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• Sotos, Simpson-Golabl-Behmel, frajil X, Weaver, makrosefali-kutis marmorata 
telengiektatika konjenita gibi birçok prenatal postnatal somatik aşırı büyüme 
sendromları ile ilişkilidir. Bunlara ek olarak Alexander, Canavan, Tay-Sachs, 
Gangliosidoz, MSUD ve MLD gibi metabolik hastalıklarda da görülebilir. 

• En sık rastlanan megalensefalik sendrom Sotos sendromudur (serebral jigatizm). Sotos 
sendromlu hastaların %50’sinde prenatal dönemde de makrosefali mevcuttur. %100 
hasta 1 yaşına kadar makrosefali tanısı alır. Erken postanatal aşırı büyüme erişkinliğe 
doğru normalleşir. Frontal bossing, hipertelorizm, palpebral fissurlerde aşağı yönlü 
yerleşim, uzun düz yüz tipi ve malar bölgede flushing ile karakterizedir. Ayrıca bu 
hastalarda sıklıkla hipotoni, konuşma, zeka ve nöral gelişim geriliği de görülür.

Lizensefali
• Serebral sulkusların olmaması, geniş ventriküllerle birlikte silvian fissürlerin az gelişmiş 

olmasıdır. Migrasyon defekti sonucu oluşur. 

• Gelişme geriliği, mikrosefali ve ağır konvulsiyonlar vardır.

• Miller-Dieker sendromu ve Walker-Warburg sendromu lizensefalinin görüldüğü 
sendromlardan önemli olanlarıdır. 

Şizensefali
• Serebral hemisferlerde unilateral veya bilateral yarık olmasıdır. Genellikle 

mikrogyri vardır. 

• Mikrosefali, spastik quadriparezi, ağır mental retardasyon ve konvulsiyonlar vardır. 
Şizensefali de bir nöronal migrasyon defektidir.

• Unilateral şizensefali konjenital hemiparazinin sık nedenleri arasındadır. 

Porensefali

• Parankim içinde kist ve kaviteler olmasıdır. Migrasyon defektidir.

• Porensefalik kist formasyonu için tanımlanmış risk faktörleri;
- Hemorajik venöz infarkt
- Çeşitli trombofili durumları (protein C eksikliği, faktör V Leiden mutasyonu)
- Perinatal alloimmün trombositopeni
- Von Willebrand hastalığı
- Maternal warfarin kullanımı
- Maternal kokain kullanımı
- Konjenital enfeksiyonlar
- Maternal abdominal travma ve amniyosentez gibi travma durumları

• COL4A1 mutasyonu ile familyal porensefali tanımlanmıştır. 
• Psödoporensefalik kistler perinatal/postnatal dönemde yaşanan sorunlara sekonder 

ortaya çıkabilir. Bunlar migrasyon defekti değildir. Hayatın ilk yılında fokal nöbetler, 
gevşek bebek, hemiparezi ve bazen neonatal ensefalopati ile bulgu verebilir. 

Holoprozensefali
• Ön beynin yarıklanmasının defektif oluşudur. 

• Beyin loblarına hiç ayrılmamış olan ağır tiplerinde mortalite riski yüksektir, nadiren 
bir kaç yıl yaşayanlar vardır. Fakat hafif tiplerinde morbidite ve mortalite riski 
düşüktür. 

• Diyabetik anne bebeği, Trizomi 13 ve 18’de sık görülür. Bunlara ek olarak 7q 
bölgesindeki mutasyonlarında ilişkili olduğu düşünülmektedir.
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Polimikrogri
• Yeterince gelişmemiş korteksin çok sayıda küçük girusların göstermiş halidir. 
• İlaca dirençli epilepsi formları görülebilir. 

KRANİYAL SİNİR ANOMALİLERİ

Möbius Sendromu
• Bilateral fasiyal paralizi ile birlikte, n. abdusens paralizisi de olur. Nadiren 

III, V, IX ve XII de etkilenebilir. 
• Eğer pektoral kas hipoplazisi de varsa “Poland-Möbius sendromu” adını alır.

De Morsier Sendromu

• Optik sinir hipoplazisinin septooptik displazi ile birlikte olması durumudur. HESX1 
gene mutasyonunun sorumlu olduğu düşünülür. 

