

− Son olarak da WS’lu hastalarda vasküler lezyonların elastin azalması ve 

vasküler düz kas hipertrofisi ile birlikte intima-media duvar kalınlığı artışı 

içermesi, HT’a katkıda bulunabilir. Ancak birçok hastada vasküler lezyonlar 

olmadan HT gözlenmesi nedeniyle patogenez hala net değildir (25, 74). 

Williams sendromlu hastalarda HT ile ilgili yapılan çalışmalarda, en önemli sonuçlardan birisi 

hastaların çoğunun asemptomatik olmasıdır ve bu yüzden gerçek sıklık beklenenden yüksek 

olabilir (74). Williams sendromlu hastalarda renal arteriyografi yapıldığında, renal arter 

darlığı % 44-61 arasında değişmektedir (5, 11, 28, 74).  

Sonuçta WS tanısı konulan hastalarda HT sık bir problem olduğundan, genel öneri HT tanısı 

konulan her hastaya EKO, renal ultrasonografi ve renal arter Doppler ultrasonografisi 

yapılmasıdır. Ciddi hipertansif olan ve medikal tedaviye dirençli olgulara BT anjiyografi 

çekilebilir (74). 

Williams sendromlu hastalarda, HT’un medikal tedavisine ait bilgi azdır ve ilaç seçimi 

üzerine net bir kılavuz yoktur. Bazı araştırmacılar WS’lu hastalarda, sempatik hiperaktivitenin 

HT’u tetiklediğini düşünerek beta-blokerleri önermektedirler (78). Bazı çalışmalarda 
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kalsiyum kanal blokerleri ve/veya anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri kullanılmıştır 

(17, 74, 84).  Renovasküler kaynaklı HT’larda, balon anjiyoplasti bazı merkezlerde denenmiş 

ve genellikle başarısız olmuş ve antihipertansif tedaviye devam edilmek zorunda kalınmıştır 

(74, 82). 

5. Koroner arter sorunları ve ani ölüm 

Koroner arter anomalileri çocukluk çağında oldukça nadirdir.  Ancak yerleşimleri ve 

tiplerine bağlı olarak miyokardiyal iskemi, eforla ilişkili senkop, miyokardiyal disfonksiyon, 

konjestif kalp yetersizliği ve ani beklenmedik ölümlere yol açabilmeleri nedeniyle önemlidir. 

Bu riskin özellikle çocukluk çağı ve adolesan dönemde yüksek olması nedeniyle, bu konuda 

bilgili olunması ve semptomları değerlendirirken pediatristler tarafından akılda tutulması 

önemlidir (86).  

Çocukluk çağında koroner arter anomalileri, çoğu zaman Kawasaki hastalığı, ailevi 

homozigot hiperkolesterolemi, WS ve doğumsal kalp hastalıkları ile ilişkili olmakla beraber 

bazen izole olabilir. Doğumsal kalp hastalıklarından, özellikle büyük arter transpozisyonu ve 

FT’ne eşlik eden bu sorunlar, SVAS, VSD, PS ve MVP ile beraberde görülebilir. Doğumsal 

veya edinsel koroner arter anomalilerinde ana klinik bulgu, koroner arter perfüzyonunun 

azalması veya bozulmasına bağlı miyokardiyal iskemi ve buna bağlı bulgulardır (86-91).   

Williams sendromlu çocukların çoğu erişkin döneme kadar yaşamaktadır ve ciddi 

koroner arter sorunu hastaların az bir kısmında görülmektedir, ancak ani ölüme yol açtığı için 

önemlidir (25, 26). Wessel ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada, yıllık ani ölüm riski 1/1000 

olarak saptanmıştır ve bu hastalarda ani ölüm riski genel popülasyona göre 25-100 kat artmış 

bulunmuştur (21). Farklı bir kohort çalışmada, ortalama 13 yıl boyunca izlenen 104 WS 

hastasının üçünde senkop sonrası ani ölüm saptanmıştır (92).  

Özellikle biventriküler çıkım yolu darlığı ile ventriküler hipertrofisi olanlarda ve 

koroner arter anomalisi olan hastalarda kardiyak kateterizasyon sırasında, ani ölüm riskinin 

yüksek olduğu gösterilmiştir (22-24). 

Williams sendromlu hastalarda SVAS ve PAS gibi doğumsal kalp hastalıklarının sıklığı 

ve seyrini ortaya koyan çok sayıda çalışma olsa da, koroner arter anomalilerinin sıklığını ve 

gidişatını değerlendiren çalışma sayısı oldukça azdır (15, 25). Her ne kadar koroner arter 

hastalığı, SVAS’ın varlığı ve ciddiyeti ile ilişkili görünse de, bazı çalışmalarda SVAS 
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olmadan sadece koroner arter tıkanıklığından ölen WS’lu olgular rapor edilmiş ve WS’lu 

hastalarda koroner tutulumun bazen tek vasküler tutulum bulgusu olabileceği belirtilmiştir 

(15, 26, 27).  

Supravalvar aort darlığı, WS’lu hastalarda en sık görülen kardiyovasküler sorun olup, 

hastaların yaklaşık %70’inde ortaya çıkar (5). Altta yatan neden WS’lu olsun veya olmasın 

SVAS olan hastalarda özellikle LMCA’da darlık oluşarak ani ölüm ortaya çıkabilmesidir 93).  

Williams sendromlu hastalarda, SVAS olsun veya olmasın koroner arter tutulumu 

olabilir ve birkaç farklı mekanizma ile ortaya çıkabilir (24-27, 54, 55, 93-96); 

− Sağ veya sol aort kapak yaprakçıklarında yapışmadan dolayı, koroner akım 

sinüs valsalvanın hemen üstünden kesintiye uğrayabilir. 

− Koroner ostiumların sinotubuler bileşkenin hemen üstüne doğru yerleşim 

anomalisi olabilir ve bu yüzden hemodinamik önemi olan bir SVAS’ta koroner 

perfüzyon bozulabilir. 

− Klinik olarak ciddi SVAS’ta, koroner ostiumlar yüksek prestenotik basınçla 

karşı karşıya olduğundan, koroner arterlerde hızlanmış aterosklerotik dilatasyon 

veya anevrizma gelişimi söz konusu olabilir. Bununla birlikte LMCA 

ostiumunda damar duvarında hipertrofi olup, ostium düzeyinde lokalize bir 

daralma olabilir.  

− Normal toplumda yaygın olarak görülen miyokardiyal “bridging”, hipertrofik 

sol ventrikülde, dinamik koroner arter tıkanıklığı oluşturarak, iskemi ve ani 

ölüme yol açabilir. 

− Koroner arterler elastin içeren tabakalardan oluşan müsküler arterler 

olduğundan, direkt elastin arteriyopatisine bağlı olarak koroner arterlerde, kısmi 

veya yaygın daralmalar olabilir. 

− Son olarak SVAS’lı hastalarda meydana gelen sol ventrikül hipertrofisinden 

dolayı, intramiyokardiyal basınç artarak subendokardiyal iskemi oluşabilir. Bu 

yüzden yazarlar SVAS tanılı bir hastanın her zaman miyokardiyal iskemi 
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açısından risk altında olduğunu ve preoperatif koroner arterlerin 

değerlendirilmesi gerektiğini belirtmektedirler. 

Williams sendromlu hastalarda, miyokardiyal iskemi ve aritmiyi değerlendirmek için 

EKG çekilerek QT aralığı ve ST segment değişikliği olup olmadığına bakılmalıdır. Gerekli 

olgulara Holter EKG izlemi yapılabilir. Ekokardiyografi ile ventriküler çıkım yolu iyi 

görüntülenmeli ve darlık olup olmadığı, ciddiyeti, ventrikül hipertrofisi ve fonksiyonları iyi 

değerlendirilmelidir.  

Ostial, proksimal ve distal koroner kan akımı, EKO ile net değerlendirilemediğinden 

daha ileri görüntülemelere ihtiyaç vardır. Klasik konvansiyonel anjiyografi sırasında ani ölüm 

riski olduğu için, hemodinamik çalışma yapılma gerekliliği yoksa MR ve BT anjiyografi ile 

koroner arterler değerlendirilebilir (24, 26, 96). 

Williams sendromlu hastalarda ani ölüm için en önemli öngörü belirteçler; 

− Eski EKG’lerde ST segment depresyonu varlığı 

− Ciddi biventriküler çıkım yolu darlığıdır. Bununla birlikte bazı olgularda akut 

miyokard enfarktüsünden ölüm öncesinde EKG değişikliği olmadığı, bazı 

olgularda ise SVAS derecesinin koroner darlık için çok iyi bir öngörü belirteci 

olmadığı ortaya konmuştur (21, 22, 26). 

a) Koroner arter sorunları ve miyokard iskemisini saptamada miyokard perfüzyon 

sintigrafisinin yeri 

Miyokard perfüzyon sintigrafisi, miyokardı besleyen koroner arter kan akımının 

intravenöz olarak uygulanan bir radyofarmasötik ajan ile gösterilmesini sağlar. Perfüzyon 

görüntülemesi, iskemi veya skar ile ilişkili olarak göreceli veya mutlak azalmış miyokardiyal 

kan akımı olan alanları belirlemede yararlıdır. Perfüzyonun göreceli bölgesel dağılımı 

kardiyovasküler stres, istirahat veya her iki durumda da incelenebilir. Koroner arter 

hastalığında koroner arter lümenindeki darlık % 80’e ulaşıncaya kadar, istirahat debisi 

azalmamaktadır. Bununla beraber, koroner lümen darlığı %50’yi aştığında koroner rezerv 

azalmaktadır. Bu nedenle, koroner arterlerinde ciddi darlık olan hastalarda bile istirahatta 

miyokard kan akımı genellikle homojen dağılım göstermektedir. Miyokard kan akımının 

uygun olarak artamaması, stres sırasında miyokard kanlanmasında non-homojen dağılıma 

sebep olur. Koroner akım normal istirahat akımının 4-5 katı artış oluşturacak şekilde 
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uyarılırsa, miyokardda farklı bölgeler arasındaki eşitsizlik maksimum düzeye ulaşır. Bu da 

miyokard perfüzyon sintigrafisinde tanısal doğruluğun artması anlamına gelir.  

Sonuçta, homojen olmayan kan dağılımı, miyokard kan akımı ile orantılı dağılım 

gösteren radyofarmasötik ajanlar ve stres testleri birlikte kullanılarak gösterilebilmektedir (97, 

98). Perfüzyon görüntüleri, belli bir zaman aralığında miyokardda tutulan radyofarmasötikleri 

kullanarak planar, “single photon emission computed tomography” (SPECT)  veya pozitron 

emisyon tomografi (PET) teknikleri ile elde edilebilir. Elde edilen ham verilerden, miyokardın 

üç boyutlu görüntüleri oluşturulmakta ve radyofarmasötiğin miyokardda göreceli dağılımı 

tomografik kesitler (kısa eksen, vertikal ve horizontal uzun eksen) ve polar haritalar üzerinde 

görsel ve/veya kantitatif teknikler ile analiz edilebilmektedir (97, 98).  

Günümüzde MPS için en sık kullanılan radyofarmasötikler Talyum-201 (201TI) ve 

teknesyum 99 m-heksakis-2-metoksil-2-izobütil izonitril (99mTc sestaMIBI)’dir ve bu iki 

madde SPECT görüntülemede de kullanılır (97-99). Pediyatrik yaş grubunda hastaya verilen 

dozun düşük olması ve görüntü çözünürlüğünün daha yüksek olması nedeniyle, 99mTc 

sestaMIBI tercih edilmektedir. Lipofilik katyonik bir bileşik olan 99mTc sestaMIBI’nın 

dokularda tutulması miyokard kan akımı ile orantılı olarak gerçekleşir (97-99) .  

Özellikle 99mTc ile yapılan MPS görüntülemelerinde, normal veri toplanmasının yanı 

sıra “gated” SPECT yöntemi kullanılarak, kardiyak fonksiyon bilgileri elde edilebilir. Bu 

çalışmalarda miyokard hücresinde tutulan perfüzyon ajanı kalp boşluklarının çevresinin 

belirlenmesinde kullanılır ve radyonüklid ventrikülografide olduğu gibi, ventrikül duvar 

hareketleri, ejeksiyon fraksiyonu ve hacim hesapları yapılabilir (99). Perfüzyon ajanları ile 

yapılan “gated” çalışmaların en önemli eksikliği sağ ventrikülün düşük duvar kalınlığı 

nedeniyle, belirgin tutulum oluşturmaması ve buna bağlı olarak sağ ventrikülün iyi 

değerlendirilememesidir (100).   

Miyokard perfüzyon sintigrafisinde, stres testi olarak en sık kullanılan yöntem efor testi 

olup, sıklıkla Bruce protokolü kullanılmaktadır. Bruce protokolünde, hastalara stres anında ve 

istirahat anında ayrı çekimler yapılarak değerlendirilir. Genel bir tanımlama olarak, efor 

sonrası alınan kesitlerde herhangi bir miyokard duvarında radyoaktivite izlenmemesi söz 

konusu bölgede perfüzyonun azaldığına işaret eder. Bu defektif alanın istirahat görüntülerinde 

normale dönmesi iskemi; sabit defekt olarak kalması infarkt tanısını koydurur.  

Periferik arter hastalığı, müsküler yada nörolojik hastalıklar gibi nedenlerle efor 

yapmada zorluk varsa, çaocuğun yaşı efor testine uyum sağlayamayacak kadar küçükse, 
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mental retarde ise, beta-bloker kullanımı varsa ve sol dal bloğu varsa efor testi yerine 

farmakolojik stres testleri uygulanmaktadır. Farmakolojik stres testi için nitrat olmayan 

vazodilatatörler (dipiridamol, adenozin) veya inotropik ajan olarak dobutamin kullanılabilir 

(97-99). 

 i. Dipiridamollü MPS; Dipiridamol, oral veya intravenöz infüzyon şeklinde 

uygulanabilir. Adenozinin hücre içi transport ve metabolizmasını bloke ederek, hücre dışı 

konsantrasyonunu arttırır ve dolaylı yoldan vazodilatasyon yapar. Ayrıca adenozini inaktive 

eden adenozin deaminaz ve cAMP’yi yıkan fosfodiesterazı inhibe eder. Normal koroner 

arterlerde özellikle küçük ve koroner yatağın rezistans damarlarında, baskın olmak üzere 

selektif bir vazodilatasyon yaratır.  

Egzersiz ile koroner kan akımı istirahat seviyesinin 1-3 katına çıkarken, dipiridamol ile 

yapılan farmakolojik stres testinde koroner kan akımı 3-5 kat kadar artar. Diğer taraftan 

oksijen gereksinimini minimal etkilediğinden belirgin stenozu olan hastalarda daha güvenli 

bir yöntemdir. Vazodilatasyona bağlı baş dönmesi, baş ağrısı, yüzde kızarma ve hipotansiyon 

sık görülen yan etkilerdendir. Nadiren gastrointestinal sisteme ait bulantı, karında rahatsızlık 

hissi görülebilmektedir. Ciddi komplikasyon riski, eforlu stres testinde olduğu gibi 

2/100.000’dir (97, 101). 

Çocukluk çağında aterosklerotik damar hastalığı hemen hiç görülmediği için, MPS’nin 

kullanımı sınırlıdır. Özellikle ailevi homozigot hiperkolesterolemi ve başta Kawasaki hastalığı 

olmak üzere, koroner arter anevrizması yapan hastalıklarda kullanılmaktadır. Bunun dışında 

kardiyomiyopatilerde, miyokard hipertrofisinde, konjenital anomalilere bağlı oluşan iskemik 

durumlarda ya da cerrahi olarak düzeltilmiş doğumsal kalp hastalıkların sonucunda oluşan 

iskeminin değerlendirilmesinde kullanılabilir (97, 99).  

Erişkinlerde 99mTc SPECT çalışmasının koroner arter hastalıklarını saptamadaki 

duyarlılığı %87 ve özgüllüğü %73’tür. Çocuklarda bu konuda yapılmış fazla çalışma olmasa 

da oranların benzer olduğu belirtilmektedir (102). Pediyatrik yaş grubunda yapılan bir 

çalışmada; dipiridamollü 99mTc MPS’nin Kawasaki hastalarındaki koroner lezyonları 

saptamadaki duyarlılığının %88, özgüllüğünün %93 olduğu gösterilmiştir (103). Williams 

sendromlu çocuk yaş grubu hastalarda ve/veya SVAS olgularında MPS ile ilgili bir çalışmaya 

ait veri “pubmed” veri tabanında  yer almamaktadır. 
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D. Williams sendromunda genetik özellikleri ve tanı 

1. Genel bilgiler 

Williams sendromu 7. kromozomun uzun kolu üzerinde 11.23 bölgesinde yer alan 

WBSCR’de ki 26-28 geni içeren 1,5-1,8 megabazlık bir mikrodelesyon sendromudur. Tipik 

olguların %90-95’inde bu bölgede delesyon vardır (5, 11, 28).  

