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Dudak Damak Yarıklarında Epidemiyoloji

ÖÖZZEETT  Du dak da mak ya rık la rın da epi de mi yo lo jik ve ri ler ko nu sun da hem dün ya da hem de ül ke -
miz de önem li sı kın tı lar var dır. Dün ya da ki so run çe şit li coğ ra fi böl ge ler ara sın da yo rum la ma da güç -
lük çe ki len cid di fark lılık ol ma sı dır. Bu ko nu he nüz net leş miş de ğil dir ve ha la kap sam lı ça lış ma la ra
ge rek si nim var dır. Ül ke miz de ise du dak da mak ya rı ğı in si dan sı nın hangi dü zey de ol du ğu ko nu sun -
da bir fi kir bir li ği oluş ma mış tır. Kuş ku suz bu nun en önem li ne de ni ye ter li ça lış ma ların ol ma ma sı -
dır. Mev cut az sa yı da ki ça lış ma da da me to do lo jik so run lar ne de niy le stan dart ve ri ler el de et me de
sı kın tı lar var dır. Dün ya da du dak da mak ya rı ğı in si dan sı na iliş kin cid di böl ge sel fark lı lık lar ol mak -
la bir lik te on bin de 7-10 gi bi bir or ta la ma sık lık tan söz et mek müm kün dür. Ül ke miz de ise bu oran
on bin de 3.7-25 ara sın da de ğiş mek te dir. 

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Yarık dudak; yarık damak; epidemiyoloji; insidans  

AABBSS  TTRRAACCTT  There are important difficulties related to the epidemiologic data about cleft lip and
palate. The worldwide problem on this issue is the significant differences among the various geo-
graphical regions in terms of cleft lip and palate incidence. This issue is still blurry and extensive
research is required. In our country a consensus about the incidence of cleft lip and palate was not
yet established. Doubtlessly, the most important reason of this is the lack of adequate research.
There were methodologic problems which undermine obtaining standardized data in the few re-
searchs that were published previously. Nevertheless, we may speculate that the overall incidence
of cleft lip and palate in the world is about 7-10/10.000. In our country, it ranges from 3.7-25/10.000. 

KKeeyy  WWoorrddss::  Cleft lip; cleft palate; epidemiology; incidence 
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DERLEME   

pidemiyolojik veriler bize bir hastalığın belirli bir toplumdaki görülme sık-
lığına, dağılımına ve önemine ilişkin bilgiler verirler. Ancak bu veriler de-
ğerlendirildikten sonra bu hastalığa Tıp Fakültelerinin eğitim programlarında

ne oranda yer verileceği, bu hastalık için ne şekilde bir önleme programı yapıla-
cağı, nasıl bir tedavi ve rehabilitasyon planlaması yapılacağına yönelik sağlıklı stra-
tejiler geliştirilebilir. Bu açıdan bakıldığında ülkemizde epidemiyolojik verilerin
istenen düzeyde olduğunu söylemek mümkün değildir. Bu genellemeden dudak
damak yarıkları da muaf değildir. Kuşkusuz epidemiyoloji çok boyutlu bir disiplin-
dir, ancak dudak damak yarıklarının epidemiyolojisini tüm yönleriyle ele almak bir
makale boyutlarını fazlasıyla aşacağı için bu makalede, özellikle önemli olduğunu
düşündüğümüz dudak damak yarıklarının dünyada ve ülkemizdeki insidans ve sık-
lık parametreleri üzerinde durmayı uygun bulduk.
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DÜNYA’DA DUDAK DAMAK YARIĞI İNSİDANSI

