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Olgu-1 

•  aylık kız hasta 

 

Öykü 

• Başı ı dik tuta a a, dal a şekli de ö et ede iyle ço uk 
öroloji B.D. tarafı da  izle e  hasta ı  ko trolleri de aş 

çevresi de üyü e fark edil iş. 

 

 



Özgeç iş 
 

• Doğu  ö esi ve doğu  so rası erke  dö e de ir soru  yok.  
• Aşıları za a ı da ve eksiksiz yapıl ış. 
• Başı ı dik tuta ıyor.  
• Tek heceli kelimeler söyleyemiyor.  
• Destekli- desteksiz otura ıyor. 
• Gülümseme:  5-6 ay 
• Diş çıkar a:  ay 

 

Soygeç iş 
 
• A e ve a a arası da . dere ede kuze  evliliği ev ut. 
• Be zer hastalık öyküsü yok. 
• A e aş çevresi: ,   N  
• Ba a aş çevresi: ,   N  
 
 



Fizik İ ele e 

• Genel durum iyi. 

• Ateş: ,  ᴼC                         
• TA: 75/50 mm Hg    

• Na ız: /dak                     

• SS: 24 /dak 

 

• Tartı: .  g -25p)          

• Boy: 63 cm(<3p  ) 

• Baş çevresi:  -90p) 

 



Fizik İ ele e 

• Ön ve arka fontanel kapalı. 
• Başı ı tuta ıyor. 
• Organomegali yok. 

• Kranyal sinir muayeneleri normal.  

• Üst ve alt ekstremiteler hipotonik .  

• DTR’ler normal. 

• Kas gücü normal. 

 

 







Laboratuvar  

• İdrar orga ik asitleri 
             N-Asetil aspartik asit  yüksek. 

 

• Tandem MS/MS: Özellik yok 

 







Ak addede yaygı  demiyelinizan lökodistrofi 
ulguları 



     

 

                                 Ta ı? 



 

 

• Canavan Sendromu 

• Makrosefali 

 





Olgu-2 

• .  aylık erkek e ek 

 

Yakı a 

• Baş çevresi de üyü e 

 

Öykü 

• Sağlıklı ço uk izle leri de aş çevresi üyüklüğü fark edile  
bebek Çocuk Nörolojisi Polk’e getirildi. 

 







Özgeç iş 
 

• Doğu  ö esi, sırası ve so rası da ir soru  yok.  
• Aşıları za a ı da ve eksiksiz yapıl ış. 
• Başı ı dik tut a:  ay 
• Destekli oturma:5 ay 
• Desteksiz oturma:6 ay 
• Gülümseme: 5-6 ay 
• Diş çıkar a:  ay 

 
Soygeç iş 
 
• A e ve a a arası da akra alık yok. 
• A e aş çevresi: .   ↑  
• Ba a aş çevresi: .   ↑  

 
 



Fizik İ ele e 

• Genel durum iyi 

• Ateş: , C                 
• TA: 68/49 mm Hg    

• Na ız: /dak                

• SS: 28/dak 

 

• Tartı:  g -75p)          

• Boy:  64 cm (50-75p)  

• BÇ: 46,8 cm (>90 p) 

 



Fizik İ ele e 

• Ön fontanel 2x1 cm 

• Arka fontanel kapalı 
• Organomegali yok 

• Kranyal sinir muayeneleri normal  

• Kas tonusu normal  

• DTR’ler normal 

• Tüm ekstremitelerde proksimal ve distal kas 
gücü normal 

 



 

• Öğre ek istediği iz ilgi var ı? 



 

• A e aş çevresi: .   ↑  

 

• Ba a aş çevresi: .   ↑  





 

 

    Ta ı? 



 

 

    Ailesel makrosefali 



Makrosefali 

• Kafa üyü esi i  doğruda  ir göstergesi ola  aş çevresi 
ölçümü (oksipitofrontal çap- OFC olarak da adla dırılır , 
ço uklarda üyü e ve geliş e i  değerle diril esi de 
ö e li ir adı dır. 

 

• Nor al aş çevresi üyü esi de  sap alar doğuşta , 
genetik veya edinsel problemin ilk göstergesi olabilir.  