Williams sendromu kromozom bölgesindeki genler ve psödogenler “duplikonlar” olarak 

bilinen düşük kopya ve tekrar blokları halinde düzenlenen son derece homolog kümeler ile 

çevrilidir. Bu bölgedeki “duplikonlar”, mayoz bölünme sırasında 7. kromozomun WBSCR 

bölgesi üzerinden eşitsiz geçişe neden olarak delesyon oluşabilir (5).  

Hemen hemen tüm olgularda sporadik olarak ortaya çıkan mikrodelesyonlar , %40 

olguda maternal %60 olguda paternal mayoz sırasında oluştuğu gösterilmiştir (11, 104, 105). 

Somatik  olarak delesyonu taşımayan anne ve babalarda mikrodelesyon gamet oluşumu 

sırasında oluştuğu için, ailenin ikinci çocuğunda olası gonadal mozaisizm riski nedeniyle WS 

görülme olasılığı %1’den azdır (5).  

Etkilenmiş çocuklar, erişkin birey olduklarında genellikle çocuk sahibi olmayı 

düşünmezler; ancak böyle bir olası durum da mikrodelesyonun bir sonraki kuşaklara aktarımı 

otozomal dominant kalıtım paternine uygun şekilde %50 olacaktır (5, 28, 35). Hastalığın 

oluşumunda anne ve baba yaşının önemi yok gibi görünmektedir (106).  İlginç olarak WS 

olan çocukların anne veya babasında %25 oranında WBSCR bölgesinde inversiyon varlığı 

özellik delesyon oluşma riskini arttırmaktadır (107).   

Williams sendromu klinik tanısı alan olguların %98’inden fazlasında kırılmalar 

WBSCR bölgesindeki duplikonlarda oluşmaktadır (Şekil 1). Kırılmalar genellikle medial ve 

sentromerik duplikonlarda oluşur ve özellikle B bloklarındaki delesyon yaklaşık 26-28 geni 

kodlayan 1,5 milyon deoksiribonükleik asit (DNA) bazı içerir. Daha az sıklıkla biraz daha 

büyük bir delesyon oluşur ve 28 genin tamamını kodlayan 1,8 milyon baz içerebilir (5, 83).  

Olguların yaklaşık %2’si atipik delesyonlara sahiptir ve bu hastalar WS’nun daha hafif 

klinik özelliklerini göstermektedir (5). 
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2. Genotipin fenotip ile ilişkisi 

Williams sendromlu hastalarda, elastin gen delesyonunun kardiyovasküler sorunlardan 

primer sorumlu olduğu net olarak bilinse de, hastalarda var olan diğer gen delesyonlarının 

fenotipe etkisi daha az bilinmektedir. WBSCR bölgesindeki genlerden birine ait sadece tek 

kopya varsa o genin kodladığı proteinin sentezinde azalma olacağıdır (5). Yedinci kromozom 

üzerinde yer alan ve WS’dan sorumlu olan bölgenin, WBSCR’nin, farelerdekine oldukça 

benzer olduğu gösterilmiştir. Fare modellerinde delesyona uğrayan genler ve kodladığı 

proteinler ile ilgili çok sayıda çalışma yapılmış ve bu genlerin genotip-fenotip ilişkisi ortaya 

konulmaya çalışılmıştır (5, 108).  

a) Elastin: Williams sendromlu hastalarda elastin gen delesyonunun kardiyovasküler 

problemlere ve bağ doku anormalilerine yol açtığı gözlenmektedir (5, 28). Fare 

çalışmalarında, elastin gen delesyonunun büyük ve orta boy arterlerin media tabakasında 

kalınlaşma ile sonuçlandığı gösterilmiştir.   

İlginç olarak elastin gen mutasyonuna sahip olan otozomal dominant olarak kalıtılan ailevi 

sendrom, izole SVAS tanımlanmıştır. Bu sendromda kardiyovasküler anomalilerin yanısıra 

kaba ses ve herniler varken, WS’nun diğer klinik özellikleri gözlenmemektedir (109).  

b) Lim Kinaz 1 (LIMK1): Williams sendromlu hastalarda elastinden sonra fenotiple ilişkili 

olduğu düşünülen ikinci gendir. LIMK1 beyinde eksprese edilmektedir ve LIMK1’i içeren 

atipik küçük delesyonları olan beş ailede, delesyonu taşıyan bireylerde, WS’lu hastaların 

davranış profilinin benzerinin ortaya çıktığı gösterilmiş ve bu gen delesyonunun WS’lu 

hastalardaki visuospasiyal bilişsel özelliklerden sorumlu olduğu düşünülmüştür (110).  

c) Genel transkripsiyon faktörü 21  (GTF21) ailesi: Bu gen ailesindeki delesyonların 

WS’lu hastalardaki kraniyofasiyal özellikler, mental retardasyon, dental anomaliler, bilişsel 

ve davranışsal bozukluklarla ilişkili olduğu düşünülmektedir (5).  

GTF21 geni özellikle beyinde eksprese olmaktadır ve doku faktör II-1 (TFII-1) proteinini 

kodlamaktadır. Bu proteinle ilişkili defektlerin nörogelişimsel gerilikle ilişkili olabileceği 

belirtilmektedir (5, 28). 

d) Sintaksin 1A (STX1A): Sintaksin insülin sekresyonunda önemli olan bir 

nörotransmittterdir. Fare çalışmaları ve insan kaynaklı çalışmalarda STX1A genindeki 

delesyonun bozulmuş glukoz toleransı ve diyabetes mellitus ile ilişkili olabileceği 

belirtilmiştir (5, 111).   



35 

 

e) “Bromodomain ile bitişik zinc-finger protein 1B” geni (BAZ1B): Bu gen delesyonunun 

hiperkalsemi ve intrakardiyak malformasyonlarla ilişkili olabileceği fare kaynaklı 

çalışmalarda gösterilmiştir (5, 112).  

f) “Frizzled9” geni (FZD9): Fare modelleri ile yapılan çalışmalarda FZD9 geni  

delesyonunun WS’lu hastalarda gözlenen osteopeniden sorumlu olabileceği öngörülmüştür 

(5) 

g) NCF1 geni: Çalışmalarda NCF1 geni delesyonunu olan hastalarda, hipertansiyonun 

belirgin şekilde az gözlendiği saptanmıştır. NCF1 geni NADPH oksidazın p47 proteinini 

kodlamaktadır. Bu proteinin azalmasına bağlı olarak süperoksit anyon yapımında azalma 

ortaya çıkar ve oksidatif stres azalır. Bu genin WS’lu hastaların yaklaşık %40’ında delesyona 

uğradığı gösterilmiştir (5, 83). 

 

 

Şekil 1. Williams sendromunda FISH yöntemi (A) ile WBSCR bölgesinde (B) elastin genini de içeren 

yaklaşık 1,5 Mb’lık mikrodelesyon gösterilmektedir (5). 

3. Tanı 

Flöresan in situ hibridizayon yöntemi ile olguların % 99’unda elastin gen delesyonu 

saptanarak WS tanısı kesin konulabilir. Ayırıcı tanıya giren en önemli hastalık ailevi SVAS 

sendromudur. Bu hastalarda WS’unda olduğu gibi elastin gen delesyonu vardır ve SVAS, 

kaba ses ve herniler olabilir, ancak WS’nun diğer tipik özellikleri olan yüz özellikleri ve 

nörogelişimsel sorunlar gözlenmez. Erken süt çocukluğu dışında klinik ayrım olasıdır (5, 28).  
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Tablo 4. Williams sendromlu hastalarda klinik tanı skorlama tablosu (3).  

         Skorlama puanı 
BÜYÜME VE GELİŞME: 5 kriterden en az 3’ü varsa 1 puan                      ____     
 
* Postterm doğum (>41 GH) * >4 ay uzamış kolik, irritabilte 

* Tartı alımında yetersizlik/boy ve kilonun <5. persantil olması * Kronik kabızlık 

* Kusma veya gastroözefagial reflü  

DAVRANIŞ VE BİLİŞSEL ÖZELLİKLER: 6 kriterden en az 3’ü varsa 1 puan                    ____   
     
* Visuospasyal problemler * Aşırı arkadaşça tutum 

* Gelişme geriliği veya mental retardasyon * Anksiyete 

* Gecikmiş dil gelişimini takip eden aşırı konuşma          * Sese aşırı tepki 

KRANİYOFASİYAL ÖZELLİKLER: 17 kriterden en az 8’i varsa 3 puan                             ____     

* Bitemporal darlık * Strabismus * Küçük çene  

* Epikantus veya basık burun kökü * Geniş alın * Yıldızvari iris 

* Bulböz veya dolgun burun ucu * Dolgun yanaklar * Malar hipoplazi 

* Kısa burun veya öne dönük burun delikleri * Uzun filtrum * Dolgun dudaklar 

* Küçük, aralıklı yerleşmiş dişler * Maloklüzyon * Geniş ağız 

* Periorbital dolgunluk         * Belirgin kulak 

KARDİYOVASKÜLER PROBLEMLER (a): Eko ile 2 kriterden en az 1’i varsa 5 puan      ____    

* SVAS (Varlığı tek başına FISH endikasyonudur !)    * Periferik pulmoner arter darlığı 

KARDİYOVASKÜLER PROBLEMLER (b): 3 kriterden en az 1’i varsa 1 puan                   ____    

* Diğer doğumsal kalp hastalıkları       * Üfürüm                * Hipertansiyon 

BAĞ DOKUSU PROBLEMLERİ: 6 kriterden en az 2’si varsa 1 puan                                     ____  

* Mesane veya bağırsak divertikülü * Kaba ses 

* Eklem kısıtlılığı veya gevşekliği * İnguinal herni 

* Uzun boyun ve düşük omuz * Rektal prolapsus 

KALSİYUM PROFİLİ: 2 kriterden en az 1’i varsa 2 puan                                                        ____    

* Hiperkalsemi                      * Hiperkalsiüri  

 

*** Yukarıdaki klinik skorlamaya göre < 3 puan alanlarda WS tanısı şüphelidir. 
Skorlama puanı ≥ 3 olanlarda FISH yöntemi ile delesyon bakılmalıdır. FISH yöntemi ile 
delesyon (+) olan hastalarda ortalama klinik skorlama puanı 9’dur. 
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Günümüzde FISH yöntemi öncesi kullanılan klinik tanımlama skorları ile hangi hastada 

FISH tetkiki ile delesyon analizi isteneceğine karar verilebilmektedir. Williams sendromlu 

hastaların klinik tanısında kullanılan skorlama sistemi Tablo 4’de görülmektedir (3). 

Çiftlerden birinde WS mevcutsave çocuk sahibi olmayı düşünüyorlarsa, FISH yöntemi ile 

prenatal tanı yapılabilir. Prenatal tanı için seçilecek yöntem, fetusu %50 etkileme nedeniyle, 

en erken tanı yöntemi olan 11-12 gebelik haftalarında uygulanan koryon villus örneklemesi 

olacaktır (11, 28). 

4. Ayırırcı tanı 

Williams sendromu boy kısalığı, doğumsal kalp hastalığı ve gelişme geriliği özellikleri 

ile bir çok sendromla karışabilir ve ayırıcı tanısının yapılması gerekebilir. Bir çalışmada klinik 

olarak WS düşünülen, ancak FISH yöntemi ile delesyon negatif saptanan 65 hastanın 

%15’inde farklı sendromlar tanımlanmıştır (28, 113). Bu gruptaki 65 hastanın WS ile örtüşen 

klinik özellikleri; gelişme geriliği (%92), dikkat eksikliği (%50), boy kısalığı (%30) ve 

doğumsal kalp hastalığı (% 25) idi.  

Williams sendromu ile ayırıcı tanıya giren en önemli hastalıklar; bir diğer 

mikrodelesyon sendromu olan velokardiyofasiyal sendrom (22q11 delesyonu; CATCH 

sendromu), Noonan sendromu, Kabuki sendromu, fetal alkol sendromu, Smith-Magenis 

sendromu ve Fragil X sendromudur (28). Özellikle süt çocukluğu döneminde WS, Noonan 

sendromu ile benzer özellikler içerdikleri için karışır. Noonan sendromu boy kısalığı, geniş 

ve yele boyun, göğüs deformitesi ve doğumsal kalp hastalığı ve dismorfik yüz görünümleri ile 

karakterize bir tablodur. Özellikle süt çocukluğunda her iki sendromda da herniler ve periferik 

pulmoner darlık olabileceğinden karışabilir. Bu iki hastalığı ayırmak için WS’na özgün 

tetkikin (FISH) yapılması gereklidir. Bir diğer mikrodelesyon sendromu olan Smith-Magenis 

sendromu (17p mikrodelesyon) boy kısalığı, doğumsal kalp hastalığı, kaba ses, işitme kaybı, 

iris displazisi, skolyoz, davranış problemleri ve dismorfik fasiyal özellikleri nedeniyle WS ile 

karışabilir.  Başka bir mikrodelesyon sendromu olan Velokardiyofasiyal sendrom (22q11 

delesyonu; CATCH sendromu) boy kısalığı, yarık damak, doğumsal kalp hastalığı, öğrenme 

güçlüğü, işitme kaybı, velofarengeal yetersizlik ve dismorfik yüz görünümleri nedeniyle 

karışabilir ve bu tabloların ayırıcı tanısı için FISH  yöntemi kullanılmalıdır (28).  

Kabuki sendromu (MLL2 geni delesyonu) gelişme geriliği, boy kısalığı, doğumsal 

kalp hastalığı (sıklıkla aort koarktasyonu) ve dismorfik yüz görünümleri nedeniyle WS ile 

karışabilir. Özellikle yüz görünümü açısından mikrognati, belirgin kulaklar ve midfasiyal 
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darlık ile WS ile benzerken, çok uzun palpebral fissürler ve alt göz kapağında eversiyon 

olması ile klinik olarak ayırt edilebilir.  

Fragil X sendromu gelişme geriliği ve hipotonisiyle WS ile karışırken, özellikle 

erkeklerde bazen daha ağır olan mental retardasyon ve utangaç kişilik yapısıyla WS’dan 

kolaylıkla ayırt edilebilir. Teratojenite sendromu olan fetal alkol sendromu da boy kısalığı, 

doğumsal kalp hastalığı (sıklıkla septal defektler), dikkat eksikliği bozukluğu ve dismorfik 

yüz görünümleri (yüz ortasında düzleşme, kısal palpebral fissürler, ince üst dudak, pürüzsüz 

filtrum, küçük çene) ile WS ile karışabilir. Özellikle fetal alkol sendromlu çocuklar, dikkat 

eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu göstererek, nörogelişimsel açıdan karışsa da farklı yüz 

görünümleri ve doğumsal kalp hastalıkları ile ayırt edilebilir (28).  

Özetle, WS’lu hastaların klinik tanısı, FISH yöntemi ile 7q11.23 bölgesindeki 

delesyonu saptayarak doğrulanmalıdır. Negatif FISH sonucu ayırıcı tanıya giren diğer 

sendromların dışlanması gerektiğini göstermektedir (3, 5, 28).   
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5. HASTALAR VE YÖNTEMLER 

A. Araştırma tipi: 

Bu çalışma WS tanısı alan hastalardaki doğumsal kalp hastalıkları ve diğer 

kardiyovasküler problemlerin seyrini belirlemek ve koroner arter sorunlarını ortaya koymak 

için yapılmıştır. Birinci aşamada,ü WS’lu hastaların kardiyovasküler sorunlarının dökümü 

geriye dönük olarak yapılmıştır. Çalışmanın ikinci aşamasında; Eylül 2010 ve Temmuz 2011 

tarihleri arasında hastalar tekrar kardiyolojik ileri tetkikler için değerlendirilmişti. Bu aşama 

kesitsel olarak planlanmış olup, koroner arter sorunlarının ortaya konması amaçlanmıştır.          

B. Çalışma grubu: 

Çalışmaya 1990-2010 yılları arasında, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ile Genetik Anabilim Dalı polikliniklerinde 

klinik bulgular ve genetik analiz (FISH yöntemiyle) ile WS tanısı alan ve İstanbul 

Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk 

Kardiyolojisi Bilim Dalı polikliniği tarafından izlenen 45 olgu dahil edildi. Hastalara dosya 

kayıt bilgilerinden telefon ile tekrar ulaşıldı ve hastalar için ayrı bir takip formu oluşturularak 

tıbbi verileri kaydedildi (Belge 1). Genetik Anabilim Dalı polikliniğindeki dosyaları taranan 

toplam 75 WS tanılı hastanın; 20’si ulaşılamadığından, 4’ü yaşı çok küçük olduğundan ve 

6’sıda farklı nedenlerle çalışmaya katılmak istemediğinden çalışma dışı bırakıldı.   