Dünya’da bu konuda yapılmış en kapsamlı çalışma 2011
yılında yayımlanmış çok merkezli bir çalışma olup, 7.5
milyonun biraz üzerindeki bir sayıda yenidoğanı içer-
mektedir.1 Bu çalışmada dudak damak yarığı insidansı
onbinde 9.9 olarak bildirilmiştir. Dünyanın çeşitli böl-
gelerinde 30’dan fazla ülkede 54 merkezde yapılan ça-
lışmada, ağırlıklı olarak Amerika ve Avrupa yer almakla
birlikte Japonya, Güney Afrika, Birleşik Arap Emirlik-
leri ve Avustralya’dan birer merkez de çalışmaya katıl-
mıştır. İnsidansın coğrafi bölgelere göre ciddi farklar
içermesi dikkat çekicidir. Güney Avrupa ile Kuzey Av-
rupa arasında ve Kuzey Amerika’nın doğusu ile batısı
arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Kuzey Avru-
pa’da dudak damak yarıklarının daha sık görülmesine
neden olarak güneşin göreceli azlığı ve buna bağlı D vi-
tamini eksikliği şeklinde bir yorum getirilirken, Kuzey
Amerika’da batı ve doğu bölgeleri arasındaki fark üze-
rine bir yorum yapılmamıştır. Her ne kadar bu çalışmada
Japonya da on binde 20 gibi yüksek bir oran bulunmuşsa
da, Japonya’daki merkezin ölü doğumların oranını bil-
dirmemiş olması nedeniyle bu verinin çok sağlıklı ol-
mayabileceği makalede vurgulanmıştır. Aynı şekilde ölü
doğum oranlarının bildirilmediği 13 merkez vardır ve
kanımızca bu eksiklik çalışmanın en zayıf noktasıdır. Bu
çalışmada en yüksek oranlar Almanya’nın Mainz ken-
tinde (on binde 23.85) ve Danimarka’nın Odense ken-
tinde (on binde 16.49) bulunmuştur. Bu konuda yapılmış
pek çok çalışmayı irdeleyen bir başka makalede ise
dudak damak yarığının dünya genelinde ortalama 700
canlı doğumda bir görüldüğü söylenmekle birlikte böl-
geler arasında on binde 3.4 ten on binde 22.9’a varan
ciddi farklılıklar olduğu vurgulanmaktadır.2 Her iki ma-
kalede de bölgeler arası farklılığın gerçekten
bölgesel/ırksal özelliklerden mi yoksa çalışmalarının
yöntemlerindeki sorunlardan mı kaynaklandığı tartışma
konusu edilmiştir. Bizce bu sorun dudak damak yarık-
ları epidemiyolojisinin çözüm bekleyen konularından
birisidir. İnsidansın yüksek olduğu bölgeler mercek al-
tına alınarak bu farklılığın nedenleri çok yönlü olarak
araştırılmalıdır. Buralardan elde edilecek veriler belki bu
hastalığın etiyolojisinin aydınlatılmasına katkıda bulu-
nabilirler.

Bazı klasikleşmiş verilere göre dudak damak yarık-
ları Asyalılarda ve Amerikan yerlilerinde en sık, beyaz
ırkta orta sıklıkta ve siyah ırkta ise en azdır.3 Çin, Hin-
distan, Endonezya ve Pakistan’ın dünyada en sık dudak
damak yarıklı bebeklerin doğduğu ülkeler oldukları
kabul edilmekte, Pakistan ise Ortadoğu ile Orta ve

Güney Asya arasında bir geçiş bölgesi olarak görülmek-
tedir.4 Japonya’da yapılan 12 yılı kapsayan bir çalışmada
701.181 doğumda 1063 dudak damak yarığı saptanmış
olup, bu da yaklaşık on binde 15’e denk gelmektedir.5

Kore kaynaklı bir diğer çalışmada 715.817 doğumda
dudak damak yarığı insidansı onbinde 18.1 olarak bu-
lunmuştur.6 Pakistanda 61.156 doğum üzerinde yapılan
bir çalışmada insidans onbinde 19.1 olarak bulunmuş-
tur.7 Hindistan’da yapılan bir çalışma ise doğum sayıları
üzerinden değil toplum taraması olarak planlanmış olup,
9 milyonun üzerinde ev halkı üzerinde yapılan araştır-
mada dudak damak yarığı sıklığı on binde 10 olarak bu-
lunmuştur.4 Asya’da oranların bir miktar yüksek olduğu
açık olmakla birlikte bazı Avrupa ülkelerinde de benzer
oranlara rastlamak mümkündür. Örneğin İsveç’te yapı-
lan çalışmalarda onbinde 20 gibi yüksek oranlarla karşı-
laşılmıştır.8,9