• Baş çevresi üyü esi, kranyumun içi de yer ala  yapılardaki  
üyü e ve değişikliklerle, fontanel ve süturları  kapanma 

za a ı a ağlı olarak değişe ilir.  
 

• Ço uk sağlığı izle i de aş çevresi, doğu da  üç yaşa kadar 
ölçül elidir.  Gerekli duru larda daha üyük yaşlarda da aş 
çevresi ölçümüne devam edilebilir. 

 

• Nörolojik yakı ası ola  ço uklarda her polikli ik 
uaye esi de aş çevresi ölçül elidir. 



• Baş, ö de kaş hizası ı   ile   yukarısı da  , arkada 
oksiputun e  elirgi  kıs ı da  ölçül elidir.  
 

• Ye idoğa da aş çevresi ölçü ü, kaput suksedaneum, sefal 
hematom gi i ede lerde  dolayı yaşa ı  üçü ü ve 
dördüncü gününe kadar güvenilir olmayabilir.  

 

• Daha üyük e eklerde, aş çevresi ölçü ü saç ve kranyal 
kemiklerin deformasyonundan veya hipertrofisinden 
etkilenebilir. 





• Baş çevresi hakkı da e  iyi ilgi edi e şekli aş çevresi 
ölçü  taki i i  sürekliliğidir.  
 

• Nor al e eklerde, ge etik ede lerde  dolayı aş çevresi 
persentillerinde yavaş ir kay a yaşa a ilir.  
 

• 0-  yaş arası daki sağlıklı ço uklarda aş çevresi üyü esi 
içi  sta dartlar elirle iştir. 



Baş çevresi çizelgeleri 

• Baş çevresi i izle ek içi  azı sta dart çizelgeler 
mevcuttur: 

• Hastalık Ko trol ve Ö le e Merkezleri CDC  

• Dü ya Sağlık Örgütü WHO  aş çevresi çizelgeleri 
• Nellhaus aş çevresi çizelgeleri 
• Fels aş çevresi çizelgeleri 
• Birleşik Devletler Baş Çevresi Büyü e Refera sı 
• Bushby çizelgesi 

 



 

 

 

• Bazı özel duru larda akondroplazi, Down sendromu, 
nörofibromatozis , ilgili hastalıklara özgül oluşturul uş aş 
çevresi eğrileri i  kulla ı ı gerekir. 

 



Ta ı lar 
 

 

• Makrosefali: Belirli ir yaş, i siyet ve ge elik haftası içi  
ortala a ı  üzeri de,  SD’da  daha üyük ir aş çevresi 
olarak ta ı la ır ≥ . persentil).  

 

• Megalensefali (makrensefali olarak da adla dırılır , eyi  
parankiminin ge işle esidir. 



Etyoloji 

 

• Makrosefali, kranyumun (beyin, BOS, kan veya kemik) 
herha gi ir ileşe i i  üyü esiyle veya kafatası daki 

ası ç artışı ile ilişkili ola ilir.  
 

• 1-Beyi deki ileşe leri  artışı: (Megalensefali)  

     Anatomik veya metabolik olarak sı ıfla dırılır. 
 



a-Anatomik megalensefali 

 

• Metabolik hastalık veya akut ensefalopati olmadan beyin 
hü releri i  oyutu da veya sayısı da artışa ede  olur. 

 

• Ge ellikle doğu da ev uttur.  
 

• Postnatal dö e de, aş çevresi üyük ol aya deva  eder ve  
     üyü e eğrisi i  üst yüzdelikleri e paralel ir şekilde 

ilerlemeye devam eder. 



      Ailesel makrosefali 
 
• Ge etik akrosefali olarak da adla dırılır.  

 
• E  yaygı  türü benign  ailesel akrosefalidir. 
•   
• Bu ço uklar üyük aş çevresi ve or al vü ut ölçüleri ile doğar.  

 
• Be eklik dö e i de aş çevresi,  persentilden, tipik olarak 2 ile 4 

 yukarıda, a ak . persentile paralel olarak art aktadır.  
 

• Baş çevresi, haftada ,  cm'den 1 cm'ye (normalde haftada 0,4 cm) 
kadar artabilir.  
 