C. İzinler:  

Çalışmaya alınmadan önce tüm hastalar ve aileleri araştırmaya ve yapılacak tetkiklere 

ilişkin ayrıntılı olarak bilgilendirildi. Araştırmayı kabul eden hasta ve/veya ailelerine 

bilgilendirilmiş onam formu (Belge 2) imzalatıldı. Ayrıca araştırma detayları İstanbul 

Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı Yerel Etik Kurulu’na ayrıntılı bir dosya ile 

sunuldu. Kurul 2010/596-147 dosya numaralı, “Williams sendromlu çocuk hastalarda 

doğumsal kalp hastalıklarının seyri ve ani ölüm riskinin değerlendirilmesi” başlıklı çalışma 

projesini 07.09.2010 tarihli 05 sayılı toplantıda inceledi ve çalışmanın etik açıdan bir sakınca 

taşımadığını, etik değerler içinde uygulanabileceğini onayladı (Belge 3). 

D. Ayrıntılı öykü, fizik muayene ve tanı: 

Çalışmaya alınan hastaların hepsi İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genetik 

Anabilim Dalı’mızda WS açısından ayrıntılı olarak değerlendirilmişti. Tüm hastalar öncelikle 
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klinik bulgulara göre tanılandırıldı ve hepsine FISH yöntemi ile delesyon analizi yapılarak 

tanı kesinleştirildi. Tüm hastaların tanı yaşları ve multisistemik tutuluma ait bulguları işlendi. 

Williams sendromu tanısı konulan hastalar, kardiyovasküler açıdan ayrıntılı olarak 

değerlendirildi, tanı anındaki ve izlemdeki muayene bulguları kaydedildi. Özellikle SVAS 

olan olgularda “Coanda” etkisinden dolayı kan basıncı değerleri farklı olabileceğinden, tüm 

hastalarda arter kan basıncı ölçümü en az iki ekstremiteden yapıldı. Yaş grubu olarak ≤17 yıl 

olanlarda yaş ve cinsiyete göre sistolik-diyastolik kan basıncı değeri ≥95. persantil olanlar HT 

tanısı alırken, >17 yaş hastalarda sistolik kan basıncı ≥140 mmHg, diyastolik kan basıncı ≥90 

mmHg olanlar HT tanısı aldı (114, 115). Hastalar EKG, EKO ve anjiyografik tetkiklerin 

sonuçları ve geçirdiği operasyonlar açısından ayrıntılı olarak analiz edildi. 

E. Kardiyovasküler değerlendirme 

1. Elektrokardiyografi:  
Tüm hastalara standart 25 mm/saniye hızında ve 10 mm/mV amplitüdünde olacak 

şekilde standart 12 derivasyonlu EKG çekildi (Nihon-Kohden EKG 6511, Tokyo, Japonya). 

Gerekli görülen olgularda 50 mm/sn hızında kayıtlar alındı.  

Her EKG örneğinde; kalp hızı, p dalga boyu ve süresi, PR intervali, p mitrale veya p 

pulmonale varlığı, QRS süresi, yaşa göre sol (LVH) veya sağ ventrikül hipertrofisi (RVH) 

için V1, V2, V5 ve V6’daki R ve S dalga boyları hesaplandı. İskemi açısından ST segment 

değişikliği ve patolojik q dalgası varlığı araştırıldı. Derivasyonlarda q dalgası süresi ≥40 

milisaniye ise veya derinliği ≥4 mm ise patolojik kabul edildi. Eğer ST segmenti >0,5 

mm’den daha fazla izoelektrik hattan aşağı inerse depresyon, >1 mm’den fazla yukarı çıkarsa 

elevasyon olarak değerlendirildi. Bazzet formülü (QTc= Ölçülen QT aralığı / √RR intervali) 

kullanılarak düzeltilmiş QT (QTc) intervali hesaplandı ve ≥450 milisaniye olması durumunda 

uzama olarak değerlendirildi (116, 117).   

2. Ekokardiyografi: 

Hastaların tamamına M mod, iki boyutlu ve renkli Doppler ile EKO yapıldı (Vivid 3 ve 

Vivid 7 GE Healthcare, USA). Ekokardiyografik değerlendirmeler Amerikan Ekokardiyografi 

Birliği önerilerine göre iki boyutlu, M mod ve Doppler EKO ile değerlendirildi (118, 119).  

İki boyutlu değerlendirmede sol ventrikül uzun eksen görüntüde papiller kas 

seviyesinden alınan M mod ölçümlerde sol ventriküler diyastol sonu (LVDd) ve sistol sonu 

çaplar ölçülerek sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu (LVEF) ve kısalma fraksiyonu ölçüldü. İki 

boyutlu, renkli ve Doppler EKO ile intrakardiyak patolojiler araştırıldı. Özellikle bu 

hastalarda daha sık görülen SVAS ve PAS açısından hastalar ayrıntılı olarak değerlendirildi.  
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Suprasternal çukur ve modifiye sol ventrikül uzun eksen görüntülerde; sol ventrikül 

çıkım yolu ve asandan aorta değerlendirildi. Özellikle SVAS olan olgularda aort kökü ve 

sinotubuler bileşke görülerek Doppler EKO ile akım ve darlıklar ölçüldü (Resim 2) (120).    

 

 

           

Resim 2. Supravalvar aort darlığı olan bir hastada iki boyutlu (a), renkli EKO (b) ve Doppler EKO 

(c) ile değerlendirme (İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı 

arşivinden alınmıştır).  

a 

b 

c 
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Supravalvar bölgede darlığı olan hastalarda, darlığın ciddiyeti belirlenirken valvüler aort 

darlığında olduğu gibi derecelendirme yapıldı. Darlık öncesi ile sonrası arasındaki tepe basınç 

farkları ölçülerek farkın >10 mmHg olduğu hastalar SVAS olarak kabul edildi. Darlık öncesi 

ve sonrası arasındaki tepe basınç farkı (60, 61); 

− <25 mmHg ise çok hafif-minimal SVAS 

− 25-49 mmHg ise hafif SVAS 

− 50-75 mmHg ise orta SVAS 

− >75 mmHg ise ciddi SVAS olarak değerlendirildi. 

Periferik pulmoner arter darlığı olan hastalar ekokardiyografik olarak parasternal kısa 

eksende değerlendirildi (Resim 3). Küçük çocuklarda EKO probu hafif öne doğru 

açılandırılarak apikal görüntülerde veya subkostal kısa eksende de PAS değerlendirildi (121).  

 

 

Resim 3. Periferik pulmoner arter darlığı olan bir hastada bir hastada iki boyutlu (a) ve renkli EKO 

(b) ile değerlendirme (Ao: aorta, APA: ana pulmoner arter, LPA: Sol pulmoner arter) (İstanbul 
Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı arşivinden alınmıştır) 

a 

b 
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Ekokardiyografik olarak PAS; ana pulmoner arter ve dallarında lokalize veya diffüz 

darlığı olan hastalar ile dallarda > 10 mmHg’dan fazla basınç farkı olanlar olarak tanımlandı. 

Darlığın ciddiyeti diğer RVOT darlıklarında olduğu gibi değerlendirildi. Doppler EKO ile 

basınç farkı; 

− < 40 mmHg ise hafif PAS 

− 40-80 mmHg arasında ise orta PAS 

− >80 mmHg ise ciddi PAS olarak değerlendirildi (61, 122). 

Hem SVAS hem de PAS hastalarında ekokardiyografik olarak darlık bölgesindeki 

basınç farkının >20 mmHg’dan daha fazla artması veya darlığın şiddet olarak bir üst dereceye 

atlaması “ilerleme” olarak kabul edildi. İzlemde darlık bölgesindeki basınç farkının bir derece 

azalması veya 10 mmHg’nın altına inmesi de “gerileme” olarak tanımlandı (51). SVAS 

hastalarında ilerleme ve gerileme ile ilgili istatistiksel değerlendirme yapılırken, ameliyat 

olanlarda ameliyat öncesi son EKO parametreleri dikkate alındı. 

Mitral kapak prolapsusu; EKO ile uzun eksen görüntüde mitral kapağın bir veya iki 

kapağının birden mitral annulusun üzerinden sol atrium içine 2 mm’den daha fazla geçmesi 

olarak tanımlandı. Mitral yetersizlik renkli Doppler EKO ile değerlendirildi (52). 

Aort yetersizliği (AY) renkli görüntüler ile parasternal uzun eksen görüntüde 

değerlendirildi ve jetin mitral ve aort kapağı ile ilişkisi kaydedildi. Ayrıca apikal beş boşluk 

görüntüde “pulse-wave” Doppler EKO ile regürjitan jet akımlar değerlendirildi. Eğer jet 

akımın sol ventrikül içinde ulaştığı yer aort kapağının hemen altı ise hafif, mitral kapağın 

ucuna kadar gitmiyorsa orta, mitral kapağın ucuna kadar veya daha fazla gidiyorsa ciddi AY 

olarak değerlendirildi.  

3. BT anjiyografi: 

Tomografik inceleme 400 msn gantri rotasyon zamanına sahip 64 multidedektör BT 

(Aquillon 64, Toshiba, Sweden) cihazı ile yapıldı. Çekimler EKG tetiklemeli olup, kalp 

hızının 100 atım/dakika’nın altında olmasına dikkat edildi. Kalp hızı 100 atım/dakika’nın 

üzerinde olan hastalara 1-2 mg/kg metoprolol verilerek kalp hızı düşürüldü. Çekim sırasında 

hareket edebilecek küçük çocuklar rektal midazolam verilerek sedatize edildi. İntravenöz 

kontrast madde için antekubital vene 18G intraket yerleştirildi. 3-4ml/sn hızla 2ml/kg non-

iyonik BT kontrast madde bolus izleme yöntemi ile aort kökünde maksimum kontrastlanma 

zamanına ulaştığında BT çekimine başlandı.  
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Çekimler klavikula düzeyinden inferiorda kalp apeksine kadar aksiyel planda, koopere 

olan çocuklara nefes tutturularak yapıldı. Elektrokardiyogram ile senkronize edilen BT veri 

kaydından geriye dönük olarak hareketin en az olduğu geç sistolik ve geç diyastolik fazlarda 

rekonstrüksiyon yapıldı. Rekonstrüksiyonlar yüksek performanslı iş istasyonunda (Vitrea 2, 

Toshiba) ince aksiyel kesitlerden 2 boyutlu maksimum intensite projeksiyon (MIP), 

multiplanar reformat (MPR) ve 3 boyutlu hacimsel gösterim (volume rendering) formatında 

görüntüler oluşturuldu. Alınan MPR ve MIP görüntülerde damar duvar ve lümenleri, kalp 

boşlukları; üç boyutlu görüntülerde koroner arter anatomisi değerlendirildi. 

4. Dipiridamollü Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi: 

Williams sendromu tanısıyla takip edilen 38 hastaya dipiridamol ile farmakolojik stres 

testi sonrasında 99mTc sestaMIBI kullanılarak MPS yapıldı. Çekim sırasında hareket 

edebilecek küçük çocuklar rektal midazolam verilerek sedatize edildi. Farmakolojik stres testi 

öncesi EKG monitorizasyonu yapılan hastalara, 0.56 mg/kg ve 0.142 mg/kg/dk olacak şekilde 

4 dakikalık intravenöz infüzyon sonrası maksimum koroner vazodilatasyonun sağlandığı 7-8. 

dakikalarda 99mTc sestaMIBI intravenöz enjeksiyonu yapıldı ve test 10. dakikaya kadar EKG 

takibi yapıldıktan sonra sonlandırıldı. 99mTc sestaMIBI enjeksiyonundan 30 dakika sonra stres 

görüntüleme supin pozisyonda 45 derece sağ anterior oblik pozisyondan başlayarak 45 derece 

sol posterior oblik pozisyonda bitecek şekilde, 180 derecelik dairesel bir eksende “Mediso 

Nucline SPIRIT DH-V” çift başlı gama kamerada yapıldı.  

Ayrıca kardiyak aritmi problemi olmayan ve kooperasyon sağlanabilen hastalara, sol 

ventrikül fonksiyonlarını değerlendirmek amacıyla üç derivasyonlu EKG ile monitorize 

ederek stres görüntülemenin ardından, “ADAC verteks plus” çift başlı gama kamerada 

“gated” SPECT yapıldı. Sol ventrikül duvar hareketleri, sistol ve diyastol sonu volümleri ve 

ejeksiyon fraksiyonları değerlendirildi. Stres görüntülemeden 3 saat sonra istirahat 

görüntüleme yapıldı. Stres ve istirahat yansıtım verileri bilgisayar ortamında işlenerek 

horizontal uzun eksen, vertikal uzun eksen ve kısa eksen görüntüleri elde edildi. Stres ve 

istirahat görüntüleri ile “gated” SPECT bulguları birlikte değerlendirildi. 
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F. İstatistiksel Analiz 

Çalışmada elde edilen veriler “statistical package for social sciences” (SPSS, 15.0, 

Chicago, IL, USA) programı kullanılarak değerlendirildi. Değerlendirmede; tanımlayıcı 

istatistiksel yöntemlerin (ortalama değerler, standart sapma, en küçük ve en büyük değerler) 

yanı sıra, normal dağılıma uyan parametrelerin karşılaştırmasında "Student t" testi 

kullanılırken,  normal dağılıma uymayan parametrelerin karşılaştırmasında "Mann Whitney 

U" testi kullanıldı. Eşlik eden yapısal kalp hastalıkları ve koroner anomaliler gibi kategorik 

değişkenlerin karşılaştırılmasında olgu sayısı yeterli olduğu için Ki-kare testi kullanıldı. 

Ekokardiyografik veriler, BT anjiyografi ve MPS bulguları arasındaki olası ilişkileri 

değerlendirmek için alt grup analizleri yapıldı. Veriler ortalama ± standart sapma olarak ifade 

edildi. P değerinin 0.05’in altında olması istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 
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6. BULGULAR 

A. Demografik veriler 

Williams sendromu tanısı alan hastalarda kardiyovasküler hastalıkların seyri ve ani 

ölüm riskini değerlendirmek istediğimiz bu çalışma; toplamda 20 yıllık dönemde kliniğimize 

başvuran, tipik klinik özellikleri ve FISH yöntemi ile kesin tanısı konularak izlenen 45 

hastada yapıldı. Hastalar Eylül 2010 ve Temmuz 2011 tarihleri arasında en az bir kez daha 

değerlendirildi. Çalışmaya katılan hastaların 27’si erkek (%60) iken 18’i (%40) kız idi. 

Hastaların tanı anındaki ortalama yaşları 4,6 ± 3,1 yıl (en düşük 3 ay, en yüksek 13 yıl) iken 

son kontrolde görüldüklerinde ortalama yaşları 11,6 ± 5,5 yıldı (en düşük 2 yıl, en yüksek 26 

yıl). Hastaların ortalama izlem süresi 6,9 ±4,4 yıl (en az 6 ay, en fazla 18 yıl) idi. 

Hastaların tanı anındaki boy değerleri 105,6 ± 24 cm (en düşük 62 cm, en yüksek 168 

cm) ve ağırlıkları 17,8 ± 10 kg (en düşük 6 kg, en yüksek 56 kg) idi. Tanı anında 12 (%26,7) 

hastanın boyu ve 16 (%35,6) hastanın ağırlığı 3. persantilin altındaydı. Ortalama gestasyon 

haftaları 39  ± 1,7 hafta (en düşük 34, en yüksek 44) olan hastaların üçünde (% 6,6) preterm 

doğum, 11 (%24,4) hastada gestasyon haftasına göre düşük doğum tartılı (SGA) doğum ve 5 

(%11) hastada postterm doğum öyküsü vardı. Hastaların ortalama doğum ağırlıkları 2588 ± 

60 gram (en düşük 965, en yüksek 3900)  ve doğum boyları 46,7 ± 3,9 cm (en düşük 37 cm, 

en yüksek 52 cm) idi ve 13 (%28,8) hastada doğum ağırlığı 2500 gramın altındaydı.  

Hastaların tanı anındaki ortalama WS klinik tanı skoru 9,4 ± 2,3 puan (en düşük puan 

5, en yüksek puan 13) idi ve tüm hastalara takipleri sırasında veya klinik tanı ile eş zamanlı 

moleküler sitogenetik (FISH) yöntem ile kesin tanı konulmuştu. 

B. Kardiyovasküler sistem dışı bulgular 

Williams sendromu tanısıyla değerlendirmeye alınan hastaların kardiyovasküler sistem 

dışı bulguları Tablo 5’de özetlenmiştir. Genel olarak hastaların tümünde tipik dismorfik yüz 

görünümleri (45/45, %100) vardı. En sık görülen özellikler periorbital dolgunluk, burun kökü 

basıklığı,  dolgun yanaklar ve dudaklar, uzun filtrum ve küçük çene yapısıydı. Hastaların 

hepsinde (%100) değişen derecelerde mental retardasyon ve nöromotor gelişim geriliği 

mevcuttu. 

Davranışsal özellikler açısından değerlendirildiğinde, hastaların hemen tamamına 

yakınında (%97,7) tipik davranış paterni gözleniyordu. Tek tek bakıldığında, 30 (%66) 

hastada gecikmiş dil gelişimini takip eden aşırı konuşma, 40 (% 89) hastada aşırı arkadaş 
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canlısı tutum, 17 (%38) hastada anksiyete ve 19 (%42) hastada seslere karşı aşırı tepkili olma 

durumu vardı. Oftalmolojik açıdan 17 (%37) hastada strabismus vardı ve bunların iki tanesine 

cerrahi düzeltme yapılmıştı. Bir hasta konjenital katarakt tespit edilerek ameliyat olmuştu.   