TÜRKİYE’DE DUDAK DAMAK YARIĞI İNSİDANSI

Dudak damak yarıklarının epidemiyolojisi ile ilgili ya-
pılmış sınırlı sayıda çalışma daha ziyade belli bir mer-
keze başvurarak orada tedavi edilen olguların
retrospektif değerlendirilmesi şeklinde olduğundan ül-
kemizde dudak damak yarığı sıklığına ait sağlıklı veriler
oldukça azdır. Türkiye ile ilgili olarak insidans bağla-
mında bize bilgi verebilecek yayınlamış üç çalışma var-
dır. Bunlardan ilki 1969 yılında Burhan Say
başkanlığında bir ekip tarafından Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi ile Ankara Doğumevinin ortak çalışması
olup, toplam 10.000 canlı yenidoğan üzerinde yapılmış-
tır.10 Bu çalışmada dudak damak yarıkları; tavşan dudak,
kurt ağzı ve tavşan dudak+kurt ağzı olmak üzere üç
grupta toplanmış olup 4 olguda kurt ağzına, 4 olguda tav-
şan dudağa ve 4 olguda tavşan dudak+kurt ağzına rast-
lanmıştır. Buna göre her üç grupta da insidans on binde
4 olarak saptanmıştır. Total dudak damak yarığı insidansı
on binde 12, izole damak yarığı insidansı on binde 4 ve
damak yarığının eşlik ettiği ya da etmediği dudak yarığı
insidansı ise on binde 8 olarak hesaplanabilir. Say ve eki-
binin çalışmasının bir ilginç yönü damak yarığının eşlik
ettiği ya da etmediği dudak yarığı olgularının hepsinin
genel beklentinin tersine kız olmasıdır. İzole damak ya-
rıklı olguların tümü ise genel beklentiye uygun olup,
kızdır. 

Türkiye’de dudak damak yarığı insidansına yöne-
lik ikinci veri Ergül Tunçbilek ve ekibinin 1993-1994
yılları arasında yürüttükleri çok merkezli bir konjenital
malformasyon sıklığı çalışmasına aittir.11 Bu çalışma
21907 yenidoğan ile yapılmış olup, bu grupta konjenital
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malformasyon sıklığı araştırılmıştır. Çalışmadan elde
edilen sonuca göre 17 hastada yarık damak, 17 hastada
yarık dudak ve 21 hastada yarık dudak ve damak sap-
tanmıştır. Buna göre yarık damakta onbinde 7,7, yarık
dudakta onbinde 7.7 ve yarık dudak ve damakta ise on-
binde 9.5 sıklık bildirilmiştir. Toplamda dudak damak
yarığı insidansı (17+17+21=55 olgu) (55/21907) x 10.000
= on binde 25 olarak karşımıza çıkmaktadır ki bu oran
neredeyse dünyadaki en yüksek orandır. Aynı şekilde
izole damak yarığı on binde 7.7, damak yarığının eşlik
ettiği ya da etmediği dudak yarığında da (17+21=38 olgu)
insidans onbin de 17 olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu
oranlar hem dünya literatürüne göre hem de Say ve eki-
binin çalışmasına göre çok yüksektir. Bu rakamların
yüksekliğini çalışmaya ölü doğumların dahil edilmiş ol-
masıyla açıklamak mümkündür. Çalışmada her ne kadar
ölü doğumların sayısı ve oranı verilmiş ve ölü doğum-
larda konjenital malformasyon oranının yüksek olduğu
not edilmişse de, görülen konjenital malformasyonların
ne kadarının ölü doğanların arasından olduğu kaydedil-
memiştir. 

Dudak damak yarığı insidansını saptamaya yönelik
üçüncü çalışma Gazi Üniversitesinde 17.259 doğum üze-
rinde yapılmış olup dudak damak yarığı insidansı on
binde 5 olarak bulunmuştur.12 Bu çalışma doğumların
retrospektif incelenmesi yoluyla yapılmıştır. Çalışmaya
ölü doğumların dahil edilip edilmediği konusunda bilgi
verilmemiştir.