• Baş üyü e hızı, yaklaşık altı aylık ir za a a kadar or al 
üyü e hızı a dö er. 



• Bir se dro u düşü düre  herha gi ir kli ik özelliği 
ulu aya  ve ailede a or al örolojik veya gelişi sel 

soru lar ulu aya , örolojik uaye e ve gelişi i or al 
ola  ço uklarda ailesel akrosefali, e evey leri  aş çevreleri 
ölçülerek ve Weaver eğrileri kulla ılarak teyit 
edilebilir.(Bölgemizde 5-  yaş ireyleri  aş çevresi ölçülerek 
oluşturula  eğriler kulla ıl aktadır.  

 

• Ço uğu  aş çevresi Weaver eğrileri kulla ılarak tah i  
edildiği gi i or al aralıklara girerse, radyolojik 
değerle dir e gerekli değildir. 



          5-18 yaş kız ve erkek ço ukları da, yaşa göre aş çevresi refera s eğrileri 



 

• Anatomik megalensefali ile ilişkili diğer ozukluklar arası da:  
 
• Nörokütanozis  

– Örnek:  Nörofibromatoz, tuberoz skleroz kompleksi, lineer sebase nevüs sendromu  

 
• Otiz  spektru  ozuklukları  

 
• Akondroplazi 

 
• Sotos sendromu 

– Prenatal dö e de eyi de aşırı üyü e olur. Megalensefali ya ı da hidrosefali de gelişe ilir. 
 

• Frajil X sendromu 
– Erkeklerde ailevi zeka geriliği i  e  yaygı  şeklidir. Baş çevresi  ağırlık ve uzu luk ile karşılaştırıldığı da 

büyüktür, ancak ortalama 2 SD'den fazla değildir. 
 

• Cowden sendromu  
– PTEN ge i deki utasyo ları  ede  olduğu otozomal do i a t ir se dro dur. Etkile e  kişilerde tiroid 

malignite riski ve erken meme kanseri riski artar.  

 
• Nevoid bazal hücre karsinom sendromu (Gorlin sendromu) 

– Otozomal do i a ttır. PTCH ge i de utasyo  vardır. Etkile e  ireylerde üyük aş çevresi, çe e kistleri 
ve palmar / plantar çukurlar vardır. 

 



• b-Metabolik megalensefali 

– Beyin dokusunda metabolik ürü leri  depola ası ile oluşur. Bu 
ço ukları  aş çevreleri ge ellikle doğu da or aldir, a ak neonatal 
dönemde büyüme gösterir. Bunlar: 

 

         Lökodistrofiler:  

– Alexander hastalığı, Canavan hastalığı, megalensefalik 
lökoensefalopati,Glutarik asidüri… 

 

         Lizozomal depola a ozuklukları:  
– Tay-Sachs, mukopolisakkaridoz ve gangliosidoz… 



 
• 2-BOS ha i de artış 

 
A-Hidrosefali 
 
B-Subaraknoid oşluğu  benign ge işle esi: Makrosefali doğu da ola ilir veya 

ol aya ilir. Makrosefali doğu da ev ut değilse, aş çevresi hızla . 
persentil üzeri de eğriye paralel olarak artar ve ço uk altı aylık olduğu za a  
normale döner. 

 

• 3-Artan kan hacmi:  
– İ trave triküler, subdural, epidural kanama veya arteriovenöz malformasyon 

ede iyle oluşa ilir. 
 

• 4-Art ış ke ik kalı lığı:  
– Makrosefaliye neden olabilir. Talasemi ajör veya azı ke ik hastalıkları da 

ortaya çıka ilir. 
 

• 5-Kafa içi ası ç artışı:  
– İdiyopatik olabilir.İ trakra yal içerikte ha i  artışı eyi , BOS, ka , kitle , 

enfeksiyon, inflamasyon, toksik veya metabolik a or allikler ör . kurşu  
zehirle esi, vita i  A eksikliği veya fazlalığı, galaktozemi).  





Posnatal makrosefaliye yaklaşı  

 Ha gi duru larda akrosefali  açısı da  değerle dir e 
yapıl alı? 
 