Bağ dokusu problemleri açısından incelendiğinde; 30 (%66) hastada kaba ses, 22 (%45) 

hastada eklem gevşekliği veya sertliği ve 14 (%31) hastada inguinal herni vardı ve inguinal 

herni 14 hastanın üçünde bilateraldi ve hepsi cerrahi olarak tedavi edilmişti. İki hastada 

yenidoğan döneminde duodenal atrezi ve bir hastada anal atrezi saptanmış ve ameliyat 

edilmişti.  

İskelet sistemi bulguları açısından değerlendirildiğinde; 6 (%14,6) hastada kifoz, 8 

(%18) hastada lordoz artışı, 7 (%15,5) hastada skolyoz saptandı ve skolyoz saptanan 

hastalardan biri ağır olduğu için 7 yaşında ameliyat edilmişti. 

Nefrolojik problemler açısından irdelendiğinde; olguların kan üre, kreatinin, kalsiyum, 

fosfor ve alkalen fosfataz düzeyleri değerlendirilmiş ve hastalara en az bir kez üriner sistem 

ultrasonografisi ve renal Doppler inceleme yapılmıştı. Sorun olan hastaların hepsi nefroloji 

polikliniğimize yönlendirilmişti. Sonuçta 5 (%11) hastada hiperkalsemi, 8 (%18) hastada 

hiperkalsiüri ve 1 (%2,2) hastada nefrokalsinozis mevcuttu.  Hiperkalsemi saptanan hastaların 

hepsi 2 yaş altındaydı ve hiç birinde kan kalsiyum düzeyi 12,5 mg/dL’nin üzerinde değildi. 

Olgularda D vitamini kısıtlı diyet dışında ek tedaviye gerek duyulmamıştı. Hiperkalsiürisi 

olan hastaların yarısı erkekti ve ortalama yaşları 3,1 yıl (en düşük 6 ay, en yüksek 6 yaş) idi. 

Hiperkalsiüri olan hastaların sadece birinde hiperkalsemi vardı ve hiperkalsemi ile 

hiperkalsiüri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki yoktu (p>0.05).  Üriner 

ultrasonografi yapılan hastaların dördünde çeşitli genitoüriner anomaliler (üreteral ve pelvik 

dilatasyon, at nalı böbrek ve bifid renal pelvis) saptanmış ve nefroloji poliklinik izlemine 

alınmıştı. 

Endokrinolojik problemler açısından değerlendirildiğinde tüm hastalara kan tiroid 

hormon düzeyleri ve kalsiyum düzeyleri bakıldı. Gerekli görülen olgularda tiroid 

ultrasonografisi ve antitiroid antikorlar çalışılmıştı. Patoloji saptanan olguların hepsi 

pediyatrik endokrinoloji polikliniğik izlemine yönlendirilmişti.  Hastaların 11’inde (%24,4) 

hipotirodi mevcuttu. Yedisinde sadece tiroid stimülan hormon yüksekliği söz konusuyken 

(subklinik hipotirodi), 4 hasta tiroid hormon replasmanı almaktaydı. Bu dört hastanın tiroid 

ultrasonografilerinde bir hastada tiroid bezi hipoplazik bulunmuş, diğer üçünde ise tiroid 

bezinin normal olduğu belirlenmişti. Dört hastanında antitiroid otoantikorları negatifti.  
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Tablo 5. Williams sendromlu 45 hastanın kardiyovasküler sistem dışı bulguları  

Özellik  n Sıklık 
(%) 

Cinsiyet 
∗ Erkek 

∗ Kız 

 
27 

18 

 
60 

40 

Prematürite 3 6,6 

SGA 11 24,4 

Postmatürite 5 11 

Düşük doğum ağırlığı (<2500 g) 13 28,8 

Dismorfik yüz görünümü 45 100 

Mental Retardasyon 45 100 

Davranışsal sorunlar 44 97,7 

∗ Arkadaş canlısı tutum 40 89 

∗ Gecikmiş dil gelişimi ve aşırı konuşma 30 66 

∗ Anksiyete 17 38 

∗ Hiperakuzi 19 42 

Strabismus 17 37 

İskelet ve bağ doku sorunları   

∗ Kaba ses 30 66 

∗ Eklem gevşekliği veya sertliği 22 45 

∗ İnguinal herni 14 31 

∗ Kifoz 6 14,6 

∗ Lordozda artış 6 14,6 

∗ Skolyoz 7 15,5 

Genitoüriner sorunlar   

∗ Hiperkalsiüri 8 18 

∗ Nefrokalsinozis 1 2,2 

∗ Üriner anomali 4 9 

Endokrinolojik sorunlar   

∗ Hiperkalsemi 5 11 

∗ Hipotiroidi 11 24,4 

SGA; gestasyon haftasına göre düşük doğum tartılı 

 

C. Kardiyovasküler sistem anomalileri 

1. Görülme sıklıkları: Çalışmaya alınan hastaların çoğunda kardiyovasküler anomaliler 

mevcuttu. 45 hastanın 39’unda (%86,6) kardiyak sorun mevcuttu. En sık görülen 

kardiyovasküler anomalilere bakıldığında (Şekil 2); 33 (%73,3) hastada SVAS, 19 (%42) 

hastada PAS, 17 (%37,7) hastada SVAS + PAS, 10 (%22,2) hastada MVP ve bunların 

altısında da hafif mitral yetersizliği görüldü. Supravalvar aort darlıklarının 16 (%48) tanesi 

izole iken 17 (%52) tanesi PAS ile birlikteydi. Daha az sıklıkla görülenler; 7 (% 15) hastada 

hafif aort yetersizliği, 5 (%11) hastada VSD, 5 (%11) hastada valvüler PS, 4 (%8,8) hastada 
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aortik arkus hipoplazisi, 2 (%4,4) hastada aort koarktasyonu, 1 (%2,2) hastada biküspit aorta 

ve 1 (% 2,2) olguda subaortik diskret membran idi. 

 

Şekil 2. Williams sendromlu hastalardaki en sık görülen kardiyovasküler anomaliler (SVAS; 

supravalvar aort darlığı, PAS; pulmoner arter darlığı, MVP; mitral kapak prolapsusu, VSD; ventriküler 

septal defekt, PS; pulmoner darlık). 

Hastaların arter kan basıncı ölçümlerinde 10 (%22) hastada sistemik HT saptandı. 

Hastaların ortalama sistolik arter kan basıncı 118 ± 13 mmHg (en düşük 90, en yüksek 149) 

iken diyastolik arter kan basıncı 72 ± 9 (en düşük 60, en yüksek 108) idi. Hipertansiyon tanısı 

konulan hastaların ortalama yaşları 13,9 ± 3 yıl (en düşük 9, en yüksek 21) olup cinsiyet 

dağılımı olarak kız/erkek oranı 6/4 idi. Hastaların tanı anında çoğu (9/10, %90) ikinci dekadda 

idi ve hiçbir hastada HT’a ait yakınma yoktu. Sadece bir hastada aortik arkusta hafif hipoplazi 

vardı. Üriner ultrasonografi ve renal Doppler tetkiklerinde hiçbir hastada üriner anomali veya 

renal arter darlığına ait bulgu saptanmadı. İstatistiksel değerlendirmede HT ile cinsiyet, 

hiperkalsemi varlığı ve SVAS sıklığı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki yok iken 

(her biri için p değeri >0,05), yaş olarak 10 yaşından büyüklerde <10 yaş çocuklara göre HT 

daha fazlaydı (p=0,049).   

2. Elektrokardiyografik bulgular: Çalışmaya alınan 45 hastanın EKG bulgularına 

bakıldığında; ortalama kalp hızları 105 ± 23/dk (en düşük 52, en yüksek 166), P dalga süreleri 

0,08 ± 0,01 sn (en düşük 0,06, en yüksek 0,12), P dalga boyları 2 ± 0,6 mm (en düşük 1,2, en 

yüksek 4), PR intervalleri 0,12 ± 0,02 sn (en düşük 0,1, en yüksek 0,16 ), QRS süreleri 88 ± 
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17 milisaniye (en düşük 60, en yüksek 160) ve QTc aralıkları 414 ± 29 milisaniye (en düşük 

366, en yüksek 492) idi. 

Düzeltilmiş QT aralığı ≥450 milisaniye olan hasta sayısı 4 (%8,8) idi. Bu dört hastanın üç 

tanesinde ciddi SVAS ve sol ventrikül hipertrofisi varken, bir hastada belirgin MVP ve hafif 

mitral yetersizlik söz konusuydu. Düzeltilmiş QT süresi ile HT ve SVAS ciddiyeti arasında 

anlamlı bir ilişki yoktu (her biri için p değeri > 0,05).  

Bunun yanında PAS’ı olan 4 (%8,8) hastada sağ atriyal genişleme ve 3 (%6,6) hastada RVH 

varken, SVAS’ı olan 33 hastanın sadece 8’inde (8/33, %24) EKG’de LVH paterni vardı. 

Ayrıca ciddi SVAS’ı olan bir hastanın operasyon öncesi EKG’sinde patolojik ST segment 

depresyonu vardı. Yine ciddi PAS’ı olan bir hastada patolojik derin Q dalgası, EKO’su 

normal olan ve kardiyak operasyon geçirmemiş bir hastada komplet sağ dal bloğu ve ciddi 

SVAS’ı olan iki hastada  taraf derivasyonlarından DI, DIII ve aVF’de T dalga düzleşmesi ve 

negatifliği görüldü.  

3. Ekokardiyografik bulgular: Williams sendromu olan hastalardaki kardiyovasküler 

anomalilerin özellikleri Tablo 6’da özetlenmiştir. Hastaların M mod görüntülemelerinde; 

LVDd’leri 36 ± 6 mm (en düşük 25, en yüksek 48 ), LVEF’leri %76 ± 5 (en düşük %67, en 

yüksek %88), Sol atrium çapları 24 ± 5 mm (en düşük 13, en yüksek 36 mm), aort çapları 20 

± 3 mm (en düşük 14, en yüksek 32) ve sol atrium /aort oranları 1,19 ± 0,13 (en düşük oran 

0,63, en yüksek oran 1,48) idi. Tüm hastalarda LV sistolik fonksiyonları normaldi ve 

LVEF’leri >%55 idi.  

İki boyutlu, renkli ve Doppler EKO ile değerlendirildiğinde; tanı anında hastaların 

%73,3’ünde (33/45) görülen SVAS, 7’sinde (%21) minimal SVAS, 14’ünde (%43) hafif 

derecede SVAS, 10’unda (%30) orta derecede SVAS ve 2’snde (%6) ciddi SVAS olarak 

değerlendirildi. İki boyutlu EKO ile, modifiye sol ventrikül uzun eksen ve suprasternal 

çukurdan değerlendirildiğinde; olguların çoğunda (%82) darlık kum saati görünümünde olup, 

2 olguda membranöz, dört olguda diffüz darlık görüldü. Supravalvar aort darlığı olan 

hastaların, Doppler EKO ile ortalama tepe basınç farkları 42 ± 19 mmHg (en düşük 15, en 

yüksek 88) iken; minimal SVAS olanlarda 18 ± 2 mmHg (en düşük 15, en yüksek 22), hafif 

SVAS olanlarda 35 ± 6 mmHg (en düşük 30, en yüksek 47), orta SVAS olanlarda 59 ± 4 

mmHg (en düşük 53, en yüksek 67) ve ciddi SVAS olanlarda 87 ± 1 mmHg (en düşük 86, en 

yüksek 88) idi.  
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Tablo 6. Williams sendromlu 45 hastanın kardiyovasküler bulguları  

Özellik  n Sıklık (%) 

Herhangi bir kardiyak anomali 39 86,6 

Darlıkla giden lezyonlar   

∗ SVAS 33 73,3 

� Minimal SVAS 7 15,6 

� Hafif SVAS 14 31 

� Orta SVAS 10 22 
� Ciddi SVAS 2 4,4 

� SVAS + PAS 17 37,7 

∗ PAS 19 42 

∗ Arkus hipoplazisi 4 8,8 

∗ Aort koarktasyonu 2 4,4 

İntrakardiyak lezyonlar   

∗ MVP 10 22 

∗ Mitral yetersizlik 6 13,3 

∗ VSD 5 11 

∗ Valvüler PS 5 11 

∗ Aort yetersizliği 7 15,6 

∗ Biküspit aorta 1 2,2 

∗ Subaortik diskret membran 1 2,2 

Hipertansiyon 10 22 

Koroner anomali (n=38) 10 26,3 

Dipiridamollü MPS’de iskemi (n=38) 11 28,9 

SVAS; supravalvar aort darlığı, PAS;  pulmoner arter darlığı, MVP; mitral kapak prolapsusu, VSD; ventriküler 

septal defekt, PS; pulmoner darlık, MPS; miyokard perfüzyon sintigrafisi.  

Supravalvar aort darlığı olan hastalarda, darlığın ciddiyeti açısından bakıldığında izole SVAS 

hastalarında ortalama tepe basınç farkları 44 ± 17 mmHg (en düşük 18, en yüksek 88) iken;   

SVAS+PAS hastalarında 39 ± 21 (en düşük 15, en yüksek 86) idi ve hastalarda darlık şiddeti 

açısından anlamlı bir fark yoktu (p>0,05). Tanı anındaki yaşa bakıldığında SVAS hastalarının 

20 (%60) tanesi 5 yaş altında iken, 13 tanesi 5 yaş üstünde tanı almıştı. Cinsiyet açısından 

gerek SVAS sıklığı, gerekse SVAS’ın ciddiyeti noktasında kız ve erkekler (19 erkek, 14 kız)  

arasında anlamlı bir fark yoktu ve her biri için p değeri >0,05 idi.  

Williams sendromlu hastalarda saptanan PAS, olguların çoğunda (17/19, %89) SVAS ile 

birlikteydi ve sadece 2 olguda izole PAS vardı. Olguların 8’i kız iken, 11’i erkekti ve tanı 

anında hastaların 14’ü (%74) 5 yaş altındaki hastalardı. Doppler EKO ile değerlendirildiğinde, 

PAS hastalarındaki ortalama tepe basınç farkları 39 ± 18 mmHg (en düşük 16, en yüksek 85) 

idi. Hastaların 9’unda (%47,4) hafif derecede PAS, 8’inde (%42,1) orta derecede PAS ve 
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2’sinde (%10,5) ciddi PAS vardı. Darlığın sıklığı veya ciddiyeti açısından kızlar ve erkekler 

arasında fark yoktu ve her ikisi için p değeri >0,05 idi. 

Mitral kapak prolapsusu görülen 10 (%22,2) hastanın özellikleri incelendiğinde, bu hastaların 

sekizinde SVAS eşlik ediyordu ve beraberinde altısında hafif dereceyi geçmeyen mitral 

yetersizlik söz konusuydu. Hastaların 6’sı erkek, 4’ü kızdı. Tanı anında bir hasta hariç 

diğerlerinde MVP yok iken, beş yaşından sonraki kontrollerde ortaya çıktığı gözlendi. Hiçbir 

hastada mitral yetersizlikte belirgin ilerleme ve cerrahi gereksinimi olmamıştı.  

Hastaların ekokardiyografik değerlendirmesinde 7 (%15,6) hastada hafif dereceyi geçmeyen 

AY görüldü. Aort yetersizliği hastaların 5’inde SVAS ile birlikte iken, birinde izole MVP, bir 

olguda biküspit aorta ile birlikteydi. İzlemde hastaların hiç birinde AY derecesinde artış 

olmadı.  

Çalışmaya alınan hastaların beşinde görülen VSD’lerin dört tanesi apikale yakın küçük 

müsküler defektler iken, bir olguda subaortik bölgeye yakın küçük perimembranöz VSD 

vardı. İzlemde 4 olgunun VSD’si kendiliğinden kapanırken, müsküler VSD’si olan bir hastada 

defekt çapı artmadığı ve hemodinamik önem oluşturmadığı için izlemine devam ediliyordu.  

Hastaların beşinde (%11) tanı anında ek olarak valvüler düzeyde PS görüldü. Tanı anında 

ortalama yaşları 3 yıl (en düşük 6 ay, en yüksek 6 yıl) olan hastaların 4’ü (%80) kızdı ve biri 

hariç olguların hepsi 5 yaş altında tanı aldı. Valvüler darlığa ait tepe basınç farkları 48 ± 26 

mmHg (en düşük 14, en yüksek 80) olan hastaların ortalama izlem süreleri 7,3 ± 2,7 yıl (en 

düşük 3, en yüksek 10 yıl) idi. Tanı anında bir hastada ciddi darlık mevcut olduğundan 

pulmoner balon valvüloplasti uygulanmıştı.   

