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Fetal dönemde üst ve alt ekstremite
arasýndaki büyüme oranlarý
Mehmet Ali Malas, Þevkinaz Doðan, E. Hilal Evcil, Kadir Desdicioðlu,
S. Murat Taðýl, Osman Sulak, Esra Çetin
Süleyman Demirel Üniversitesi Týp Fakültesi Anatomi AD, Isparta
Özet
Amaç: Çalýþmanýn amacý fetal dönem boyunca insan fetuslarýnda üst ve alt ekstremiteler arasýndaki büyüme
oranlarýný belirlemektir. Gereç ve Yöntem: Bu çalýþmada, eksternal anomalisi olmayan ve yaþlarý 9-40 gebelik
haftasý arasýndaki 161 insan fetusu (83 erkek, 78 diþi) kullanýlmýþtýr. Üst ekstremitede omuz geniþliði, kol,
önkol ve el uzunluðu ölçüldü. Alt ekstremitede intertrochanter mesafe, uyluk, bacak ve ayak uzunluðu
ölçüldü. Bulgular: Fetal dönem ve gestasyonel yaþta alýnan tüm parametreler arasýnda anlamlý korelasyon
bulundu (p<0.001). I. ve II. trimesterde ön kolun büyüme oraný koldan, uyluk büyüme oraný bacaktan ayrýca
üst ekstremite büyüme oraný da alt ekstremite büyüme oranýndan daha fazlaydý. Tüm bu oran artýþlarýnda
III. trimester ve full-term gruplarý arasýnda bir farklýlýk yoktu (p<0.05). Sonuç: Gestasyonel yaþýn belirlenmesinde
yararlý olan bu ölçümlerin anatomi, patolojik anatomi (fetopatoloji), adli týp, týbbi görüntüleme, obstetri ve
pediatri gibi muhtelif týbbi branþlarý ilgilendireceði düþünülmektedir
Anahtar kelimeler: Üst ekstremite, alt ekstremite, fetal dönem, geliþim
Abstract
The rate of growth between the upper and lower extremity in the fetal period.
Purpose: The aim of this study was the determination of rates of growth between the upper and lower
extremity of human fetuses during the fetal period. Materials and method: In this study, 160 human fetuses
(80 males, 80 females) without external anomalies and aged between 9-40 post menstrual weeks were studied.
In the upper extremity, the width of shoulder, the length of arms, forearms and hands were measured. In
the lower extremity, the width of the inter trochanterica, the length of thigh, cruris and foot were measured.
Results: Significant correlation was found between all parameters taken within the fetal period and gestational
age (p<0.001). The rate of forearm growth was higher than the rate of arm growth, the rate of thigh growth
was higher than the rate of cruris growth and in addition the rate of upper extremity growth was higher
than the rate of lower extremity growth in the first and second trimesters. In all of these increasing rates,
there were no differences between third trimester and full term groups (p<0.05).
Conclusions. Our opinion is that the measurements can be useful to assess gestational age concerning several
branches of medicine such as anatomy, pathologic anatomy (fetopathology), forensic medicine, medical
imaging, obstetrics and pediatrics.
Key words: Upper extremity, lower extremity, fetal period, development
Bu çalýþma IX. Ulusal Anatomi Kongresinde sözlü bildiri olarak sunuldu, Konya 2004