• Baş çevresi ir kez a or al ölçülürse, 
• seri ölçü lerde ilerleyi i üyü e deva  ederse sağlıklı 

ko trollerde üyü e eğrisi de  veya daha fazla artış ,  
•  ayı  altı da aş çevresi de aylık  ’de  fazla ir artış 

ol ası 
 
• Ölçü ü  doğrula ası ö e lidir. 
• Makrosefali değerle dirilirke , aş çevresi deki ailesel farklılık 

dikkate alı arak ço uk ve ailesi i  ayrı tılı öyküsü alı ır ve 
fizik uaye esi yapılır. 
 



 
Görüntüleme ve laboratuvar değerle dir esi i  

aciliyetini belirleyen faktörler  

 
• Fontanellerin durumu 

• Sa tral si ir siste i trav ası veya e feksiyo u 

• Nörogelişi sel anormallikler veya sendromik özellikler 

• Eşlik ede  ek örolojik se pto lar aş ağrısı,ataksi…   
• Nörolojik veya kutanöz a or allikler açısı da  aile öyküsü  
 



• Art ış intrakranyal ası ç ulguları varsa, 
– A il değerle dir e yapıl alı. 

 

• Sendromik özellikler varsa,  

– Ta ı içi  kli ik ge etik ölü ü e yö le diril eli.  

 

• Sendromik özellikler yok ve ço ukta geliş e geriliği varsa, 

– Beyin görüntüleme (genellikle MR veya BT) gereklidir. 
Nörogörüntüleme, elirli ir etiyolojiye ağlı a or allikleri ortaya 
çıkara ilir hidrosefali, lökodistrofi, gangliositom… .  

 

• Sendromik özellikler yok ve geliş e or alse,  

– Biri i dere e akra aları  aş çevresi a e- a a, kardeşler  ailesel 
makrosefalyii değerle dir ek içi  ölçül elidir. 



Fizik muayene  

• Genel görünüm  

– (Dismorfik özellikler elirli ir se dro u düşü düre ilir.  

 

• Baş çevresi  
– aşla gıç ve ilerle e hızı ı elirle ek içi  ölçü ler daha ö e çizile  

ölçü lerle karşılaştırıl alıdır. 
 

– Anatomik megalensefalisi ola  ço uklar ge ellikle doğu da 
makrosefaliktir, u a karşı  metabolik megalensefalisi ola  ço ukları  
doğu  aş çevreleri or aldir ve ye idoğa  döneminde makrosefalik 
hale gelir. 



      

• Ağırlık ve oy eğrileri  
– Ço uğu  ağırlığı ve oyu da ölçül eli ve sta dart eğriler üzeri de 

çizilmelidir.  

– Büyü e eğrisi i değerle dir ek içi  ö ede  çizile  oktalarla 
karşılaştır a yapıl alıdır.  
 

• Baş uaye esi  
– Baş çevresi i  ölçü ü e ek olarak fontanel uaye esi, kafatası ı  ir 

yaşı  altı daki e eklerde transillüminasyonu ve oskültasyonu (AVM 
açısı da  değerle diril elidir. 

– Fontanellerin kapa a za a ı ot edil elidir. 
– Makrosefalisi ola  ço ukları  ö  fontanellerinin sürekli ge işle esi; 

hidrosefali, akondroplazi, raşitiz  ve osteogenezis imperfekta gibi 
hastalıklara ağlı ola ilir. 

– Kafatası ı  transillüminasyonunda ışık, kara lık ir odada e eği  kafa 
derisi e uygula ır.  
 



• Gözler:  
– İ trakra yal ası ç artışı a ağlı papil ödem, metabolik hastalık veya 

sendromik akrosefali düşü düre  katarakt ve reti a a or allikleri içi  
incelenmelidir.  

 
• Cilt:  

– Hipopigmente veya hiperpigmente maküller, anjiyomlar, telenjiektazi, 
subkutanöz nodüller, lipomlar, papillomada deri i  uaye esi yapıl alıdır.  

 
• Kardiyovasküler sistem:  

– Konjenital kalp hastalığı veya kalp yet ezliği ulguları  ola  nöro-kardiyo-
fasyo-kutanöz se dro u düşü düre  vakalarda değerle diril eli. 