 İki hastada aort koarktasyonu mevcuttu; hastalardan biri arkusta hafif hipoplazi ve hafif 

koarktasyon nedeniyle müdahale edilmeden izlendi ve dört yıl sonraki kontrolünde etkilenmiş 

segmentte darlık olmadığı görüldü. İkinci hasta 2,5 yaşında ciddi aort koarktasyonu olan 

erkek hastaydı ve beraberinde ciddi RVOT darlığı, SVAS ve arkus hipoplazisi olduğu için 

koarktasyon ve arkus tamiri için ameliyat edilmişti. 
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4. BT anjiyografi bulguları: Çalışmaya alınan 45 hasta Eylül 2010 ve Temmuz 2011 

tarihleri arasında tekrar değerlendirildi ve hastaların 38’ine (%84,4) koroner arter sorunları ve 

büyük arter anomalilerini değerlendirmek amacıyla BT anjiyografi yapıldı. BT anjiyografi 

yapılan hastaların 21’i (%55) erkek, 17’si (%45) kızdı ve ortalama yaşları 12 ± 5 yıl (en düşük 

2,5, en yüksek 26) idi. Hastaların hepsinde ekokardiyografik olarak saptanan SVAS 

doğrulandı (Resim 4). Ancak PAS konusunda görüntüler yeterli olmadığı için bu konuda 

anlamlı veri elde edilemedi.   

 

Resim 4. BT anjiyografide sol ventrikül (LV) ve asandan aortanın (Ao) aynı görüntüye girdiği kesitte 

okla işaretlenmiş bölgede kum saati şeklinde supravalvar aort darlığı ve poststenotik genişleme 

görülmektedir. (İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı 
arşivinden alınmıştır) 

Hastaların koroner BT anjiyografi sonuçları değerlendirildiğinde, 10 (10/38, %26,3) 

hastada koroner anomali saptandı (Tablo 7). Hastaların 5’inde (%13) LMCA’da genişleme, 2 

hastada RCA, 1 hastada Cx arterde genişleme vardı. İki hastada LMCA’nın olmadığı ve LAD 

ile Cx’in ayrı ayrı sol koroner orifisten çıktığı görülürken, 1 hastada RCA hipoplazisi görüldü. 

Bir hastada bütün koroner arterlerin tek sol koroner orifisten çıktığı gösterilirken, başka bir 

hastada her iki koroner orifisin sinotubuler bileşkenin üstünde yerleşmiş olduğu ve hafif 

LMCA darlığı olduğu görüldü. Son olarak 3 (%7,9) hastada miyokardiyal “bridging” 

saptandı. İki hastada miyokardiyal “bridging”  LAD distal segmentte ve yüzeysel iken, bir 

hastada LAD orta segmentte yaklaşık 3 cm’lik uzunlukta derin “bridging” saptandı (Resim 5).  

Koroner anomali saptanan 10 hastanın 8’inde (%80), SVAS vardı ve SVAS hastalarının 

yarısı ciddi olduğu için ameliyat edilmiş olgulardı. Bir hastaya ciddi valvüler PS nedeniyle 

balon valvüloplasti uygulanmışken, diğer hastanın fizik muayene ve EKO’su tamamen 
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normaldi. İstatistiksel açıdan bakıldığında; koroner anormaliler ile SVAS arasında anlamlı bir 

ilişki saptanırken (p=0.039), koroner sorunların sıklığı ile SVAS’ın ciddiyeti arasında anlamlı 

bir ilişki yoktu (p>0,05). 

 

  

Resim 5. Üç (a) ve iki (b) boyutlu koroner BT anjiyografide sol anterior inen dal (LAD) orta 

segmentte derin miyokardiyal “bridging” görülmektedir. (İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, 

Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı arşivinden alınmıştır)   

 

5. Dipiridamollü MPS bulguları: Çalışmaya alınan 45 hasta Eylül 2010 ve Temmuz 2011 

tarihleri arasında değerlendirildi ve 38’ine (%84,4) miyokardiyal iskemi varlığını araştırma 

amaçlı, dipiridamollü MPS yapıldı. Hastaların sonuçları değerlendirildiğinde; 11 (11/38, % 

29) hastada miyokardiyal iskemi saptandı ve sonuçları Tablo 7’de özetlendi. İskemi saptanan 

hastaların ekokardiyografik verilerine bakıldığında; 9 hastada farklı derecelerde SVAS vardı 

ve bunların üçünde tabloya PAS’da eşlik ediyordu. Supravalvar aort darlıkları üç olguda 

ameliyat ile düzeltilmişti ve ikisinde minimal rezidüel darlık vardı. İskemi saptanan 

hastalardan birisi ciddi PAS ve hafif SVAS tanılıydı ve bu hastanın MPS’sinde iskemi 

bulgularının yanında apikal bölgede stres ve istirahat görüntülerinde infarkt ile uyumlu 

olabilecek sabit aperfüzyon alanı görüldü (Resim 6). İskemi saptanan 11 hastanın koroner BT 

anjiyografi bulgularına bakıldığında; 7 hastada koroner anomali vardı. Bir diğer deyişle 

koroner BT anjiyografide anomali saptanan 10 hastanın 7’sinde (%70) iskemi vardı ve bu 

birliktelik istatistiksel açıdan oldukça anlamlıydı (p=0,03). Koroner BT anjiyografide 

miyokardiyal “bridging” saptanan üç hastada MPS’de iskemi bulguları vardı. Bir hastanın 

fizik muayene, EKG ve EKO’sunda herhangi bir patoloji yokken, hastanın koroner 

(a) (b) 
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anjiyografisinde her iki koroner arter orifisinin süperior yerleşimli olduğu ve LMCA’da darlık 

olduğu belirlendi ve MPS de iskemi açısından pozitifti. 

Dipiridamollü MPS yapılan 38 hastanın 16’sına “gated” SPECT incelemesi yapılabildi. 

“Gated” SPECT incelemede hastaların 10’unda, LVEF normal sınırlarda olup, LV duvar 

hareketleri normokinetik olarak değerlendirildi. Altı hastada ise LV duvar hareket bozukluğu 

saptandı.  

 

  

 

Resim 6. Ciddi periferik pulmoner arter darlığı ve hafif supravalvar aort darlığı olan 10 yaşındaki 

erkek hastanın apikal bölgede iskemi ve infarktla (   ile işaretlenmiş) uyumlu miyokard perfüzyon 
sintigrafi bulgusu. (İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı 

arşivinden alınmıştır)   
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Tablo 7. Koroner BT anjiyografi ve dipiridamollü MPS’de patoloji saptanan hastaların özellikleri 

Hasta 
No 

Yaş 
(yıl) 

Seks 
(K/E) 

EKG 
bulgusu 

EKO bulgusu BT anjiyografi bulgusu  MPS bulgusu 

2 16 E - Balon valvüloplasti 

yapılmış PS, hafif 

rezidüel PS 

LMCA yok, LAD ve Cx ayrı 

çıkıyor, LAD’de derin 

“bridging”  

LV anteroseptal, anterolateral 

duvarda iskemi 

5 12 K - Opere SVAS, 

minimal rezidüel 

SVAS 

LMCA proksimalinde 

genişleme (5,6 mm) 

- 

9 12 K - Minimal SVAS 

Orta PS 

LMCA yok, LAD ve Cx ayrı 

çıkıyor, LAD’de yüzeysel 

“bridging” 

LV anterior duvarda iskemi 

15 7 E - Hafif SVAS Her iki koroner arter sol ana 

koroner orifisten çıkıyor 

- 

17 10 E RAD, 

Derin Q, 

QTC 

≥450 

 

Ciddi PAS, RV 

genişleme ve 

hipertrofi  

(RVB 200 mmHg),            

Hafif SVAS 

- Apikal bölgede stres ve istirahat 

görüntülerinde infarkt ile uyumlu 

olabilecek sabit aperfüzyon ve 

LV anterolateralde iskemi 

18 16 E QTC 

≥450 

Opere SVAS, 

minimal rezidüel 

SVAS 

LMCA (6 mm) ve RCA (5,7 

mm) proksimalinde genişleme 

LV apikal anterolateral ve lateral 

duvarda iskemi 

21 26 K - Orta SVAS,  

hafif PAS 

- LV lateral duvarda hafif  iskemi 

24 15 K LVH  Opere SVAS, 

rezidüel darlık yok 

LMCA (6,4 mm), RCA (5,7 

mm) ve Cx (5,4 mm) 

proksimalinde genişleme 

LV anterior duvarda iskemi 

28 14 E - Minimal SVAS, 

VSD, MVP 

LMCA proksimalinde 

genişleme (5,6 mm), LAD’de 

yüzeysel  “bridging” 

LV inferolateral duvarda isekemi 

30 12  K - Hafif SVAS, MVP RCA’da hipoplazi - 

33 13 E - - LMCA ve RCA süperior 

yerleşimli, LAD’de hafif 

darlık 

LV anterolateral ve septumda 

iskemi 

36 16 E - Hafif SVAS - LV inferolaterobazalde iskemi 

39 7 K - Hafif SVAS,  

Hafif PAS 

- LV anteroseptal duvarda hafif 

iskemi 

41 21 K - Opere SVAS, 

minimal rezidüel 

SVAS 

LMCA kısa ve proksimali 

geniş (5,3 mm) 

LV anterior duvarda iskemi 

EKG; elektrokardiyografi, K; kız, E; erkek, BT; bilgisayarlı tomografi, MPS; miyokard perfüzyon sintigrafisi, 
PS; pulmoner stenoz, LMCA; sol ana koroner arter, LAD; sol ön inen koroner arter, Cx; sirkumfleks arter RCA; 
sağ koroner arter, LV; sol ventrikül, SVAS; supravalvar aort darlığı, PAS; pulmoner arter darlığı, RAD; sağ 
atriyal genişleme, RV; sağ ventrikül, VSD; ventriküler septal defekt, MVP; mitral kapak prolapsusu.  
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6. Kalp kateterizasyonu bulguları: Williams sendromlu hastalarda kardiyak anatomiyi daha 

iyi görmek, hemodinamik değerlendirme yapabilmek, koroner arterlerin durumunu görmek ve 

girişimsel amaçlı olarak toplam 6 hastaya kalp kateterizasyonu yapıldı. Bu işlemlerden sadece 

birisi girişimsel tedavi amaçlıydı ve hastaya ciddi valvüler PS nedeniyle balon valvüloplasti 

uygulandı. Diğer beş hastaya tanısal kalp kateterizasyonu yapıldı. Tanısal kateterizasyon 

yapılan hastaların üçüne SVAS (Resim 7), bir hastaya ciddi diffüz periferik pulmoner arter 

darlığı-hipoplazisi nedeniyle (Resim 8), bir hastaya ciddi aort koarktasyonu, arkus 

hipoplazisi, hafif SVAS ve ciddi RVOT darlığı nedeniyle yapıldı. Anjiyografilerde koroner 

anormallik görülmedi. Tanısal veya tedavisel kateterizasyonların hiçbiri ölüm ile 

sonuçlanmadı. Ancak ciddi aort koarktasyonu ve RVOT darlığı olan hastada sağ kalp 

kateterizasyonu sırasında ani hipotansiyon bradikardi ve kardiyak arrest gelişti ve 

ressüsitasyon uygulandı. Ciddi diffüz periferik pulmoner arter darlığı-hipoplazisi olan 

hastada, sağ kalp kateterizasyonu sırasında sol dal blok paternli 276/dk hızda ventriküler 

taşikardi gelişti. Kateter manüplasyonu bırakıldı ve lidokain infüzyonu yapılarak taşikardi 

sonlandırıldı. 

 

 

Resim 7. Ekokardiyografik olarak supravalvar aort darlığı saptanan 7 yaşındaki erkek hastanın 

anjiyografisinde okla işaretlenmiş bölgede kum saati şeklindeki supravalvar darlık görülmektedir 

(İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı arşivinden alınmıştır.). 

 

Resim 7 
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Resim 8. Ekokardiyografik olarak ciddi sağ atrium, sağ ventrikül genişliği ve yüksek sağ ventrikül 

basıncı nedeniyle konvansiyonel anjiyografi yapılan 10 yaşındaki erkek hastanın sağ pulmoner arter 
görüntülemesinde (a); diffüz darlık-hipoplazi görülürken, sol pulmoner arter görüntülemesinde (b) çok 

sayıda dar segmentler ve poststenotik genişlemeler görülmektedir (İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp 
Fakültesi, Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı arşivinden alınmıştır.).    

 

7. Cerrahi tedavi bulguları: 20 yıllık dönemde WS’lu 45 hastanın 9’una (%20)’sine cerrahi 

tedavi uygulandı. Hastaların 6’sı erkek, 3’ü kızdı. Operasyonun uygulandığı dönemde 

ortalama yaşları 5,1 ± 4,9 yıl (en düşük 1, en yüksek 13,6) idi. Toplamda 8 hastaya SVAS 

nedeniyle, 1 hastaya ciddi aort koarktasyonu, arkus hipoplazisi ve ciddi RVOT darlığı 

nedeniyle cerrahi tamir uygulandı. SVAS nedeniyle ameliyat edilen hastaların özellikleri 

Tablo 8’de özetlenmiştir.  Hastaların ortalama izlem süresi 6,1 ± 4,8 yıl olup, ameliyat edilen 

hastaların hiç birinde tekrar daralma ve operasyon gereksinimi olmadı. SVAS nedeniyle 

ameliyat edilen 8 hastanın birinde rezidüel darlık gelişmemişken, 6’sında minimal rezidüel 

darlık vardı. İzlemde biri postoperatif ilk 24 saat içinde, bir diğeri ise 2 ay sonra iki hasta 

kaybedildi.  

8. Kısa ve orta dönem izlem verileri; 

Williams sendromu tanısı konulduğunda, kardiyovasküler anomalisi olan hastaların kısa 

ve orta önem izlemleri değerlendirildiğinde; ortalama 6,9 yıllık izlem boyunca 2 (%4,4) hasta 

kaybedildi. Kaybedilen hastalardan birisi 18 aylık erkek hastaydı ve işlem öncesi EKO’sunda 

ciddi SVAS ve orta derecede PAS vardı. Ciddi SVAS nedeniyle ameliyata alınan hastanın 

operasyonu sırasında fibrotik aort kapağı ile LMCA orifisinin kapandığı görüldü ve hastaya 

(a) (b) 
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“Brom aortoplasti” uygulandı. İşlem sırasında komplikasyon gelişmeyen hastada postoperatif 

8. saatte ani bradikardi ve hipotansiyon gelişti ve uzun süreli yeniden canlandırmaya rağmen 

hasta eksitus oldu. İkinci hasta ciddi aort koarktasyonu, arkus hipoplazisi ve ciddi RVOT 

darlığı nedeniyle koarktasyon ve arkus tamiri yapılan 2,5 yaşında bir erkek hastaydı. 

Postoperatif dönemi sorunsuz atlatan hasta taburcu oldukta 2 ay sonra, evde ani ölüm ile 

kaynbedildi. Her iki hastayada aile istemedeği için postmortem inceleme yapılamadı. 

Tablo 8. Supravalvar aort darlığı nedeniyle ameliyat edilen hastaların özellikleri 

İÖ; işlem öncesi, İS; işlem sonrası, K; kız, E; erkek, EKO; ekokardiyografi, SVAS; supravalvar aort darlığı, 
PAS;  pulmoner arter darlığı, VSD; ventriküler septal defekt.   

Hastaların ekokardiyografik izlemlerine bakıldığında; izlem sürecinde tekrarlanan 

ölçümlerde SVAS hastalarındaki gradient artışları (ortalama 43,7 ± 19,7 mmHg’dan 50,4 ± 

29,7 mmHg’ya) istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p=0,046). Ayrıntılı olarak 

irdelendiğinde; SVAS tanısı alan 33 hastanın 8’sinde (%24) darlığın şiddetinde ilerleme, 

4’ünde (%12) darlığın şiddetinde azalma varken, 21 (%64) hastada darlık derecesinde 

değişme olmadı. Ciddi SVAS’ı olan 2 hastanın darlığında azalma olmadığı için cerrahi 

endikasyon konulurken, orta derecede SVAS’ı olan 10 hastanın 5’inde (%50) ilerleme olduğu 

için cerrahi tamir yapıldı. Orta SVAS’lı diğer beş hastanın birinde gerileme gözlenirken, 4 

hastada darlık şiddetinde artma veya azalma olmadı. Hafif SVAS’ı olan 14 hastanın üçünde 

ilerleme oldu ve biri cerrahi tamir gerektirdi. Hafif SVAS’lı 11 hastanın ikisinde darlık 

Hasta  Yaş 
(yıl) 

Seks 
(K/E) 

Operasyon 
tarihi 

SVAS tipi Ek EKO   
Bulgusu 

Teknik İzlem 
süresi (yıl) 

Restenoz Tepe basınç farkı 
(mmHg) 

 
  İÖ                      İS 

1 6,4 K 1996 Kum saati VSD Tek yama 14,3 - 97 17 

2 1,5 K 2001 Kum saati Orta PAS Tek yama 9,8 - 87 17 

3 1 E 2002 Kum saati Orta PAS Ters Y 9,3 - 116  
7 

4 3,1 E 2005 Diffüz Orta PAS Ters Y 6,4 - 86 22

5 3,4 E 2007 Kum saati - Ters Y 4,5 - 79   15 

6 1,6 E 2007 Kum saati Orta PAS Brom Erken 

ölüm 

- 80 - 

7 13 E 2008 Diffüz - Ters Y 3,1 - 95 14 

8 13,6 K 2010 Kum saati Orta PAS Ters Y 1 - 106 12 

Ortalama 5,4±5                                                                                                                                                     93±13       14±4 
p değeri                                                                                                                                                                               <0,001 
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gerilerken, 9 hastada darlığın şiddetinde değişme olmadı. Minimal derecede SVAS’ı olan 7 

hastanın birinde darlık tam olarak düzelirken, 6 hastada minimal darlık devam etti.    