Giriþ
Gebeliðin dokuzuncu haftasýndan doðuma kadar
süren fetal dönem vücudun hýzla büyüdüðü ve
organlarýn olgunlaþtýðý bir devredir. Fetal dönemde
ekstremitelerde görülen malformasyonlar bir çok
sendromun eksternal görüntüleri þeklinde oluþur (1,2).
Fetal kemiklerin ultrasonografi ile prenatal analizi,
fetusun büyümesi ve gestasyonel yaþ hakkýnda bilgi
verir (3,4). Ýskelet sisteminin geliþimi diðer sistemlerde
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olduðu gibi bir düzen içinde olmaktadýr. Ekstremiteler
gebeliðin 5. haftasýnda bir mezenkim tomurcuðu
olarak belirir. Üst ekstremite kemik taslaklarý, alt
ekstremite kemik taslaklarýndan 2 gün önce geliþir
(5). Üst ekstremiteler embriyonal dönemin 26-27.
günleri arasýnda oluþmaya baþlarken alt ekstremiteler
28-29. günler arasýnda oluþmaya baþlamaktadýr (1,4).
Üst ekstremiteler yeni doðanda gövde ve alt
ekstremitelerle kýyaslandýðýnda daha uzundur ve
gövde daha kýsadýr. Doðumda üst ekstremiteler
yaklaþýk olarak alt ekstremitelerle hemen hemen ayný
uzunluktadýr. Yeni doðanlarda önkolun, koldan daha
uzun, erkeklerde de kýzlardan daha uzun olduðu
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belirtilmektedir (4). Daha önce yapýlan çalýþmalarda
femur uzunluðu ve ayak uzunluðu geliþiminin fetal
parametrelerle olan korelasyonunda anlamlý derecede
iliþki bulunmuþtur (p<0.001) (6,7). Bu nedenle fetusta
femur/ayak uzunluðu nomogramlarýnýn gestasyonel
dönemde intrauterin geliþme geriliði veya diðer temel
nedenlerle olan displazik ekstremitelerin
belirlenmesinde kullanýþlý bir parametre olacaðý
belirtilmektedir (8-10). Gestasyonel yaþlara göre
femur/ayak uzunluðu oranlarý ölçümünde normal
fetuslar ile Trisomy 21 olan fetuslar arasýnda anlamlý
farklýlýklar olduðu (p<0.001), ayrýca 14-15 haftalarda
iskelet displazilerinin belirlenmesi için femur/ayak
uzunluðu ölçüm oranýnýn seçilebileceði
belirtilmektedir (11-12). Ýntrauterin fetal ekstremite
ölçümleri ile dwarfizm (cücelik)li olgularda erken
prenatal teþhislerin yapýlabileceði, bu ölçümlerin
fetoskopide kullanýlabileceði vurgulanmaktadýr
(13,14). Yaptýðýmýz literatür taramasýnda daha önce
yapýlan çalýþmalarda fetal döneme ait üst ve alt
ekstremitelerin kendi içerisinde ve aralarýndaki geliþim
oranlarý ile ilgili ayrýntýlý bilgilere rastlanmamýþtýr.
Bu nedenle çalýþmamýzda fetal dönem boyunca üst
ve alt ekstremitelerin geliþimine ve aralarýndaki
geliþim oranlarýna bakýldý. Bunlara ait daha detaylý
bilgi verilerek üst ve alt ekstremitelerin geliþiminin
daha fazla tanýmlanmasý amaçlandý.
Gereç ve Yöntem
Çalýþmamýzda yaþlarý 9-40 gebelik haftasý arasýnda
deðiþen Isparta Doðum ve Çocuk Hastanesinden
elde edilen, eksternal anomalisi ve patolojisi olmayan,
gebeliði sebebi bilinmeyen nedenle abortusla veya
perinatal dönemde ölümle sonuçlanan 161 (83 erkek,
78 kýz) fetustan yararlanýldý. Ayrýca çalýþma öncesi
Süleyman Demirel Üniversitesi Týp Fakültesi Etik
kurulundan izin alýndý. Fetuslarýn yaþlarý 12 haftaya
kadar baþ-kýç mesafesine (Crown Rump Length:
CRL) göre, 13-40 hafta arasýnda ise, bi-paryetal
geniþlik, baþ çevresi ve ayak uzunluðuna göre
belirlendi (5). Eksternal anomali veya patolojisi olan
fetuslar çalýþmaya dahil edilmedi. Fetal dönemde 912 hafta (hf) arasýndaki fetuslar birinci trimester, 1325 hf arasý fetuslar ikinci trimester, 26-37 hf arasý
fetuslar üçüncü trimester ve 38-40 hf arasýndaki
fetuslar da miadýnda olmak üzere trimesterlere göre
dört gruba ayrýlarak deðerlendirildi. Ayrýca gebelik
haftasý yaþý, 9-12 hafta arasýndaki olgular 3.ay, 1316 hafta arasýndaki olgular 4.ay, 17-20 hafta arasýndaki
olgular 5. ay, 21-24 hafta arasýndaki olgular 6. ay,
25-28 hafta arasýndaki olgular 7. ay, 29-32 hafta