 
• Gastrointestinal sistem 

 
• Kas-iskelet sistemi:  

– İskelet displazileri.  

 
• Nörolojik değerle dir e 



• E evey  aş çevresi ölçü ü:  
 

– Mutlaka yapıl alıdır.  
 

– Weaver eğrisi, ge etik etkileri  ço uğu  makrosefalisine katkısı olup 
ol adığı ı elirle eye yardı ı olur.  
 

– E evey leri  sta dart pua ları ı  hesapla ası da,  yaşı daki 
iri i  ortala a değeri ve sta dart sap ası kulla ıl alıdır. 

  

– E evey leri  ve ço uğu  sta dart değeri ortala ası Weaver eğrisi 
üzeri de çizilir. Ço uğu  sta dart pua ı e evey leri  ortala a değeri 
ile elirle e  aralık içerisi de ulu uyorsa akrosefali içi  ge etik 
yatkı lık düşü ülür. 





Nörogörüntüleme 

• Düz grafiler:  
– Primer iskelet displazisi veya art ış intrakranyal ası ç ulguları ı göstere ilir.  

 
• Ultrasonografi :  

– Ön fontaneli açık, örogelişi i normal, makrosefalik, art ış intrakranyal 
ası ç ulgusu ol aya  e eklerde iyi ir aşla gıç çalış asıdır. Ventriküler 

veya subaraknoid ala  ge işle esi i elirleye ilir.  
– Baş ultraso ografisi or alse, e eği  aş çevresi ölçü ü  ve örogelişi sel 

duru u yakı da  izle elidir.  
 

• MR ve BT:  
– Kapalı ö  fontaneli ola , aş çevresi ilerleyi i olarak arta , örolojik 

a or allik, art ış intrakranyal ası ı ola  hastalarda ö erilir.  
– Vasküler a or allikleri değerle dir ek içi  ko trast veya a jiyografi ile MR 

görü tüle e yapıla ilir.  
 



Sevk nedenleri 

• Kli ik özelliklere ve ilk değerle dir e i  so uçları a ağlıdır.  
• Nöbetleri olan veya anormal MR görüntüsü olan çocuklar bir 

pediatrik öroloğa yönlendirilmelidir.  

• Hidrosefali ya da kitle lezyo u ola  ço ukları  eyi  errahi 
bölümüne sevki gerekebilir. 

• Gelişi sel soru u ola  ço ukları , ço uk gelişi i eki i e 
yönlendirilmesi uygundur. 



Yönetim 

• Makrosefali tedavisi etyolojiye ağlıdır.  
• Asemptomatik ailesel megalensefali olan çocuklara tedavi 

gerekmez.  

• Hidrosefalisi olan çocuklar BOS volümünü azaltmak için 
nörocerrahi müdahaleye (örn., Ventriküloperitoneal şa t 
yerleştiril esi  gerek duya ilir.  

• Subaraknoid ala ı  benign ge işle esi ola  e ek ve 
ço uklara da ge ellikle üdahale gerek ez. Gelişi sel ve 

örolojik soru lar  içi  yakı da  izle elidir.  
• Baş çevresi ölçü leri i , or al eğriyle paralel olduğu da  

e i  ol ak içi  aylık olarak çizil esi gerekir.  



Özet ve Tavsiyeler 

• Baş çevresi doğu da  üç yaşı a kadar ölçül elidir.  
• Baş çevresi ölçü leri, elli ir za a  içi de takip edilip,  

çizilirse  bilgilendiricidir.  

• Makrosefali, elirli ir yaş, i siyet ve ge elik haftası içi  
ortala a ı  üzeri de iki sta dart sap ada  SD  daha yüksek 

ir aş çevresidir ≥97. persentil).  

• Megalensefali, beyin parankiminin ge işle esidir. 
• Makrosefali, kraniumun (beyin, BOS, kan veya kemik) herhangi 

ir ileşe i i  üyü esiyle veya intrakranyal ası ı  
art ası da  kay akla ır. 





 

 

 

                                        Teşekkürler… 