Pulmoner arter darlığı olan hastaların seyrine bakıldığında; izlem sürecinde tekrarlanan 

ölçümlerde gradient azalması (ortalama 41,2 ± 24,7 mmHg’dan 22,9 ± 31,5 mmHg’ya) 

istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p=0,01). PAS’ı olan 19 hastanın 11’inde (%58) darlığın 

gerilediği veya hafiflediği görülürken, 8 (%42) hastada darlığın şiddetinde değişme olmadı. 

Hiç bir hastada darlığın şiddetinde artış olmadı. Ciddi PAS’ı olan hastalardan birinde gerileme 

olurken, diğer hastada ciddi PAS devam etti. Orta derece PAS’ı olan 8 hastanın 6’sında 

gerileme olurken, iki hastada darlık şiddetinde değişme olmadı. Hafif PAS’ı olan 9 hastanın 

4’ünde darlık gerilerken, 5 hastada darlığın derecesinde artma veya azalma olmadı.  

Valvüler PS’li hastaların seyrine bakıldığında; tanı anında ciddi valvüler PS olan bir 

hastaya pulmoner balon valvüloplasti uygulandı. İşlem sonrası hafif rezidüel darlık kalan 

hastanın izleminde tekrar kötüleşme olmadı. Diğer dört hastanın ikisinde darlık hafiflerken, 

ikisinde darlık tamamen geriledi ve basınç farkı <10 mmHg oldu.  
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7. TARTIŞMA 

Williams sendromu tipik dismorfik yüz görünümü (%100), kardiyovasküler anomaliler 

(%80), mental retardasyon (%75), tipik davranış paterni ve idyopatik hiperkalsemi (%15) ile 

karakterize olan bir mikrodelesyon sendromudur (3). Hastalığın ortalama sıklığı 1/10 000 

olup, dünyada farklı etnik grup ve coğrafyalarda benzer sıklıkta ortaya çıkmaktadır (6, 25). 

1993 yılında hastalığın nedeninin elastin geninide içeren 7q11.23 bölgesindeki mikrodelesyon 

olduğunun saptanması (9), genetik tanıya olanak sağlamış ve hastalık artık sadece klinik 

ölçütlerle değil genetik olarak da doğrulanmaya başlanmıştır.  Günümüzde dünyada hastalığın 

tanısı için en yaygın kullanılan test FISH yöntemi olsa da, PCR ile DNA temelli analizlerle de 

tanı konulabilmektedir (5, 11, 28). Bizim çalışmamızda 20 yıllık süreçte klinik ölçütlerle tanı 

alan 45 hastanın hepsinde FISH yöntemi ile tanı kesinleştirilmişti.  

Hastalığın görülme sıklığı açısından kız/erkek oranının eşit sıklıkta olduğu belirtilse de 

(7), özellikle kardiyovasküler izlem verilerini sunan çalışmalarda, erkek sayısının biraz daha 

fazla olduğu dikkati çekmektedir. Bruno ve arkadaşlarının (52) yaptığı çalışmada 53 hastanın 

%62’sini, Pham ve arkadaşlarının (16) yaptığı çalışmada 242 hastanın %62’sini ve Del 

Pasqua ve arkadaşlarının (123) yaptığı çalışmada 150 hastanın %55,3’ünü erkekler 

oluşturmaktadır. Bizim çalışmamızda da 45 hastanın %60’ı erkekti. Cinsiyet ve sıklık 

açısından en iddialı çalışmalardan birisi Sadler ve arkadaşlarının (124) 2001 yılında yaptığı 

çalışmadır. Bu çalışmada SVAS’ın erkeklerde daha ciddi olduğu ve tüm kardiyovasküler 

anomalilerin erkek çocuklarda daha erken tanılandırıldığı belirlenmiştir. Son dönemlerde 

Collins ve arkadaşlarının (63) yaptığı bir uzun dönem izlem çalışmasında; 270 WS hastası 

ortalama 9 yıl (0-56,9 yıl) boyunca izlenmiş ve bu izlem süresinde ne SVAS ve PAS gibi sık 

görülen sorunlarda, ne de diğer kardiyovasküler sorunlarda kız ve erkekler arasında hastalığın 

sıklığı ve ciddiyeti açısından fark bulunmamıştır. Bizim çalışmamızda hastaların %60’ı 

erkekti ancak SVAS ve diğer kardiyovasküler sorunların sıklığı ve şiddeti açısından cinsiyet 

farkı istatistiksel olarak anlamlı değildi. Çalışmamız dahil erkek oranının daha fazla olması, 

toplumun özelliğiyle ilişkili olabilir. Bir diğer noktada SVAS gibi sol ventrikül çıkım yolu 

darlıklarının erkeklerde daha fazla görülmesi olabilir.   

Hastalar genellikle kalpte üfürüm ve dismorfik yüz görünümleri nedeniyle ilk defa 

pediyatrik kardiyologlar tarafından görülüp, daha sonra genetik tanı merkezlerine 

yönlendirilmektedir. Moleküler sitogenetik yöntemlerin olmadığı yıllarda hastalar klinik 

olarak tanılandırılmakta ve ortalama tanı yaşı 6,4 yıl olmaktadır. Del Pasqua ve arkadaşlarının 

(123) yaptığı çalışmada; hastalardaki kardiyak sorunların ortalama tanısı 4,2 yılda 
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konulurken, WS tanısı için ortalama yaş 6,2 yıldır. Özellikle FISH ile tanının konulabilmesi 

ve tanı yönteminin yaygınlaşması ortalama tanı yaşının daha erkene kaymasına neden 

olmuştur. Bizim kliniğimizde 1995 yılından itibaren FISH yöntemi ile genetik tanı 

konulmaktadır ve çalışmamızda WS tanı konulma yaşı ortalama 4,6 yıldır. Çalışmamızda 

ortalama tanı yaşının biraz daha erken olmasının; merkezimizde hastalığın klinik tanısının 

daha erken yaşlarda konulabilmesi ve FISH yönteminin yaygın olarak kullanılması ile ilişkili 

olmasına bağlayabiliriz. 

Williams sendromlu hastalarda, elastin genindeki delesyon sonucu oluşan 

kardiyovasküler problemler en önemli morbidite ve mortalite nedenini oluşturmakta ve 

hastaların %80-85’inde görülmektedir (3, 5, 7). Amerikan Pediatri Akademisi’nin 2001 

yılında WS ile ilgili yayınladığı bildiride (3); en sık görülen kardiyovasküler anomali SVAS 

olup olguların % 75’inde görülürken, ikinci sırada PAS gelmekte ve olguların yaklaşık % 

50’sini etkilemektedir. Farklı çalışmalarda SVAS sıklığı %28 ile %100 arasında değişirken, 

PAS sıklığı %0 ile %83 arasında değişmektedir (12,14, 15, 17, 48-52). Özellikle yenidoğan ve 

ilk bir yaşta başvuran hastalarda, kardiyovasküler anomalilerin en sık görülen başvuru 

yakınması olduğu belirtilmektedir. Bu konuda en geniş olgu serisi Collins ve arkadaşlarının 

2010 yılında yaptığı çalışmadır (66). Çalışmada ortalama başvuru yaşları 127 gün olan 129 

WS hastası değerlendirilmiş ve en sık görülen kardiyovasküler anomalinin tüm yaşların 

aksine PAS olduğu belirtilmiştir. İlk iki sıradaki kardiyovasküler sorunun ne olduğu 

konusunda farklı çalışmalar olmasa da, diğer kardiyovasküler sorunların sıklığı konusunda 

çalışmanın tipi, çalışmaya alınan hastalaraın yaşı, hangi klinikte çalışmanın planlandığı ve 

kullanılan yönteme göre değişiklikler gösterebilmektedir. Pham ve arkadaşlarının (16) yaptığı 

çalışmada; çok merkezli olarak 15 yıllık süreçte 242 hastanın kalp kateterizasyon verileri 

değerlendirilmiş ve en sık üç bulgu sırasıyla SVAS (%69,8), PAS (%53,7) ve aort 

koarktasyonu-arkus hipoplazisi (%13) olarak verilmiştir. Eronen ve ark. (17), 75 hastalık 

seride hastaların 44’ünde (%53) kardiyak defekt saptamışlar ve en sık görülen üç anomali 

SVAS (%73), PAS (%41) ve aort-mitral kapak problemleri (%11) olarak belirtmişlerdir. 

Başka bir çalışmada ise, 53 hastanın %85’inde kardiyovasküler anomaliler saptanmış ve en 

sık görülen üç tablo SVAS (%71), PAS (%38) ve MVP (%27) olarak bildirilmiştir (52). 2009 

yılında yapılan bir çalışmada ise 150 hastanın %75’inde kardiyovasküler anomali saptanmış 

ve en sık görülen sorunlar SVAS (%64,6), PAS (%45,1) ve aort koarktasyonu (%6,2) ile 

MVP (%6,2) olarak sıralanmıştır (123). Bizim çalışmamızda da benzer şekilde hastalarımızın 

%86’sında kardiyak anomali saptanırken, en sık görülen sorunlar sırasıyla SVAS (%73), PAS 

(%42) ve MVP (%22) idi. Daha az görülen kardiyak sorunlar ise aort yetersizliği, VSD, 
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valvüler PS, aortik arkus hipoplazisi ve koarktasyon, biküspit aorta ve subaortik diskret 

membrandı.  

Williams sendromlu hastalarda elastin geni delesyonu, diffüz fibrodisplazi tıkayıcı arter 

hastalıklarının patogenezinden sorumlu olsa da MVP’nin patogenezi net değildir (25). İlk 

olarak 1972’de SVAS’ın MVP ile de ilişkili olabileceği bildirilmiş (125) ve daha sonra 

yapılan çalışmalarda WS’lu hastaların %7 ile %19’unda MVP görülebileceği rapor edilmiştir 

(14, 17, 48, 63).  Son olarak 2003 yılında Bruno ve arkadaşları (52) hastalarının %27’sinde 

MVP rapor etmişler ve en sık görülen üçüncü anomali olarak tanımladıkları bu tabloyu WS’lu 

hastaların kardiyovasküler bulguları içine eklenmesi gerektiğini önermişlerdir. Bizim 

çalışmamızda da MVP en sık görülen üçüncü kardiyovasküler defektti ve bunların altısına 

hafif mitral yetersizlik eşlik ediyordu. Önemli bir özellikte çalışmamızda MVP hastalarının 

%80’inde değişen derecelerde SVAS varlığı idi. Çalışmalar ile gösterilmiş net bir veri olmasa 

da elastin gen delesyonunun kollajen dağılımında soruna yol açarak, MVP ile ilişkili 

olabileceği belirtilmektedir (48). Bizim saptadığımız önemli bir noktada bir hasta hariç diğer 

hastaların hepsinde MVP’nin beş yaşından sonraki ekokardiyografik değerlendirmelerde 

ortaya çıkmış olmasıdır. Elimizde yeteri kadar izlem verisi olmasa da MVP’nin yaşla ortaya 

çıkabileceği, diğer arteriyopatiler gibi zaman içinde değişken seyir gösterebileceğini 

düşündürtmektedir.     

Williams sendromlu hastalarda, tam olarak anlaşılamayan bir noktada özellikle VSD 

gibi septal defektlerin neden bu hastalarda daha sık görüldüğüdür. Ventriküler septal defekt 

WS’lu hastaların % 0-14’ünde ortaya çıkmakta ve genellikle küçük çapta olmaktadır. Sıklığın 

genel toplumun üstünde olması WBSCR bölgesinde henüz defekt ile ilişkisi net olarak 

saptanamayan genlerin de olabileceğini düşündürtmektedir (3, 52). Bizim çalışmamızda da 5 

(% 11) hastada VSD saptandı. Bir tanesi perimembranöz, dört tanesi apikale yakın müsküler 

VSD olan olguların hepsinde defekt küçüktü ve dördü kendiliğinden kapandı.   

Williams sendromlu hastalarda kardiyovasküler sorunların izlemine ait çalışmalar 

genellikle geriye dönük kohort çalışmalar olduğundan ve hastalığın sıklığı az olduğundan; 

özellikle SVAS ve PAS’ın uzun dönem izlemleri konusundaki bilgiler, kapak darlıkları kadar 

fazla değildir. Çalışmalarda pulmoner dolaşımdaki darlıkların çok ciddi olmadıkça yaşla 

birlikte kendiliğinden gerileme özelliğinde olduğu, bunun aksine başta SVAS olmak üzere 

sistemik dolaşımdaki darlıkların özellikle hayatın ilk beş yılında ilerleyici olabileceği 

belirtilmektedir (10-14). Bu konuda uzun dönemli izlem çalışmaları 1990’lı yıllardan itibaren 

başlatılmış ve halen devam etmektedir. Wren ve arkadaşları (13),  1990 yılında yaptıkları bir 
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çalışmada; 16 yıllık dönem içinde 14’ü WS olan 18 SVAS hastası izlemişler ve yaptıkları seri 

anjiyografilerde SVAS’ın ilerleyici bir lezyon olduğu ortaya koymuşlardır. Çalışmada ayrıca 

SVAS hastalarında supravalvar bölgedeki aort çapının basınç farkı olmadan bile normal 

sınırların altında olduğunu göstermişlerdir. Benzer sonuçlar Kim ve arkadaşlarının (15) 

yaptığı çalışmada da gösterilmiş ve 24 WS hastasının anjiyografik verilerinin izlemi ile 

SVAS’ların ilerleyici, PAS’ların ise gerileyici lezyonlar olduğunu ortaya koymuşlardır. Bu iki 

çalışmanın da ortak sonucu; sinotubuler bileşkedeki büyüme geriliğinin aortik darlıkların 

ilerleyici olmasından sorumlu olduğudur. Yaklaşık bir dekad sonra 2002 yılında, Eronen ve 

arkadaşlarının yaptığı çalışmada; ortalama yaşları 22,7 yıl (4 ay-76 yıl) olan 75 WS hastası 

ortalama 6,9 yıllık izlem sonuçları ile özellikle ilk bir yıl içinde elastin arteriyopatisi tanısı 

alan hastalarda prognozun kötü olduğu gösterilmiş ve 1 yaşından sonra SVAS’ın ilerleyici ve 

PAS’ın gerileyici özellikte olduğu gösterilmiştir (17). Wang ve arkadaşlarının (51)  2006 

yılında yaptığı çalışmada, Asya kıtasındaki deneyimler aktarılmış ve klasik bilgilerin aksine 

hem SVAS hem de RVOT darlıklarının gerileyebilecek lezyonlar olduğunu belirtmişlerdir. 

Yine aynı çalışmada batı ülkelerindeki verilere göre SVAS ciddiyetinin ve operasyon 

oranlarının daha düşük olduğu belirtilip, izole SVAS’ların gerileme olasılığının daha fazla 

olduğu vurgulanmıştır. Çalışmada SVAS’ların %31’inin, PAS’ların %71’inin ve valvüler 

PS’lerin %90’ının gerilediği gösterilmiştir. En son 2010 yılında Collins ve arkadaşlarının (63) 

yaptığı çalışmada, 270 WS hastasının uzun dönem izlem sonuçları değerlendirilmiştir. 

Başvuru anında ortalama yaşları 3,3 yıl ve izlem süreleri 8,9 yıl (0-57 yıl) olan hastaların % 

82’sinde kardiyovasküler sorun saptamışlar ve % 45’inin izole SVAS, %37’sinin izole PAS 

ve %20 sininde SVAS + PAS olduğunu göstermişlerdir. Özellikle ilk 5 yılda SVAS 

hastalarının sık girişim gerektirdiği, diğer çalışmaların aksine SVAS hastalarında da 

regresyon olabileceği belirtilmiştir. SVAS hastalarının %64’ünün hafif, %12’sinin orta ve 

%25’inin ciddi olduğu bu çalışmada SVAS hastalarının %13’ünün gerilediği ve hafif SVAS 

grubundaki 77 hastanın %16’sının tamamen gerilediği gösterilmiştir. Çalışmada ciddi SVAS 

hastalarında ise gerileme olmadığı özellikle belirtilmiştir. Farklı bir çalışmada SVAS 

hastalarında darlık bölgesindeki tepe basınç farkı 30 mmHg’dan fazla olan hastalarda ilerleme 

olma olasılığının daha fazla olduğu vurgulanmıştır (123). Bizim çalışmamızda hastaların 

izlemlerine bakıldığında; izlem süresince tekrarlanan ölçümlerde SVAS hastalarındaki tepe 

basınç farkları artarken, PAS hastalarındakiler azalma yönündeydi. Ayrıntılı incelendiğinde 

SVAS’lıların %24’ünde darlığın şiddetinde ilerleme ve %12’sinde gerileme varken, 

%64’ünde darlık derecesinde değişme olmadı. Tanı anında ciddi SVAS’ı olan hastalarda 

darlıkta hiç azalma olmayıp cerrahi tedavi önerilirken, SVAS tepe basınç farkı >50 mmHg 
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olan orta SVAS’lı 10 hastanın yarısında ilerleme ile  >75 mmHg oldu ve cerrahi tamir yapıldı. 