arasýndaki olgular 8. ay, 33-36 hafta arasýndaki olgular
9. ay ve 37-40 hafta arasýndaki olgular 10. ay olarak
deðerlendirildi. Fetuslarýn üst ve alt ekstremite
yapýsýndaki ölçümler daha önceki çalýþmalarda
kullanýlan standart metotlarla alýndý (2,6,8,11,15,16).
Ölçümlerde kýlavuzlu pergel ve milimetrik cetvel
kullanýlarak þu parametreler elde edildi.
Üst ekstremitede
Bi-acromial geniþlik: Diameter biacromialis;
acromion dýþ noktalarý
(Scapulanýn angulus
acromialis köþesine uyar) arasý.
Kol uzunluðu
: Acromion noktasý ile radiale
(Caput radiinin foveola
lateralis olecranide
hissedilen üst sýnýrý) noktasý
arasý.
Ön kol uzunluðu
: Radiale ile stylion (processus
styleideus radii ucuna uyar)
noktalarý arasý.
El uzunluðu
: Stylion ile acromelion
(onychion; en uzun parmak
týrnak ucuna uyar) arasý.
Alt ekstremitede
Bi-trochanter geniþlik : Trochanter majörlerin en
lateral üst noktalarý arasý
transvers geniþlik
Uyluk uzunluðu
: Trochanter majörün en dýþ
üst noktasý ile diz eklemi orta
noktasý arasý
Bacak uzunluðu
: Diz eklemi orta noktasý ile
malleolus lateralis alt noktasý
arasý
Ayak uzunluðu
: Ayak parmaklarýnýn en uç
noktasý ile topuk arkasýndaki
en dýþ nokta arasý (1. veya 2.
parmakta daha uzun olanýnýn
en uç noktasý alýndý)
SPSS istatistik programý kullanýlarak bütün
parametrelerin gestasyonel haftalara, trimester gruplara
ve aylara göre ortalamalarý belirlendi. Ýstatistiki
analizde anlamlýlýk düzeyi p<0.05 olarak alýndý.
Haftalara göre sayýsal olan ölçümler ortalama ile,
trimester gruplardaki ve aylardaki sayýsal olan
ölçümler ise ortalama ± standart sapma ile gösterildi.
Trimester gruplarýn ve aylarýn karþýlaþtýrýlmasýnda
vaka sayýsý azlýðý nedeni ile nonparametrik testler
kullanýldý. Önce Kruskal-Wallis varyans analizi
yapýldý. Bu analizin sonucunda anlamlý bulunan
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gruplar Mann-Whitney U testi ile ikiþerli gruplar
halinde karþýlaþtýrýldý. Anlamlýlýk düzeyleri Benferroni
düzeltmesi ile deðerlendirildi. Alýnan parametreler
arasýndaki iliþki Pearson korelasyon testi ile belirlendi.
Bulgular
Çalýþmada yaþlarý 9-40 gebelik haftasý yaþý arasýnda
deðiþen 161 (erkek:83, kýz:78) adet bütün fetal
materyallerin sað ve sol, üst ve alt ekstremitelerine
ait ölçümler yapýldý. Alýnan bütün parametrelerin
cinsler arasýndaki ve sað - sol taraflar arasýndaki
karþýlaþtýrýlmasýnda farklýlýk olmadýðý tespit edildi
(p>0.05). Elde edilen tüm bütün parametreler ile
gestasyonel yaþ arasýnda anlamlý iliþki bulundu
(p<0.001). Alýnan ölçümler haftalara, trimester
gruplara ve aylara göre Tablo 1, 2, 3 de gösterildi.
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Üst ekstremiteye ait bi-acromial geniþlik, kol
uzunluðu, önkol uzunluðu ve el uzunluðu, alt
ekstremiteye ait bi-trochanter mesafe, uyluk uzunluðu,
bacak uzunluðu ve ayak uzunluðu parametrelerin
trimester gruplar ve aylar arasýndaki karþýlaþtýrýlmasý
yapýldý ve aralarýnda fark bulunan trimester gruplar
ve aylar belirlendi (Tablo 2,3). Fetal dönem boyunca
üst ekstremiteye ait kol/önkol, kol/el ve önkol/el
oranlarýnýn deðiþimi Þekil 1 ve 2 de gösterildi. Alt
ekstremiteye ait uyluk/bacak, uyluk/ayak ve
bacak/ayak oranlarýnýn fetal dönem boyunca olan
deðiþimi Þekil 3 ve 4 de gösterildi. Fetal dönem
boyunca üst ve alt ekstremiteye ait ölçümlerin
birbirleri ile karþýlaþtýrýlmasýnda; bi-acromial/bitrochanter, kol/uyluk, önkol/bacak ve el/ayak
oranlarýnýn deðiþimi Þekil 5, 6, 7, 8 de gösterildi.