MİKROSEFALİ
Mikrosefali baş çevresinin yaşa ve cinisyete göre 3 standart deviasyonun altında olmasıdır. 
Etyolojide bir çok hastalık yer alabilmektedir. Temel olarak primer ve sekonder olmak üzere 
iki grupta incelenir. 

Tabloda mikrosefali nedenleri yazmaktadır tabloya ek olarak Rett sendromu, Seckel 
sendromu, Angelman sendromu ve ensefalopati ile giden sendormlarda kazanılmış mikrosefali 
görülebilmektedir.

Mikrosefali nedenleri

PRİMER
• Familyal mikrosefali (Otozomal resesif, ciddi mental retardasyon ve nöbetler görülür) 

Otozomal dominant (Hafif-sınırda mental retardasyon, kontrol edilebilir nöbetler, lineer 
büyüme normal)

Sendromlar
• Down sendromu
• Edward sendromu
• Cri-du-chat (5p-)
• Cornela de Lange
• Rubinstein-Taybi
• Smith-Lemli-Opitz

SEKONDER
Konjenital enfeksiyonlar
•  CMV
•  Rubella
•  Toxoplasma
•  Zika virüs

İlaçlar
•  Fetal alkol
•  Fetal hidantoin

Diğer
•  Radyasyon
•  Menenjit/ensefalit
•  Malnutrisyon
•  Metabolik
•  Hipertermi
•  Hipoksik iskemik ensefalopati

KRANİYOSİNOSTOZLAR
• Kraniyal sütürlerin erken kapanmasıdır. Olguların çoğu sporadiktir. %10-20 oranında 

da genetik sendromlarla birlikte seyreder.
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• Skafosefali, en sık görülen kraniyosinostozdur. Sagittal sütür kapalıdır. Arkaya doğru 
uzamış, yanlardan basılmış bir kafa yapısı vardır. Ön fontanel küçük ya da kapalıdır.

• Sendromlara eşlik etmesi nedeniyle bu durumun genetik temelleri araştırılmış ve FGFR 
gen ailesi (en sık FGFR2 mutasyonu) ilişkili bulunmuştur.  Sendromik kraniosinositozlar 
içinde sadece kraniyofrontonazal displazi X’e bağlı geçiş göstermektedir.

• Tedavi edilmemiş maternal hipertiroidism de kraniosinostoza neden olabilmektedir. 

Sık görülen kraniyosinostoslar

Sütur Deformite Klinik 

Sagital Dolikosefali veya skafosefali (en sık) Frontal bossing, belirgin oksiput, oksipital frontal 
ölçüm normal ve azalmış biparietal çap

Koronal Unilateral: Plagiosefali
Bilateral: brakisefali, akrosefali BilateralàApert ve Crouzon sendromu

Lambdoid Lambdoid/occipital plagiosefali Bilateralàalt yerleşimli kulakar

Metopik Trigonosefali Hipotelorizm 

Multiple Oksisefali Kule kafa, artmış intrakraniyel basınç

Kraniyosinostozla ilişkili bazı sendromlar

-  Antler-Bixler sendromu
-  Apert sendromu (koronal sütur)
-  Beare-Stevenson sendromu
-  Baller-Gerold sendromu 
-  Carpenter sendromu 
-  Craniofrontonasal displazi 
-  Crouzon sendromu (koronal sütur)
-  Crouzonomesodermoskeletal sendromu
-  Jackson-Weiss sendromu
-  Muenke sendromu
-  Pfeiffer sendromu
-  Saethre-Chotzen sendromu
-  Shprintzen-Goldberg sendromu

SEREBRAL PALSİ

GENEL BİLGİLER
• Serebral palsi; immatür beynin non-progresif lezyonuna bağlı hareket kapasitesini kısıtlayan 

ve normal postürün bozulmasına yol açan santral motor defisiti tanımlar. 
• Lezyon prenatal, perinatal veya postnatal oluşmuş olabilir. 
• Etiyolojide serebral anoksi, intrakraniyal hemoraji, embriyolojik malformasyonlar, infeksiyon 

(prenatal veya postnatal) ve travma gibi pek çok neden vardır.
• Defisit primer olarak piramidal, ekstrapiramidal sistem ve beyindeki sekonder 

motor yollardadır. Bu nörolojik hasar sonucu, SSS’deki motor alanlardaki inhibisyon kalkar, 
primitif refleksler kalıcı olur. Postural reflekslerin oluşumu anormaldir.