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Cer-
rahi ve Aile Hekimliği Anabilim Dallarının yanıkla ilgili
olarak yaptığı bir epidemiyolojik çalışmada13 aynı za-
manda dudak damak yarıkları da sorgulanmış, ancak
elde edilen veri yayınlanmamıştır. Çalışma toplam 8107
kişiyi içeren bir saha çalışması olup bu çalışmada sadece
1 dudak yarığı olgusuna rastlanırken, 2 damak yarığı ol-
gusu ile karşılaşılmıştır. Buna dayanarak Sivas’ta dudak
yarığı sıklığı onbinde 1.2, izole damak yarığı sıklığı ise
2.4 olarak saptanmıştır.* Toplamda ise oran on binde 3.7’
dir. 

SONUÇ

Dudak damak yarıklarının epidemiyolojisine ilişkin ola-
rak hem dünyada hem de ülkemizde sorunlar bulun-

maktadır. Hataları en aza indirecek iyi bir epidemiyo-
lojik çalışmanın nasıl olması gerektiği şimdiye kadar net-
lik kazanmamıştır. Çok merkezli çalışmalar yoluyla olgu
sayısını arttırmak mümkünse de, bu sefer de kayıtların
kalitesi ve düzenliliği hakkında denetim yapma şansı or-
tadan kalkmaktadır. Makalede bahsi geçen IPDTOC gru-
bunun oldukça iyi planlanan çalışmasında dahi bazı
merkezlerden ölü doğum oranları elde edilememiş ve
bazı merkezlerin çalışmaya katkısı olgu bakımından çok
az olmuştur. Öte yandan ülkemiz için konuşursak yarık
dudak ve damakla doğan bebeklerin çoğu zaman doğum
esnasında bu konuda tecrübeli bir hekim tarafından
muayene edilmedikleri düşünülebilir. Ayrıca mikroform
yarıkların, özellikle de izole damak yarıklarının atlan-
ması da çok muhtemeldir. Toplum taramalarında da
zaman zaman ailelerin bu tür deformiteleri gizleme eği-
limleri çalışmanın başarısını etkileyebilmektedir. Ayrıca
dudak damak yarığına ek olarak başka anomalileri olan
bebeklerin yaşamlarının ilk yıllarında bu nedenlerle ya-
şamlarını kaybetmeleri toplum taramalarında daha
düşük oranlarla karşılaşmamıza neden olabilir. Bütün
bunlara rağmen şimdiye kadar yapılan çalışmalardan
elde edilen sonuçlar bize bir genel bakışı açısı sağlamak-
tadır. Dünya’da dudak damak yarığı görülme sıklığının
on bin doğumda 5-20 arasında görüldüğünü rahatlıkla
söyleyebiliriz. Ancak bu ifadeye hemen, coğrafi ve etnik
farklılıkların bu oranı ciddi şekilde etkileyebildiğini ek-
lememiz gerekir.

Ülkemizde dudak damak yarıkları ile ilgili insidans
oranına gelince, elde mevcut olan 4 veri birbirinden ol-
dukça farklıdır. Bu farkların gerçek coğrafi veya etnik
farklılıklardan ziyade metodolojik eksikliklere ve kayıt
yetersizliğine bağlı olması daha olasıdır. Bunun üstesin-
den gelmek için iyi planlanmış, titiz prospektif çalışma-
lar düzenlenmesi, doğan bebeklerin mutlaka bu konuda
tecrübe sahibi bir hekim tarafından muayene edilerek
gerekli formların doldurulması, diğer konjenital yüz ya-
rıklarının bertaraf edilmesi, ölü doğumların mutlaka tes-
pit edilerek canlı doğumlardaki doğru malformasyon
oranın belirlenmesi gerekmektedir. Çok iyi işleyen, stan-
dardize edilmiş bir kayıt sisteminin yokluğunda çok
merkezli çalışmalardan kaçınılması ve tek merkezli ça-
lışmaların tercih edilmesi bugünkü sağlık sistemi koşul-
larında daha uygun olabilir.

* Sivas’ta Yanık İnsidansı çalışmasına ait yayınlanmamış veri.
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