Tablo 1: Üst ve alt ekstremiteye ait boyutlarýn gebelik haftasý yaþlarýna göre ortalamalarý (mm)
Üst Extremite uzunluklarý
Yaþ
(hafta)
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Omuz
Geniþliði
19
22
28
32
34
40
46
48
49
54
51
60
65
66
75
82
84
85
86
88
89
96
101
102
105
109
110
116
120
122
128
129

Kol
uzunluðu
14
17
22
24
28
31
36
38
40
41
46
50
51
53
53
62
63
64
65
66
66
69
74
75
76
76
78
80
81
82
85
88

Alt Extremite Uzunluklarý
Ön kol
Uzunluðu
11
13
16
19
21
25
28
29
30
36
38
40
41
43
43
51
53
55
56
57
58
60
62
65
68
69
70
72
72
74
75
76

El
uzunluðu
9
12
14
16
17
20
24
25
26
31
32
34
35
38
40
44
44
47
48
50
52
54
58
59
59
58
60
60
60
62
63
64

Bi-trochanter
mesafe
10
11
15
18
19
25
28
30
32
35
39
46
48
50
52
56
60
61
62
69
70
75
76
78
80
81
82
84
88
90
92
93
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Uyluk
uzunluðu
13
16
21
23
25
31
36
37
38
39
40
45
50
55
58
65
68
69
70
74
76
84
86
88
89
90
91
92
92
93
94
95

Bacak
uzunluðu
10
13
15
17
20
25
27
29
30
33
39
44
46
48
49
59
62
63
65
71
73
77
79
80
80
81
81
83
83
84
85
86

Ayak
uzunluðu
9
11
14
16
16
21
22
27
28
35
40
41
42
43
44
52
52
54
58
60
65
68
69
70
70
71
71
73
74
76
78
78
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Tablo 2: Üst ve alt ekstremiteye ait boyutlarýn guruplara (trimester) göre ortalamalarý ve standart sapmalarý (mm)
Üst Extremite uzunluklarý
Grup
Trimester*
1. trimester
(9-12 hf)
2. trimester
(13-25 hf)
3. trimester
(26-37 hf)
Full term
(38-40 hf)
Toplam
(9-40 hf)

N

Alt Extremite Uzunluklarý

21

Omuz
Geniþliði
27±6

Kol
uzunluðu
20±5

Ön kol
Uzunluðu
15±4

El
Bi-trochanter Uyluk
uzunluðu
mesafe
uzunluðu
13±3
14±4
19±4

Bacak
uzunluðu
14±3

Ayak
uzunluðu
13±3

87

54±17

42±12

33±10

28±9

36±14

43±14

36±13

32±12

42

97±16

70±12

59±10

54±9

74±18

80±12

71±12

67±10

11

116±13

83±4

71±4

62±5

91±9

93±8

83±5

77±3

161

66±30

49±21

40±18

35±17

47±26

53±25

45±24

42±23

* p<0,05 : Tüm parametrelerde bütün gruplar arasýnda farklýlýk

Alýnan bütün morfometrik parametrelerde trimester
gruplar arasýnda farklýlýk vardý (p<0.05). Oransal
karþýlaþtýrmalarda ise I. ve II. trimesterde ön kolun
büyüme oraný koldan, uyluk büyüme oraný bacaktan
ayrýca, üst ekstremite büyüme oraný da alt ekstremite
büyüme oranýndan daha fazlaydý. Tüm bu oran
artýþlarýnda III. trimester ve full-term gruplarý arasýnda
bir farklýlýk yoktu (p>0,05).

vardý (p<0.05, Þekil 3). Uyluk/ayak oranýnýn fetal
dönem boyunca deðiþiminde: trimesterlere göre 3.4. trimester grup arasýnda, aylara göre 7.-8.-9.-10.
aylar arasýnda hariç diðer gruplar arasýnda farklýlýk
vardý (p<0.05, Þekil 4). Bacak/ayak oranýnýn fetal
dönem boyunca deðiþiminde: trimesterlere ve aylara
göre gruplar arasýnda farklýlýk yoktu (p>0.05, Þekil 4).
Bi-acromial/bi-trochanter, kol/uyluk, önkol/bacak ve

Tablo 3: Üst ve alt ekstremiteye ait boyutlarýn aylara göre ortalamalarý ve standart sapmalarý (mm)
Üst Extremite Uzunluklarý
Grup
Aylara göre
3. ay
(9-12 hf)
4. ay
(13-16 hf)
5. ay
(17-20 hf)
6. ay
(21-24 hf)
7. AY
(25-28 hf)
8. ay
(29-32 hf)
9. ay
(33-36 hf)
10. ay
(37-40 hf)
* p<0,5
** p<0,5