İlginç olan hafif SVAS’ı olan 14 hastanın üçünde ilerleme kaydedilmesidir. Minimal ve hafif 

derecedeki SVAS olgularının darlıkları genellikle stabil seyrettiği için izlemlerine devam 

edildi. Sonuçta bizim çalışmamızda da; ciddi SVAS’lar gerilemezken, hafif ve orta 

SVAS’ların ilerleyici olabileceği ve genellikle minimal SVAS’ların ilerleyici olmadığı ve 

gerileyebildiği gösterildi. Çalışmamızda PAS’lı 19 hastanın hiç birinde darlık şiddetinde 

artma olmazken, %58’inde darlık geriledi. Bu sonuçlar PAS’ın gerileme özelliğinde, SVAS’ın 

ilerleyici nitelikte olduğunu gösterirken, özellikle darlık derecesi < 50 mmHg olan SVAS 

hastalarında lezyonun değişmeden kalabileceği, hatta gerileyebileceğine ait verileri 

desteklemektedir.   

Supravalvar aort darlığının tedavisinde, balon dilatasyon ve stent uygulamaları rapor 

edilse de darlığın aortik kapağa ve koroner orifislere yakın olması nedeniyle tercih edilmez. 

Bu gün için SVAS tedavisinde en iyi tercih cerrahi olarak darlığın giderilmesidir (54). 

Williams sendromlu hastalardaki SVAS’larda cerrahi tedavi yapılma oranları çalışmadan 

çalışmaya büyük farklılıklar göstermekte ve cerrahi tamir sıklığı % 0-60 arasında 

değişmektedir (12, 17, 51, 52, 63, 123, ). Supravalvar aort darlığı olanlarda cerrahi tedavi 

zamanı tartışmalı ve farklı uygulamalar olsa da, genel kabul gören yaşa bakılmaksızın 

semptomatik olanlarda ve/veya tepe basınç farkı > 70 mmHg olanlarda yapılması gerektiğidir 

(54, 126, 127). Bizim çalışmamızda da SVAS’ı olan 33 hastanın yaklaşık ¼’üne (%24) 

cerrahi tedavi uygulandı.  Ortalama yaşları 5,4 yıl olan hastaların hepsinde işlem öncesi darlık 

bölgesindeki tepe basınç fark > 70 mmHg (ortalama 93 mmHg) idi. Cerrahi tedavide temelde 

üç seçenek olup bunlar; nonkoroner sinüsten tek yama tekniği ile sinotubuler bölgedeki 

darlığın giderilmesi, ters Y tekniği denilen nonkoroner sinüs ve sağ koroner sinüs arasına 

yama konularak yapılan genişletilmiş aortoplasti ve Brom tekniğidir. Özellikle LMCA 

orifisinde darlık ve yapışma anormalliği olan hastalarda Brom aortoplastisi önerilmektedir 

(55, 58, 64). Kompleks sol ventrikül çıkım yolu darlıklarında ise Ross ameliyatı, diffüz SVAS 

olgularında ise asandan aortanında genişletildiği aortoplastiler önerilmektedir (126, 128). 

Cerrahi sonuçlar oldukça yüz güldürücü ve postoperatif mortalite oranları % 2,7-10 arasında 

değişmektedir (58, 126, 128, 129). Bizim çalışmamızda da cerrahi tedavi uygulanan 8 

hastadan sadece biri (%12,5) postoperatif erken dönemde kaybedildi ve yaşayan olguların 

hiçbirinde minimal rezidüel darlık dışında komplikasyon yaşanmadı. 

Williams sendromlu hastalarda periferik pulmoner darlıklar genellikle gerileme 

eğiliminde olduğundan tedavi gerektirmemektedir (5, 12, 13, 15, 17, 51).  Ancak ciddi PAS 
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olguları semptomatikse, beraberinde önemli sol ventriküler çıkım yolu darlığı varsa ve/veya 

sağ ventrikül basıncı sistemik sol ventrikül basıncına yakın veya eşitse tedavi edilmelidir (54, 

72). Tedavide düşük ve yüksek basınçlı balonlarla anjiyoplasti, stent ve cerrahi gibi 

seçenekler söz konusudur. Williams sendromlu hastalardaki PAS’larda balon anjiyoplasti 

işlem başarıları konusunda veri azdır. Bu konudaki en geniş çalışmalardan birisi Geggel ve 

arkadaşların (72) yaptığı çalışmadır. Çalışmada 25 WS tanılı hastaya 39 işlem ve 134 balon 

dilatasyon uygulanmış. İlk başarı oranları %51 olan çalışmada, başarı oranlarının distal 

darlıklarda proksimal olanlardan daha iyi olduğu vurgulanmıştır. Sonuçta WS’lu hastalarda 

PAS için tercih edilen tedavi; cerrahi olarak ulaşımı zor olan distal segmentlerin balon 

anjiyoplasti ile dilatasyonu ve cerrahi olarak onarılabilen, ancak balon anjiyoplastiye daha 

dirençli olan proksimal darlıkların cerrahi genişletilmesi şeklindedir (72).        

 Williams sendromlu hastalarda gözlenen en önemli kardiyovasküler sorunlardan biri de 

sistemik HT’dur. Çalışmalarda HT sıklığı %5-70 arasında değişebilmektedir (74). Çalışmalar 

HT’un hiperkalsemi, anksiyete, artmış sempatik aktivite ve SVAS’lardaki “Coanda” etkisiyle 

ilişkili olabileceğini belirtse de, etiyopatogenez net olarak anlaşılamamıştır ve çoğu vakada 

neden idyopatik olarak tanımlanmaktadır (5, 25, 59, 78, 79). Çok az olguda renal arter darlığı, 

diffüz aortik daralma ve/veya aort koarktasyonu olarak neden belirlenmiştir (25, 74). 

Patogenez net olarak açıklanmasa da, sorunun elastin gen delesyonu ile ilişkili olarak aorta ve 

sistemik arterlerin duvar gerginliğindeki değişiklikle ilgili olduğu yönündedir (123). HT ile 

ilgili yapılan çalışmalarda, en önemli sonuçlardan biri de hastaların çoğunun asemptomatik 

olmasıdır ve bu yüzden gerçek sıklık beklenenden yüksek olabilir. Bu yüzden WS’lu 

hastaların her kontrolünde “Coanda” etkisinden dolayı en az iki farklı ekstremiteden tansiyon 

ölçümü yapılmalıdır (3, 5, 25). Tekrarlayan ölçümlerde HT tanısı konulan her hastaya EKO, 

renal ultrasonografi ve renal arter Doppler ultrasonografisi yapılmalı ve özellikle renal arter 

darlığı şüphesi olanlarda daha ileri tetkiklere başvurulmalıdır (3, 74). Bouchireb ve 

arkadaşlarının yaptığı çalışmada WS ve HT’u olan 41 hastanın sadece ikisinde baş ağrısı 

öyküsünün olduğu, 39 hastanın ise asemptomatik olduğu belirtilmiştir. Aynı çalışmada 17 

hastaya renal anjiyografi yapılmış ve onunda renal arter darlığı saptanmıştır (74). Del Pasqua 

ve arkadaşlarının (123) yaptığı çalışmada hastaların % 22’sinde HT saptanmış ve sadece bir 

olguda renal arter darlığı gösterilmiştir. Bizim çalışmamızda  10 hastaya (% 22) HT tanısı 

konuldu ve hastaların hiç birisinde üriner anomali veya renal arter darlığına ait bulgu 

saptanmadı. Sadece bir hastada hafif arkus hipoplazisi vardı. İstatistiksel değerlendirmede HT 

ile cinsiyet, hiperkalsemi varlığı ve SVAS sıklığı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 

yoktu. Çalışmamızda özellikle yaş olarak 10 yaşından büyük çocuklarda HT daha fazlaydı. 
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Hasta sayımız az olmasına rağmen, olguların yaklaşık 1/5’inde görülen bu sorunun sık 

olduğunu ve her yaşta en az iki ekstremiteden ölçüm yapılarak HT’unun kontrol edilmesi 

gerektiğini düşünüyoruz. 

Williams sendromlu hastalarda, yaşam beklentisini değerlendiren çalışma olmasa da, 

mortalitenin en önemli nedeni kardiyovasküler komplikasyonlardır (5). Hastalığın en önemli 

sorunlarından biri ani kardiyak ölümdür. Yaşları 1-55 yıl arasında değişen yaklaşık 300 

WS’nun değerlendirildiği bir çalışmada, hastaların ani ölüm riskinin genel popülasyona göre 

25-100 kat daha fazla artmış olduğu beelirlenmiştir (21). Özellikle biventriküler çıkım yolu 

darlığı ve ventriküler hipertrofisi olanlarda ve koroner arter anomalisi olan hastalarda ani 

ölüm riskinin yüksek olduğu gösterilmiştir (22-24).   

Çalışmalar ani ölümlerin genellikle kardiyak kateterizasyon işlemi sırasında veya 

hemen sonrasında görüldüğünü saptamıştır (24). Bu konudaki en geniş olgu serisi, 1996 

yılında yaşları 1 ay ile 6 yaş arasında değişen 19 ani ölümün irdelendiği çalışmadır (22). 

Onbir ölümün kalp kateterizasyonu veya nonkardiyak cerrahiler için sedatif ve anestetik 

madde uygulanmasından sonra geliştiği belirtilmiştir. Çalışmada yapılan postmortem 

değerlendirmelerde, 14 hastada koroner anomali, 9 hastada biventriküler çıkım yolu darlığı, 7 

hastada her ikisi de saptanmış. Ayrıca çalışmada ani ölüm olan hastalardaki temel 

fizyopatolojinin kardiyak arrest öncesi gelişen ani bradikardi ve hipotansiyon olduğu 

belirtilmiş ve olguların genellikle ressüsitasyona dirençli oldukları ifade edilmiştir. Ani 

ölümlerin önemli bir kısmının kardiyak kateterizasyon sırasında olması iki önemli noktaya 

dikkat çekmektedir. Bunlardan birisi; kateter manüplasyonlarının hemodinamiyi bozması, 

aritmiyi tetiklemesi, çıkım yolu darlığını arttırmasıdır.  Ayrıca aort kökü enjeksiyonu ve 

koroner görüntülemelerde koroner kan akımı azalarak iskemi ve aritmi tetiklenebilir. İkinci 

önemli nokta ise anestetik madde verilirken hemodinamik bozulma tetiklenebilir ve ölüm 

gelişebilir (24). Bizim çalışmamızda iki hastada kardiyak kateterizasyon sırasında 

komplikasyon yaşandı. Bir olguya ciddi periferik pulmoner arter darlığı ve hipoplazisi 

nedeniyle anjiyografi yapılırken kateter ucu sağ ventrikül çıkım yoluna giderken ventriküler 

taşikardi gelişti. Ciddi aort koarktasyonu ve RVOT darlığı olan bir hastada ise kateterizasyon 

sırasında aniden kardiyorespiratuvar arrest gelişti ve ressüsitasyon uygulandı.  

Williams sendromlu hastalarda SVAS ve PAS gibi doğumsal kalp hastalıklarının sıklığı 

ve seyrini ortaya koyan çok sayıda çalışma olsa da, koroner arter anomalilerinin sıklığını ve 

seyrini değerlendiren çalışma sayısı oldukça azdır. Klinik izlemde koroner lezyonların ortaya 

konulması kardiyak ani ölüm riskini belirleyebileceği için önemlidir (25). Bu konuda yapılan 
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bir çalışmada, ciddi kardiyovasküler hastalığı olan beş hastanın otopsi verileri 

değerlendirilmiş ve ölenlerin hepsinde koroner arterlerde duvar hiperplazisi ve fibrozis 

görülmüştür (130). 1999 yılında yapılan farklı bir çalışmada 26 WS tanılı hastanın kalp 

kateterizasyonunda koroner arterlerde dilatasyon ve darlık oranı % 27 olarak saptanmış ve 

koroner arter sorunu olan 7 hastanın sinotubuler bileşkelerinin daha dar ve LV ile sinotubuler 

bileşke üzerindeki aort arasındaki basınç farklarınında daha fazla olduğunu ortaya 

koymuşlardır (15).  Çalışmalarda WS’lularda koroner arter lezyonları ve ani ölümlerin 

SVAS’ın varlığı ve ciddiyeti ile ilişkili olduğu belirtilse de, yayınlanan olgu sunumlarında 

izole sol ana koroner arter lezyonu olan hastaların varlığı, bu durumun direk elastin 

arteriyopatisi ile ilişkili olabileceğini düşündürtmüştür (22-26). Van Pelt ve arkadaşlarının 

(27) 2005 yılında yayınladıkları bir olgu sunumunda, konjestif kalp yetersizliği ve iskemik 

kardiyomiyopati ile başvuran 6 yaşındaki kız hastada sadece ciddi LMCA darlığı saptanmış 

ve cerrahi revaskülarizasyon tedavisine rağmen hasta eksitus olmuştur. Bonnet ve arkadaşları 

dilate kardiyomiyopati ve yaygın EKG değişiklikleri ile gelen 3 yaşında bir hastada SVAS 

olmadan izole LMCA tıkanıklığını göstermişlerdir (95). Hastada LMCA ve aortanın iki ayrı 

otolog perikardiyal yama ile genişletilmesi operasyonu yapılmış ve cerrahi sırasında aort 

açıldığında LMCA ostiumunun noktasal kaldığı ve aort duvarının kalınlaşıp fibroze olduğu 

görülmüştür. Krous ve arkadaşları (131) 17 aylık bir erkek hastanın ani ölüm tablosunun 

patolojik değerlendirmesini yapmışlar ve postmortem incelemede SVAS’ı olan hastada 

koroner arterlerde RCA ostiumunun orta derecede dar olduğu görülürken, LMCA ostiumunun 

fibroelastik doku ile tamamen kapalı olduğunu ve lümende trombüs olmadığını 

göstermişlerdir. Sol ventrikülün hipertrofiye olmasına rağmen, birlikte nekroz ve fibrozis 

içermemesi bu hastada asıl ölüm nedeninin LMCA tıkanıklığına bağlı kardiyak aritmi 

olduğunu düşündürtmüştür. Bizim çalışmamızda eks olan iki hastaya aile istemediği için 

postmortme çalışma yapılamadı.      

 Sonuç olarak WS’lu hastalarda SVAS olsa da olmasa da koroner arter tutulumu 

olabilir. Mevcut koroner lezyonlar (tıkanıklık veya genişleme); miyokardiyal iskemi ve ani 

ölüme, anestezi ve kalp kateterizasyonu sırasında ani kardiyak arreste ve ressüsitasyonda 

başarısızlığa yol açabilmektedir (22-27). Bu yüzden WS’lu hastalarda koroner arter 

lezyonlarının ve miyokard iskemisinin ortaya konulması önemlidir. Bunun için standart EKG 

ve EKO çalışmalarının yanı sıra, seçilmiş olgulara miyokard perfüzyon sintigrafisi ve 

anjiyografi yapılabilir (24, 26, 96, 127). Williams sendromlu hastalarda, cerrahi öncesi 

kardiyak kateterizasyon ve koroner anjiyografi sıklıkla önerilmektedir. Çünkü eşlik eden 

koroner anomaliler, koroner akım paterni ve anatomik koroner damar tıkanıklıklarının 
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gösterilmesi işlemin başarısı açısından önemlidir. Ancak kateterizasyonda özellikle 

biventriküler çıkım yolu darlığı varsa riskli olabilir. Diğer taraftan hastaların dismorfik yüz 

görünümleri entübasyonu ve trakeal ventilasyonu zorlaştırabilir, eşlik eden endokrin ve 

nefrolojik sorunlar anestezik maddelerle ilgili komplikasyonları tetikleyebilir (123, 132, 133). 

Bu yüzden koroner arter lezyonlarını ortaya koymak için, daha noninvazif görüntüleme 

yöntemlerinin kullanılması uygun olacaktır. MR anjiyografinin koroner anatomiyi ortaya 

koymadaki görüntü kalitesi henüz yeterli değildir. Günümüzde çocuklarda multidedektör BT 

anjiyografi ile koroner arterler, aorta ile büyük dalların anatomisi üç boyutlu görüntülerinin 

daha net olarak ortaya konulabildiği bilinmektedir (134).   