Serebral Palside Etiyopatogenez

• Serebral palsi olgularının 1/3’ünde etiyoloji saptanmamıştır. Olguların %50-60’ı 
prenatal, %30-40’ında perinatal ve %10’unda postnatal faktörler etiyolojiden 
sorumludur. Son zamanlarda serebral palsi etiyolojisinde prenatal etkenlerin daha 
da ön plana çıktığı görülmektedir. Bir çalışmada serebral palsili çocukların çoğunun 
term doğduğu ve doğumunda bir sorun olmadığı görülmüştür. Serebral palsi %80 
prenatal olaylarla ilişkilendirilmiştir. Doğumda asfiksiye bağlı serebral palsi olanlar 
<%10 olarak değerlendirilmiştir.
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• Term doğan bebeklerde prenatal faktörler sorumlu iken, pretermlerde sıklıkla perinatal 
faktörler sorumludur. 

• <1000 gr doğan prematür bebeklerde serebral palsi riski %15 civarındadır. 
• Erkeklerde daha sık ve daha ciddi görülür. 
• Patogenezde en önemli etken hipoksidir.

Risk Faktörleri
• Doğum ağırlığının az olması
• Makat doğum
• Doğum asfiksisi
• Kernikterus
• Doğum travması
• Amino asit metabolizma bozuklukları
• Doğum sırasında annenin ateşinin >38 0C olması
• Prenatal dönemde uterus kanaması
• Maternal enfeksiyonlar (üriner sistem enfeksiyonu-antibiyotik kullanımı)
• TORCH infeksiyonları
• Hipoglisemi
• Üre siklus defektleri
• Konjenital hipotiroidi
• Multiple gebelik
• İnfertilite tedavisi
• Erkek cinsiyet
• IL-6 geninde fonksiyonel polimorfizm
• İkiz eşinin intrauterin ex olması

Serebral palsinin majör sebeplerinin sınıflandırılması

Motor sendrom Nöropatoloji Majör sebepler

Spastik dipleji (%35)
Periventriküler lökomalazi
Periventriküler beyaz cevherde 
kist/skar

Prematürite iskemi 
infeksiyon Endokrin/
metabolik

Spastik kuadripleji (%20)
Periventriküler lökomalazi 
Multikistikensefalomalazi 
Kortikal malformasyonlar

İskemi, infeksiyon 
Endokrin /metabolik 
Genetik/gelişimsel

Hemipleji (%25) İnme (in utero/neonatal)
Kortikal malformasyon

Trombofilik hastalıklar 
İnfeksiyon Genetik/
gelişimsel 
Periventriküler hemorajik 
infarkt

Ekstrapiramidal 
(atetoid/ diskinetik) 
(%15)

Asfiksi; Putamen ve talamusta 
simetrik skarlar 
Kernikterus: Globus pallidus ve 
hipokampüste skarlar,
Mitokondriyel: Globus pallidusta 
skar, kaudat, putamen ve beyin 
sapı etkilenir

Asfiksi, kernikterus 
mitokondriyal Genetik/
metabolik

Klinik bulgular
• Yenidoğan döneminde tanı koymak genellikle mümkün değildir. 
• En sık başlangıç bulguları; hipotoniye veya emme-yutma koordinasyon 

bozukluğuna bağlı beslenme bozukluğu, addüktör kaslardaki sertlik nedeniyle bez 
değiştirmede sorun, davranış değişikliği, ağır kolik, irritabilitedir. 