N

Alt Extremite Uzunluklarý

21

Omuz*
Geniþliði
27±6

Kol*
Uzunluðu
21±5

Ön kol*
Uzunluðu
16±4

El**
Bi-trochanter
Uzunluðu
mesafe*
14±3
15±4

Uyluk**
uzunluðu
19±4

Bacak*
uzunluðu
15±3

Ayak*
uzunluðu
13±3

36

41±11

32±7

25±6

21±5

25±7

31±7

24±7

21±7

24

53±10

43±8

35±7

30±6

37±8

45±9

37±8

34±7

27

73±12

55±7

45±7

38±6

52±11

59±9

52±9

46±7

14

83±9

62±9

52±8

47±7

63±7

70±8

63±8

59±7

20

101±14

72±11

62±9

57±9

75±13

83±12

74±12

69±9

9

111±15

82±9

68±8

60±8

90±27

89±11

80±10

77±7

10

119±11

84±5

72±5

64±4

93±8

95±7

84±5

78±2

: 9.ay-10.ay arasý hariç diðer bütün gruplar arasýndaki farklýlýk
: 8.ay-9.ay ve 9.ay-10.ay arasý hariç diðer bütün gruplar arasýndaki farklýlýk

Kol/önkol oranýn fetal dönem boyunca deðiþiminde:
trimesterlere göre 3-4 arasý, aylara göre 7.-8.-9.-10.
aylar arasý hariç diðer gruplar arasýnda farklýlýk vardý
(Þekil 1). Kol/el oranýnýn fetal dönem boyunca
deðiþiminde: trimesterlere göre 1-2 ve 3-4 trimester
gruplar arasý, aylara göre 7.-8.-9.-10. aylar arasý hariç
diðer gruplar arasýnda farklýlýk vardý (Þekil 2). Önkol/el
oranýnýn fetal dönem boyunca deðiþiminde ise
trimesterlere ve aylara göre gruplar arasýnda farklýlýk
yoktu (p>0.05, Þekil 2). Uyluk/bacak oranýn fetal
dönem boyunca deðiþiminde: trimesterlere göre 3.4. trimester grup arasýnda, aylara göre 6.-7.-8.-9.-10.
aylar arasýnda hariç diðer gruplar arasýnda farklýlýk

el/ayak büyüme oranlarýnýn fetal dönem boyunca
deðiþiminde: bütün parametrelerde trimesterlere göre
3. trimester ile 4. grup arasýnda hariç diðer bütün
trimester gruplar arasýnda farklýlýk vardý (p<0.05,
Þekil 5,6,7,8). Bu parametre oranlarýnýn aylara göre
karþýlaþtýrýlmasýnda ise bi-acromial/bi-trochanter
oranýnda 5.-6.-7.-8.-9.-10. aylar arasýnda hariç diðer
gruplar arasýnda farklýlýk vardý (p<0.05, Þekil 5).
Kol/uyluk oranýnda ise 7.-8.-9.-10. aylar arasýnda
hariç diðer aylar arasýnda farklýlýk vardý (p<0.05,
Þekil 6). Önkol/bacak ve el/ayak oranlarýnda ise 6.7.-8.-9.-10. aylar arasýnda hariç diðer gruplar arasýnda
farklýlýk vardý (p<0.05, Þekil 7,8).
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boyunca üst ekstremiteye ait bi-acromial geniþlik,
kol uzunluðu, önkol uzunluðu ve el uzunluðu, alt
ekstremiteye ait bi-trochanter mesafe, uyluk uzunluðu,
bacak uzunluðu ve ayak uzunluðu parametreleri ile
gebelik haftasý yaþý arasýnda anlamlý korelasyon
olduðu belirlendi (p<0.001). Bu korelasyon iliþkisinin
de diðer çalýþmalarla uyumlu olduðu belirlendi.
Çalýþmamýz
Saracoðlu F
Callen PW
Fischer AC

Gebelik haftasý yaþý (hf)