Klinik, elektrokardiyografik ve görüntüleme yöntemleri ile koroner arter sorunu veya 

iskemi düşündüren olgularda, MPS ile iskemi araştırması yapılabilir. Çocuklarda ve WS gibi 

nöromotor retarde hastalarda egzersiz testine uyum suboptimal olduğundan, test farmakolojik 

stres ajanları ile uygulanabilir (97-99, 127). SPECT veya PET ile yapılabilen MPS koroner 

anomali şüphesi olan çocuklarda koroner anjiyografi yapılması kararını vermede ve fiziksel 

aktivite gibi durumlarda miyokard kan akımını değerlendirmede önemli bilgiler sağlar (135). 

Çocukluk çağında ateroskleroz çok nadir olduğundan, MPS’nin kullanımı sınırlıdır. Başta 

Kawasaki hastalığı olmak üzere koroner arter tıkanıklığı ve anevrizma yapan hastalıklarda 

kullanılmaktadır (95, 97-103). Singh ve arkadaşları (135); egzersiz testinde ST segment 

değişikliği, Kawasaki hastalığında koroner arter genişlemesi, hipertrofik kardiyomiyopatide 

miyokardiyal “bridging”, şüpheli sol koroner arter stenozu gibi endikasyonlarla 10 çocuk 

hastaya PET ile MPS uygulamış ve üç hastada miyokardiyal kan akımında sorun saptamışlar 

ve klinik karar vermede bu tetkikin yardımcı olabileceğini belirtmişlerdir. Tezin tamamlanma 

aşamasında tekrarladığımız veri tabanı araştırmaları ile “Pubmed” elektronik veri tabanında  

WS’lu hastalarda dipiridamollü MPS ile ilgili herhangi bir çalışmaya ait veri belirlemedik ve 

BT anjiyografik görüntüleme sonuçlarını sunan birkaç olgu sunumuna rastladık (136, 137).   

Çalışmamızda toplam 38 hastaya MPS ve BT anjiyografi uyguladık. BT anjiyografilerin 

hepsinde ekokardiyografik olarak saptanan SVAS doğrulandı. Koroner BT anjiyografilerde, 

hastaların ¼’ünde koroner arter anomalisi saptandı ve çoğunda LMCA’da genişleme vardı. 

Hastaların %8’inde miyokardiyal “bridging” saptandı ve bir tanesi oldukça derindi. Koroner 

anomali saptanan hastaların %80’inde, SVAS vardı ve SVAS hastalarının yarısı ciddi olduğu 

için ameliyat edilmiş olgulardı. İstatistiksel açıdan BT anjiyografide saptanan koroner 

anomaliler ile SVAS arasında anlamlı bir ilişki vardı.   Dipiridamollü MPS’de hastaların % 

29’unda miyokardiyal iskemi ile uyumlu olabilecek bulgular saptandı. Sintigrafinin pozitif 
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olduğu 11 hastanın %72’sinde farklı derecelerde SVAS mevcuttu. İskemi saptanan hastaların 

verileri, koroner BT anjiyografi sonuçlarıyla karşılaştırıldığında;  BT anjiyografide anomali 

saptanan hastaların %70’inde MPS’de iskemi vardı ve bu birliktelik istatistiksel açıdan 

oldukça anlamlıydı. Bir hastanın fizik muayene, EKG ve EKO’sunda herhangi bir patoloji 

yokken, hastanın koroner anjiyografisinde LMCA’da süperior yerleşim ve ostial darlık vardı 

ve MPS’sinde iskemiyle uyumlu bulgular saptandı. Bu verilerin ışığında; WS’lu hastalarda 

koroner arter anomalilerinin sık olduğunu, SVAS ile birlikteliğini bu çalışma ile kanıtlamış 

oluyoruz. Klasik kalp kateterizasyonun riski göz önüne alındığında, BT anjiyografinin 

koroner lezyonları saptamak için uygun bir yöntem olduğunu düşünüyoruz. Koroner anomali 

saptananlarda dipiridamollü MPS’nin iskemiye yatkınlık açısından değerlendrime için uygun 

bir yöntem olduğunu göstermiş olduk. WS’lu hastaların kardiyovasküler açıdan 

değerlendirmedeki protoklün yeniden irdelenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle 

SVAS’lı hastalarda koroner anomali daha sık ve ilk 5 yaşta operasyon gerektiğinden, 5 yaş 

öncesinde tüm hastalara BT anjiyografi ve dipiridamollü MPS yapılması gerektiğini 

düşünüyoruz. Beş yaşından sonraki olgularda ise asemptomatikler dahil olmak üzere tüm 

hastalara önce BT anjiyografi yapılıp, koroner sorun saptananlarda iskemi açısından MPS 

yapılabileceğini düşünüyoruz. 

Sonuç olarak; bu çalışmadan yola çıkılarak çok merkezli fazla sayıda olguyu içeren 

çalışmalar planlanarak, önerilen izlem protokolünün yaygınlaştırılması için veri elde edilebilir 

ve WS’lu olguların ani ölüm riskinin azaltılması için uygun tedaviler yapılandırılabilir. 
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8. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Çalışmamızda WS’lu hastaların %86’sında kardiyovasküler sorunlar saptadık. En sık 

görülen kardiyovasküler sorunlar sırasıyla SVAS, PAS ve MVP’ydi. Supravalvar aort 

darlıklarının yaklaşık yarısı izole iken PAS’ların yaklaşık %90’ı SVAS ile birlikteydi. Daha 

az görülen sorunlar AY, VSD, valvüler PS, arkus hipoplazisi ve aort koarktasyonuydu. 

Hastaların %22’sinde HT saptandı ve HT saptanan hastaların çoğu 10 yaş ve üzerindeki 

hastalardı. Hiçbir hastada renal arter darlığı saptanmadı. Hastaların izlemlerine bakıldığında 

SVAS hastalarında darlığın genellikle ilerleyici olduğu görülürken, bir kısmında (%12) 

gerilediği görüldü. Periferik pulmoner arter darlıkları ve valvüler PS’lerin ise gerileyici 

lezyonlar olduğu belirlendi. Ortalama 7 yıllık izlemde 5 hastaya tanısal, bir hastaya girişimsel 

amaçlı kalp kateterizasyonu uygulandı. 9 hasta cerrahi olarak tedavi edildi ve bu hastaların 

birisi hariç hepsi ciddi SVAS hastasıydı. İzlemde iki hasta kaybedildi (% 4). 

Çalışmamızın ikinci önemli yönü WS’lu hastalardaki koroner arter sorunlarını ve ani 

ölüm riskini ortaya koymaktı ve bunun için hastaların yaklaşık 4/5’ine koroner BT anjiyografi 

ve dipiridamollü MPS yaptık. İşleme alınan hastaların %26’sında koroner anomali 

saptanırken, çoğunda tabloya SVAS eşlik ediyordu. Olguların %29’unda MPS’de iskemi 

görüldü ve koroner anomali saptanan hastalar ve MPS’de iskemi saptanan olgular arasında 

anlamlı bir ilişki vardı. 

 Sonuç olarak; WS’lu hastaların çoğunda kardiyovasküler sorunlar görülmektedir ve bu 

hastaların SVAS’ın progresyonu, hipertansiyonun kontrolü ve koroner anomaliler açısından 

izlemi önemlidir. Williams sendromlu çocuklarda koroner arter sorunlarını ve miyokardiyal 

iskemiyi göstermek için daha az invazif olan BT anjiyografi ve dipiridamollü MPS 

kullanılabilir. Ani ölümlerin çoğu biventriküler çıkım yolu darlığı ve koroner anomalilere 

bağlı olduğundan, EKO, BT anjiyografi ve MPS ile risk faktörleri ortaya konularak daha 

erken önlem alınabilir. İyi planlanmış, çok merkezli ve yüksek sayıda hastayı içeren 

çalışmalarla BT anjiyografi ve MPS’yi içeren kardiyovasküler izlem protokolleri 

oluşturulabilir ve ani ölüm riski azaltılabilir. 
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10. EKLER 

Belge 1. Tezin hazırlanmasında kullanılan hasta takip formu 

HASTA TAKİP FORMU 

 
Çalışma Adı: Williams Sendromlu çocuk hastalarda doğumsal kalp hastalıklarının seyri ve 

ani ölüm riskinin değerlendirilmesi 

 
Demografik Özellikler: 

Adı ve Soyadı:        Cinsiyet: 

Doğum tarihi:        Yaş: 

Protokol No:        TC Kimlik No: 

Adres: 

Telefon: 

TANILAR: 

 

Tanı Yöntemi: 

Tanı yaşı: 

FİZİK MUAYENE: 

Doğum tartısı:      Doğum boyu:     

Doğum baş çevresi:     APGAR skoru(1’/5’): 

Boy(cm):      Vücut Kitle İndeksi(BMI)(m²): 

Ağırlık(kg):  

 

KARDİYOVASKÜLER SİSTEM MUAYENESİ: 

KTA:……./dk                Prekordiyal Kabrıklık:…………… 

Periferik Nabızlar:   Femoral:……/……….                 Radial:…………/……………                               

TA:  Sağ üst ekstremite:........./……mmHg                   Sol üst ekstremite:……./…..mmHg 

         Sağ alt ekstremite:........./……mmHg                    Sol alt ekstremite:……./…..mmHg 

 

KALP SESLERİ ve ÜFÜRÜMLER: 
S1:……………………                          S3: ……………………                                                  
S2:…………………….              Üfürüm:… ……………... 
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KARDİYOVASKÜLER DEĞERLENDİRME 

TELEGRAFİ: (Tarih:…../……/……) 

KTO: %..........   Pulmoner Damarlanma:……………………… 

Kalp sınırları:………………Kardiyak ve abdominal situs:………………… 

EKG: (Tarih:…../……/……) 

Kalp hızı:…………./dk Ritmi:…………………     QRS aksı:…………/derece 

P amplitüdü:……../mm          P süresi:…………/sn         PR aralığı:………./sn                     

QRS süresi:………../sn          QTc:……………../sn        QRS-ST-T değişikliği:  

Diğer:……………………………………………………………………………………………                       

EKOKARDİYOGRAFİ: (Tarih:…../……/……) 

Yapısal Anomali: 

• SVAS:  

• Periferik PS: 

• Diğer KKH: 

•  

MİYOKARD PERFÜZYON SİNTİGRAFİSİ (Tarih:…../……/……):    

Bulgular:   

 

ANJİYOGRAFİ (Tarih:…../……/……):   Konvansiyonel □  BT anjiyografi □ 

Bulgular: 

•  

•  

•  

YAPILAN CERRAHİ OPERASYONLAR (Tarih:…../……/……):    
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DİĞER SİSTEMLERE AİT BULGULAR- PROBLEMLER 

ÜROGENİTAL SİSTEM: 

•  

•  

•  

•  

 

ENDOKRİNOLOJİ: 

•  

•  

•  

 

GASTROİNTESTİNAL SİSTEM: 

•  

•  

•  

 

DİĞER SİSTEM PATOLOJİLERİ: 

•  

•  

•  

•  

 

 

 

SON DURUM:  
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Belge 2. Gönüllü bilgilendirme ve onay formu 

GÖNÜLLÜ BİLGİLENDİRME VE ONAY FORMU 

 

ARAŞTIRMAYLA İLGİLİ BİLGİ 

Araştırmanın Adı: Williams Sendromlu çocuk hastalarda doğumsal kalp hastalıklarının seyri 

ve ani ölüm riskinin değerlendirilmesi 

 

Bu çalışma Williams sendromu tanılı hastalarda geriye dönük ve kesitsel olarak yapılan bir 

araştırmadır. Bu hastalarda ölümcül olabilen kalp hastalıkları olduğundan hastaların uzun 

süreli izlemi önemlidir. Hastaların ekokardiyografi, anjiyografi ile tespit edilen doğumsal kalp 

hastalıkları kayıt altına alınacak ve yapılan operasyonlar kaydedilecektir. Toplam çalışma 

süresi 11ay olarak planlanmaktadır ve ortalama 30 katılımcı ile çalışma yürütülecektir. 

Williams sendromlu hastalarda ani ölüm riski yüksek olduğu için bu hastalarda eşlik eden 

koroner arter sorunları ve ritim bozukluklarını ortaya koymak ve verileri düzenli olarak 

toplamak bilime katkı sağlayacaktır. 

 

GÖNÜLLÜNÜN HAKLARI 

Williams sendromu hastalarda doğumsal kalp hastalıklatının seyri ve ani ölüm üzerine 

etkilerinin değerlendirileceği bu çalışmada gönüllüler araştırmaya katılmayı red etme hakkına 

sahiptir ve istediği anda araştırmacıya haber vererek çalışmadan çekilebilir ya da araştırmacı 

tarafından gerek görüldüğünde araştırma dışı bırakılabilir. Gönüllü araştırmayı kabul 

etmemesi durumunda veya herhangi bir nedenle çalışma programından çıkarılması veya 

çıkması halinde, hastalığı ile ilgili tedavisinde bir aksama olmayacaktır. Gönüllü hasta 

araştırma için yapılacak harcamalarla ilgili herhangi bir parasal sorumluluk altına 

girmeyecektir ve kendisine de bir ödeme yapılmayacaktır. Hastadan alınan bilgiler yalnızca 

bu çalışmada kullanılacaktır ve kesinlikle hastanın kimlik bilgileri gizli tutulacaktır. 

 

KATILIMCININ/HASTANIN BEYANI 

Sayın Dr Yakup Ergül tarafından İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

Anabilim Dalı’nda tıbbi bir araştırma yapılacağı belirtilerek bu araştırma ile ilgili yukarıdaki 

bilgiler bana aktarıldı. Bu bilgilerden sonra böyle bir araştırmaya “katılımcı”  olarak davet 

edildim. 
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Eğer bu araştırmaya katılırsam hekim ile aramda kalması gereken bana ait bilgilerin 

gizliliğine bu araştırma sırasında da büyük özen ve saygı ile yaklaşılacağına inanıyorum. 

Araştırma sonuçlarının eğitim ve bilimsel amaçlarla kullanımı sırasında kişisel bilgilerimin 

ihtimamla korunacağı konusunda bana yeterli güven verildi.  

Projenin yürütülmesi sırasında herhangi bir sebep göstermeden araştırmadan çekilebilirim. 

(Ancak araştırmacıları zor durumda bırakmamak için araştırmadan çekileceğimi önceden 

bildirmemim uygun olacağının bilincindeyim) Ayrıca tıbbi durumuma herhangi bir zarar 

verilmemesi koşuluyla araştırmacı tarafından araştırma dışı da tutulabilirim.  

Araştırma için yapılacak harcamalarla ilgili herhangi bir parasal sorumluluk altına 

girmiyorum. Bana da bir ödeme yapılmayacaktır.  

İster doğrudan, ister dolaylı olsun araştırma uygulamasından kaynaklanan nedenlerle 

meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorunumun ortaya çıkması halinde, her türlü tıbbi 

müdahalenin sağlanacağı konusunda gerekli güvence verildi. (Bu tıbbi müdahalelerle ilgili 

olarak da parasal bir yük altına girmeyeceğim). Araştırma sırasında bir sağlık sorunu ile 

karşılaştığımda; herhangi bir saatte, Dr Yakup Ergül’ü, İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı 

ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı’ndan ve 0 505 886 08 10 

numaralı cep telefonundan veya 0212 414 20 00 / 32236 numaralı hastane telefonlarından 

arayabileceğimi biliyorum.  

Bu araştırmaya katılmak zorunda değilim ve katılmayabilirim. Araştırmaya katılmam 

konusunda zorlayıcı bir davranışla karşılaşmış değilim. Eğer katılmayı reddedersem, bu 

durumun tıbbi bakımıma ve hekim ile olan ilişkime herhangi bir zarar getirmeyeceğini de 

biliyorum.  

Bana yapılan tüm açıklamaları ayrıntılarıyla anlamış bulunmaktayım. Kendi başıma belli bir 

düşünme süresi sonunda adı geçen bu araştırma projesinde “katılımcı” (denek) olarak yer 

alma kararını aldım. Bu konuda yapılan daveti büyük bir memnuniyet ve gönüllülük 

içerisinde kabul ediyorum. 

İmzalı bu form kağıdının bir kopyası bana verilecektir. 
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GÖNÜLLÜ ONAY FORMU  

Yukarıda gönüllüye araştırmadan önce verilmesi gereken bilgileri gösteren metni okudum. 

Bunlar hakkında bana yazılı ve sözlü açıklamalar yapıldı. Bu koşullarla söz konusu klinik 

araştırmaya kendi rızamla hiçbir baskı ve zorlama olmaksızın katılmayı kabul ediyorum. 

 

 

Gönüllünün Adı-soyadı, İmzası, Adresi (varsa telefon no., faks no,...) 

 

 

Velayet veya vesayet altında bulunanlar için veli veya vasinin Adı-soyadı, İmzası, Adresi 

(varsa telefon no., faks no,...) 

 

 

Açıklamaları yapan araştırmacının Adı-soyadı, İmzası 

Yakup Ergül 

Cep Telefonu: 0 505 886 08 10 

  

 

Rıza alma işlemine başından sonuna kadar tanıklık eden kuruluş görevlisinin Adı-soyadı, 

İmzası, Görevi 
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    Belge 3. Etik Kurul onay belgesi 

 