• Fizik muayene bulgularıyla SSS’deki lezyonun yeri tespit edilir. Sık rastlanan 
bulgular; hiperaktif refleksler, kore, atetoz veya distoni gibi anormal hareketler, 
infantil reflekslerin anormal yokluğu veya devam etmesidir. 6-18 ay döneminde 
motor hareketlerde gecikme öyküsü, tanının temelini oluşturur. 
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Tedavi
• Term bebeklerde hipoksik iskemik ensefalopatide hipotermi tedavisi uygulanması diskinetik veya spastik quadriplejik 

serepral palsi riskini azaltmaktadır. 
• Prematür doğumlarda (<32 hafta) doğumdan önce anneye magnezyum sülfat verilmesi 2 yaşında serebral palsi riskini 

azaltmaktadır, fakat termlerde faydası gösterilememiştir. 
• Erken dönemde fizik tedavi yararlıdır. 
• Medikal tedavide spastisiteyi tedavi etmek için oral diazepam, baklofen, dantrolen kullanılabilmektedir.
• Ciddi spastisitesi olan hastalarda, “dorsal rhizotomi” uygulanabilir. Yine spastisitenin ciddi olduğu vakalarda 

“intratekal baklofen” verilebilir.
• Botulinum toksini uygulamasının, özellikle spastik serebral palside oldukça iyi sonuçlar verdiği 

bildirilmektedir.

SPOT BİLGİLER

• En sık görülen SSS anomalisi hangisidir... Nöral tüp 
defekti

•  Nöral tüp defekti prenatal tanısında... USG, Alfa 
fetoprotein, asetilkolinesteraz

•  Nöral tüp defektlerinin kalıtım paterni... Multifakto 
riyel

•  Nöral tüp defekti insidansını azaltmak için... Gebelik 
öncesi folik asit desteği

•  Meningomiyelosele en sık eşlik eden komplikasyon... 
Hidrosefali.

•  Meningomiyelosele en sık eşlik eden anomali... 
Arnold-Chiari anomalisi

•  Meningomiyelosel en sık yerleşim yeri... Lumbosakral 
bölge

•  Valproik asit kullanan annelerin bebeklerinde hangi 
anomali gelişebilir... Spina bifida gelişebilir.

•  Ensefalosel en sık hangi bölgede yerleşir... Oksipital 
bölge

•  En ağır nöral tüp defekti hangisidir... Anensefali

•  Nörodermal sinüsün kapatı lma gerekçesi 
nedir...Tekrarlayan menenjit riski nedeniyle 
kapatılması önerilir.

•  Lizensefali hangi SSS anomalileri arasında hangi grup 
altında ele alınır... Hücre migrasyon bozuklukları

•  Foramen Magendi ve foramen Luschka düzeyinde 
blok... Dandy Walker Malformasyonu

•  Serebral hemisferlerde unilateral ya da bilateral 
yarık olması... Şizensefali

•  Servikal birkaç servikal vertebra korpusunun yokluğu 
veya füzyonu... Klippel Feil sendromu

•  BOS absorbsiyonundaki disfonksiyon sonucu oluşan 
hidrosefaliler hangi ana grup hidrosefali tipi olarak 
isimlendirilir... Kommunike(Nonobstrüktif)

•  Serebral palsi... İmmatür beynin nonprogresif 
lezyonuna bağlı santral motor defisittir

•  En sık kraniosinoztoz... Skafosefali

•  Serebral palsi patogenezinde en onemli etken... 
Hipoksi

•  Çocuklarda en sık görülen hareket bozukluğu... 
Serebral palsi

•  Serebral palsinin en sık görülen tipi...Spastik CP

•  Hiperbilirubinemide en sık görülen serebral palsi 
tipi... Ekstrapiramidal

•  Ekstrapiramidal tip serebral palside zeka nasıldır... 
Genellikle normaldir

SORULAR

1. Aşağıdakilerden hangisi nöral tüp defekti değildir?

A) Meningomiyelosel   B) Sipina bifida okulta
C) Arnold Chiari Sendromu  D) Ensefalosel

E) Tethered kord/dermal sinüs

Doğru cevap: C

2.  Meningomiyelosel ve progresif hidrosefalisi olan bir 
hastada aşağıdaki durumlardan hangisinin patolojik 
durum ile birlikte bulunma olasılığı fazladır?

A) Dandy Walker malformasyonu  
B) Şizensefali
C) Arnold-Chiari Malformasyonu  
D) Lizensefali
E) Klippel-Feil Sendromu

Doğru cevap: C

3. Aşağıdaki santral sinir sistemi defektlerinden hangisi 
migrasyon defekti sonucu oluşur?

A) Lissensefali   
B) Miyelomeningosel
C) Spinal bifida occulta   
D) Ensefalosel
E) Anensefali

Doğru cevap: A