Þekil 1: Fetal dönem boyunca kol/önkol oraný

Tartýþma ve Sonuç
Embriyonal dönemde mezenþim proliferasyonu ile
ekstremite tomurcuklarý uzar. Baþlangýçta, geliþen
ekstremitelerin yönü kaudale doðrudur, daha sonra
ventrale çekilir. Kemik geliþimi ve yeniden
modellenmesinde, transforming büyüme faktörü-b
gen ailesinin üyeleri, kemik morfogenetik proteinler
(BMPs) ve aktivinA önemli rol oynar. Yapýlan
deneysel çalýþmalarda, endojen retinoik asitin
ekstremite geliþimi ve þekillenmesi ile ilgili olduðu
gösterilmiþtir (1, 5, 17). Gestasyonel yaþ ve doðum
sonu fetal yapýlarýn bütünlüðü hakkýnda 1920 de ilk
defa Streter sayýsal veriler rapor etmiþtir (7). Fetal
kemiklerin ultrasonografi ile prenatal analizi, fetusun
büyümesi ve gestasyonel yaþ hakkýnda bilgi verir.

Gebelik haftasý yaþý (hf)
Þekil 3: Fetal dönem boyunca uyluk/bacak oraný

Appendiküler iskeletin ultrasonografik görüntüleri
için omuzda scapula ve clavicula, ve pelviste ise
femur coxa birleþim bölgelerindeki ossifikasyon
odaklarýnýn birer mihenk noktalarý olduðu
belirtilmektedir (19). Fetal dönemde ekstremite
tomurcuklarý bu bölgelerden geliþmeye baþlar. Apikal
ektodermal kabartý ekstremitedeki mezenþimal dokuyu
indükler ve ekstremitelerin geliþip büyümesini saðlar
(5). Çalýþmamýzda belirlenen bi-acromial geniþlik ve
bi-trochanter mesafe bu noktalarýn fetal geliþiminde
daha önceki çalýþmalarda belirtilmeyen ölçümlerdir.

kol/el oraný
önkol/el oraný

uyluk/ayak oraný
bacak/ayak oraný

Gebelik haftasý yaþý (hf)
Þekil 2: Fetal dönem boyunca kol / el ile önkol/el oranýnýn deðiþimi

Þekil 4: Fetal dönem boyunca uyluk/ayak veGebelik
bacak/ayak
oraný
deðiþimi
haftasý
yaþý
(hf)

Ekstremite anomalileri, birbirlerinden büyük farklýlýk
gösterirler. Bir veya daha fazla ekstremitenin kýsmi
veya tam olarak yokluðu, ekstremite bölümlerinin
diðer bölümlerine kýyasla az veya çok büyümesi
þeklinde görülebilir (18). Yapýlan çalýþmalarda zenci
ve yerli fetuslarýn ekstremite uzunluklarýnýn
karþýlaþtýrýlmasýnda ýrklar arasýnda anlamlý
farklýlýklarýn bulunmadýðý belirtilmektedir (16).
Çalýþmamýzda 9-40 haftalar arasýndaki fetal dönem

Þekil 4: Fetal dönem boyunca uyluk/ayak ve bacak/ayak oraný deðiþimi

Bu bölgelerdeki anormal geliþim özellikleri ekstremite
anomali ve patolojilerinin tespit edilmesinde kýymetli
olabilir. Çalýþmamýzda bi-trochanter mesafenin biacromial mesafeye göre fetal dönem boyunca
trimesterlere göre 1. ve 2. trimesterlerde, aylara göre
3. ve 4. aylarda daha fazla büyüdüðü (p<0.05) tespit
edildi. Bi-acromial/bi-trochanter mesafe oranýnýn ise
trimester gruplar arasýndaki karþýlaþtýrmasýnda
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trimesterlere göre 3. trimester ile 4. full term trimester
grup arasýnda, aylara göre de 5. 6. 7. 8. 9. 10. aylar
arasýnda büyüme oranlarýnda fark olmadýðý belirlendi.
(p>0.05, Þekil 5).

Gebelik haftasý yaþý (hf)
Þekil 5: Fetal dönem boyunca bi-acromial/bitrochanter mesafe oranýnýn
deðiþimi

Ekstremite anomalilerinin çoðunun nedeni genetik
faktörler olmasýna karþýn çevresel faktörlerin etkisi
de anormal ekstremite geliþimine neden olabilmektedir.
Talidomid hariç birkaç ekstremite anomalisi spesifik
çevresel teratojenler ile ortaya çýkmaktadýr (1,5,17).
Çalýþmamýz
Saracoðlu
Callen PW
Fischer AC

Gebelik haftasý
haftasý yaþý
yaþý (hf)
(hf)
Gebelik
Þekil 6: Fetal dönem boyunca kol/uyluk oraný

Kemik geliþimi ile hormonlar arasýndaki iliþki ortaya
konmuþ ve bazý hastalýklarýn belirleyicisi olarak
gösterilmiþlerdir (17). Dwarfizmli fetuslarýn intrauterin
dönemde belirlenmesinde, fetuslardan alýnan femur
uzunluðunun kýsa ekstremiteli olgularýnýn teþhisinde
önemli olduðu belirtilmektedir (13). Ýntrauterin fetal
ekstremite ölçümleri ile Dwarfizmli olgularda erken
prenatal teþhislerin yapýlabileceði bu ölçümlerin
fetoskopide kullanýlabileceði vurgulanmaktadýr (14).
Ayrýca fetal dönemde üst ve alt ekstremitelerin
proksimal veya distal kýsýmlarýnda mikromeli,
akromeli, mezomeli, ve rhizomeli olarak adlandýrýlan
kemik kýsalýðýnýn prenatal dönemde teþhisinin önemi
belirtilmektedir (18). Yaptýðýmýz literatür
araþtýrmasýnda, fetal dönemde üst ve alt ekstremitelerin
proksimal veya distal kýsýmlarý kendi içerisinde ve
üst ile alt ekstremitelerin birbirlerine oranla geliþimi

ile ilgili sayýsal olarak ayrýntýlý herhangi bir veriye
rastlayamadýk.
Çalýþmamýz
Saracoðlu
Callen PW
Fischer

Þekil 7: Fetal dönem boyunca önkol/bacak oraný
Gebelik haftasý yaþý (hf)
Þekil 7: Fetal dönem boyunca önkol/bacak oraný

Çalýþmamýzda üst ve alt ekstremitede proksimal (kol,
uyluk) ve distal (önkol, bacak) kýsýmlara ait
parametrelerin oranlarý belirlendi (Þekil 1,3). Bu
oranlarda üst ve alt ekstremitede distal kýsýmlarýn
proksimal kýsýmlara göre fetal dönemin 1. ve 2.
trimesterinde daha fazla oranda büyüdüðü, 3. trimester
ve 4. full term dönemde ise proksimal ve distal
bölgelerin ayný oranda büyüdüðü belirlendi. El ve
ayaðýn ekstremitelerin proksimal ve distal bölgelerine
göre büyüme oranlarýnýn farklý olduðu tespit edildi
(Þekil 2,4). El ve ayaðýn, ekstremitelerin proksimal
bölgelerine göre büyüme oranlarýnýn (kol/el,
uyluk/ayak) fetal dönemin 1. ve 2. trimesterinde daha
fazla oranda, 3. trimester ve 4. full term dönemde ise
ayný oranda olduðu belirlendi (Þekil 2,4). Buna karþýn;
el ve ayaðýn ekstremitelerin distal bölgelerine göre
büyüme oranlarýnýn (önkol/el, bacak/ayak) fetal
dönemin boyunca deðiþmediði ve ayný oranda
büyüdüðü belirlendi (Þekil 2,4). Üst ve alt
ekstremitelerin proksimal veya distal kýsýmlarýnda
kemik kýsalýðý olgularýnýn prenatal teþhisinde
çalýþmamýzdaki geliþim oranlarý yararlý olabilir.

Gebelik haftasý yaþý (hf)
Þekil 8: Fetal dönem boyunca el/ayak oranýnýn deðiþimi
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Fetal dönemde femur ve ayak uzunluðu arasýnda
anlamlý derecede korelasyon olduðu belirtilmektedir
(9). Normal fetuslar ile Trisomy 21 olan fetuslar
arasýnda gestasyonel yaþlara göre humerus/ayak ve
femur/ayak uzunluðu oranlarý ölçümünde anlamlý
farklýlýklar olduðu bulunmuþtur (p<0.001) (10,11,2022). Oransal nomogramlarýn gestasyonel dönemde
intrauterin geliþme geriliði veya diðer temel nedenlerle
olan displazik ekstremitelerin belirlenmesinde
kullanýþlý bir parametre olduðu belirtilmektedir (911). Çalýþmamýzda da uyluk/ayak ve bacak/ayak
uzunluklarý oraný tespit edildi (Þekil 4). Bu verilerin
fetal olgularýn deðerlendirilmesinde yararlý olacaðý
umulmaktadýr.
Ýskelet sisteminin geliþimi diðer sistemlerde olduðu
gibi bir düzen içinde olmaktadýr. Üst ekstremite
tomurcuklarý alt ekstremite tomurcuklarýndan yaklaþýk
2 gün önce geliþmeye baþlar. Üst ve alt ekstremiteler
zýt yönde ve farklý derecelerde rotasyon gösterir. Ulna
ile fibula , el baþ parmaðý ile ayak baþ parmaðý benzer
kemiklerdir. Ayrýca radius ile tibianýn da benzer
kemikler olduðu bilinmektedir (1,5,17). Doðumda
üst ekstremiteler yaklaþýk olarak alt ekstremitelerle
hemen hemen ayný uzunluktadýr (4). Çalýþmamýzda
üst ekstremite bölümleri (kol, önkol, el) ile alt
ekstremite (uyluk, bacak, ayak) bölümlerinin
birbirlerine göre geliþim oranlarý belirlendi. Üst ve
alt ekstremiteye ait parametrelerden kol/uyluk,
önkol/bacak ve el/ayak oranlarýnda; alt ekstremite
kýsýmlarýnýn üst ekstremite kýsýmlarýna göre fetal
dönemin 1. ve 2. trimesterinde daha fazla oranda
büyüdüðü, 3. trimester ve 4. full term dönemde ise
alt ve üst ekstremite kýsýmlarýnýn ayný oranda
büyüdüðü belirlendi (Þekil 6,7,8). Bu oransal geliþim
sonuçlarýnýn, üst ve alt ekstremitelerdeki proksimal
ve distal kýsýmlarýn geliþim oranlarý ile ayný olmasý
ayrýca dikkat çekmektedir.
Daha önce yapýlan çalýþmalarda (18, 23-25) üst ve
alt ekstremiteler ile ilgili verilerden elde edilen
ekstremitelerin proksimal  distal bölümlerinin ve
üst ile alt ekstremite bölümlerinin oranlarýnýn
deðerlendirmesinde çalýþmamýzda elde edilen verilere
benzer sonuçlar bulunmuþtur (Þekil 1,3,6,7). Ancak
farklý coðrafi bölgelerde yapýlan çalýþmalarda
ekstremite boyutlarý ile ilgili elde edilen veriler
arasýnda farklýlýklar bulunmamaktadýr. Bu durum
ekstremite boyutlarýnýn ýrklar ve bölgeler arasýnda
farklý bulunabileceði hususundaki literatürlerle
uyuþmaktadýr (16, 26). Bununla birlikte farklý ýrklar
ve bölgelerde daha doðru deðerlendirmeler için
ultrasonografik deðerlendirmelerdeki standartlar
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bakýmýndan fetal dönemle ilgili daha fazla bölgesel
verilere ihtiyaç duyulmaktadýr.
Sonuç olarak üst ve alt ekstremitede distal (önkol,
bacak) kýsýmlarýn proksimal (kol, uyluk) kýsýmlara
göre fetal dönemin 1. ve 2. trimesterinde daha fazla
oranda büyüdüðü, 3. trimester ve 4. full term dönemde
ise proksimal ve distal bölgelerin ayný oranda
büyüdüðü gözlendi. El ve ayaðýn ekstremitelerin
proksimal bölgelerine göre büyüme oranlarýnýn fetal
dönemin 1. ve 2. trimesterinde daha fazla oranda
büyüdüðü, 3. trimester ve 4. full term dönemde ise
ayný oranda büyüdüðü belirlendi. Buna karþýn; el ve
ayaðýn ekstremitelerin distal bölgelerine göre (önkolbacak) büyüme oranlarýnýn fetal dönem boyunca
deðiþmediði ve ayný oranda büyüdüðü tespit edildi.
Ayrýca ülkemize ait çok geniþ serilerde yapýlan fetal
biometrik verilere ihtiyaç olduðu ve çalýþmamýzdaki
bu verilerinde ultrasonografik deðerlendirmelerdeki
analizlerin programlanmasýnda kullanýlabileceði
düþünüldü.
Çalýþmamýzdaki bu oranlar özellikle mikromeli ve
makromeli gibi ekstremite displazisi vakalarýnýn
deðerlendirilmesinde yararlý olacaktýr. Elde ettiðimiz
bu veriler, ekstremiteler ile ilgili fetal malformasyon,
anomali veya patolojilerin teþhis ve tedavisine katkýda
bulunabilir. Ayrýca fetal yaþýn belirlenmesinde yararlý
olan bu ölçümlerin fetal anatomi, patolojik anatomi
(fetopatoloji), adli týp, týbbi görüntüleme, obstetri ve
pediatri gibi muhtelif týbbi branþlarý ilgilendireceði
düþünülmektedir.
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